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RESUMO 

O núcleo inicial da Cidade do Natal, classificado atualmente como Sítio Histórico Urbano 
pelo IPHAN, pouco modificou sua configuração espacial durante boa parte de sua 
história, começando a passar por modificações mais evidentes somente a partir do final 
do século XIX e se estendendo até a primeira metade do século seguinte, no contexto do 
processo de modernização urbana que se verificou em muitas cidades brasileiras. Essas 
modificações, no entanto, não foram capazes de alterar a forte carga historicista presente 
e inerente ao referido núcleo, diferentemente das alterações posteriores, ainda em curso, 
que parecem progressivamente interferir na percepção da historicidade do lugar. Diante 
desta problemática, na presente tese se questiona de que maneira as mudanças espaciais 
no Sítio Histórico de Natal (SHN) a partir da segunda metade do século XX afetam a 
historicidade que se faz presente na ambiência local, de acordo com a percepção de quem 
conhece o lugar? Considera-se a hipótese de que a ambiência do Sítio Histórico de Natal 
está se distanciando de sua qualidade histórica, na medida em que suas características 
físicas, sociais, econômicas e culturais foram alteradas de maneira mais intensa nas últimas 
décadas. Toma-se, portanto, as transformações na forma urbana e a percepção da 
historicidade do SHN como objeto de  estudo, com o objetivo geral de compreender a 
historicidade do SHN na ótica de quem conhece o lugar. A pesquisa se desenvolve em 
torno de duas linhas teórico-metodológicas – a morfologia urbana e a percepção do 
ambiente – ambas em uma perspectiva histórica, e contempla os seguintes 
procedimentos: análise bibliográfica, documental e fotográfica; análise morfológica e 
estilística (auxiliada por inventário); questionários online acompanhados de fotografias e 
percursos sensíveis pelo SHN registrados em diário de campo da pesquisadora. Os 
resultados confirmam as muitas transformações na forma urbana do SHN e o 
reconhecimento delas pelos participantes da pesquisa, acompanhado de lamentações e 
insatisfações com o poder público, apontado como responsável pelo problema. Como 
consequência destas transformações, as opiniões dos participantes da pesquisa indicam 
que a historicidade local vem sendo prejudicada, apesar de ainda se sentirem envolvidos 
em uma ambiência histórica gerada por mínimos detalhes das fachadas das edificações e 
dos monumentos encontrados nos espaços públicos, que em alguns casos, confundem e 
transmitem de maneira equivocada o legado cultural local. As sensibilidades negativas se 
apresentaram sempre em contraste com as positivas e as materialidades da forma urbana 
se sobressaem em relação aos aspectos imateriais, circunstâncias que demonstram a 
necessidade de investimentos em uma efetiva Conservação Integrada do patrimônio 
cultural natalense. 

Palavras-chave: Percepção Ambiental, Historicidade, Forma Urbana, Sítio Histórico de 
Natal, Ambiência. 
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ABSTRACT 

The initial urban nucleus of the City of Natal, classified as Urban Historic Site by IPHAN 
(National Institute of Historical and Artistic Heritage), changed little its spatial 
configuration during most of its history, but started to undergo more significant changes 
since the end of the 19th century, extending into the first half of the following century, in 
the context of the urban modernization process that occurred in many Brazilian cities. 
These modifications, however, were not able to alter the strong historicist atmosphere 
which is both present and inherent in this nucleus, unlike subsequent modifications, still 
ongoing, that seem to be increasingly interfering in the perception of the historicity of the 
place. Having this issue as a starting point, this thesis raises the question of how the 
spatial changes in the Historical Site of Natal (SHN) that took place from the second half 
of the 20th century onwards have affected the historicity that is still part of the local 
ambience, as perceived by those who know the place? The hypothesis put forward is that 
the ambience of the Historical Site of Natal is distancing itself from its historical quality, 
as its physical, social, economic and cultural features have been altered more intensively 
over the last decades. The thesis object matter is, therefore, the urban form 
transformations and the SHN historicity perception; its general objective is to 
understand the SHN historicity from the standpoint of those who know the place. The 
research follows two theoretical and methodological paths – urban morphology and 
environmental perception – both of them within a historical approach. It also considers 
the following procedures: bibliographical and photographic analysis and the analysis of 
documents; morphological and architectural styles analysis (with the support of an 
inventory); online questionnaires containing photographs and sensitive walking itineraries 
taken in the SHN and noted down by the researcher in a field diary.  The results confirm 
the many transformations of the SHN urban form and their perception by those who 
took part in the survey, who regret and display dissatisfaction with the local government, 
seen as responsible for the problem. As a consequence of such transformations, the 
research participants opinions indicate that the local historicity has been threatened, even 
if they still feel involved in a historical ambience produced by minimal details visible on 
the buildings facades and on the monuments found in the public space which in some 
cases confuse and transmit the local cultural heritage improperly. The negative feelings are 
always presented in contrast with the positive ones and the materiality of the urban form 
is perceived better than the immaterial aspects. Such elements show the need for 
investment towards an effective Integrated Conservation policy for the cultural heritage 
of Natal.  

Keywords: Environmental Perception, Historicity, Urban Form, Natal Historical Site, 
Ambience. 
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Ainda pode aflorar à mente a ideia que, 
enquanto novíssimas aglomerações de 
edifícios se estendem longe pelos doces 
campos em bonitos bairros alegrados pelo 
verde e pelo sol, no interior das cidades tão 
vividas, a ciência e a arte moderna possam 
unir-se exatamente para despertar, não para 
violar, a “alma dos séculos”. 

Gustavo Giovannoni, 1913. 
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INTRODUÇÃO 

A principal motivação deste estudo é a degradação e a demolição de um cenário antigo, 

que sempre me provocou incômodo. Como olhar para as velhas residências, das casinhas 

aos palacetes, e não imaginar quem e de que modo as pessoas viviam ali? Como deveria 

ser o passeio pelas ruas e praças durante a belle époque? Como não sentir revolta por 

histórias que se apagam junto às demolições e descaracterizações do patrimônio 

arquitetônico e urbano? São apenas três de muitas questões que sempre me fazem buscar 

uma ambiência histórica1 nos lugares edificados no passado. 

Ao estudar um pouco mais sobre a reabilitação do patrimônio cultural no contexto 

europeu, a inquietação, acompanhada de uma grande preocupação com a situação do 

patrimônio cultural de Natal, a cidade em que nasci e vivo, aumentou ainda mais, por 

perceber que a arquitetura de valor patrimonial remanescente continuava passando por 

transformações sem critérios compatíveis com as normas de conservação e preservação 

do patrimônio edificado. Desta inquietação surgiu a vontade de entender como essas 

transformações aconteceram e são percebidas pelas outras pessoas, no sentido de verificar 

se a ambiência do Sítio Histórico de Natal2 (SHN) ainda é percebida como histórica ou 

está perdendo sua historicidade3. 

A busca por uma ambiência histórica no SHN exige inicialmente uma breve retomada das 

raízes históricas locais para entender a problemática do estudo. Essa história é 

oficialmente contada a partir de 1599, quando um chão “elevado e firme” foi escolhido 

pelos colonizadores para dar início à formação da malha urbana da cidade do Natal – RN. 

Neste local, onde se configura a primeira praça da cidade, hoje conhecida como Praça 

André de Albuquerque (Cidade Alta), eles instalaram durante os primeiros anos a Igreja 

Matriz, a Casa de Câmara e Cadeia e o Pelourinho – símbolos expoentes da urbanização 

do período colonial. 

1 Harmonia na integração do bem cultural entre suas partes e o seu entorno, envolvendo aspectos visíveis e invisíveis 
do ambiente (será retomada no Capítulo 1). 
2 Área delimitada pelo IPHAN (2010). 
3 Qualidade do que é histórico (FERREIRA, 1988) – conceito que será retomado adiante. 
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Elevações, acidentes geográficos e físicos orientaram e induziram o crescimento do tecido 

urbano colonial, caracterizado pela pequena proporção e presença de casario modesto, 

construído às vezes em tijolo ou pedra, porém mais frequentemente em madeira e terra 

(taipa), possuindo apenas andar térreo. 

A partir de meados do século XIX os primeiros sinais de modernização apareceram, 

acelerando o processo de conformação e primeiras transformações na forma urbana do 

espaço que hoje conhecemos por Sítio Histórico de Natal (SHN). Buscava-se a 

modernização e o progresso, muito baseados nas ideias sanitaristas, em sintonia com os 

modelos urbanísticos e inovações tecnológicas que se desenvolviam nas cidades 

europeias, opostos à estrutura colonial presente. 

Na primeira metade do século XX a transformação de Natal em uma cidade moderna se 

intensificou, sendo objeto de vários instrumentos de controle e de expansão do solo 

urbano. As características do passado, consideradas antigas e atrasadas como as ruas 

estreitas e tortuosas e os edifícios geminados com caimento das águas das coberturas 

sobre as vias públicas, continuaram sendo aos poucos substituídas por edificações dos 

estilos em voga no momento, ligadas ao ecletismo, e as novas ruas e quarteirões passaram 

a apresentar formas mais ortogonais. 

A malha urbana da região hoje reconhecida como SHN já estava consolidada neste 

momento, embora a forma urbana, sobretudo as edificações, continuassem em processo 

de transformação, seguindo novas tendências formais e estilísticas. Desde então, o maior 

processo de transformação aconteceu como consequência do esvaziamento e deterioração 

dos imóveis abandonados, entre diversos outros fatores a serem discutidos mais adiante. 

O processo de valorização do patrimônio cultural da cidade foi tardio, iniciando apenas 

na década de 1990, com a criação da Zona Especial de Patrimônio Histórico (ZEPH) pela 

lei 3.942 de 9 de julho de 1990. A partir de então, algumas outras propostas surgiram e, de 

certa forma, despertaram um interesse maior de reconhecimento do patrimônio cultural 

local como importante não só para a cidade, mas para toda a nação, que culminou no 

processo de tombamento do seu Sítio Histórico. O Sítio Histórico de Natal (SHN) foi 
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tombado provisoriamente em 2010 e definitivamente em 2014 pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

No caminho da salvaguarda do patrimônio cultural natalense, a cidade foi incluída em 

2013 no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – Cidades Históricas) do 

Governo Federal; porém, esse reconhecimento dos valores patrimoniais natalenses por 

intermédio de planos e projetos, bem como as estratégias implementadas até o momento, 

não se mostram capazes de mobilizar uma valorização mais ampla do patrimônio cultural 

da cidade, que continua em segundo plano se comparada à valorização das belezas 

naturais, sobretudo praias e dunas. A constante descaracterização do patrimônio, as 

mudanças de uso e o abandono das edificações persistem, aliados à especulação 

imobiliária crescente no bairro da Ribeira, que não dialoga com o entorno histórico. Este 

processo acaba prejudicando a identidade histórica do lugar e afetando profundamente a 

transmissão de um legado cultural entre as gerações, na medida em que os vestígios do 

passado impressos na cidade vão sendo apagados e escondidos das pessoas, sobretudo os 

jovens, que muitas vezes não os valorizam porque não os conhecem. Deste modo, 

caminhamos na contramão de um processo de desenvolvimento urbano sustentável.  

Os impactos das transformações espaciais no SHN foram por muitos anos negligenciados 

durante as ações de planejamento e gestão da administração pública, combinados à falta 

de informação dos empresários e residentes da região, bem como da população residente 

em outras áreas da cidade, que não chegaram a valorizar satisfatoriamente o patrimônio 

local. 

Do exposto, podemos apontar as seguintes fases do desenvolvimento da forma urbana do 

SHN: 

Fase 1: O nascimento do Sítio Histórico de Natal (1599-1850 aproximadamente): a 

forma urbana inicial de Natal se desenvolveu lentamente desde sua fundação, em 1599. 

Essencialmente marcada por um traçado e uma arquitetura tipicamente colonial, 

caracterizou a cidade até meados do século XIX. Os limites da cidade nessa primeira fase 

se inserem completamente na poligonal de tombamento do SHN. 
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Fase 2: A modernização do Sítio Histórico de Natal (1850-1950 aproximadamente): 

a forma urbana inicial da cidade passou por um processo de modernização. Inicialmente 

lento, este processo atingiu certa expressão entre 1900 e 1950. Ao final deste período, a 

cidade já se expandiu para além da poligonal de tombamento do SHN delimitada pelo 

IPHAN, com o surgimento de novos bairros periféricos em relação ao centro antigo. Se, 

para a cidade como um todo, a cidade moderna se impôs pouco a pouco, esse processo 

foi pouco visível dentro dos limites do que hoje se conhece como SHN, devido à força 

dos elementos urbanos pertencentes à fase inicial, de formação. Ainda que estivessem 

presentes, as mudanças modernizantes no local ainda não foram suficientemente grandes 

para caracterizar a natureza marcadamente histórica da arquitetura, por volta de 1950.  

Fase 3: A descaracterização do Sítio Histórico de Natal (desde 1950): a forma 

urbana da cidade cresceu para muito além dos limites do atual SHN, de modo que a área 

deste se torna uma parte mínima da superfície total da cidade. Este período foi marcado 

por grande impacto nos elementos da forma urbana do lugar, decorrente das 

transformações espaciais em curso, que não apenas adicionaram exemplares formais 

modernos e contemporâneos, mas também descaracterizaram os elementos morfológicos 

preexistentes. Ao mesmo tempo, cresceu, notadamente por parte dos órgãos e instituições 

públicas e de seus instrumentos de gestão, a consciência da necessidade de sua 

preservação, mesmo que os planos e ações não produzam necessariamente resultados 

desejados. 

Norberg-Schulz (1980) assevera que o ato básico da arquitetura é entender a vocação dos 

lugares, que por sua vez possuem uma identidade particular. Neste sentido, os sítios 

históricos desempenham um papel único e vital para a sustentabilidade socioambiental 

das cidades contemporâneas, que é o de transmitir as historicidades locais. Além disso, 

Jane Jacobs (2014), em 1961, já nos alertava para a necessidade de edifícios antigos, de 

valor econômico insubstituível, para manterem a vitalidade dos bairros, a diversidade e a 

estabilidade de áreas residenciais e até mesmo das empresariais.  

Em meio à demasiada descaracterização da arquitetura de valor patrimonial natalense, este 

papel atribuído às porções antigas das cidades parece não ser cumprido satisfatoriamente. 

Assim, esta tese tem como ponto de partida a seguinte questão: De que maneira as 
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mudanças espaciais no Sítio Histórico de Natal a partir da segunda metade do 

século XX afetam a historicidade que se faz presente na ambiência local, de 

acordo com a percepção de quem conhece o lugar? Trata-se, portanto, de um estudo 

que envolve a História Urbana e o Patrimônio Cultural enquanto eixos temáticos, com 

um forte viés dos estudos de Morfologia Urbana e Percepção do Ambiente, este último 

do campo da Psicologia Ambiental. 

De fato, as mais recentes publicações que versam sobre o patrimônio cultural têm 

evidenciado a necessidade de incluir a população na conservação dos bens culturais, o que 

reforça a necessidade de atentar para a percepção das pessoas sobre os lugares históricos 

nos quais e com os quais elas interagem; pois conhecer o modo que as pessoas percebem, 

relacionam-se e valoram os ambientes históricos e culturais fornece informações cruciais 

para os gestores de políticas públicas atenderem as demandas sociais de maneira eficaz. 

Assim, procura-se com este estudo aproximar os valores dos indivíduos que frequentam o 

ambiente histórico, aos valores patrimoniais construídos historicamente por especialistas. 

Portanto, tem-se como objeto de estudo as transformações da forma urbana e a 

percepção da historicidade do Sítio Histórico de Natal, com o objetivo geral de 

compreender a historicidade do Sítio Histórico de Natal na ótica de quem conhece o 

lugar. Mais especificamente (objetivos específicos) procura-se (i) caracterizar os traços 

gerais do desenvolvimento histórico da forma urbana do Sítio Histórico de Natal desde a 

fundação da cidade, até meados do século XX, e identificar as principais transformações 

ocorridas a partir deste momento; (ii) compreender em que medida a ambiência atual do 

Sítio Histórico de Natal está relacionada à historicidade do lugar, apesar das 

transformações na forma urbana; (iii) verificar se as pessoas que moram ou já moraram 

em Natal e conhecem o sítio histórico da cidade reconhecem o valor patrimonial local e 

(iv) identificar pontos de convergência e divergência entre as orientações para reabilitação 

de bens culturais e as preferências dos residentes de Natal. 

Acreditando que o estudo desenvolvido contribui para a preservação do patrimônio 

arquitetônico local, a justificativa se apresenta no sentido de provocar discussões e 

reflexões acerca da temática, contribuindo para o entendimento do passado, dos 

problemas atuais e das suas possíveis soluções, em um momento crucial para a 
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preservação do Sítio Histórico de Natal, o qual foi tombado e está sendo alvo de 

investimentos como o PAC Cidades Históricas do Governo Federal. Estas provocações 

também são extensíveis para outras áreas da cidade, que sofrem constantes perdas com a 

demolição de ícones modernistas, muitas vezes não considerados patrimônio. 

Na medida em que se pretendeu compreender, documentar e interpretar o contexto 

ambiental do lugar, o estudo contribui para (i) o conhecimento da evolução histórica sob 

o ponto de vista morfológico e não apenas pelos fatos históricos; (ii) a valoração do seu 

significado patrimonial; (iii) a discussão da  relevância da forma urbana para a preservação 

da ambiência histórica, essencial para manter o vínculo das pessoas aos lugares e garantir 

sua preservação, conservação e vitalidade e para (iv) a reunião de um acervo documental 

que alimente futuros trabalhos e que tenham o mesmo universo de estudo. 

Embora não sejam objetivos do trabalho, os resultados que se apresentam podem 

contribuir para (iv) a formulação de diretrizes para políticas patrimoniais (gestão 

patrimonial) e ações de reabilitação de sítios históricos; (v) a orientação das ações de 

reabilitação da área estudada e para (vi) a reflexão da produção arquitetônica e urbana 

contemporânea em áreas históricas. 

A investigação contribui, sobretudo, para o preenchimento da atual lacuna dos trabalhos 

acadêmicos que envolveram o Sítio Histórico de Natal a partir de diferentes temáticas, 

mas que pouco abordaram a problemática das transformações na forma urbana local pela 

ótica da percepção ambiental e pouco discutiram a importância da história para a 

interpretação do patrimônio cultural. Neste sentido, a tese proposta permitirá um melhor 

entendimento das mudanças na forma urbana do Sítio Histórico, privilegiando o olhar 

humano-ocupacional, de modo pertinente para se trabalhar os aspectos históricos, 

simbólicos e de identidade, essenciais à sustentabilidade ambiental do patrimônio, já que 

permitem o desenvolvimento de relações afetivas das pessoas com os lugares que elas 

frequentam. 

O estudo também se apresenta como forma de exercer a cidadania, ratificando as ideias 

de Pesavento (2005) com a discussão de que a reabilitação do patrimônio, ao reunir no 



Em busca de uma Ambiência Histórica: a percepção da historicidade do Sítio Histórico de Natal RN        27 

 

 

presente as dimensões do passado e do futuro, dota as pessoas do direito de usufruir os 

vários tempos do lugar. 

A hipótese deste trabalho considera que a ambiência do Sítio Histórico de Natal está se 

distanciando de sua qualidade histórica – historicidade – na medida em que suas 

características físicas, sociais, econômicas e culturais foram alteradas de maneira mais 

intensa desde meados do século XX. Veremos que esta hipótese foi confirmada, porém 

com algumas ressalvas às ideias iniciais de provável distorção da concepção histórica do 

SHN na mente dos usuários que poderiam encarar com naturalidade algumas das 

transformações ocorridas na forma urbana local, valorizando apenas as características 

monumentais da arquitetura e desprezando a real noção de sítio histórico local, que deve 

ser marcado por um conjunto arquitetônico e urbano de valor patrimonial expressivo, 

mas também que nos envolve em uma ambiência histórica. 

A compreensão da ambiência de um determinado lugar, por natureza, envolve aspectos 

físicos e subjetivos, que fez a pesquisa se desenvolver em torno de duas linhas teórico-

metodológicas: a morfologia urbana (que evidencia sobretudo a materialidade da forma 

urbana) e a percepção do ambiente (que se volta mais para a imaterialidade dos lugares), 

ambas em uma perspectiva histórica. O estudo, portanto, adota uma abordagem 

multimetodológica em função dos objetivos propostos, com a finalidade de diminuir os 

vieses inerentes à adoção de procedimentos que ressaltem apenas um aspecto do objeto 

de estudo. Os procedimentos metodológicos foram divididos em seis etapas de 

trabalho: 

Etapa 1: levantamento bibliográfico, documental e fotográfico  

Esta etapa fundamentou teoricamente o trabalho e ajudou na compreensão e 

caracterização da forma urbana do SHN desde o período de fundação da cidade, até 

meados do século XX. Consistiu-se de pesquisa e leitura das publicações que tratam da 

temática – morfologia urbana, historicidade, patrimônio cultural e percepção do ambiente 

– bem como as que se referem ao espaço em foco, no caso, o Sítio Histórico de Natal, 

incluindo dados iconográficos. 
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Etapa 2: análise morfológica e estilística 

A análise morfológica consistiu-se de levantamento urbanístico e fotográfico auxiliado 

por inventário, por meio da plataforma Google Street View, na área delimitada pelas 

poligonais de tombamento e entorno do SHN. Os dados coletados pelo inventário foram 

trabalhados em formato de plantas, mapas e visuais das ruas, que permitiram a análise 

mais apurada das informações morfológicas e compuseram os questionários que mediram 

a percepção da historicidade do SHN (etapa seguinte). 

Etapa 3: elaboração e pré-teste de questionário 

O questionário foi elaborado com base nos dados morfológicos, submetido à apreciação 

de Comitê de Ética em Pesquisa, e após aprovado, passou por várias fases de pré-teste 

para ajustes do instrumento final. O referido instrumento teve a finalidade de fornecer a 

percepção da historicidade do SHN com questões que abordaram o processo de 

transformação espacial local, a formação da imagem ambiental, as preferências visuais, 

valores e opiniões dos respondentes em relação à forma urbana do SHN. Muitas questões 

foram acompanhadas de fotografias, que foram coletadas nas etapas anteriores.  

Etapa 4: aplicação dos questionários 

Os questionários foram divulgados por e-mails e redes sociais durante nove meses, 

totalizando 167 instrumentos totalmente preenchidos por pessoas que conhecem o sítio 

histórico da cidade. 

Etapa 5: percursos sensíveis 

A etapa de percursos sensíveis com registros em mapa e diário de campo da pesquisadora 

foi acrescida aos procedimentos metodológicos da pesquisa para esclarecer algumas 

dúvidas surgidas durante a aplicação dos questionários e para captar de maneira mais 

adequada as sensibilidades que compõem a ambiência do SHN. Foram seis percursos 

pelas ruas do SHN que reuniram aproximadamente trinta e cinco pessoas dialogando 

sobre arquiteturas, culturas locais, historicidades e outras sensibilidades. 

Etapa 6: sistematização dos resultados da pesquisa 

Esta etapa correspondeu à sistematização dos dados coletados pelos procedimentos e 

instrumentos da pesquisa – inventários, questionários, diário de campo da pesquisadora. 
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As informações foram trabalhadas em formato de mapas, quadros, gráficos e planilhas, 

com ajuda de recursos estatísticos nas situações pertinentes. 

Neste sentido, a tese que se apresenta está estruturada em dois cadernos, sendo o 

primeiro – este volume (Caderno 01) – composto pelo texto do trabalho, e o segundo 

(Caderno 02), pelos apêndices, no qual estão as fichas de inventário, mapas, quadro de 

modificações nas fachadas, questionário e diário de campo, de modo a facilitar o 

acompanhamento do texto com imagens em escalas maiores e os instrumentos de 

pesquisa. Este Caderno 01 se estrutura nos seguintes capítulos: 

O Capítulo 1 – Sobre formas e histórias a se perceber – refere-se ao marco teórico da 

tese, definido e discutindo os principais conceitos-chave da pesquisa – forma urbana, 

historicidade, percepção do ambiente, ambiência, sítio histórico urbano, entre outros que 

permeiam as entrelinhas do trabalho. Para isso, apresentamos inicialmente o referencial 

teórico-metodológico do campo da morfologia urbana, discutindo os elementos 

morfológicos que foram trabalhados ao longo do estudo; em um segundo momento 

discutimos os termos “historicidade” e “percepção do ambiente” como intrinsecamente 

relacionados nesta pesquisa; seguimos para uma seção que parte de um entendimento 

geral do termo “ambiência”, no campo das relações pessoa-ambiente, para se chegar a 

uma noção de “ambiência em contexto patrimonial”, a partir de documentos patrimoniais 

e literatura sobre patrimônio cultural em contextos nacional e internacional. Ao final 

discutimos a importância dessa ambiência em contexto patrimonial para delimitação das 

poligonais de tombamento de Sítios Históricos Urbanos (SHUs), com destaque para o 

caso da delimitação espacial do Sítio Histórico de Natal (SHN).  

O Capítulo 2 – Da cidade que nasceu cidade à primeira modernização (1599-1950) 

– tem enfoque na evolução histórica da forma urbana da porção do território que hoje é 

considerado Sítio Histórico de Natal (SHN), compreendendo do período de fundação da 

cidade em fins do século XVI, até meados do século XX, momento em que se consolida a 

configuração espacial do que hoje se considera uma arquitetura de valor patrimonial, 

ligada à filiações estilísticas historicistas (colonial, neoclássica, eclética, protomoderna e 

neocolonial) para que possamos entender a situação na qual a forma urbana da porção 

mais antiga da cidade se encontrava antes de passar por transformações mais intensas.  
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O Capítulo 3 – A Contemporaneidade: uma ameaça à historicidade do Sítio 

Histórico de Natal? – trata de qualificar estas transformações, ocorridas desde 1950 aos 

dias atuais, quando os estilos moderno e contemporâneo foram inseridos na forma 

urbana do SHN, por meio de uma análise morfológica. Enquanto estrutura do texto, 

apresentamos inicialmente o método de pesquisa empregado e depois os resultados, 

fazendo referências à historiografia urbana local.  

O Capítulo 4 – A percepção das transformações do Sítio Histórico de Natal – se 

refere à percepção da historicidade da forma urbana do SHN. No início do capítulo são 

apresentados os métodos e procedimentos metodológicos adotados, que se referem aos 

questionários e percursos sensíveis, e posteriormente os resultados são apresentados e 

discutidos com base no referencial teórico utilizado para o estudo, dando respostas aos 

questionamentos iniciais. 

As Considerações Finais trazem a confirmação da hipótese de pesquisa, as respostas 

aos objetivos e as considerações críticas ao trabalho realizado, apontando as limitações do 

processo, as contribuições os desdobramentos da pesquisa. 
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1 SOBRE FORMAS E HISTÓRIAS A SE PERCEBER 

 

As formas das cidades se encontram em constantes processos de transformação, de 

acordo com as diferentes experiências sociais que ocorrem ao longo dos anos. Até mesmo 

os centros antigos, que normalmente correspondem aos núcleos urbanos iniciais, passam 

por mudanças em suas configurações espaciais, que se forem muito avassaladoras, 

comprometem significativamente as atmosferas locais, alterando o sentido de antiguidade 

que lhes convém. 

Pelo viés da morfologia urbana, esses processos de transformação incidem sobre os 

elementos da forma urbana e trazem inúmeras consequências de ordem tanto materiais, 

quanto psicológicas, como aponta Norberg-Schulz (1980): 

Como consequência, nós, caminhos e bairros perdem sua identidade, e a 
cidade como um todo sua imageabilidade. Junto à perda da estrutura 
urbana tradicional, a paisagem é privada de seu significado como extensão 
abrangente, e reduzida a restos dentro da complexa rede de elementos 
construídos pelo homem (NORBERG-SCHULZ, 1980, p. 189).4 

 

Essa transformação física e sensível dos ambientes incide também sobre as ambiências 

impregnadas nos lugares e que se modificam ao longo do tempo, de acordo com as 

percepções individuais dos usuários ao interagirem com o meio sociofísico. Nos trechos 

antigos da cidade, os novos elementos acrescentados à forma urbana podem se tornar 

mais perceptíveis que os existentes, afetando o sentido histórico do lugar. 

As normas de preservação do patrimônio cultural surgiram da necessidade de combater 

esta problemática, sendo o tombamento de Sítios Históricos Urbanos (SHUs) um dos 

instrumentos de preservação do patrimônio urbano mais utilizados. Nestes processos, ao 

serem definidas poligonais, é possível perceber a noção de ambiência presente nos 

discursos, decorrente da valorização do patrimônio urbano enquanto bem cultural. 

                                            
4 Texto original: “as a consequence, nodes, paths and districts lose their identity, and the town as a whole its 
imageability. Together with the loss of the traditional urban structure, the landscape is deprived of its meaning as 
comprehensive extension, and reduced to rests within the complex network of man-made elements” (NORBERG-
SCHULZ, 1980, p. 189). 
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Este capítulo se propõe a discutir esse processo, apresentando em primeiro momento a 

fundamentação teórica e as relações existentes entre os conceitos-chave da tese – forma 

urbana, ambiência, historicidade e percepção do ambiente – para em seguida discutir a 

formação de Sítios Históricos Urbanos (SHUs), abordando no final do capítulo o caso da 

delimitação espacial do Sítio Histórico de Natal (SHN).  

1.1 Morfologia Urbana 

O termo “morfologia” designa “o estudo da configuração e da estrutura 
exterior de um objeto” [...] “É a ciência que estuda as formas, 
interligando-as com os fenômenos que lhes deram origem”. A morfologia 
urbana, portanto, é a ciência que estuda “essencialmente os aspectos 
exteriores do meio urbano e as suas relações recíprocas, definindo e 
explicando a paisagem urbana e a sua estrutura” (LAMAS, 2014, p. 37).  

 

De acordo com o texto acima, podemos entender que o sentido da morfologia urbana é 

dado pelas relações espaciais de objetos arquitetônicos, compreendendo dos edifícios às 

ruas, parcelamentos, espaços públicos, mobiliário urbano, entre outros, além de buscar as 

explicações ou causas para essas relações e configurações espaciais. Neste trabalho o 

estudo da morfologia urbana tem uma clara dimensão histórica, na medida em que é 

explorada para se detectar e esclarecer princípios, regras e tipos de traçado de trechos 

urbanos, dando margem ao exame da conformação urbana desde a etapa da gênese, até as 

transformações mais recentes, identificando e detalhando os componentes edificados, os 

processos e atores envolvidos (DEL RIO, 2000; REGO; MENEGUETTI, 2011). É, 

portanto, um estudo das cidades no tempo (LAMAS, 2014) que associa as formas urbanas 

aos conteúdos e processos que as formaram. 

Esta tese investiga o processo de transformação da forma urbana do SHN. O fenômeno 

de transformação de uma forma urbana acontece quando esta se revela inadaptada ao 

contexto em determinado momento histórico, revelando-se como consequência da 

vitalidade social e econômica das sociedades (LAMAS, 2014), já que precisam passar 

constantemente por processos de adaptação aos novos contextos. 
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Neste contexto de transformações, Horacio Capel (2002) destaca o surgimento de um 

campo interdisciplinar, no qual os estudos da morfologia urbana apontam de maneira 

mais específica para a conservação e recuperação dos ambientes históricos, que cada vez 

mais enfrentam novos desafios, dada a complexidade da questão. Esta etapa enfrenta a 

desvalorização da história que ocorreu durante o domínio das propostas racionalistas e 

funcionalistas do movimento modernista da primeira metade do século XX e o processo 

acelerado de urbanização da segunda metade do século XX, o qual, segundo Philippe 

Panerai (2014), alterou mais radicalmente a paisagem. Neste sentido, hoje se resgata a 

ênfase na complexidade e na singularidade da cidade, expressada muitas vezes pelo 

pitoresco e pela paisagem específica de cada lugar (CAPEL, 2002). 

Um dos caminhos para se fazer a leitura histórica e cultural do ambiente é a análise 

morfológica, que fornece ferramentas e categorias analíticas adequadas para o exame dos 

processos de conformação e transformação dos elementos arquitetônicos e urbanos. Aldo 

Rossi (2001), neste aspecto, enfatiza a possibilidade de se trabalhar com a história dos 

fatos urbanos5 como um dos principais referenciais para a compreensão das histórias 

urbanas. Quanto às categorias de análise, normalmente se voltam para os próprios 

elementos da cidade, que devem ser considerados como organismos constantemente em 

atividade e, assim, em transformação ao longo do tempo. O modo como cada um desses 

elementos se cristalizou e conforma em conjunto o tecido da cidade é o objeto da 

morfologia urbana, referenciada nesta pesquisa como “forma urbana”. 

De maneira mais clara, para José Lamas (2014, p. 44), a forma urbana é “o aspecto da 

realidade, ou modo como se organizam os elementos morfológicos que constituem e 

definem o espaço urbano, relativamente à materialização dos aspectos de organização 

funcional e quantitativa e dos aspectos qualitativos e figurativos”.  

Frederico de Holanda et al. (2000) facilitam nosso entendimento do termo conceituando 

primeiramente o verbete “forma” como os limites exteriores da matéria de que é 

constituído um corpo, que conferem a este uma configuração particular. Estes autores 

ressaltam duas qualidades deste corpo: a qualidade material (matéria que constitui o 

                                            
5 Teoria dos fatos urbanos: “identificação da cidade como artefato e pela divisão da cidade em elementos primários e 
em área-residência” (ROSSI, 2001, p. 3). 
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corpo), e a cognitiva, que permite nossa identificação da sua configuração espacial. Esta 

conceituação é defendida como uma situação relacional, ou seja, as maneiras de 

compreensão e representação da forma urbana estão em função do desempenho 

morfológico e também das expectativas socialmente definidas. Na mesma direção, Lamas 

(2014) parte do princípio de que a forma do espaço é uma realidade para qual contribuem 

fatores socioeconômicos, políticos e culturais, mas também é o resultado da produção 

voluntária do espaço.  

Conhecida a sua composição, é possível perceber que as formas urbanas são 

indissociáveis de uma matéria física, tátil e visível; mas os comportamentos, apropriações, 

usos, entre outros aspectos, imprimem vestígios no corpo material da forma urbana, que 

nos faz necessariamente enxergá-los durante o exame morfológico. Como pontuado 

anteriormente, as mudanças de contextos históricos mudam as formas urbanas pela 

necessidade de resposta a situações diferentes; assim, a análise morfológica traz como 

uma das suas principais contribuições a revelação detalhada dos aspectos físicos da 

história, valores e significados da sociedade, adicionados ou subtraídos à cidade ao longo 

do tempo. Enfim, corroborando com as ideias de Proença (2014), a forma da cidade no 

momento presente é a herança física coletiva de todas as ações individuais que a 

conformaram no passado. 

A forma urbana influencia a apropriação social e cultural do espaço em função do modo 

como as qualidades espaciais venham representar morfologicamente os valores e 

significados da sociedade (SAMPAIO, 2005). Mas de que qualidades do espaço, 

sobretudo da forma urbana, estamos tratando? Os estudos de Kevin Lynch (1960/1997, 

1981/2012) e Gordon Cullen (1971/2013) dissertam sobre o assunto ao reconhecerem as 

qualidades das formas urbanas por meio de análises morfológicas. 

Na sua clássica obra “A imagem da cidade”, escrita na década de 1960, Lynch (1997) já 

destacava as qualidades do que seria uma boa forma urbana:  

• Singularidade: nitidez dos limites; fechamento; contraste de superfície, forma, 

intensidade, complexidade, tamanho, uso e localização espacial; 
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• Simplicidade da forma: clareza da forma visível em sentido geométrico, 

limitação de partes;  

• Continuidade: continuação de limites ou superfícies; repetição de intervalo 

rítmico; similaridade, analogia ou harmonia de superfície, forma ou uso;  

• Predomínio: predomínio de uma parte sobre as outras em decorrência do 

tamanho, da intensidade ou do interesse, resultando na leitura do todo como uma 

característica principal associada a um conjunto;  

• Clareza de junção: alta visibilidade das ligações e costuras, relação e inter-relação 

claras;  

• Diferenciação direcional: assimetrias, gradientes e referências radiais que 

diferenciam uma extremidade da outra; ou que diferenciam um lado do outro; ou 

uma direção da outra; 

• Alcance visual: qualidades que aumentam o âmbito e a penetração da visão, tanto 

concreta quanto simbolicamente;  

• Consciência do movimento: qualidades que, por meio dos sentidos visuais e 

sinestésicos, tornam sensível ao observador o seu próprio movimento real ou 

potencial; 

• Séries temporais: séries que são percebidas com o passar do tempo, incluindo 

tanto as ligações simples, item por item, nas quais um elemento é simplesmente 

ligado a outros dois, o anterior e o posterior, como as séries verdadeiramente 

estruturadas no tempo e, portanto, de natureza melódica; 

• Nomes e significados: características não físicas que podem aumentar a 

imaginabilidade de um elemento. 

Na década de 1980, em sua obra “A boa forma da cidade”, Lynch se dedica especialmente 

à discussão de características que tornam um aglomerado populacional agradável – 

dimensões de execução, vitalidade, sentido, adequação, acesso, controle, eficiência e 

justiça – e apresenta também uma definição mais ampla do termo “forma urbana”:  

Vou adotar a perspectiva de que a forma do aglomerado populacional é a 
disposição espacial das pessoas a desenvolverem atividades, os fluxos 
espaciais resultantes de pessoas, produtos e informações, e as 
características físicas que modificam o espaço de um modo significativo 
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para essas ações, incluindo recintos, superfícies, canais, ambiências e 
objetos. Além disso, a descrição inclui as mudanças cíclicas e seculares 
nessas distribuições espaciais, o controle do espaço e a percepção dele 
(LYNCH, 1981/2012, p. 52-53).  

 

Assim, Lynch enxerga tanto a imaterialidade das formas urbanas quanto a materialidade, 

evidenciando os comportamentos e percepções das pessoas, sem deixar de reconhecer a 

matéria como composição essencial. Para ele, temos que enxergar um local como 

conjunto social, biológico e físico se o quisermos compreender completamente, e os atos 

e pensamentos das pessoas é que podem julgar a qualidade do ambiente (LYNCH, 

1981/2012). Destas reflexões podemos então ressaltar a importância de unir os estudos 

morfológicos aos estudos comportamentais e de percepção do ambiente para exames 

mais aprofundados dos objetos estudados. 

Os estudos de Gordon Cullen (1971/2013) demonstram o envolvimento estético das 

pessoas ao percorrerem a cidade e perceberem os vestígios históricos e culturais 

impressos na forma urbana. As categorias espaciais que o autor utiliza (visão, local e 

conteúdo) se desdobram em diversas outras categorias do espaço urbano como cores, 

texturas, detalhes construtivos, elementos vegetais, mobiliário, publicidade, entre diversos 

outros. Neste caso, a forma urbana se aproxima da qualidade visual na medida em que é 

positiva a percepção estética do ambiente. 

De todo o exposto, podemos deduzir então que os sentidos humanos são determinantes 

para a compreensão da forma urbana: “toda a ação que humaniza a paisagem pode conter 

objetivos e valores estéticos que se comunicam através dos sentidos ou da percepção” 

(LAMAS, 2014, p. 58). 

Lamas (2014) aponta alguns sistemas sensoriais importantes para a compreensão de uma 

forma urbana: 

• Sistema de orientação, que dependerá dos sistemas de referência; 

• Sistema visual, que pressupõe o movimento e a apreensão do espaço em sequência 

visual; 

• Sistema tátil – as percepções térmicas e de fricção com a atmosfera; 
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• Sistema olfativo – os cheiros que os ambientes possuem. 

Na mesma direção, podemos acrescentar o sistema auditivo – os sons da cidade – que em 

conjunto com os demais sistemas citados por Lamas (2014) podem captar além das 

formas urbanas, pois são capazes de revelar as sensibilidades do ambiente – as ambiências 

locais. 

Os elementos da forma urbana se estruturam no que chamamos de tecido urbano. 

Segundo Panerai (2014), o termo “tecido urbano” toma emprestado a palavra oriunda da 

biologia ou da indústria têxtil, que em ambos os casos, serve para preencher vazios e ligar 

elementos estruturais ou estruturantes; neste caso, da cidade. Ao mesmo tempo, 

possibilita forte união entre as partes constituintes de um todo e grande capacidade de 

adaptação e de transformação. 

Os elementos essenciais do tecido urbano frequentemente apontados por diversos 

autores e que serão adotados como categorias da análise morfológica da tese são as vias, 

lotes, quarteirões, edifícios, espaços públicos e elementos naturais. Desde logo, é 

importante destacar que esta complexidade de elementos está sempre interconectada em 

sua origem e evolução, integrada em uma dimensão espaço-temporal. Não são estáticos, 

possuem um dinamismo que afeta de maneira diferente os elementos que o compõem e 

cada um dos quais condiciona as relações físicas e significados funcionais dos outros 

(CAPEL, 2002).  

1.1.1 Vias 

Por definição, “as vias são canais de circulação ao longo dos quais o observador se 

locomove de modo habitual, ocasional ou potencial” (LYNCH, 1960/1997, p. 52) e se 

caracterizam pela acessibilidade de comunicação e trânsito a todo e qualquer público 

(PANERAI, 2014). De acordo com Solà-Morales (1997), uma via pode ser considerada 

elemento que resume e expressa a organização conjunta do solo, representando uma 

imagem permanente e memorável da cidade.  

São elas que permitem a aproximação entre pessoas e paisagens (PANERAI, 2014), ou 

como também podemos entender, entre pessoas e formas urbanas. Até mesmo nos 
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passeios por plataformas virtuais, as vias se configuram como elementos de acessibilidade 

e permeabilidade no tecido urbano. 

O traçado das vias regula a disposição dos edifícios e quarteirões, definindo o plano de 

maneira organizada em diferentes níveis, estando diretamente ligado ao nascimento e/ou 

formação da cidade de modo hierarquizado, tendo em conta a importância da mobilidade 

de pessoas, bens e ideias (LAMAS, 2014); ou seja, as vias estruturam e hierarquizam as 

formas urbanas. A disposição das ruas em relação aos caminhos antigos, adaptados à 

topografia e outras características naturais, explica o traçado que geralmente possuem os 

núcleos antigos de crescimento lento e irregular, enquanto a rua reta é um resultado de 

uma ordenação consciente introduzida pelo homem por razões de ordenação espacial 

urbana que aparece desde as primeiras culturas urbanas ocidentais como forma de 

planejamento (CAPEL, 2002). 

1.1.2 Lotes 

Os lotes correspondem ao solo que os edifícios ocupam e são essenciais para a relação 

entre edifícios e terrenos, sendo suas formas condicionadoras não só das formas das 

edificações, como das cidades, geralmente separando o espaço público do privado, como 

aponta Lamas (2014), embora um lote possa se configurar também como espaço público. 

Solà-Morales (1997) e Capel (2002) apontam que o parcelamento6 é o ato de 

transformação do solo rústico em urbano, que se traduz na divisão da propriedade; e sua 

gênese é consequência desse processo. As formas dos lotes, portanto, revelam os modos 

de divisão de terras dos territórios, podendo se relacionar diretamente com as 

características históricas da sociedade em momentos específicos. 

Panerai (2014) chama atenção para importância da observação de aspectos como 

agrupamento, homogeneidade (formal ou estética, que dá ideia de conjunto) e 

heterogeneidade (os conjuntos podem distinguir diferentes porções da cidade) na análise 

morfológica do parcelamento, estabelecendo diferenças formais e sociais nas diversas 

porções do solo.  Pode-se perceber, por exemplo, formas rurais preexistentes, o tipo de 

propriedade e sua extensão, assim como as características topográficas do terreno, que 

                                            
6 Divisão do solo em lotes. 
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dão lugar a tipologias de parcelas distintas, influenciando nas formas de expansão da 

urbanização (CAPEL, 2002). 

O parcelamento existente supõe limitações e possibilidades para determinados usos ao se 

pensar em intervenções. O parcelamento antigo, objeto de exame para a tese proposta, se 

modifica e se transforma – por fragmentação, manutenção ou destruição – em função das 

necessidades impostas pelas exigências econômicas, produtivas ou sociais. Como 

consequência, pode alterar significativamente a percepção do ambiente histórico. 

1.1.3 Quarteirões 

O quarteirão é um contínuo de edifícios agrupados entre si em anel, ou 
sistema fechado e separado dos demais; é o espaço delimitado pelo 
cruzamento de três ou mais vias e subdivisível em parcelas de cadastro 
(lotes) para construção de edifícios. É também um modelo de distribuição 
de terra por proprietários fundiários. Como é também o modo de agrupar 
edifícios no espaço delimitado pelo cruzamento de traçados (LAMAS, 
2014, p. 88). 

 

Nos traçados mais antigos do Brasil, do período colonial, observamos mais 

frequentemente a continuidade dos edifícios formando o quarteirão, seguindo antigas 

tradições urbanísticas portuguesas de construções sobre o alinhamento das vias e paredes 

laterais sobre o limite dos lotes; diferente do traçado mais atual das cidades, que a partir 

da segunda metade do século XIX, com o aparecimento da arquitetura eclética, muito 

associada às ideias sanitaristas, as edificações foram paulatinamente libertadas em relação 

aos limites das parcelas (REIS FILHO, 2014). Hoje, depois da libertação total das paredes 

dos limites dos terrenos, após o modernismo, presenciamos o fechamento dos perímetros 

dos quarteirões pelos muros cada vez mais altos que delimitam o parcelamento. 

O quarteirão organiza funções habitacionais, comerciais, de serviços, trabalho e pequenas 

indústrias em função de práticas sociais de utilização do espaço público e estabelece 

relações com os espaços públicos, semipúblicos e privados (LAMAS, 2014). A mistura 

dos diversos usos é que garante a diversidade urbana ainda tão necessária nos centros 

antigos das nossas cidades, como já apontava Jane Jacobs (1961/2014) na obra “Morte e 

Vida de Grandes Cidades”. 
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1.1.4 Edifícios 

As edificações revelam muito sobre si mesmas pela riqueza e complexidade de elementos 

que possuem, mas também revelam muito sobre o espaço urbano onde estão inseridas. 

Estão condicionadas às formas e dimensões dos lotes e se agrupam em diferentes tipos, 

decorrentes das suas funções e formas (CAPEL, 2002; LAMAS, 2014). 

A melhor forma de analisar um edifício é por visualização direta, que nos permite 

perceber não só a forma de sua planta, mas também os materiais utilizados, a área, os 

ornamentos, entre outras características. Podemos identificar alguns critérios de análise, 

tais como: localização em relação ao lote, volumetria, forma, altura, número de águas da 

cobertura, tipologia, maior ou menor dimensão, escala, luz, cor, ornamentos da fachada, 

texturas, entre outros; facilitados por uma ficha de inventário. 

A seleção destes critérios vai depender da finalidade de cada estudo. Neste estudo 

específico serão analisadas as fachadas e o conjunto de características que estas carregam e 

formam as ruas e quarteirões, na medida em que são as fachadas que vão exprimir a 

historicidade do edifício que se volta para o espaço urbano. 

1.1.5 Espaços Públicos 

O espaço público compreende a totalidade das vias: ruas e vielas, 
bulevares e avenidas, largos e praças, passeios e esplanadas, cais e pontes, 
mas também rios e canais, margens e praias. Esse conjunto organiza-se 
em rede a fim de permitir a distribuição e a circulação (PANERAI, 2014, 
p. 79). 

 

São ambientes que assumem inúmeras formas e tamanhos e pertencem à administração 

pública, que por sua vez é responsável pelo cuidado e garantia da cidadania e usufruto 

desses lugares a qualquer pessoa (ALEX, 2008). Frequentemente são apontados como a 

“expressão pública da pluralidade das relações humanas” (LIMA, 2014, p. 143), já que 

neles acontecem encontros, permanências, acontecimentos, práticas sociais e as 

manifestações da vida urbana e comunitária (LAMAS, 2014). 

Em termos morfológicos, estão um pouco mais livres de edificações, enquanto possuem a 

maior parte do mobiliário urbano como bancos, depósitos de lixo, sinalização, entre 
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outros. Muitas vezes são nesses espaços que o verde das cidades mais se expressa e os 

monumentos são tradicionalmente instalados (ALOMÁ, 2013).  

1.1.6 Elementos Naturais 

Os elementos naturais “são elementos de composição e do desenho urbano; servem para 

organizar, definir e conter espaços” (LAMAS, 2014, p. 106). Muitas vezes os elementos 

naturais estão inseridos em outros elementos urbanos, sobretudo vias e espaços públicos. 

Nesta categoria serão considerados para a análise morfológica do SHN os elementos não 

construídos pelo homem como rios, lagoas, árvores, dunas, montanhas, etc.  

 

Nesta primeira seção do capítulo – 1.1 Morfologia Urbana – tratamos de dimensões 

essencialmente materiais das formas urbanas, mas temos consciência de que formas 

contam histórias, entre outras imaterialidades enraizadas nas nossas memórias. Na 

segunda seção, a seguir, trataremos destes aspectos mais subjetivos que envolvem as 

configurações espaciais históricas. 

1.2 Historicidade e Percepção Ambiental 

As formas urbanas tratadas na seção anterior possuem propriedades materiais e imateriais. 

Entre as imaterialidades de uma forma urbana histórica, esperamos o reconhecimento de 

“historicidades”, uma presença de tempos passados que permanecem impregnados nas 

materialidades e que só pode ser reconhecida por meio da “percepção ambiental”. Estes 

dois conceitos, diretamente relacionados ao objetivo geral da tese, possuem uma estreita 

relação que será discutida a partir de agora. 

 
Hoje em dia os centros antigos das nossas cidades revelam um “quadro completamente 

diferente do tradicional” (BENEVOLO, 2011, p. 73), dada a complexidade das relações 

sociais e ambientais que aconteceram nas cidades, visto que ao longo da história existiram 

diversas gerações, cada qual com maneiras diferentes de agir e pensar sobre a cidade. Mas 

a forma de uma cidade, mesmo passando por transformações inevitáveis, de alguma 

maneira, conta história, funcionando como um documento: “o depósito mais formidável 
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que o devir humano vai deixando sobre ela, numa lenta e contínua sedimentação” 

(GOITIA, 1982, p. 35). Neste sentido, perceber a historicidade dos lugares pode 

contribuir de maneira eficaz para as ações e políticas patrimoniais. 

O termo “historicidade” possui alguns significados e particularidades importantes. 

Heidegger (1996) refere-se ao termo como a estrutura do acontecer humano ou a 

temporalização de sua temporalidade. Percebe-se, portanto, dois aspectos fundamentais 

da historicidade – as “ações humanas” e o “tempo histórico” – que nos leva 

inevitavelmente à noção de contexto, aspecto que dará seu significado, como afirma 

Schimidt (1999). 

De acordo com o dicionário Aurélio Ferreira (1988), a palavra “historicidade” se refere à 

“qualidade do que pertence à história, do que é propriamente histórico”, introduzindo 

assim a palavra qualidade, carregada de sentidos como atributo e valor. Lefort (1979), por 

sua vez, define o termo como a relação geral que os homens mantêm com o passado e o 

futuro. Assim, reforça-se o papel fundamental do tempo no entendimento da palavra. 

Athayde (2014) acrescenta que o sufixo idade deve ser percebido como a intervenção de 

um indício do que se encontra em análise, gerando um deslocamento em relação à 

história. 

Pesavento (2005) afirma que a memória é uma marca de historicidade, já que traz para o 

campo da história o testemunho. Outro aspecto apontado por Athayde (2014, p. 98) é 

que a historicidade “ajuda a compreender que as subjetividades, enquanto experiência 

humana, são uma produção histórica”, destacando sua utilidade para colocar em 

perspectiva a dinâmica temporal e espacial das ações e experiências das pessoas. Em 

outras palavras, podemos captar sentidos com a apreensão da historicidade, e nesta 

direção, Lefort (1972) já dizia que trabalhar a historicidade implica em observar os 

processos de constituição dos sentidos e com isso desconstruir as ilusões de clareza e de 

certitude. Deste modo, a noção de historicidade desloca a noção de história como 

conteúdo e como fonte unívoca de interpretação, abrindo espaço para a subjetividade. 

A partir do que foi expresso por estes vários autores, o termo historicidade será utilizado 

neste trabalho para designar as qualidades ou atributos socioambientais do Sítio Histórico 
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de Natal, universo de estudo desta tese, que estão intimamente associados aos valores, 

sensações e percepções que lhes conferem uma identidade ou peculiaridade que não existe 

dissociada de sua história, marcada por acontecimentos e delimitada por tempos 

específicos. Assim, a historicidade estimula, provoca ou remete a uma dimensão subjetiva 

do ambiente, ligada à percepção da qualidade histórica desse lugar. 

Do exposto, percebemos que a historicidade possui estreita relação com a percepção 

ambiental, na medida em que é construída na subjetividade de cada indivíduo, que por sua 

vez, só pode ser compreendida pela percepção, de acordo com as experiências vividas nos 

contextos históricos. Seguindo o mesmo raciocínio, Rabelo (2009) assevera que seja como 

for que o problema da historicidade seja colocado, sempre se perguntará, de algum modo, 

sobre a relação entre o indivíduo e um contexto mais amplo – identificado como 

sociedade, cultura, povo, nação, humanidade, etc. – e entre o indivíduo e outros 

indivíduos.  

Ao fazer uso da noção de historicidade, busca-se, estrategicamente, pensar o evento ou 

acontecimento, quando se dá a irrupção de singularidades na história (ATHAYDE, 2014). 

O “evento” a que nos referimos neste trabalho é o processo de transformação da forma 

urbana do Sítio Histórico de Natal a partir da segunda metade do século XX, momento 

em que ele se intensifica e se apresenta de modo diferente das primeiras transformações 

ocorridas no local. O estudo da cidade segundo a sua essência histórica, ou seja, sua 

historicidade, evita amputações injustificadas e nos dá uma percepção integral do 

fenômeno urbano, cada vez mais estimulante em virtude do desenvolvimento que o 

urbanismo vai tendo nos nossos dias (GOITIA, 1982). 

Como já discutido, o meio ou instrumento analítico não somente adequado, mas 

sobretudo possível para a compreensão da historicidade do Sítio Histórico de Natal, é a 

percepção ambiental, pois: 

Incluindo componentes como a cognição, o afeto, o significado, a 
valoração, as preferências e a estética ambiental (ITTELSON, 1978), além 
dos propósitos da pessoa na situação (ITTELSON, 1973), a percepção 
ambiental está relacionada ao modo como as pessoas experienciam os 
aspectos ambientais presentes no seu entorno, para o que são importantes 
não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos sociais, culturais 
e históricos. Graças à sua função de interpretação e de construção de 
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significados, a percepção ambiental exerce papel fundamental nos 
processos de apropriação e de identificação dos espaços e ambientes 
(KUHNEN; HIGUCHI, 2011, p. 250). 

 

Embora a percepção ambiental deva ser compreendida como um modo de decodificar 

aspectos da ambiência, como a historicidade, ela não pode ser encarada como principal 

responsável pela ambiência, ou mesmo como modo de estudá-la em sua totalidade, e sim 

como um dos seus possíveis frutos (ELALI, 2013). De acordo com Thibaud (2004, p. 

337), “não percebemos a ambiência, percebemos de acordo com a ambiência”. Isso 

acontece porque o ser humano não tem um arcabouço físico e/ou cognitivo adequado à 

captação e assimilação de todas as informações disponibilizadas pelo ambiente, 

concentrando-se apenas em alguns de seus aspectos. A escolha desses aspectos nos 

processo da percepção do ambiente é fruto dos interesses, motivações, características 

individuais (idade, gênero, condições físicas, fase do ciclo vital, background social, cultural, 

educacional, psicológico, entre outros) e do tipo de relação de cada pessoa com o local 

(ITTELSON, 1973; GIFFORD, 1997; ELALI, 2013). Tais variações explicam o fato de 

uma mesma ambiência ser percebida diferentemente pelos vários indivíduos (LEE, 1977; 

TUAN, 1983). 

O meio físico fornece “importantes estímulos para a representação imagética de nossos 

sentimentos e emoções” (TUAN, 1980, p.236), bem como para a construção e 

decodificação da linguagem abstrata que o envolve (ELALI, 2013). Exerce também um 

papel fundamental nos processos de apropriação e de identificação dos ambientes e 

possibilita conhecer como as pessoas se relacionam com os ambientes e suas mudanças, 

gerando compreensões sobre as influências das características ambientais sobre o 

comportamento das pessoas e do comportamento das pessoas sobre o ambiente 

(HIGUCHI; KUHNEN, 2011). Quando essa ligação é discutida a partir de uma 

conotação emocional, recebe o nome de vinculação ou apego ao lugar – place attachment –

definida por um sentimento dinâmico e complexo, que acontece quando uma interação 

particular é acompanhada de um forte significado (MILLIGAN, 1998 apud ELALI; 

MEDEIROS, 2011). 
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A percepção do ambiente consiste em um processo que possui duas vias simultâneas de 

desenvolvimento: uma que se inicia no contato ou estimulação dos órgãos dos sentidos 

pelo ambiente, cuja informação vai sendo modificada até a identificação; outra que se 

refere às influências contextuais e experiências do sujeito, que modulam a primeira. Ou 

seja, trata-se de uma relação dialética entre o meio físico e quem o percebe. O estágio 

mental final da sequência de eventos da cadeia perceptual é denominada percepto, que é 

uma construção individual sobre uma estimulação externa (CAVALCANTE; MACIEL, 

2008). O estudo dos seus processos cognitivos é capaz de influenciar condutas, 

julgamentos e decisões a seu respeito (DEL RIO, 2002). Sobre este aspecto, importa 

lembrar que as propriedades materiais da forma urbana provocam reações diversas nos 

sujeitos, que os fazem interagir, julgar e tomar decisões sobre os lugares de modos 

específicos. 

Numa tentativa de interpretar essa condição simbólica e seu rebatimento no ambiente, 

Eduardo Yázigi (2001) comenta que cada lugar tem uma personalidade própria que se 

apoia no conjunto de peculiaridades (história, costumes, arquitetura, tipos humanos, 

mitos e segredos, sons, fauna, flora, clima, entre outros). Mesmo havendo lugares com 

componentes semelhantes, ainda há o diferencial relacionado ao uso que a comunidade 

faz, o que pode promover a identidade do lugar. Assim, o estudo que se apresenta, no 

mínimo, desvenda a personalidade singular do Sítio Histórico de Natal, sendo o 

componente histórico mais ou menos evidente nesta ambiência própria.  

Um estudo clássico sobre os processos de percepção e cognição ambiental é o de Kevin 

Lynch, publicado na década de 1960 em seu livro “A Imagem da Cidade”. Esta obra 

examina a qualidade visual das cidades, por meio do que o autor conceitua como 

legibilidade: “facilidade com que suas partes podem ser reconhecidas e organizadas num 

modelo coerente” (LYNCH, 1997, p. 03). Uma cidade legível seria aquela cujos elementos 

fossem facilmente reconhecíveis e agrupados em um modelo geral. 

Essa legibilidade gera uma “imagem mental” em cada observador, entendida como o 

“quadro mental generalizado do mundo físico exterior de que cada indivíduo é portador” 

(LYNCH, 1997, p. 04). Essa imagem é produto tanto das sensações imediatas, quanto das 

lembranças de experiências passadas, e seu uso se presta a interpretar as informações e 
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orientar as ações coletivas, embora as imagens mentais sejam individuais; pois somando as 

informações individuais e as organizando sob determinadas categorias da metodologia de 

Lynch (1997) – como vias, limites, distritos, pontos nodais e marcos – somos capazes de 

obter uma imagem mental coletiva e de caráter socioambiental. 

As imagens ambientais são o resultado de um processo bilateral entre o observador e seu 

ambiente e pode variar significativamente entre observadores diferentes. Ela pode ser 

decomposta em três componentes: (i) identidade (diferenciação de outras coisas, seu 

reconhecimento enquanto entidade separável), (ii) estrutura (relação espacial do objeto 

com o observador e outros objetos) e (iii) significado, facilitadas pela imageabilidade7. Os 

objetos não são apenas passíveis de serem vistos, mas também nítida e intensamente 

presentes aos sentidos, por isso são imagens sociais e ambientais ao mesmo tempo.  

Estes vários conceitos citados por Lynch (1997), também reconhecidos como qualidades 

urbanas – legibilidade, identidade, estrutura, significado e imageabilidade (também 

referida como imaginabilidade) – ajudam na percepção e na qualificação da historicidade 

da forma urbana do Sítio Histórico de Natal, importante por captar a realidade da 

experiência urbana vivenciada e conduzida pelas pessoas, neste caso, inseridas em uma 

ambiência particular. 

1.3 Ambiência 

Ambiências são fáceis de sentir, porém difíceis de explicar (DUARTE; PINHEIRO, 

2013), embora uma série de termos como ambiente imediato, atmosfera, quadro 

envolvente, entorno, contexto, entre outros, sejam entendidos e frequentemente 

utilizados para designar a relação de uma arquitetura com o seu ambiente de implantação, 

se aproximando da noção de ambiência. Mas, na realidade, o que é uma ambiência? A 

discussão inicial deste termo feita a seguir é essencial para compreensão de uma 

ambiência em contexto histórico e patrimonial. 

                                            
7 “Característica, num objeto físico, que lhe confere uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer 
observador dado” (LYNCH, 1997, p. 11). 
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Para Jean-Paul Thibaud (2004), as ambiências são carregadas de conteúdos físicos, sociais, 

culturais, de uso, temporalidade e diversos outros, que operam de modo inconsciente, na 

medida em que se constroem nas relações cotidianas; ou seja, as ambiências não se 

limitam a uma relação espacial, pois levam em consideração aspectos sensíveis e mutáveis 

dos ambientes como as sensações (térmicas, sonoras, visuais, olfativas, táteis), culturas e 

outras subjetividades locais. O mesmo autor, oito anos mais tarde, define ambiência como 

“o espaço-tempo experimentado pelos sentidos” (THIBAUD, 2012, p. 9), sendo as 

categorias de análise mais frequentes os sons, objetos, ambientes e configurações 

sensíveis, ou “a atmosfera moral e material que circunda um lugar ou uma pessoa” 

(THIBAUD, 2012, p. 10), sendo esta última uma definição baseada em Augoyard (2004).  

Em síntese, ambiência é a soma de tudo que envolve o ambiente. É ela que preenche o 

espaço de significados, tornando-o lugar8, em um processo de retroalimentação que nos 

permite compreender que não percebemos a ambiência e, sim, percebemos de acordo 

com ela. A ambiência, portanto, não é objeto da percepção, ela estabelece os termos da 

percepção, afetando todos os tipos de ação (DUARTE; PINHEIRO; UGLIONE; 

COHEN, 2012). 

De acordo com Cristiane Duarte (2015), o conceito de ambiência considera todos os 

aspectos sensoriais e dinâmicos que envolvem o lugar urbano (DUARTE, 2015). Gleice 

Elali (2013) reforça o entendimento deste forte aspecto subjetivo das ambiências quando 

acrescenta que a base dessa ambiência é a articulação entre os muitos fatores visíveis e 

invisíveis do ambiente, que impregnam o lugar e definem sua identidade, influenciando o 

comportamento e a percepção das pessoas que vivem ou percorrem o local. Pressupõe-se, 

portanto, que quando uma ambiência é modificada, a identidade do lugar também se 

modifica e as interações entre pessoas e ambientes se alteram. Esta premissa reforça a 

hipótese deste trabalho, de que as transformações intensas na forma urbana do Sítio 

Histórico de Natal, desde meados do século XX, têm alterado a sua ambiência, antes 

muito marcada por historicidades, que agora parecem se encontrar menos evidentes pela 

falta de diálogo com as preexistências do ambiente. 

                                            
8 “O espaço transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor” (TUAN, 1983, 
p.151). 
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As ambiências possuem atributos com potencial para evocar memórias, participam nos 

processos de construção da identidade, podem favorecer e acelerar o processo de 

apropriação e motivam as experiências espaciais e cinéticas (DUARTE et. al., 2008). Por 

estas características, podemos compreender a importância de uma ambiência marcada 

pela historicidade, como é normalmente o caso dos SHUs, e que esta historicidade, sendo 

ameaçada ou desfigurada paulatinamente pela descaracterização do lugar, precisa ser 

resgatada por meio de um processo de sensibilização das pessoas que dele fazem uso. 

Thibaud (2004) apresenta três “qualidades pervasivas”9 à noção de ambiência: (i) a 

qualidade como uma unidade (ligação de todos os componentes de uma situação em um 

todo consistente, atribuindo-lhe uma característica específica); (ii) qualidade como uma 

disposição (consideração de uma dimensão pré-reflexiva da experiência ou modo de 

apreender a realidade por meio da intuição); e (iii) a qualidade como um processo 

(composta por várias fases, uma levando à outra). Em resumo, pode-se entender que não 

existem ambiências idênticas; são únicas, levam em consideração experiências vividas no 

passado, no processo de sua percepção e apreensão, e são mutáveis ao longo do tempo. 

Outra questão importante relacionada à percepção sensível do meio ambiente é a sua 

atmosfera, que na área da arquitetura e urbanismo é um termo geralmente referido às 

sensibilidades dos ambientes. Um dos arquitetos conhecidos por dissertar sobre 

atmosferas é Peter Zumthor (2009), que as entende como ambientes que se comunicam 

com as pessoas e a vizinhança e que provocam um sentimento que contagia, se 

comunicam com as nossas emoções, e de modo instintivo, ajudam o ser humano a 

sobreviver. 

Podemos perceber que as atmosferas, para Zumthor (2009), se aproximam mais do que se 

considera qualidade arquitetônica de um artefato construído, principalmente quando o 

referido autor apresenta seus elementos geradores: (i) a presença material da arquitetura; 

(ii) a consonância dos materiais, que irradiam uma composição única; (iii) o som do 

espaço, que tem a ver com a sua forma, superfície dos materiais que o compõe e a 

maneira como seus elementos são fixos; (iv) a temperatura física e psíquica do espaço; (v) 

as coisas que nos rodeiam; (vi) o fato de nos movimentarmos dentro da arquitetura e 

                                            
9 Noção introduzida por Dewey (1931, p.93-116) 
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deixarmos nos envolver; (vii) a tensão entre interior e exterior, já que o exterior não revela 

tudo do interior e vice-versa; (viii) nossa relação com a proximidade e distância, o 

tamanho, a massa e o peso das coisas; (ix) a luz sobre as coisas; (x) a arquitetura como 

espaço envolvente; (xi) harmonia e (xii) a forma bonita. No caso de uma arquitetura de 

valor patrimonial, esses elementos podem nos ajudar a perceber se existem historicidades 

impregnadas nas formas urbanas, que geram ambiências ou atmosferas históricas, ainda 

que sejam específicas demais para uma aplicação direta ao nosso estudo. 

Cristiane Duarte e Ethel Pinheiro (2013, p. 5) ressaltam que “as ambiências representam o 

espaço, arquitetonicamente organizado e animado, que constitui um meio físico e, ao 

mesmo tempo, meio estético ou psicológico, especialmente preparado para o exercício de 

atividades humanas”. Deste modo, confirmamos a indissociável relação da arquitetura e 

dos espaços urbanos com alguma ambiência, que será organizada de alguma maneira de 

acordo com as percepções individuais das pessoas inseridas no meio, pois ao penetrarmos 

nos ambientes, a ambiência local se funde conosco e somos capazes de construir 

sentimentos e atribuir sentidos, significados e afetos que não são apenas nossos, mas 

também do lugar que nos envolve (DUARTE, 2015). Nesta pesquisa, estamos 

interessados particularmente em identificar nas ambiências as qualidades históricas do 

lugar, ou seja, as historicidades. 

Simonnot, Balaÿ e Frioux (2016) nos relembram que a cidade, em sua diversidade de 

formas e usos, é um campo frutífero para sentir atmosferas do passado. Kepczynska-

Walczak e Walczak (2015) ressaltam que essas ambiências do passado podem ser 

percebidas em diferentes níveis e planos, de acordo com as percepções individuais, e por 

isso o “status do patrimônio” pode apresentar variações. Deste modo, o patrimônio 

comunica sensibilidades por meio dos seus elementos da forma, atuando como veículos 

de ideias, que geram a disposição que as pessoas têm em proteger alguns bens 

patrimoniais e outros não. Os autores ainda chamam nossa atenção para o fato de que a 

perda do patrimônio urbano pode romper vinculações entre pessoas e ambientes 

passados e ameaçar os valores e tradições culturais locais. 
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Portanto, para que um SHU sobreviva na sociedade contemporânea, é importante que 

haja apropriação do local pela população, que de acordo com Duarte (2013), é um 

processo que passa pelo reconhecimento da realidade sensorial das ambiências da cidade. 

1.3.1 A noção de ambiência em contexto patrimonial 

A noção de ambiência em contexto patrimonial existe, embora se diferencie um pouco da 

conceituação apresentada na seção anterior, e aparece frequentemente nos textos 

presentes nas convenções, tratados, recomendações, resoluções, cartas, orientações, 

princípios e normas patrimoniais que operam internacionalmente a partir do século XX. 

Porém, faz-se necessário destacar inicialmente a relevância dos estudos de Gustavo 

Giovannoni (1873-1947) para o início desse debate; um engenheiro civil que dedicou sua 

vida acadêmica e profissional à história da arte, ensino e prática da arquitetura e 

urbanismo, com destaque para a restauração do patrimônio arquitetônico. 

Vários documentos patrimoniais sofreram influência de suas contribuições; sobretudo a 

Carta de Atenas (1931), na qual Giovannoni atuou diretamente, apesar de suas ideias não 

terem sido contempladas em sua totalidade10. Talvez a principal delas seja considerar a 

“cidade histórica” em seu conjunto, como um monumento, utilizando em sua crítica e 

prática os mesmos critérios de restauro utilizados para os monumentos isolados.  

Giovannoni é importante para compreensão da nossa própria história e dos desafios para 

conservação de nossas cidades. Essa reconhecida importância deriva em grande parte do 

seu entendimento do organismo urbano como sujeito histórico e como artefato cultural, 

no qual o tecido urbano antigo é considerado um “organismo vivo” e integrado à vida 

contemporânea, possuindo valor de uso e mantendo sua função museal (RUFINONI, 

2013), dando indícios de preocupação com o que hoje conhecemos por Conservação 

Integrada11, ainda no início do século XX. Desenvolveu o conceito de ambiente como 

uma moldura do monumento que possui natureza própria e singular - a “arquitetura 

maior” - devendo ser objeto de preservação por comprometer a harmonia e a integridade 

do monumento construído (KÜHL, 2013). Assim, consciente de que para conservar sua 

                                            
10 Constatação de Guido Zucconi (1997). 
11 Termo discutido na próxima seção. 
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identidade, as culturas e sociedades deveriam manter vivos os lugares que as prendem aos 

passados respectivos, defende que a conservação viva das cidades e dos tecidos urbanos 

antigos é parte integrante da sua perspectiva de urbanismo e questiona o isolamento da 

edificação em relação a seu ambiente (CHOAY, 2011). Neste contexto, o ambiente de 

Giovannoni pode ser entendido como uma ambiência de contexto patrimonial. 

Sobretudo no século XX, por meio dos documentos patrimoniais12, a ambiência em sua 

dimensão histórica se consolidou e foi definida pelo nome de “enquadramento dos 

conjuntos históricos” na Recomendação de Nairóbi (1976) como “o meio envolvente, 

natural ou construído, que influencia a percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, 

ou que a eles se associa, por relações espaciais diretas ou por laços sociais, econômicos ou 

culturais” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 209). Os Princípios de La Valetta sobre a 

Salvaguarda e Gestão de Cidades e dos Conjuntos Urbanos Históricos (2011), já no 

século XXI, define “contexto do patrimônio urbano histórico” ao retomar o conceito 

“enquadramento dos conjuntos históricos” da Recomendação de Nairóbi (1976) e 

apresenta ainda a definição de “espírito do lugar”, do campo da fenomenologia, exposto 

inicialmente pela Declaração de Quebec (2008):  

[...] os elementos tangíveis (edifícios, sítios, paisagens, rotas, objetos) e 
intangíveis (memórias, narrativas, documentos escritos, rituais, festivais, 
conhecimento tradicional, valores, texturas, cores, odores, etc.), isto é, os 
elementos físicos e espirituais que dão sentido, emoção e mistério ao lugar 
(DECLARAÇÃO DE QUEBEC, 2008, p. 2). 

 

Esta Declaração ressalta ainda que este espírito do lugar – o genius loci – influencia a 

criação dos espaços e, ao mesmo tempo, é influenciado pelos espaços criados, em sintonia 

com a indissociável relação entre ambientes e comportamentos humanos. Neste sentido, 

considerando o espírito do lugar um processo dinâmico, ele pode possuir diferentes 

significados e particularidades, a depender da percepção de cada pessoa. 

A progressiva conscientização dos problemas e desafios inerentes à salvaguarda do 

patrimônio cultural tem provocado uma infinidade de abordagens expostas nos históricos 
                                            
12 Os documentos patrimoniais internacionais trabalhados nesta tese foram retirados do livro “Património Cultural: 
critérios e normas internacionais de proteção” de Flávio Lopes e Miguel Brito Correia (2014), enquanto que os 
documentos patrimoniais brasileiros foram consultados em site do IPHAN (portal.iphan.gov.br), organizados por 
Isabelle Cury (2000). 
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documentos patrimoniais, tanto em contexto nacional, quanto internacional. Em linhas 

gerais, abordam as bases doutrinárias sobre a conservação e o restauro de monumentos, a 

dicotomia entre desenvolvimento e preservação de bens culturais, o alargamento da 

noção de patrimônio e a necessidade de um olhar sobre a cidade, a nossa responsabilidade 

na salvaguarda do patrimônio cultural, entre muitos outros temas essenciais para a tese 

que se apresenta. Para esta seção, ajudaram sobretudo a definir a noção de ambiência em 

contexto patrimonial e a identificar os aspectos que a determinam.  

Após revisão do conteúdo desses documentos que compreendem o período da década de 

1930, quando passaram a tratar do assunto, até os dias atuais, adota-se neste trabalho o 

entendimento da “ambiência em contexto patrimonial” como a harmonia na 

integração de um bem cultural entre suas partes e o seu entorno, independente da 

escala, entendendo esta harmonia como algo que envolve dimensões históricas, de uso, 

sociais, econômicas, culturais, entre outras, e que também se vincula a formas urbanas 

materiais e sensibilidades, percebidas durante as interações pessoa-ambiente. Entendemos 

também que a composição essencial de uma ambiência em contexto patrimonial é 

a historicidade local. 

A seguir, as subseções apresentam os aspectos entendidos como determinantes das 

ambiências em contextos patrimoniais, identificados após leitura de conteúdo dos textos, 

que por sua vez contribuem para o entendimento de algumas especificidades materiais e 

imateriais do termo e orientam boas práticas de intervenções em bens culturais. 

1.3.2 Aspectos determinantes das ambiências em contextos patrimoniais 

Os aspectos que identificamos como determinantes para que um lugar em contexto 

patrimonial possua uma ambiência que exale historicidade são (i) a envolvente, (ii) a 

conservação de elementos da forma urbana, (iii) o legado cultural a ser transmitido e (iv) a 

conservação integrada do patrimônio, conceituados e discutidos nas próprias subseções a 

seguir. Estes aspectos foram organizados em quadros com excertos de textos que 

refletem as contribuições dos documentos patrimoniais para a preservação de uma 

ambiência em contexto patrimonial de maneira mais latente, o que não significa que não 

estejam presentes em outros documentos ou trechos dos mesmos estudados. 
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1.3.2.1 Envolvente 

Categoria 1 - ENVOLVENTE 

Documento 
Patrimonial 

Ano Palavras-chave 
utilizadas para 

noção de 
Ambiência 

Contribuições 

Carta de Atenas 
sobre o Restauro 
de Monumentos 

1931 Caráter e 
fisionomia das 

cidades e 
monumentos 

“Na construção de edifícios, se respeite o caráter e a fisionomia 
das cidades sobretudo na vizinhança dos monumentos antigos 
cuja envolvente deve ser objeto de cuidados especiais” [...] 
“Estudo das plantas e ornamentações vegetais que melhor se 
adaptem a cada monumento ou conjunto monumental para lhes 
conservar o caráter antigo” [...] “Na vizinhança dos 
monumentos artísticos ou históricos, a supressão: de todo tipo 
de publicidade; de toda a presença abusiva de postes ou fios 
telefônicos; de qualquer indústria ruidosa e das chaminés altas” 
(LOPES; CORREIA, 2014, p. 60). 

Carta de Atenas 
sobre o 

Urbanismo 
Moderno 

1933 Envolvente “Admite-se que, em certos casos, a demolição de casas 
insalubres e de bairros miseráveis na envolvente de um qualquer 
monumento com valor histórico destrói um ambiente secular. É 
algo lamentável mas inevitável” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 
66). 

Carta de Veneza 
sobre a 

Conservação e o 
Restauro de 

Monumentos e 
Sítios 

1964 Zona envolvente 

Enquadramento 
tradicional 

Meio envolvente 

“Conservação de uma zona envolvente à sua escala” [...] 
Respeito à “localização tradicional, o equilíbrio da sua 
composição e as suas tradicionais relações com o meio 
envolvente” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 122-124). 

Normas de 
Quito 

1967 Contexto urbano 
de um bem 

cultural 

Âmbito do 
monumento 

“A área de implantação de uma construção de especial interesse 
torna-se comprometida por causa da vizinhança imediata ao 
monumento” que “passará a ser parte dele quando for 
valorizado. As normas protecionistas e os planos de 
revalorização têm que estender-se, portanto, a todo âmbito do 
monumento” [...] A valorização de um monumento “transborda 
dessa área imediata, estendendo seus efeitos a zonas mais 
distantes” (CURY, 2000. p. 6). 

Recomendação 
sobre a 

Preservação de 
Bens Culturais 
ameaçados por 
Obras Públicas 

ou Privadas 

1968 Ambiência dos 
bairros históricos 

Contexto 

As obras de expansão ou revitalização urbana que “suprimem 
construções de menor importância”, tem por consequência “a 
destruição das relações históricas e da ambiência dos bairros 
históricos” [...] “Edifícios e outros monumentos que tenham 
sido transladados” devem ser “reimplantados em locais que se 
assemelhem à sua implantação primitiva e os coloquem num 
contexto natural, histórico ou artístico semelhante” [...] “Os 
bairros históricos, urbanos ou rurais, e os conjuntos tradicionais, 
devem ser classificados como áreas protegidas, e sujeitos à 
regulamentação adequada para preservar o seu caráter e 
ambiência” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 135). 

Carta do 
Restauro 

1972 Características 
conjunturais do 

organismo 
urbanístico 

“A restauração não se limita, portanto, a operações destinadas a 
conservar unicamente os caracteres formais de arquiteturas ou 
de ambientes isolados, mas se estende também à conservação 
substancial das características conjunturais do organismo 
urbanístico completo e de todos os elementos que concorrem 
para definir tais características” [...] “Há que serem considerados 
tanto os elementos edílicos como os demais elementos que 
constituem os espaços exteriores (ruas, praças, etc.) e interiores 
(pátios, jardins, espaços livres, etc.) e outras estruturas 
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significativas (muralhas, portas, fortalezas, etc.) assim como 
eventuais elementos naturais que acompanharem o conjunto, 
caracterizando-o de forma mais ou menos acentuada (entornos 
naturais, cursos fluviais, singularidades geomórficas, etc.) 
(CURY, 2000. p. 16-17). 

Manifesto de 
Amsterdã 

1975 Atmosfera “Durante muito tempo só se protegeram e restauraram os 
monumentos mais importantes, sem levar em conta o ambiente 
em que se inserem” [...] “Os conjuntos, mesmo que não 
disponham de edificações excepcionais, podem oferecer uma 
qualidade de atmosfera produzida por obras de arte diversas e 
articuladas” (CURY, 2000, p. 2). 

Recomendação 
de Nairóbi sobre 

a Salvaguarda 
dos Conjuntos 
Históricos e da 
sua função na 

Vida 
Contemporânea 

1976 Enquadramento 
dos conjuntos 

históricos 

“Cada conjunto histórico e o seu enquadramento devem 
considerar-se na sua globalidade como um todo coerente, cujos 
equilíbrio e caráter específicos dependem da síntese dos 
elementos que os compõem e que abrangem tanto as atividades 
humanas como os edifícios, a estrutura espacial e as áreas 
envolventes” [...] “Não se deverá autorizar o isolamento de um 
monumento através da demolição dos elementos que o 
rodeiam” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 210-215). 

Carta de Burra 1980 Entorno “A conservação de um bem exige a manutenção de um entorno 
visual apropriado” [...] “Não deverão ser permitidas qualquer 
nova construção, nem qualquer demolição ou modificação 
susceptíveis de causar prejuízo ao entorno” (CURY, 2000, p. 2-
3). 

Carta de Brasília 1995 Entorno 

 

“É imprescindível o equilíbrio entre o edifício e seu entorno, 
tanto na paisagem urbana quanto na rural” (CURY, 2000, p. 3).  

Carta sobre o 
Patrimônio 
Construído 
Vernáculo 

1999 Harmonia entre 
as construções 

“As intervenções em patrimônio construído vernáculo devem 
respeitar e manter a integridade dos sítios onde este patrimônio 
se implanta, bem como a relação com a paisagem física e cultural 
e ainda garantir as relações de harmonia entre as construções” 
(LOPES; CORREIA, 2014, p. 343). 

Declaração de 
Xi’an 

2005 Contexto “O contexto de um monumento, sítio ou área de interesse 
cultural define-se como o meio, próximo ou distante, que 
participa e contribui para o seu significado e singularidade” [...] 
“Devem prever a delimitação de uma zona de proteção que 
reflita e contribua para conservar o significado e o caráter 
singular do contexto” [...] “Integrar medidas eficazes de controle 
do impacto das mudanças, rápidas ou progressivas, a ocorrer no 
contexto” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 432-434). 

Carta sobre os 
Itinerários 
Culturais 

2008 Ambiência “O meio envolvente, natural ou cultural (urbano ou rural), 
enquadra o itinerário cultural, concedendo-lhe uma particular 
ambiência, caracterizada por elementos e valores de natureza 
física e imaterial, e é fundamental para a sua compreensão, a sua 
conservação e a sua fruição” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 461). 

 

Percebemos nesta primeira categorização dos documentos patrimoniais que a envolvente, 

também mencionada como entorno, é entendida como uma área envoltória que circunda 

um bem tombado e pode ser composta por edificações com ou sem valor patrimonial, 

mobiliários urbanos, pavimentos, publicidades, elementos naturais ou qualquer outro 

elemento morfológico que compõe uma forma urbana, como discutido na seção 1.1 desta 
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tese (Morfologia Urbana), assim como imaterialidades que fazem parte das identidades 

locais. Os documentos, ao referirem-se à preservação da envolvente para manutenção de 

uma ambiência, estão mais centrados na preservação do entorno dos bens culturais e suas 

características estéticas, singulares, compositivas, de integridade e autenticidade, do que 

nos aspectos imateriais presentes nas envolventes, que foram referidos na Recomendação 

de Nairóbi (1976) como as “atividades humanas” que fazem parte do “todo coerente” de 

um conjunto histórico, e na Carta sobre os Itinerários Culturais (2008), que consideram 

que os elementos e valores de natureza física e material concedem uma ambiência 

particular ao itinerário cultural. 

Aqui cabe uma breve discussão sobre autenticidade e integridade, termos que aparecerão 

com certa frequência ao longo da tese. A autenticidade está ligada à ideia de verdade, 

sobre a qual não há dúvidas (CARTA DE BRASÍLIA, 1995). Natália Vieira (2008) nos 

lembra que John Ruskin (1819-1900), ainda no século XIX, centrava sua preocupação em 

defesa da autenticidade, defendendo a preservação da matéria original, para que as 

gerações futuras não fossem privadas de acesso ao patrimônio original. Aponta também 

que a Convenção de Patrimônio Mundial, ao definir o termo Patrimônio Cultural, ressalta 

que os monumentos ou edifícios devem possuir o valor de autenticidade do ponto de 

vista da história, da arte e da ciência, enquanto os Sítios Históricos Urbanos, do ponto de 

vista etnológico e antropológico. 

De acordo com Lia Motta (2010), as condições de autenticidade devem ser atendidas por 

propriedades como forma e design, material e substância, uso e função, tradições, técnicas 

e sistemas de uso, localização e espaço, linguagem e outras formas de patrimônio imaterial 

como espírito e sentido. Uma forma de atestar essas propriedades são as fontes de 

informação, sejam elas físicas, escritas, orais ou figurativas, desde que tornem possível 

conhecer a natureza, especificidades, significado e história do patrimônio cultural. 

Zancheti et. al. (2009) consideram que a autenticidade de uma cidade pode ser expressada 

e compreendida a partir das dimensões material e construtiva, que são distintas, porém, 

complementares, sendo a material referente à matéria reconhecida como documento, e 

aqui podemos relacionar esta dimensão à historicidade, e a construtiva relacionada à 

capacidade de reprodutividade, da maneira de edificar. 
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Se a autenticidade está diretamente ligada à verdade construtiva de um bem cultural, ela 

está relacionada ao estado de preservação do mesmo, que pode variar de acordo com a 

sua capacidade expressiva e o nível de percepção das pessoas; ou seja, há uma carga 

grande de subjetividade no reconhecimento das autenticidades, que exige inclusive 

conhecimento técnico e científico de quem reconhece.  

Por outro lado, a integridade é definida como a “medida da completude e do caráter de 

intacto do patrimônio natural e/ou cultural e seus atributos” (UNESCO, 2005); portanto, 

diretamente ligada ao estado de conservação das arquiteturas e mais perceptíveis, uma vez 

que fachadas bem conservadas, regulares, precárias ou arruinadas são mais fáceis de serem 

identificadas pelas pessoas, que não precisam ser técnicas especialistas. 

Na Carta de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos (1931), ao tratarem da valorização 

da arquitetura monumental, é evidente a preocupação com a estética e o entorno dos 

edifícios monumentais para que se mantenha o “caráter e a fisionomia das cidades”, 

associados aos cenários antigos e pitorescos; embora na Carta de Atenas sobre o 

Urbanismo Moderno (1933) considerem a demolição de casas insalubres e bairros 

miseráveis para a introdução de áreas verdes, com o objetivo de promover maior 

qualidade de vida nas cidades modernas que se delineavam, gerando uma nova ambiência. 

A mesma preocupação estética podemos encontrar na Carta de Burra (1980), que defende 

a manutenção de um “entorno visual apropriado”. Décadas separaram estes documentos 

e outros documentos posteriores abordaram esta necessidade, mas ainda hoje é 

perceptível a dificuldade de se manter o entorno de bens culturais e os próprios bens 

integrados nos projetos de intervenção. 

A Carta de Veneza sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios (1964) se 

preocupa com a conservação de uma zona envolvente à escala dos monumentos, 

sugerindo uma regulamentação de áreas de interesse patrimonial que ficará mais evidente 

em documentos posteriores como a Recomendação sobre a Preservação de Bens 

Culturais ameaçados por Obras Públicas (1968), ao defender uma regulamentação para 

preservação de ambiência; a Declaração de Xi’an (2005), que prevê a delimitação de uma 

zona de proteção e controle do impacto das mudanças rápidas ou paulatinas sobre o 

entorno, justificando que as silhuetas, os panoramas e as distâncias adequadas entre 
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edificações, sítios e áreas do patrimônio devem ser preservadas; e a Carta sobre os 

Itinerários Culturais (2008), que ressalta a importância da envolvente para o 

enquadramento dos itinerários culturais, por garantir uma ambiência particular. Sobre este 

aspecto, as regulamentações de tombamento são as mais utilizadas, principalmente no 

contexto brasileiro, mas não representam ainda uma garantia de conservação de 

envolventes pela falta de normas mais rígidas. 

A Carta de Veneza (1964) se preocupa também com as localizações tradicionais, já dando 

indícios da preocupação com relocações do patrimônio monumental, que foi bem 

reforçada na Recomendação sobre a Preservação de Bens Culturais ameaçados por Obras 

Públicas ou Privadas (1968), ao sugerir que os bens culturais transladados devem se situar 

em locais de contexto semelhante; e na Recomendação de Nairóbi sobre a Salvaguarda 

dos Conjuntos Históricos e da sua função na Vida Contemporânea (1976), que condena 

as transladações, aceitando apenas por razões de “força maior”.  

Nas Normas de Quito (1967) destaca-se o impacto no ambiente e a simultânea 

valorização do entorno de um monumento quando se introduz construções de especial 

interesse, enquanto no ano seguinte, a Recomendação sobre a Preservação de Bens 

Culturais ameaçados por Obras Públicas ou Privadas (1968) atenta para arquitetura de 

“menor importância”, que se for suprimida, altera a ambiência dos bairros históricos. 

Assim, em um mesmo momento, convivem propostas que caminham no sentido de 

valorização do patrimônio arquitetônico com a introdução de arquiteturas 

contemporâneas, e por outro lado, propostas que enxergam de maneira negativa a 

introdução de novas arquiteturas, por suprimirem o valor patrimonial de arquiteturas 

antigas, porém, sem caráter monumental. O Manifesto de Amsterdã (1975), em mesmo 

sentido, alerta que durante muito tempo só se protegeram e restauraram os monumentos 

mais importantes, sem levar em conta o ambiente onde se inserem; portanto, defende a 

valorização e a restauração de arquiteturas mais “modestas”. 

A Carta de Restauro (1972) esclarece os componentes da ambiência em contextos 

patrimoniais sob o ponto de vista material, assim como a Recomendação de Nairóbi 

(1976), não só define o termo “enquadramento dos conjuntos históricos”, como também 
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enfatiza considerar a globalidade dos conjuntos, composta por objetos arquitetônicos, 

atividades humanas e envolventes. 

A Carta de Brasília (1995) preocupa-se com o equilíbrio entre edifícios e entornos para 

que se preserve a autenticidade dos conjuntos urbanos com valor patrimonial, enquanto a 

Carta sobre o Patrimônio Construído Vernáculo (1999) traz a preocupação com as 

intervenções que devem respeitar e manter a integridade dos sítios onde este patrimônio 

se implanta, garantindo as relações de harmonia entre as construções. 

De maneira geral, as envolventes conferem coerência entre os bens patrimoniais e a 

ambiência que os envolve, ampliando a legibilidade desses ambientes e a capacidade de 

transmitir seus testemunhos, suas historicidades. A preservação de um entorno coerente 

com o bem cultural, além de conservar sua autenticidade e sua história, ajuda a manter a 

memória dos habitantes locais, favorecendo sentidos de identidade e pertencimento, os 

quais contribuem para o equilíbrio emocional da população e melhor qualidade de vida 

(MARCHESAN, 2013). 

Quanto às recomendações para intervenções no patrimônio com ênfase na envolvente, de 

maneira geral, os documentos orientam não permitir novas construções, demolições ou 

modificações que prejudiquem o entorno em termos estéticos, de integridade e 

autenticidade, respeitar os valores dos conjuntos urbanos históricos e a escala da 

implantação dos bens culturais, com destaque para as localizações tradicionais, 

condenando, na maioria das vezes, as relocações dos monumentos. 

1.3.2.2 Conservação de elementos da forma urbana 

Categoria 2 – CONSERVAÇÃO DE ELEMENTOS DA FORMA URBANA 

Documento 
Patrimonial 

Ano Palavras-chave 
utilizadas para 

noção de 
Ambiência 

Contribuições 

Carta de Veneza 
sobre a 

Conservação e o 
Restauro de 

Monumentos e 
Sítios 

1964 Zona envolvente 

Enquadramento 
tradicional 

Meio envolvente 

Não alterar “relações de volume e cor” [...] “Os novos 
acréscimos apenas podem ser tolerados se respeitarem todas as 
partes interessantes do edifício” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 
122-124). 

Recomendação 
de Nairóbi sobre 

a Salvaguarda 

1976 Enquadramento 
dos conjuntos 

históricos 

“Os conjuntos históricos e o seu enquadramento deverão ser 
ativamente protegidos contra todo o tipo de deteriorações, 
especialmente as decorrentes de usos impróprios, ampliações 
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dos Conjuntos 
Históricos e da 
sua função na 

Vida 
Contemporânea 

inconvenientes e transformações abusivas ou desprovidas de 
sensibilidade, que prejudiquem a sua autenticidade, bem como as 
provocadas por qualquer forma de poluição” [...] Deverá 
“prestar-se uma especial atenção à harmonia e à sensibilidade 
estética resultantes do ritmo ou dos contrastes entre os 
diferentes elementos que compõem os conjuntos, e que 
conferem a cada um deles o seu caráter particular” [...] “Uma 
análise do contexto urbano deverá preceder qualquer novo 
projeto ou construção, não só para definir o caráter geral do 
conjunto, mas também para se apurar as suas dominantes: 
harmonia das alturas, cores, materiais e formas, constantes na 
composição das fachadas e dos telhados, relações dos volumes 
construídos e dos espaços, bem como as suas proporções 
médias e a implantação dos edifícios. Deverá prestar-se uma 
especial atenção à dimensão dos lotes individuais, pois qualquer 
alteração sem critério pode ter um efeito de massa prejudicial à 
homogeneidade do conjunto” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 
210-215). 

Carta de Burra 1980 Entorno 

 

“A conservação de um bem exige a manutenção de um entorno 
visual apropriado, no plano das formas, da escala, das cores, da 
textura, dos materiais, etc.” (CURY, 2000, p. 2). 

 

Declaração de 
Tlaxcala 

1982 Atmosfera 
tradicional 

“É necessário dispor não apenas dos materiais, como da técnica 
tradicional e, quando isso não for possível, propõem a utilização 
de elementos de substituição que não ocasionem alterações 
notáveis na forma resultante e que correspondam às condições 
psicológicas locais e aos modos de vida dos habitantes da 
região” (CURY, 2000, p. 2). 

Carta 
Internacional de 

Washington 
sobre a 

Salvaguarda das 
Cidades 

Históricas 

1987 Harmonia do 
conjunto 

Valores a preservar: “forma urbana definida pelo traçado das 
ruas e pelo parcelamento dos terrenos”, “relações entre os 
diferentes espaços urbanos”, “forma e o aspecto dos edifícios 
(interiores e exteriores) definidos através da sua estrutura, 
volume, estilo, escala, materiais, cor e decoração” [...] “No caso 
de ser necessário efetuar transformações em edifícios ou 
construir novos, todo o acrescento deve respeitar a organização 
espacial existente, nomeadamente a sua escala e a dimensão da 
forma do lote, e deve respeitar a qualidade e o valor de conjunto 
das construções existentes. A introdução de elementos 
contemporâneos, desde que não prejudique a harmonia do 
conjunto, pode contribuir para a valorização de um conjunto 
urbano histórico” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 266-267). 

Carta de Brasília 1995 Entorno “É necessário criar normas especiais que assegurem a 
manutenção do entorno primitivo, quando for possível, ou que 
gerem relações harmônicas de massa, textura e cor” (CURY, 
2000, p. 3-4). 

Carta sobre o 
Patrimônio 
Construído 
Vernáculo 

1999 Harmonia entre 
as construções 

“As transformações que satisfaçam legitimamente as 
necessidades contemporâneas devem ser realizadas com 
materiais que assegurem uma coerência de expressão, de 
aspecto, de textura e de forma com a edificação original” 
(LOPES; CORREIA, 2014, p. 343). 

Memorando de 
Viena 

2005 Paisagem 
Histórica Urbana 

Contexto 
espacial 

"A paisagem histórica urbana está inserida nas expressões sociais 
atuais e passadas e desenvolvimentos que ocorreram no local. É 
composta por elementos característicos que incluem usos do 
solo e padrões, organização espacial, relações visuais, topografia 
e solos, vegetação e todos os elementos de infraestrutura técnica, 
incluindo objetos de pequena escala e detalhes de construção 
(calçadões, pavimentos, calhas para drenagem das águas, luzes, 
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etc.) "(UNESCO, 2005, p.2).13 

Princípios de La 
Valetta sobre a 
Salvaguarda e 
Gestão das 

Cidades e dos 
Conjuntos 
Urbanos 

Históricos 

2011 Contexto do 
patrimônio 

urbano histórico 

Espírito do lugar 

“A nova arquitetura deve ser coerente com a organização 
espacial do conjunto urbano histórico e respeitar a sua 
morfologia tradicional, sem deixar de exprimir as tendências 
arquitetônicas do seu tempo e lugar” [...] “Deve evitar os efeitos 
negativos que resultam dos contrastes formais drásticos ou 
excessivos, bem como das fragmentações e interrupções na 
continuidade do tecido urbano” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 
485). 

 

Quanto à conservação de elementos da forma urbana, é evidente a preocupação com as 

deteriorações dos bens culturais que a Recomendação de Nairóbi (1976) revela como 

consequências de “usos impróprios, ampliações inconvenientes e transformações abusivas 

ou desprovidas de sensibilidade”, além daquelas provocadas “por qualquer forma de 

poluição” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 210). Estas deteriorações, por sua vez, 

prejudicam os elementos que compõem as formas urbanas em suas dimensões, volumes, 

cores, harmonia nas alturas, materiais, texturas, composição de fachadas e coberturas, 

proporções, entre outros, expostos por vários documentos patrimoniais, dentre eles a 

Carta de Veneza (1964), a Recomendação de Nairóbi (1976), a Carta de Burra (1980), a 

Carta Internacional de Washington sobre a Salvaguarda das Cidades Históricas (1987) e o 

Memorando de Viena (2005). 

Alguns documentos discutem a conservação da forma urbana patrimonial ligada aos 

aspectos vernaculares dos seus sítios de implantação; dentre eles a Declaração de Tlaxcala 

(1982), ressaltando a importância da aliança entre materiais e técnicas tradicionais nas 

formas urbanas vernaculares; a Carta de Brasília (1995), que alerta para a necessidade de 

criação de normas especiais que assegurem os entornos primitivos; e a Carta sobre o 

Patrimônio Construído Vernáculo (1999), que se preocupa com a coerência de materiais 

entre edificações originais e novas arquiteturas. 

A preocupação com a introdução de elementos contemporâneos nas formas urbanas 

históricas também se faz bem presente em documentos como a Carta de Veneza (1964), 

que só tolera novos acréscimos se respeitarem “todas as partes interessantes do edifício”; 

                                            
13 Texto original: “The historic urban landscape is embedded with current and past social expressions and 
developments that are place-based. It is composed of character-defining elements that include land uses and 
patterns, spatial organization, visual relationships, topography and soils, vegetation, and all elements of the technical 
infrastructure, including small scale objects and details of construction (curbs, paving, drain gutters, lights, etc.)” 
(UNESCO, 2005, p. 2). 
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na Carta de Washington (1987) e nos Princípios de La Valetta sobre a Salvaguarda e 

Gestão das Cidades e Conjuntos Urbanos Históricos (2011), que partilham a preocupação 

com o respeito às organizações espaciais existentes, mas aceitam a presença de elementos 

contemporâneos, discutindo a importância destes para a valorização dos conjuntos 

urbanos históricos. 

Neste sentido, as intervenções na forma urbana de áreas patrimoniais orientadas pelos 

documentos devem manter a autenticidade de suas arquiteturas, e o mesmo tempo, 

exprimir as tendências arquitetônicas vigentes, para que a leitura/percepção das 

historicidades impregnadas nas arquiteturas não se torne confusa e promova a 

transmissão consciente dos legados culturais atribuídos. A utilização de materiais e 

técnicas adequadas, nestes casos, é fundamental para o alcance desse ideal de reabilitação 

arquitetônica. 

1.3.2.3 Legado cultural a ser transmitido 

Categoria 3 - TRANSMISSÃO DE UM LEGADO CULTURAL 

Documento 
Patrimonial 

Ano Palavras-chave 
utilizadas para 

noção de 
Ambiência 

Contribuições 

Carta de Atenas 
sobre o 

Urbanismo 
Moderno 

1933 Alma 

Valores 
arquitetônicos 

As obras materiais, traçados ou construções “fazem parte do 
patrimônio humano e aqueles que as possuem ou que estão 
encarregados da sua proteção têm a responsabilidade e a 
obrigação de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 
transmitir, intacta, esta nobre herança às gerações futuras” [...] 
“Copiar servilmente o passado é condernar-se à mentira” [...] 
“Misturando o falso e o verdadeiro, longe de atingir uma 
impressão de conjunto e da dar o sentimento de pureza de estilo, 
tem por resultado uma reconstituição fictícia capaz de lançar o 
descrédito sobre os testemunhos autênticos que mais se desejava 
preservar” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 65-67). 

Manifesto de 
Amsterdã 

1975 Ambiente 
histórico 

O patrimônio arquitetônico “é uma parte essencial da memória 
dos homens de hoje em dia e se não for possível transmiti-la às 
gerações futuras na sua riqueza autêntica e em sua diversidade, a 
humanidade seria amputada de uma parte da consciência de sua 
própria continuidade” (CURY, 2000, p. 2). 

Recomendação 
de Nairóbi sobre 

a Salvaguarda 
dos Conjuntos 
Históricos e da 
sua função na 

Vida 
Contemporânea 

1976 Enquadramento 
dos conjuntos 

históricos 

“Os conjuntos históricos e o seu enquadramento constituem 
patrimônio universal insubstituível” (LOPES; CORREIA, 2014, 
p. 210) 

Declaração de 1982 Atmosfera “Preservar a atmosfera tradicional nas localidades rurais e nas 
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Tlaxcala tradicional pequenas aglomerações” [...] “permitir a continuidade de 
manifestações arquitetônicas vernaculares contemporâneas” 
(CURY, 2000, p. 2). 

Carta 
Internacional de 

Washington 
sobre a 

Salvaguarda das 
Cidades 

Históricas 

1987 Harmonia do 
conjunto 

Valorizar “as diferentes funções da cidade, adquiridas ao longo 
de sua história” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 266). 

Declaração de 
Xi’an 

2005 Contexto “O contexto compreende a interação” [...] “com as práticas 
sociais ou espirituais do passado, ou presentes; com os 
costumes; com os saberes tradicionais; com os usos ou 
atividades, e outras formas ou expressões que integram o 
patrimônio cultural imaterial que criaram e conformaram o 
espaço” [...] “A transformação progressiva e rápida das paisagens 
urbanas e rurais, os modos de vida, os fatores econômicos e o 
ambiente natural podem afetar de forma substancial, e por vezes 
irreversível, a contribuição do contexto para o significado 
patrimonial do monumento, sítio ou área de interesse cultural” 
(LOPES; CORREIA, 2014, p. 432-434). 

Carta sobre a 
Interpretação e a 
Apresentação de 
Sítios Culturais 

2008 Paisagem 
circundante 

“A paisagem circundante, o ambiente natural e as características 
geográficas fazem parte integrante dos valores históricos e 
culturais de um sítio e, como tal, devem ser tidos em conta na 
sua interpretação” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 453). 

Carta sobre os 
Itinerários 
Culturais 

2008 Ambiência O meio envolvente enquadra o itinerário cultural e “é 
fundamental para a sua compreensão, a sua conservação e a sua 
fruição” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 461). 

 

Os documentos patrimoniais em que aparece de forma mais latente a preocupação com a 

transmissão de legados culturais, compostos essencialmente por imaterialidades 

impregnadas nas formas urbanas de valor patrimonial, abordam diferentes aspectos: 

A Carta de Atenas sobre o Urbanismo Moderno (1933), o Manifesto de Amsterdã (1975), 

a Declaração de Xi’an (2005), a Carta sobre a Interpretação e Apresentação de Sítios 

Culturais (2008) e a Carta sobre os Itinerários Culturais (2008), dissertam sobre o papel 

das formas urbanas e suas envolventes para compreensão e fruição de historicidades para 

gerações presentes e futuras; a Recomendação de Nairóbi (1976) e a Declaração de Xi’an 

(2005) destacam a irreversibilidade de algumas transformações da forma urbana que 

podem aniquilar a transmissão de parte dos legados culturais; a Declaração de Tlaxcala 

(1982) se volta para a permissão da continuidade de manifestações arquitetônicas 

vernaculares contemporâneas; e a Carta de Washington (1987) e Declaração de Xi’an 

(2005) ressaltam a possibilidade de transmissão não apenas de um legado cultural 

constituído pelo patrimônio material, mas também pelo patrimônio imaterial, que 
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representa uma grande contribuição para a conservação de ambiências em contextos 

patrimoniais. 

As maneiras de se traduzir preocupações com a transmissão de um legado cultural nas 

intervenções de bens culturais são evitar falsos históricos e elucidar os espectadores sobre 

os vários aspectos conhecidos do patrimônio, mesmo que não existam mais todos os 

elementos que compunham as formas urbanas originais. 

1.3.2.4 Conservação Integrada do Patrimônio 

Categoria 4 - CONSERVAÇÃO INTEGRADA 

Documento 
Patrimonial 

Ano Palavras-chave 
utilizadas para 

noção de 
Ambiência 

Contribuições 

Carta do 
Restauro 

1972 Características 
conjunturais do 

organismo 
urbanístico 

“Para que o conjunto urbanístico em questão possa ser 
adequadamente salvaguardado, tanto em relação a sua 
continuidade no tempo como ao desenvolvimento de uma vida 
de cidadania e modernidade em seu interior, é necessário 
principalmente que os centros históricos sejam reorganizados 
em seu mais amplo contexto urbano e territorial e em suas 
relações e conexões com futuros desenvolvimentos; tudo isso, 
além do mais, com o fim de coordenar as ações urbanísticas de 
maneira a obter a salvaguarda e a recuperação do centro 
histórico a partir do exterior da cidade, através de um 
planejamento físico territorial adequado. Por meio de tais 
intervenções (a serem efetuadas com os instrumentos 
urbanísticos), poder-se-á configurar um novo organismo urbano, 
em que se subtraiam do centro histórico as funções que não 
serão compatíveis com sua recuperação em termos de 
saneamento e de conservação” (CURY, 2000, p. 16). 

Declaração de 
Amsterdã 

1975 Ambiência “A nossa sociedade deverá, a breve trecho, perder o patrimônio 
arquitetônico e os sítios que caracterizam a ambiência do seu 
cotidiano tradicional se não se iniciar urgentemente uma nova 
política de proteção e de conservação integrada desse 
patrimônio” (LOPES; CORREIA, 2014, p. 194). 

Recomendação 
de Nairóbi sobre 

a Salvaguarda 
dos Conjuntos 
Históricos e da 
sua função na 

Vida 
Contemporânea 

1976 Enquadramento 
dos conjuntos 

históricos 

“Os arquitetos e urbanistas deverão procurar que os principais 
ângulos de visão dos monumentos e dos conjuntos históricos, 
ou os pontos de vista obtidos a partir deles, não sejam 
destruídos, e que os referidos conjuntos se integrem 
harmoniosamente na vida contemporânea” (LOPES; 
CORREIA, 2014, p. 210). 

Carta de 
Petrópolis 

1987 Ambiência “Especial atenção deve ser dada à permanência no Sítio 
Histórico Urbano das populações residentes e das atividades 
tradicionais, desde que compatíveis com a sua ambiência” 
(CURY, 2000, p. 1). 

Memorando de 
Viena 

2005 Paisagem 
Histórica Urbana 

Contexto espacial 

"O desafio central da arquitetura contemporânea na paisagem 
histórica urbana é responder às dinâmicas de desenvolvimento 
para de um lado facilitar as mudanças socioeconômicas e 
crescimento, e por outro lado, simultaneamente, se respeite a 
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paisagem urbana herdada"(UNESCO, 2005, p. 2-3).14 

Declaração de 
Xi’an 

2005 Contexto “O contexto compreende a interação” [...] “com o meio cultural, 
social e econômico, atual e futuro” (LOPES; CORREIA, 2014, 
p. 432). 

Princípios de La 
Valetta sobre a 
Salvaguarda e 
Gestão das 

Cidades e dos 
Conjuntos 
Urbanos 

Históricos 

2011 Contexto do 
patrimônio urbano 

histórico 

Espírito do lugar 

“A introdução de elementos da arquitetura contemporânea deve 
respeitar os valores do conjunto urbano histórico e o seu 
enquadramento e pode contribuir para enriquecer a cidade, 
mantendo viva a continuidade da sua história estética” (LOPES; 
CORREIA, 2014, p. 485). 

 

A ideia geral da “Conservação Integrada” (CI) se baseia na integração entre a preservação 

do patrimônio e o planejamento urbano, entendido na sua dimensão mais ampla 

(CASTRIOTA et. al., 2010). 

A Conservação Integrada se faz muito presente no Manifesto de Amsterdã (1975) e na 

Declaração de Amsterdã (1975), redigidos no mesmo ano. No Manifesto de Amsterdã 

(1975) podemos encontrar seus princípios gerais: 

1. “O patrimônio arquitetônico europeu é constituído, não só pelos nossos monumentos 

mais importantes, mas também pelos conjuntos de construções mais modestas das nossas 

cidades antigas e aldeias tradicionais  inseridas nas suas envolventes naturais ou 

construídas pelo homem”. Assim, considera todas as escalas das formas urbanas como 

expressivos da história. 

2. “A presença do passado no patrimônio arquitetônico contribui para um ambiente 

equilibrado e completo, indispensável à vida dos cidadãos”. Neste artigo o documento 

ratifica a importância da transmissão de legados culturais às gerações futuras na sua plena 

autenticidade e em toda a sua variedade como parte essencial da memória da humanidade. 

3. “O patrimônio arquitetônico é um capital de insubstituível valor espiritual, cultural, 

social e econômico”, ressaltando que qualquer perda pode ser irreparável.  

                                            
14 Texto original: “The central challenge of contemporary architecture in the historic urban landscape is to respond 
to development dynamics in order to facilitate socio-economic changes and growth on the hand, while 
simultaneously respecting the inherited townscape and its landscape setting on the other” (UNESCO, 2005, p. 2-3). 
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4. “A estrutura dos conjuntos arquitetônicos históricos favorece o equilíbrio harmonioso 

das sociedades”. Aqui, o documento desaconselha a segregação das classes sociais e 

aconselha a diversificação de atividades para uma convivência social satisfatória. 

5. “O patrimônio arquitetônico pode desempenhar um papel importante na educação”. 

Mais uma vez o documento se preocupa com a transmissão de legados culturais às futuras 

gerações e ressalta a possibilidade do patrimônio explicar e comparar formas, estilos e 

suas respectivas aplicações. 

6. “Este patrimônio encontra-se em perigo”, ameaçado pela ignorância, envelhecimento, 

degradação de todo o tipo e abandono. 

7. “A conservação integrada evita estes perigos”, condenando a expulsão das populações 

residentes e aceitando as arquiteturas contemporâneas que respeitem as preexistências. 

8. “A conservação integrada carece de suporte legal, administrativo, financeiro e técnico”. 

O documento defende, portanto, a aplicação de leis, meios administrativos, meios 

financeiros e normas técnicas nas restaurações. 

9. “A conservação integrada só pode ser bem sucedida com a cooperação de todos”. 

Neste sentido, as pessoas devem estar informadas e acompanhar as decisões que afetem 

seus ambientes. 

10. “O patrimônio arquitetônico europeu é um bem comum do nosso continente”, 

destacando a solidariedade de todos os países europeus. 

Esses princípios foram acolhidos e reforçados na Declaração de Amsterdã (1975), sob o 

alerta para a perda de ambiência do cotidiano tradicional se não houver uma Conservação 

Integrada. Eis os princípios: 

1. “A conservação do patrimônio arquitetônico é um dos principais objetivos do 

planejamento urbano e do ordenamento do território”. Neste sentido, Castriota (2007) 

ressalta que neste artigo a necessidade de conservação não é considerada uma questão 

marginal, mas um dos objetivos centrais do planejamento urbano e regional, que hoje 

caminha no sentido de um “desenvolvimento urbano sustentável, entendido como o 

“processo de transformação capaz de criar as condições necessárias para a satisfação das 
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necessidades da geração atual, sem pôr em risco as opções das gerações futuras” 

(CASTRIOTA, 2007, p. 25). 

2. “A conservação integrada responsabiliza o poder local e apela à participação dos 

cidadãos”. Neste ponto, o documento traz uma série de deveres do poder local e ressalta 

a importância de integração das opiniões das comunidades abrangidas. 

3. “O sucesso das políticas de conservação integrada depende da importância atribuída 

aos fatores sociais”, sobretudo culturas e usos. 

4. “A conservação integrada exige uma adaptação das medidas legislativas e 

administrativas”, de acordo com os diferentes contextos. 

5. “A conservação integrada exige meios financeiros apropriados” como fundos de 

investimento, isenções fiscais e financiamentos para ajudar os proprietários a suportar os 

encargos adicionais impostos pelas obras de restauro. 

6. “A conservação integrada promove os métodos, as técnicas e as competências 

profissionais ligadas ao restauro e à reabilitação”, que exige, portanto, qualificação 

profissional de especialistas. 

Nenhum dos dois documentos dá uma clara definição do termo “Conservação 

Integrada”, e até hoje, não há uma definição sacramentada. Com o passar do tempo, há 

sempre novos aspectos sendo acrescentados à noção desse termo e Zancheti (2007) 

discute que o conceito vem se modificando de acordo com o surgimento de novos 

paradigmas de planejamento, especialmente do desenvolvimento sustentável. Em texto de 

2008, o autor aponta sua nova forma de entender a Conservação Integrada: 

Conservação integrada (CI) é um modo de abordar o planejamento e a 
gestão do patrimônio cultural urbano segundo os seguintes princípios: o 
planejamento e a gestão de áreas urbanas de interesse patrimonial devem 
estar integradas nos processos mais gerais de planejamento e gestão das 
cidades e territórios, dentro de uma visão multidimensional integrada 
(econômica, política, cultural, ambiental e físico-espacial); a CI deve ser a 
estratégia de planejamento e gestão utilizada em áreas urbanas 
consolidadas que sejam reconhecidas como de interesse patrimonial 
cultural, isto é, nessas áreas o processo de desenvolvimento privilegiará a 
conservação do patrimônio cultural, relativamente ao processo de 
transformação urbana; na CI, conservação é entendida como uma forma 
especial do processo de transformação urbana que procura manter no 
tempo (inter-gerações) a integridade e a autenticidade do patrimônio 
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cultural; a conservação integrada deve buscar o desenvolvimento 
sustentável, inserindo a conservação do patrimônio-cultural urbano, como 
um ativo que agrega valor em todas as dimensões do desenvolvimento 
(econômica, política, cultural, ambiental, e físico-espacial) (ZANCHETI, 
2008, p. 4). 

 

De maneira geral, pode-se entender a Conservação Integrada do Patrimônio como o 

modo de integrar o planejamento, a gestão e a ação sobre as áreas patrimoniais, com o 

planejamento, gestão e ação nas cidades e territórios, levando em consideração os 

aspectos econômicos, políticos, culturais, ambientais e físico-espaciais. Ao estabelecer 

conexões entre Conservação Integrada e ambiências em contextos patrimoniais, o quadro 

acima apresenta alguns documentos patrimoniais que estabelecem esse diálogo. 

A Carta do Restauro (1972) enuncia a necessidade de conexão do patrimônio com futuros 

desenvolvimentos das cidades e de um planejamento físico e territorial adequado; a 

Recomendação de Nairóbi (1976) ressalta a importância da harmonia dos conjuntos 

históricos integrada à vida contemporânea; a Carta de Petrópolis (1987) defende a 

permanência de populações residentes e atividades tradicionais no Sítio Histórico Urbano 

que sejam compatíveis com a ambiência; o Memorando de Viena (2005) alia o patrimônio 

à facilitação de mudanças socioeconômicas e crescimento das cidades, no mesmo ano em 

que a Declaração de Xi’an (2005) considera a interação do patrimônio com o meio 

cultural, social e econômico; e os Princípios de La Valetta (2011) liga a introdução de 

elementos contemporâneos da arquitetura dos Conjuntos Urbanos Históricos ao 

enriquecimento da cidade, mantendo sua história estética.  

 

A partir da sistematização das informações contidas nos documentos patrimoniais 

trabalhados, pode-se inferir que a categorização se apresenta de modo pertinente para a 

composição de ambiências em contextos patrimoniais pelas necessidades de delimitação 

espacial de uma área capaz de proteger o bem cultural, que se traduz em uma 

“envolvente”; uma composição que pode ser entendida como uma “forma urbana” de 

valor patrimonial; uma função de contar nossa história e transmitir seu “legado cultural” 

para gerações presentes e futuras; e um meio de sobrevivência, que caminha cada vez 

mais em direção à “Conservação Integrada”. Ademais, estas categorias estão 
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profundamente relacionadas entre si, a ponto de quase se sobreporem, de modo que é o 

conjunto delas que pode efetivamente contribuir para a manutenção e reforço de 

ambiências históricas de Sítios Históricos Urbanos. 

Nesta tese não temos como foco a proposição de diretrizes projetuais, embora possamos 

fazer alguns apontamentos. As recomendações expostas pelos documentos patrimoniais 

no sentido de se preservar ambiências em contextos históricos não incentivam a volta das 

formas originais dos bens culturais e suas envolventes, mas conservar aquilo que é 

autêntico e deve ser mantido, com destaque para o uso de materiais e técnicas originais; 

dessa maneira, é facilitada a transmissão de um legado cultural verdadeiro às gerações 

presentes e futuras, bem como a integração de bens culturais aos diversos contextos 

urbanos contemporâneos, estabelecendo ligações adequadas à malha urbana de nossas 

cidades e definindo usos e atividades humanas compatíveis com o patrimônio. 

A conservação do que é original representa um caminho em direção à inovação, 

enxergando o patrimônio como parte do desenvolvimento da cidade. Em relação às 

envolventes e aos elementos da forma urbana, em termos de inovação, é evidente a 

necessidade de emprego de novas tecnologias, com o cuidado de até certo ponto manter 

as características das obras arquitetônicas e urbanas que possuem valor de antiguidade, 

modificando apenas aquilo que não é tão representativo da historicidade local e seja 

estritamente necessário para atender as necessidades espaciais contemporâneas. O uso de 

novas tecnologias que não interfiram de maneira física no patrimônio para transmitir 

legados culturais é essencial, bem como inovação nas políticas para que se atinja um ideal 

de Conservação Integrada.  

Projetos de intervenção em contextos patrimoniais, assim como processos de 

delimitações de poligonais de tombamento de SHUs, entre outras ações, exigem sempre 

novas reflexões, corpo técnico qualificado e muitos estudos que evitem a 

descaracterização do patrimônio e preservem as ambiências carregadas de historicidade, 

capazes de transmitir legados culturais, contribuir para a reafirmação da identidade dos 

lugares e para as relações afetivas entre pessoas e ambientes de valor patrimonial. 
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1.4 Delimitação de Sítios Históricos Urbanos 

O processo de delimitação espacial de Sítios Históricos Urbanos (SHUs) é baseado não 

apenas nos aspectos materiais das formas urbanas que os constituem, mas também nos 

aspectos imateriais que os envolvem, como aponta a justificativa de Inês El-Jaick Andrade 

(2010): 

Justifica-se a conservação de um sítio urbano quando este constitui 
criação notável e representativa da vida e da organização social de um 
povo, em determinada fase de sua evolução (ANDRADE, 2010, p. 81). 

 

Percebe-se nas entrelinhas do texto a importância dada à historicidade de um local 

candidato a SHU, sugerindo a presença de uma ambiência que contemple as 

manifestações da vida das pessoas; ou seja, é condição essencial do bem cultural estar 

integrado ao seu entorno, levando-se em consideração as vinculações históricas, de uso, 

sociais, econômicas, culturais, entre outras. No sentido de dar força a este argumento, esta 

seção do capítulo resgata historicamente o processo de valorização do patrimônio urbano 

em contexto internacional, para entender que foi esta valorização, passando da escala do 

monumento para a escala da cidade, que norteou as delimitações de SHUs, inclusive no 

caso brasileiro. Por fim, o caso da delimitação espacial do SHU de Natal e os aspectos 

que a envolve é abordado. 

1.4.1 Sítio Histórico Urbano: consequência da valorização do patrimônio urbano 

Em 1987 foi realizado o 1º Seminário Brasileiro para Preservação e Revitalização de 

Centros Históricos na cidade de Petrópolis, que resultou no documento conhecido como 

Carta de Petrópolis. Neste documento, o Sítio Histórico Urbano (SHU) é definido como 

“o espaço que concentra testemunhos do fazer cultural da cidade em suas diversas 

manifestações” (CARTA DE PETRÓPOLIS, 1987, p. 1). O texto reitera que toda a 

cidade é um organismo histórico e o seu sítio histórico  

é parte integrante de um contexto amplo que comporta as paisagens 
natural e construída, assim como a vivência de seus habitantes num 
espaço de valores produzidos no passado e no presente, em processo 
dinâmico de transformação, devendo os novos espaços urbanos serem 



Em busca de uma Ambiência Histórica: a percepção da historicidade do Sítio Histórico de Natal RN        70 

 

 

entendidos na sua dimensão de testemunhos ambientais em formação 
(CARTA DE PETRÓPOLIS, 1987, p. 1). 

 

Por sua definição e composição, infere-se que enquanto uma realidade física, delimitada 

espacialmente, o SHU está diretamente associado a uma percepção de historicidade, que é 

a característica básica e essencial na composição de sua ambiência. Em outras palavras, os 

SHUs são normalmente detentores de uma ambiência que é intrínseca e necessariamente 

histórica. Quando um SHU ou um monumento histórico passa a ser associado às 

identidades, ações e memórias de um povo, passamos a nos referir ao que conhecemos 

como Patrimônio Cultural, constituído pelos  

[...] bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem: 
a) as formas de expressão; b) os modos de fazer, criar e viver; c) as 
criações artísticas, científicas e tecnológicas; d) as obras, objetos, 
monumentos naturais e paisagens, documentos, edificações e demais 
espaços públicos e privados destinados às manifestações políticas, 
artísticas e culturais) e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, científico e ecológico 
(BRASIL, 2012, p. 124).  

 

Existem duas escalas no caminho da salvaguarda do patrimônio cultural: as intervenções 

pontuais que representam as soluções para as primeiras preocupações nesse contexto, e a 

conservação do patrimônio urbano que só recebeu atenção séculos mais tarde. O 

reconhecimento da importância do bem cultural urbano em sua totalidade é um processo 

histórico que está intimamente ligado ao reconhecimento de mais do que uma 

materialidade das formas urbanas, mas das historicidades que estas carregam. 

A cultura da valorização e preservação dos bens culturais se iniciou na Europa do século 

XV, com o Renascimento, movimento responsável pela valorização da antiguidade 

clássica, vinculada à mudança de atitude do homem com o seu passado e tradição. Os 

arquitetos renascentistas tomaram consciência dos atributos da arquitetura da antiguidade, 

atribuindo-lhes valor, porém muito ligado à arquitetura monumental.  
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Em um segundo momento, no século XVIII, a Revolução Francesa ameaçou e devastou a 

maioria dos testemunhos históricos e artísticos, incluindo as obras monumentais de 

reconhecido valor de antiguidade, gerando uma preocupação maior com as destruições 

não apenas da arquitetura, mas das obras de arte de modo geral. Nesta época, 

principalmente em meados do referido século, com o desenvolvimento de métodos 

científicos nas escavações arqueológicas, o estudo dos monumentos da antiguidade se 

tornou mais rigoroso e a valorização dos bens culturais se potencializou. É neste contexto 

que o conceito de monumento histórico aparece, mostrando-se fundamental para a 

preservação e criação dos instrumentos de preservação do patrimônio – museus, 

inventários, reusos de imóveis, entre outros – associados a esta noção de monumentos 

importantes para a história da sociedade (CHOAY, 2010, 2011). 

A era industrial, principalmente durante o século XIX, continuou a transformação e 

degradação dos ambientes cotidianos. As intervenções nas cidades passaram a ter um 

caráter mais amplo, não atingindo somente as construções antigas de maneira isolada, mas 

interferindo na estrutura da cidade e promovendo o desaparecimento dos traçados 

urbanos antigos, gerando incômodo nas populações.  

Na escala urbana, era prática comum destruir edificações para se conseguir a reintegração 

formal dos monumentos por meio de planos reguladores de modernização e 

embelezamento, que prometiam dotar de uma infraestrutura adequada e compatível com 

a nova dimensão das cidades industriais. Os conceitos de simetria e proporção 

influenciaram profundamente a determinação e retificação dos traçados das ruas e dos 

espaços públicos, enquanto perspectivas compostas de planos paralelos e ortogonais 

estabeleciam a exigência de visuais urbanos (ARGAN, 1998).  

É neste contexto que surge a noção de patrimônio urbano, por contraste com a cidade 

contemporânea que se delineava por cima dos irregulares traços medievais. O impacto 

dessas transformações urbanas alteraram consideravelmente as paisagens das cidades, 

sobretudo europeias.  

No final do século XIX, os novos estudos morfológicos e históricos dos edifícios 

possibilitaram também o reconhecimento da cidade enquanto fonte documental e 
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pedagógica. Com os estudos de Camillo Sitte (1843-1903) são reconhecidos os valores 

históricos das cidades, que são interpretados como fonte de conhecimento, reflexão e 

crítica (ANDRADE, 2010).  

Alois Riegl (1858-1905), neste contexto, adiciona um novo valor aos monumentos 

históricos, a que chama “antiguidade”, referindo-se à idade do monumento e às marcas 

que o tempo não deixa de lhe imprimir. Segundo Choay (2010), a instantaneidade com a 

qual este valor se apresenta e se oferece à apropriação das massas, deixa prever que será o 

valor dominante do monumento histórico do século XX.  

A posição de Riegl abre caminho para a atribuição de historicidade e artisticidade a 

diversos artefatos até o momento considerados “menores” e estas conquistas conceituais 

fariam o tecido urbano passar a ser estudado como um artefato patrimonial 

representativo. Diante deste quadro, Gustavo Giovannoni (1873-1947) desempenhou um 

papel primordial aproximando as teorias do restauro às contribuições advindas do 

urbanismo no que tange à valorização dos conjuntos urbanos antigos.  

Foi Giovannoni quem entendeu e nomeou pela primeira vez a cidade como “patrimônio 

urbano”, como visto em seção anterior. Para ele, os bairros antigos poderiam responder 

as novas necessidades e funções da vida cotidiana, recuperando a atualidade e 

desempenhando uma nova posição nessa estrutura. Acreditava que a implantação de 

atividades compatíveis com a forma urbana antiga poderia acrescentar valores artísticos e 

históricos, assim como os monumentos históricos, bem como valores pedagógicos e de 

estímulo à conservação (GIOVANNONI, 1913/2013).  

O fim da Segunda Guerra Mundial acentuou as preocupações com a preservação do bens 

culturais, sobretudo europeus. Pairavam dúvidas sobre como reconstruir trechos urbanos 

inteiros, instaurando uma discussão ideológica e política sobre o que preservar e restaurar.  

Uma importante contribuição é atribuída a Cesare Brandi (1906-1988) com a obra “Teoria 

da Restauração” (1963/2004). Em sua teoria, ressalta que a restauração de uma obra de 

arte, seja uma escultura, monumento arquitetônico ou até mesmo um SHU, deve 

recuperar a “unidade potencial”, desde que não se crie falsos históricos e não destrua as 

passagens dos tempos impregnadas nela. De caráter qualitativo e em direção oposta ao 
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quantitativo, esta unidade potencial se constitui de uma dupla polaridade artístico-estética 

daquilo que é reconhecido subjetivamente como representativo, podendo ser um 

fragmento e não necessariamente o todo de uma obra de arte, que neste último caso pode 

ser considerado um falso histórico e uma ofensa estética (BRANDI, 1963/2004).  

Mais recentemente, no início do século XXI, aparece a contribuição de Salvador Muñoz 

Viñas, que publica em 2005 a “Teoria Contemporânea da Conservação”. O eixo de suas 

argumentações se encontra no que o autor chama de “intersubjetividade”: a 

negociação/relação entre diferentes subjetividades de diferentes atores envolvidos no 

processo de conservação (VIEIRA; NASCIMENTO, 2012). Valoriza, portanto, a 

materialidade e a imaterialidade do patrimônio cultural como um todo, o que justifica o 

envolvimento de especialistas e não especialistas nas discussões e ações sobre os nossos 

SHUs. 

 

Este breve resgate histórico mostra o desenrolar do processo de preservação do 

patrimônio cultural que passa da conveniência de se conservar monumentos apenas pelos 

seus valores artísticos à necessidade de adicionar valores históricos, da comodidade de 

intervir em bens culturais isolados à urgência de manter cidades ou frações urbanas 

antigas, de uma postura centrada apenas na materialidade das formas urbanas a soluções 

que cada vez mais apontam para valorização dos aspectos subjetivos do patrimônio, 

caminhando na direção da preservação de ambiências históricas, seja na escala do edifício 

isolado, seja na escala urbana. Na próxima subseção o reflexo dessas ideias serão 

discutidas em âmbito nacional, a partir do resgate histórico do processo de preservação 

do patrimônio cultural brasileiro, especialmente dos SHUs. 

1.4.2 O processo de delimitação de Sítios Históricos Urbanos no Brasil 

A mudança de pensamento ao longo do século XX que passa de uma valorização do 

monumento individual para o entendimento do bem cultural numa escala urbana 

provocou a necessidade de se delimitar espacialmente os SHUs. Os critérios para 

delimitações das áreas que estes sítios abrangem nem sempre são claros e até hoje são 

discutíveis, mas frequentemente podemos perceber a evocação da preservação de 
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ambiências, que discutimos em seção anterior como ambiências em contexto patrimonial, 

como fator importante nesses processos. 

No caso brasileiro, a preocupação com a preservação de bens culturais se iniciou no 

século XX, e de maneira oficial, a partir da criação da Inspetoria dos Monumentos 

Nacionais em 1934. Neste ano foi promulgada nova Constituição Federal, que no 

Capítulo II, Art. 148, inclui entre os deveres do Estado a proteção dos “objetos de 

interesse histórico e o patrimônio artístico do país”. Dois anos mais tarde, em 1936, foi 

criado o primeiro órgão nacional de preservação do patrimônio – o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), que teve sua atuação regulamentada 

pelo Decreto-lei 25/37, que traz como uma das principais contribuições a definição de 

“patrimônio histórico e artístico nacional”: 

Art. 1º - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
de bens móveis ou imóveis, existentes no país e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história 
do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico (BRASIL.IPHAN, Decreto-lei número 25, Art. 
1, 1937). 

 

Embora esta definição seja abrangente, mencionando inclusive a importância da 

preservação de móveis e imóveis por suas historicidades locais, Andrade (2010) pontua 

que a atuação do SPHAN permaneceu restringida ao controle da publicidade, à regulação 

do gabarito e à recomendação de materiais do entorno; ou seja, questões puramente 

estéticas: 

Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer 
construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar 
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o 
objeto, impondo-o neste caso multa de cinquenta por cento do valor do 
mesmo objeto (BRASIL.IPHAN, Decreto-lei número 25, Art. 18, 1937). 

 

É evidente a influência da Carta de Atenas sobre o Restauro de Monumentos (1931) neste 

decreto. Como vimos em seção anterior, a noção de ambiência permeia em suas 

entrelinhas, embora ainda pouco centrada nas imaterialidades locais, demonstrando os 

primeiros anos de atuação do órgão federal de proteção em sintonia com as discussões 

sobre preservação de bens culturais em contexto internacional: 
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Na construção de edifícios, se respeite o caráter e a fisionomia das cidades 
sobretudo na vizinhança dos monumentos antigos cuja envolvente deve 
ser objeto de cuidados especiais [...] Na vizinhança dos monumentos 
artísticos ou históricos, a supressão: de todo tipo de publicidade; de toda a 
presença abusiva de postes ou fios telefônicos; de qualquer indústria 
ruidosa e das chaminés altas (CARTA DE ATENAS... 1931 In: LOPES; 
CORREIA, 2014, p. 60). 

 

Dentre vários outros autores, Márcia Regina Romeiro Chuva (1998) e Maria Lúcia 

Bressan Pinheiro (2006) verificam que no período de atuação institucional inicial havia 

um viés ideológico definido pelo reforço de uma identidade nacional, mas pouco se 

conhecia sobre a arquitetura brasileira. Apontam ainda que a grande originalidade de 

preservação no Brasil foi sua filiação ao movimento moderno, que entre seus dogmas, se 

contrapunha violentamente à arquitetura eclética do século XIX, e ao mesmo tempo 

privilegiava a funcionalidade das edificações e a racionalidade das soluções arquitetônicas, 

que eram aspectos encontrados, contudo, também na arquitetura colonial brasileira. 

Esse entendimento influenciou o processo de seleção dos primeiros SHUs brasileiros, que 

na maioria dos casos e durante muito tempo, referiam-se às áreas das cidades que 

concentravam o maior número de edificações monumentais, ou de melhor qualidade 

artística no conjunto; mas em alguns casos foi ressaltado o caráter próprio das cidades, 

constituído pelo casario modesto e simples, suas perspectivas e características particulares 

de cada uma delas (SANTOS, 2006), isto é, por um conjunto urbano com determinadas 

características que são um dos elementos essenciais para manutenção de uma ambiência, 

neste caso, mais ligados à estética do que sensibilidades do ambiente. De maneira geral, o 

tombamento de SHUs protegiam as manifestações do urbanismo barroco, “levantadas 

com o risco português, pelo braço escravo e com materiais da terra” (DUARTE 

JÚNIOR, 2010, p. 52).  

O período de 1939 a 1967 passa a apresentar uma maior diversidade, aliando valores 

artísticos, históricos, paisagísticos e etnográficos, influenciados pelo debate internacional 

(SANTOS, 2006); mas foi a partir da gestão do arquiteto Renato de Azevedo Duarte 

Soeiro (1968/79) que a atuação do SPHAN se inseriu no processo de internacionalização 

da preservação de maneira mais efetiva. Como vimos em contexto internacional, o 

conceito de monumento se amplia nesta época e a questão da preservação da ambiência 
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dos bens tombados se coloca de maneira discutível, gerando a necessidade de avançar na 

consideração do patrimônio urbano para além dos marcos até então estabelecidos: 

Lugares e expressões que ainda não haviam sido devidamente 
incorporados ao chamado patrimônio histórico e artístico nacional, talvez 
por não terem sido produzidos no período colonial e por refletirem a rica 
diversidade da cultura nacional, eram agora objeto de análise e valorização 
(DUARTE JÚNIOR, 2010, p. 64). 

 

Os processos sociohistóricos de formação e evolução das cidades se tornam tão ou mais 

importantes do que as expressões estéticas, na medida em que a preservação passa a ser 

reconhecida como uma notável função urbana e a fruição do patrimônio como algo 

decorrente do direito à cidade. A preservação de um bem cultural, portanto, repousaria na 

condição de emanar inteligibilidade histórica (DUARTE JÚNIOR, 2010), que nesta tese 

entendemos como historicidade.  

Com a ampliação do conceito de bem cultural no Brasil, as poligonais de tombamento e 

entorno passam a ser associadas não apenas à noção de vizinhança, mas também de 

ambiência, além dos aspectos sociais, econômicos e culturais do bem cultural; mas se por 

um lado explicita que a natureza do bem tombado vai além do seu espaço físico, por 

outro, gera um grau de subjetividade que por muitas vezes escapa do domínio dos 

técnicos que lidam com as atribuições de controle e fiscalização (NASCIMENTO; 

CRUZ; VIEIRA, 2013). Assim, em momento recente, o ideal é representar os interesses 

da coletividade para viabilizar a preservação dos vestígios mais significativos da sua 

história (COTA; SILVA, 2013), tornando a gestão baseada nos princípios da Conservação 

Integrada do patrimônio.  

A publicação das instruções do IPHAN no Plano de Preservação de Sítios Históricos 

Urbanos (2005) é um documento importante neste sentido, que orienta procedimentos 

para análise de SHUs considerando materialidades e imaterialidades: 

1. Características do tombamento (sua motivação, aspectos históricos, arquitetônicos, 

urbanísticos, paisagísticos e demais aspectos); 

2. Características morfológicas e tipológicas do espaço urbano/natural e do conjunto 

construído (análise da conformação natural do sítio como suporte físico da estrutura 

urbana; características geográficas, geológicas e geomorfológicas, climáticas e ambientais; 
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análise da estrutura urbana, das tipologias existentes, da predominância estilística, das 

características dos espaços construídos, da volumetria dominante, com a identificação de 

padrões urbanísticos e arquitetônicos e o seu estado de preservação); 

3. Aspectos construtivos do sítio histórico (caracterização dos materiais de construção, 

das técnicas de edificação empregadas em cada período histórico e suas adaptações locais, 

dos materiais de construções disponíveis atualmente; das cores utilizadas nas edificações e 

dos tipos de pavimentos dos logradouros, bem como do seu estado de conservação); 

4. Elementos vegetais existentes (mapear a analisar a participação das áreas verdes na 

composição da área); (v) sítios arqueológicos (explicitação dos sítios arqueológicos, pré-

históricos e/ou históricos, identificados ou cadastrados na área, se houver); 

5. Manifestações culturais locais (identificação das manifestações culturais; do perfil das 

atividades culturais que ocorrem no sítio histórico e identificação de atividades 

econômicas correlatas); 

6. Aspectos visuais e perspectivas a serem preservadas (explicitação e análise dos 

elementos naturais e construídos responsáveis pela produção de efeitos visuais que 

caracterizam a identidade figurativa do sítio histórico, com vistas ao encaminhamento de 

medidas de proteção).  

Outra contribuição da instituição (IPHAN) foi a Normatização de Cidades Históricas, 

elaborada em 2010 pela Coordenação Geral de Gestão, Normas e Fiscalização, e pela 

Coordenação Geral de Cidades Históricas. Este documento considera a preservação da 

ambiência dos bens tombados como ponto-chave para definição da poligonal de entorno, 

funcionando como área de amortecimento entre esta e o restante da cidade, e ao mesmo 

tempo, acrescentando valores complementares ao bem tombado (ANDRADE, 2010): 

[...] com a finalidade de se conferir visibilidade ao bem tombado, 
visibilidade esta que deve ser aferida em seu sentido mais amplo de 
ambiência, garantindo a harmonia do bem tombado com os imóveis 
vizinhos. [...] E para sua normatização deve-se buscar explicitar em que 
aspectos essa área de entorno se relaciona com a visibilidade e ambiência 
da área tombada, definindo, dessa forma, os pontos sobre os quais o 
IPHAN irá se manifestar (BRASIL. IPHAN, 2010, p. 14-15). 
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Andrade (2010), ao avaliar a delimitação de poligonais de entorno para bens tombados 

pelo IPHAN, verificou que os contextos sociais e espaciais contribuem para formar uma 

identidade arquitetônica e urbanística particular para cada sítio, o que a autora denomina 

“ambiência particular”. Porém, Cota e Silva (2013) apontam um descompasso entre a 

evolução teórica-conceitual do tema e o tratamento conferido pelas políticas públicas, 

tornando-se necessária a produção do conhecimento  histórico que incorpore a totalidade 

da experiência social e a diversidade das relações socioespaciais. Neste sentido, ainda 

temos uma longa caminhada para que os valores dos grupos sociais sejam considerados 

nas delimitações de SHUs. 

 

No caso brasileiro, portanto, percebe-se inicialmente a atuação do órgão de proteção 

federal (SPHAN/IPHAN) em sintonia com os debates internacionais documentados pela 

Carta de Atenas (1931), muito centrada nos valores estéticos, associada à arquitetura 

colonial; mas é importante refletir sobre a particularidade nacional de considerar o 

conjunto colonial composto por edifícios excepcionais e também o casario mais modesto, 

aspecto que demonstra indiretamente um certo avanço nas discussões sobre ambiência, 

porém ainda pouco centrada nos valores históricos locais. Em meados do século XX é 

que mais uma vez, em sintonia com o debate internacional, a historicidade, associada à 

noção de ambiência, passa a ser reforçada no discurso, embora até hoje encontre 

dificuldades na prática de preservação, devido às dificuldades políticas. 

1.4.3 A delimitação espacial do Sítio Histórico Urbano de Natal 

A preocupação com a preservação do patrimônio arquitetônico natalense foi tardia e só 

aconteceu oficialmente em 1990, quando entrou em vigor a primeira lei municipal 

elaborada com a finalidade específica de proteger o patrimônio histórico remanescente, 

visto que muito já havia sido destruído. Esta Lei Municipal nº. 3.942 definiu a Zona 

Especial de Preservação Histórica (ZEPH), que abarcava o bairro da Ribeira, uma porção 

da Cidade Alta e trecho do bairro das Rocas. O objetivo da ZEPH era “a preservação dos 

prédios e sítios notáveis pelos valores históricos, arquitetônicos, culturais e paisagísticos” 

(NESI, 2002, p.13) e sua importância é atribuída à proibição de demolições sem 

autorização e estabelecimento de gabaritos para a área protegida. Deste modo, contribuiu 
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para diminuição e prevenção das substituições dos exemplares arquitetônicos antigos da 

cidade.  

A partir do início do século XXI o bairro da Ribeira é alvo de projetos de reabilitação 

como o Plano de Reabilitação de Áreas Centrais – Ribeira (PRAC-Ribeira, 2005) e o 

Projeto ReHabitar (2007); mas apenas algumas ações pontuais previstas nesses planos 

foram realizadas e os mesmos não foram considerados na íntegra (MEDEIROS; 

VIEIRA, 2013).  

Em 2007 Natal obteve um novo Plano Diretor, no qual foi criada uma Zona Especial de 

Interesse Histórico (ZEIH) que abrangeu uma área maior do que aquela definida pela 

ZEPH, já que incorporou na íntegra os bairros Cidade Alta e Ribeira, passou a aplicar o 

direito de preempção15 e previu a Operação Urbana Consorciada16 (OUC), que deu 

origem à Operação Urbana da Ribeira17 (OUR) (MEDEIROS, 2014). 

Porém, o que realmente alavancou a preservação do SHU de Natal foi um trabalho de 

pesquisa iniciado em 2006 pela sub-regional do IPHAN-RN, em parceria com uma 

equipe técnica contratada pelo Plano de Ação 2006. A pesquisa que tinha como principal 

objetivo a elaboração de um dossiê com o pedido de tombamento do Sítio Histórico de 

Natal (SHN) no nível federal, como resultados, permitiu a identificação e documentação 

das edificações que já eram tombadas isoladamente pelo Estado ou Município, e aquelas 

de interesse de preservação, em busca do conhecimento do processo de formação e 

evolução da cidade (BRASIL.IPHAN. Processo de Tombamento nº 1558-T-08, vol. I, fl. 

8, 2008). Elaine Medeiros (2014) observa que esta pesquisa inicial levou em consideração 

a existência de um “corredor cultural”, de certa maneira já conhecido pela população 

natalense. 

                                            
15 Instrumento que confere ao Poder Público Municipal preferência para aquisição de imóvel urbano de interesse 
histórico, cultural ou ambiental que esteja sendo vendido pelo proprietário para outra pessoa (BRASIL. Lei nº 
10.257/2001, p. 27-29). 
16 Conjunto integrado de intervenções e medidas urbanísticas que definem um projeto urbano para determinadas 
áreas da cidade, indicadas pelo Plano Diretor, coordenadas pelo Poder Público e definidas, através de lei municipal, 
em parceria com a iniciativa privada, instituições financeiras, agentes governamentais, proprietários, moradores e 
usuários permanentes, com a finalidade de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e 
valorização ambiental, levando em consideração a singularidade das áreas envolvidas (NATAL, 2007, p. 33-34). 
17 Conjunto integrado de intervenções coordenadas pelo Município, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo – SEMURB, com a participação do Poder Público, nos níveis federal, estadual e municipal, 
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, visando a recuperação e revitalização da 
área do bairro da Ribeira, bem como determinadas transformações urbanísticas, com utilização de recursos públicos 
e privados (NATAL, 2007, p. 1). 
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A metodologia utilizada nesses estudos se encontra no Inventário Nacional de Bens 

Imóveis – Sítios Urbanos (INBI-SU) do Departamento de Documentação do IPHAN – 

que envolve pesquisa histórica, levantamentos físicos-arquitetônicos e entrevistas com 

usuários. Foram realizados dois tipos de levantamento das edificações – o levantamento 

completo e o reduzido – sendo o primeiro para edificações com notáveis méritos 

históricos e/ou artísticos e que ainda mantinham íntegras as suas principais características; 

e o segundo, adotado para o restante do sítio, abrangendo edificações de vários tempos, 

inclusive as contemporâneas.  

O processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de 

Natal, concedido em 23 de julho de 2010 e homologado em 18 de julho de 2014, defende 

que a configuração dos quarteirões ainda se mantem como nos séculos XVII e XVIII, 

evidenciando a ação colonizadora portuguesa; mas o que motivou o pedido de proteção 

federal foi a significativa concentração de edificações de expressão, com alguns 

remanescentes da arquitetura modesta que constituem os objetos de arte da cidade, 

“caracterizadores do tecido urbano em que se encontram, contando parte significativa da 

sua história, merecendo por isso serem preservados” (BRASIL.IPHAN. Processo de 

Tombamento nº 1558-T-08, vol. I, fl. 11, 2010). Podemos observar, portanto, que os 

aspectos materiais “expressivos” da forma urbana, combinados aos “modestos”, geraram 

a percepção de uma historicidade valorizada no documento, mas muito centrada na forma 

urbana material local. 

Existiram duas propostas para a poligonal de tombamento. Elaine Medeiros e Natália 

Vieira (2013) observam que na proposta de traçado para a primeira poligonal (Figura 1) 

existem edificações monumentais e importantes espaços públicos como as praças André 

de Albuquerque, Sete de Setembro e Augusto Severo, situadas no eixo de fundação da 

cidade.  

Ao analisar o processo de tombamento do SHN em sua dissertação, Elaine Medeiros 

(2014, p. 63) observa que nesta primeira versão da poligonal “todo o raciocínio 

construído em cima da argumentação composta pelo documento de tombamento se 

desfaz ao olharmos para a espacialização dos valores identificados”. Com exceção do final 

do trecho da Rua Vigário Bartolomeu, da Rua São Tomé e do bairro da Ribeira, esta 
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primeira proposta passa sua linha divisória no meio das quadras, contribuindo para o 

reforço da ambiência na escala da rua. Entretanto, os lotes protegidos não se caracterizam 

como padrão do bairro. Neste sentido, a poligonal apresentada se baseia no patrimônio 

monumental e nos espaços públicos, deixando em segundo plano a constituição 

morfológica do bairro. Quanto à poligonal de entorno, que deve servir como área de 

amortecimento entre o sítio histórico protegido e o restante da cidade contemporânea, 

inclui nas ruas, logradouros, marcos, gabaritos e edificações referentes à arquitetura 

colonial natalense, ou seja, elementos da forma urbana que possuem valor patrimonial 

(MEDEIROS; VIEIRA, 2013; MEDEIROS, 2014). 
Figura 1 - Mapa da primeira proposta de poligonal de tombamento 

 
Fonte: Centro Histórico de Natal (IPHAN, 2010, p. 34-35). 

 

Durante o processo de tombamento, com a vinda da equipe do IPHAN Central à Natal, 

foi sugerido que o bairro da Ribeira passasse a integrar a poligonal de tombamento. 

Assim, surge a segunda proposta (Figura 2), que corresponde à poligonal atual. 

Esta mais recente poligonal se estende para o bairro da Ribeira, mas, por outro lado, 

exclui trechos do bairro da Cidade Alta que se encontravam protegidos pela primeira 

proposta, justificando a exclusão pela presença de casario muito alterado. No trecho da 

Cidade Alta, portanto, guardaram a configuração urbana mais original e incluíram 

edificações de importância histórica e arquitetônica já protegidas isoladamente. No trecho 
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incluído da Ribeira, a poligonal abrangeu a área onde prevalece a configuração urbana 

colonial, as edificações que apresentam maior harmonia volumétrica e destaques 

estilísticos (MEDEIROS; VIEIRA, 2013; MEDEIROS, 2014).  

Figura 2 - Mapa da segunda poligonal de tombamento (em vermelho) e de entorno (em amarelo)  

 

Fonte: IPHAN (2010). 

 

Observamos nesta segunda versão a valorização estética da cidade colonial, embora que 

para expressar verdadeiramente a morfologia colonial seria necessário uma área mínima 

de entorno. Ao passo que ressaltam o período colonial, desconsideram os outros tempos 

da história urbana natalense tanto no trecho da Cidade Alta, quanto no da Ribeira. 

No documento do processo de tombamento destacamos o seguinte trecho: 

Aprovado por unanimidade, o tombamento do conjunto arquitetônico, 
urbanístico e paisagístico do município de Natal baseou-se em três 
principais considerações: a heterogeneidade não foi considerada relevante 
a ponto de afetar o interesse de sua proteção federal; a valorização da 
forma de organização do traçado urbano, algumas vezes, prevalece sobre 
a arquitetura que, nesses casos, figura como complemento; e também que 
o tombamento de um sítio urbano deve ser principalmente fundamentado 
em seus valores urbanísticos e paisagísticos que, por sua vez, representam 
os mais importantes parâmetros para a definição de critérios de 
intervenção no casario (BRASIL. IPHAN. Processo de Tombamento nº 
1558-T-08, fl. 471). 
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Apesar da atribuição de valor paisagístico ao sítio, pouco se fala sobre esse valor no 

processo de tombamento, enxergando o Rio Potengi apenas como fator decisivo para 

implantação da cidade e desconsiderando a sua influência nos usos e tipologias dos 

edifícios da Ribeira. Além do rio, a área de mangue que margeia o sítio também foi 

excluída como área de entorno do perímetro tombado, o que nos faz pensar que a 

delimitação das poligonais não parece corresponder à argumentação apresentada. Outro 

trecho que chegou a ser indicado como área de entorno, mas não incluído, foi o trecho 

que se refere à comunidade do Passo da Pátria, juntamente com a comunidade do 

Maruim, que são áreas que ainda mantém uma relação com a pesca artesanal, atividade 

historicamente associada ao bem protegido, de grande importância para a preservação da 

ambiência do SHN (NASCIMENTO; CRUZ, VIEIRA, 2013; MEDEIROS, 2014). 

 

A delimitação das poligonais de tombamento e entorno, como já observado, gera dúvidas 

e críticas por não levar em consideração efetivamente a noção de ambiência, sobretudo 

em relação às sensibilidades locais que se ligam ao contexto cultural local, e não 

contempla em sua forma urbana todas as historicidades da região mais antiga da cidade. 

Neste sentido, cabe-nos questionar se essa confusão pode ser encarada como uma 

dificuldade de percepção da historicidade local, motivada pelas sucessivas transformações 

ocorridas na forma urbana do bem cultural, agora protegido. 

Os documentos patrimoniais estudados defendem que a delimitação espacial de áreas de 

proteção ao patrimônio cultural devem considerar formas urbanas e envolventes que 

preservem as ambiências locais; mas sabemos que no processo de tombamento do SHN 

os aspectos paisagísticos valorizados no texto, mas desconsiderados na representação 

gráfica das áreas abrangidas pelas poligonais, assim como as atividades do cotidiano 

tradicional, que correspondem ao patrimônio imaterial local e que poderiam ser 

valorizadas no sentido de perpetuação de práticas a serem conhecidas e transmitidas às 

futuras gerações, ficaram em segundo plano ou até mesmo em um plano inexistente; 

assim como a própria valorização material das arquiteturas, aspecto mais enfatizado no 

processo de tombamento, apresenta algumas incoerências em relação ao que deve ser 

valorizado de acordo com as recomendações internacionais. 
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O ideal de uma Conservação Integrada, também apontada pelos documentos patrimoniais 

desde a década de 1970, ainda parece distante da realidade do SHN, visto que não há uma 

integração tão evidente entre o local e o desenvolvimento das demais regiões da cidade. 

Em termos políticos, muito ainda pode ser feito para contribuir para sustentabilidade 

socioambiental do SHN: é necessário habitar, promover comércios e serviços de primeira 

necessidade à população, investir em acessibilidade, cultura, informação, entre tantos 

outros aspectos que o SHN deixa a desejar.  
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2 DA CIDADE QUE NASCEU CIDADE À PRIMEIRA 

MODERNIZAÇÃO (1599-1950) 

 

Este capítulo tem enfoque no processo de evolução histórica da forma urbana da porção 

do território que hoje é considerado Sítio Histórico de Natal (SHN), compreendendo do 

período de fundação da cidade em fins do século XVI, até meados do século XX, 

momento em que se consolida a configuração espacial resultante do primeiro processo de 

modernização urbana, entendido como o processo de transformação de uma cidade 

colonial em uma cidade “moderna” aos olhos de quem valorizava os ideais de sanitarismo 

e embelezamento da cidade por meio das linhas historicistas dos estilos inseridos do 

século XIX à primeira metade do século XX – neoclássico, ecletismo de forma geral, 

protomoderno e neocolonial – para que se possa entender o estado em que se encontrava 

a referida forma urbana antes de passar por maiores transformações. 

2.1 Natal: a cidade que já nasceu “cidade” 

Achando-se agora socegado naquelle posto, cuidou Jeronimo de 
Albuquerque de lançar os fundamentos de uma povoação regular, onde se 
agremiassem os colonos, não só os que já estavam, como os que se 
viessem estabelecer ali. Já existia, conforme se viu, nas visinhanças do 
forte, um arraial a que se dava o nome de cidade dos Reis. Aquelle não 
era, no entanto, o local mais proprio para a futura cidade; e deliberou-se 
escolher um assento mais amplo, em logar mais elevado, à margem direita 
do rio, a cêrca de meia légua do forte. Ali demarcou Jeronimo o perímetro 
urbano, onde se começou logo a construir uma pequena igreja para servir 
de matriz, e muitas habitações que se trasladavam da cidade dos Reis 
(POMBO, 1922, p. 47). 

 

A história da Cidade do Natal começa a ser contada oficialmente por ocasião da primeira 

missa na igreja matriz, provavelmente concluída em 25 de dezembro de 1599, erigida em 

um chão amplo e elevado, assim como menciona Rocha Pombo no trecho acima. No 

entanto, não há documentação que comprove a veracidade de todas as informações 

contidas neste relato do autor. Jerônimo de Albuquerque disputa o título de fundador da 

cidade com Mascarenhas Homem e João Rodrigues Colaço, de modo que não se sabe se 
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houve, e se houve, quais dos três foi o responsável pela demarcação da área urbana inicial. 

Além disso, houve, de fato, um pequeno assentamento perto da Fortaleza, com paliçada, 

erigido para a defesa contra os franceses e seus aliados índios, no início da construção da 

Fortaleza dos Reis Magos, isto é, é mais provável que o local servia como “canteiro de 

obras” e não como um primeiro sítio urbano com o nome de “Cidade dos Reis”, como 

disse o autor. Segundo alguns registros históricos, tanto manuscritos quanto cartográficos, 

o termo só aparece para a cidade em si, após a sua fundação, a meia légua de distância, 

num local elevado. 

O que temos certeza é que um local foi escolhido pelos colonizadores, por decreto do rei 

Filipe, II da Espanha e I de Portugal, durante a união das duas coroas, para dar início à 

cidade com o propósito de assegurar a posse da região, à época muito disputada por 

outros países europeus, sobretudo a França. A função da cidade, portanto, foi 

inicialmente administrativa e militar. 

Tradicionalmente, as praças portuguesas dos territórios ultramarinos resultavam das 

condições físicas e naturais dos locais de implantação dos núcleos urbanos. A escolha do 

platô elevado dá indícios desta característica, mas a forma retangular da praça inicial nos 

faz desconfiar que ela pode ter resultado de um plano urbanístico, sob influência do 

Renascimento, uma vez que a nova concepção do homem como elemento central de 

importância passou a refletir na organização dos espaços, que passaram a ter dimensões 

perfeitas e formas geométricas (BARBOSA, 2011; TEIXEIRA, 2009). 

O título de cidade existe desde a época de fundação, e, portanto, é uma “cidade que já 

nasceu cidade”, ainda que alguns autores clássicos afirmem, sem qualquer comprovação 

documental, que a cidade foi vila antes de ser cidade. A primeira data na área urbana, de 

14 de agosto de 1600, menos de um ano após a fundação, já a designava “cidade”. Além 

disso, todas as doações que constam na repartição de terras do Rio Grande, documento 

redigido em 1614, referem-se aos lotes doados dentro do que hoje podemos considerar 

“limites urbanos” de Natal, a denominavam “cidade”. Há, ainda, outros indícios que 

apontam que Natal já deve ter nascido com o título de cidade, ainda que não haja uma 

documentação definitiva sobre essa questão (TEIXEIRA, 2014). 
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No marco zero, onde se configurou a primeira praça da cidade, hoje conhecida como 

Praça André de Albuquerque (Cidade Alta) (Caderno 02 – Mapa 02), foram instalados 

durante os primeiros anos a Igreja Matriz, a Casa de Câmara e Cadeia e o Pelourinho – 

que de acordo com Rubenilson Teixeira (2009) são alguns dos símbolos expoentes da 

urbanização do período colonial (Figura 3). Elevações, acidentes geográficos e físicos 

orientaram e induziram o crescimento do tecido urbano, que a documentação histórica 

nos faz perceber que aconteceu de maneira muito lenta, no decorrer de três séculos. 
Figura 3 - A praça central de Natal no século XVIII 

 

Fonte: TEIXEIRA (2009). 

Pombo relata que estabelecido o núcleo inicial em acordo de paz com os índios que 

habitavam as redondezas, muitas famílias de colonos chegaram e foram se agrupando. 

Eram poucos os europeus; segundo os cálculos não passaria de 80 o número de brancos 

no início do século XVII. Na povoação só estavam domiciliados pescadores e roceiros, 

pois os oficiais militares se encontravam instalados na Fortaleza dos Reis Magos, e fora 

do núcleo havia por volta de dezesseis aldeias de índios de “difícil convivência” 

(POMBO, 1922, p. 51). 
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As casas construídas eram poucas e precárias. De acordo com o documento da repartição 

de terras da Capitania do Rio Grande, de 1614, já citado anteriormente, não podemos 

estimar a quantidade exata, mas o documento faz 40 referências a casas na capitania, 

construídas, a construir, arruinadas, entre outros estados. Sendo que destas, no sítio 

urbano propriamente dito, existiam pelo menos 16 casas. Quanto aos materiais 

empregados, encontra-se o registro de casas de palha, algumas com telhas, mas a maioria 

empregava o barro e a taipa. Contudo, em 1602, náufragos que estiveram em Natal 

relatam três casas construídas em pedra e cal (TEIXEIRA, 2014, p. 116). 

Portanto, a cidade tem um início muito frágil, como era de se esperar. Esta foi a situação 

de Natal por muito tempo, mesmo que, muito lentamente, a cidade fosse se consolidando 

como urbe. 

2.2 Natal antes da primeira modernização (1599-1850) 

Em relação ao primeiro século de existência da Cidade do Natal, o ritmo lento de 

crescimento da povoação e da cidade colonial pode ser apreendido pelos relatos dos 

visitantes, que eram viajantes ou enviados em funções públicas, os quais destacavam o 

número  reduzido de casas e de moradores.  

O casario sempre foi caracterizado como modesto, possuindo apenas andar térreo e 

construído raramente em tijolo ou pedra, porém muito frequentemente em madeira, palha 

e barro (técnica da taipa). Os habitantes mais abastados viviam em sítios e frequentavam a 

cidade apenas aos domingos segundo a descrição de Adriano Verdonck, que visitou a 

cidade em 1630 (apud NATAL, 2007a). Adriano Verdonck estimou cerca de 35 ou 40 

casas de palha ou barro, embora não possamos afirmar que esta é a quantidade exata de 

edificações, por haver registros, em data anterior, de algumas casas em pedra 

(TEIXEIRA, 2014, p. 116). Em 1608, o governador geral do Brasil, D. Diogo Meneses, 

relatou ao Rei que a povoação havia pouco fundada não tinha “gente”, ou melhor, 

colonizadores brancos (CASCUDO, 1947) .  

A invasão holandesa, em 1633, interrompeu a evolução urbana da cidade recém-fundada. 

Após a expulsão dos flamengos em 1654, a cidade foi reedificada (NESI, 2013). Talvez 
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pelas destruições das habitações, passa-se a relatar a existência de trinta casas em 1722 e 

cinquenta ou sessenta casas em 1729, o que indica uma expansão do solo urbano um 

pouco mais expressiva no início do século XVIII (LIMA, 2002; TEIXEIRA, 2009).  

O depoimento de João Maia da Gama, governador do Maranhão, que havia sido 

incumbido de fiscalizar a Capitania do Rio Grande, afirma que, em 1729, 

[...] a cidade he fundada em hum alto e ainda que muito ariento, comtudo 
com terreno muito capaz, e lavado dos ventos, e tem cincoenta para 60 
casas e muitas mais perto da cidade a mais gente vive nas suas fazendas 
(GAMA apud NATAL, 2007a, p. 11). 

 

Há ainda as observações de Dom Frei Luiz de Santa Tereza, bispo de Olinda, que em 

visita à Natal em 1746, diz que a cidade é “tão pequena que além do título de cidade, 

igreja paroquial e poucas casas, nada tem que represente a forma da cidade. Da cidade de 

Natal não-há-tal, como por brincadeira se diz” (NATAL, 2007a, p. 11). 

Em 1734 ou um pouco antes, o capitão-mor João de Barros Braga mandou construir uma 

ponte de mais de 60 braças para comunicação da cidade com a Ribeira, comprovando a 

existência de uma área embrionária de expansão para o norte, em direção à Fortaleza dos 

Reis Magos (TEIXEIRA, 2009, p. 186). No decorrer do século XVIII a cidade foi se 

expandindo lentamente nesta direção, às margens do Rio Potengi. 

A ocupação da Ribeira deveu-se primeiramente por sua localização, entre a “cidade” 

(Cidade Alta) e a Fortaleza dos Reis Magos, além da evidente proximidade com o Rio 

Potengi. Inicialmente, a região não alagada era constituída por fazendas e chácaras, mas 

depois da construção da ponte referida acima que ligava a Cidade Alta à Ribeira, passou a 

abrigar também residências mais simples. Segundo o Senado da Câmara de Natal, a cidade 

tinha 118 casas em 1756 (NESI, 2013), além de alguns prédios públicos, que serão 

tratados mais adiante. 

Na imagem do século XVII (Figura 4) é possível visualizar no canto direito a porção mais 

elevada da cidade, com a presença de algumas edificações em uma área representada por 

um relevo de maior altitude; ao meio uma região alagada que se ligava ao rio, com a 
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representação de uma ponte18; e entre esta região alagada e a Fortaleza dos Reis Magos, 

uma região já ocupada com algumas poucas construções, onde está a origem da Ribeira. 

O quadriculado por trás das dunas, perto da Fortaleza, parece ser um acampamento 

militar holandês, uma vez que a gravura ilustra a conquista da capitania. A Ribeira começa 

a ser efetivamente ocupada somente a partir do século XVIII. 

Figura 4 - Gravura elaborada pelos holandeses na primeira metade do século XVII (à esquerda a Fortaleza dos Reis 
Magos, ao centro o que seria depois conhecido como Campina da Ribeira, e no canto inferior direito uma indicação 

da localização de Natal) 

 

Fonte: J. de Laet (1633) 

 

Natal possuía características que ressaltavam a sacralização do seu espaço, seja nos nomes 

das ruas, na localização das igrejas ou na própria delimitação do sítio urbano, feita por 

cruzes, segundo tradição religiosa portuguesa. A do limite norte serviu para nomear uma 

                                            
18 Não podemos afirmar que a ponte representada na gravura é a mesma que foi construída por volta de 1734, pois o 
desenho é do periodo holandês (1633-1654). O que podemos conjecturar, na ausência de provas definitivas, é que as 
duas pontes mencionadas estivessem talvez localizadas mais ou menos no mesmo lugar, ainda que em épocas 
diferentes. 
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das principais avenidas da cidade, unindo o centro, sobre a colina, à parte baixa, a Ribeira. 

Denominada atualmente Câmara Cascudo, era a antiga “Rua da Cruz”, até 1888. A 

segunda cruz permaneceu na fronteira sul, no final do “caminho de beber”, a atual Rua 

Santo Antônio (Santa Cruz da Bica, no Baldo) (Figura 5, Caderno 02 – Mapas 01 e 02). 

As cruzes desapareceram na segunda metade do século XVIII, mas em nossos dias, uma 

nova cruz se encontra no Baldo, aproximadamente no mesmo lugar, como lembrança da 

cruz original (TEIXEIRA, 2009).  
Figura 5 - Esquema do traçado de Natal no século XVIII com destaque para localização das cruzes, limites urbanos 

na época 

 

Fonte: MIRANDA (1999). 

 

Além dos limites ao norte e ao sul das cruzes, a Rua da Conceição, seguida pela Rua Santo 

Antônio conformavam o limite leste, enquanto o largo da matriz (atual Praça André de 

Albuquerque), chegando ao Baldo pelas atuais Praça João Tibúrcio e Rua Padre Pinto se 

configuravam como limites na direção oeste. No texto do ouvidor Domingos Monteiro 

da Rocha, de 1756, o autor também chama atenção para o fato que a cidade “terá de 

povoado quatrocentas braças e de largo cinquenta” (TEIXEIRA, 2009, p.181), isto é, 

880m por 110m, o que corresponde aproximadamente às dimensões que aparecem na 

Figura 5. 

De acordo com Rubenilson Teixeira (2009), as primeiras ruas foram construídas à sombra 

das igrejas: (i) a Rua Grande abrigava a Casa de Câmara e Cadeia e se situava em frente à 
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rua da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação (provavelmente inaugurada em 

1599); (ii) a Rua da Conceição se encontrava na fachada posterior à Igreja Matriz e (iii) a 

Rua Santo Antônio, sobre a qual se tem notícia desde pelo menos 1763, levava a 

população em direção ao Baldo (antigo “caminho de beber”). Além das três ruas 

mencionadas, há notícias de uma rua em formação entre 1725 e 1750, denominada Rua 

Nova, que acompanhava a fachada da igreja matriz, paralela à Rua Grande. A Rua da 

Conceição foi pouco habitada até o século XIX, e desfigurada pela construção da Praça 

Sete de Setembro (PIRES, 2007), aberta em 1914 (Caderno 02 – Mapa 01). 

Tanto as igrejas em si, quanto a forma urbana de suas envoltórias, fazem parte do típico 

urbanismo barroco, que possui como essência as cenografias urbanas que “descortinam” 

arquiteturas utilizando perspectivas, herdadas do Renascimento. A cidade, portanto, vira 

uma obra de arte apreciada pela percepção visual de cada caminhante, na qual os edifícios 

singulares – como as igrejas – se tornam geradores de formas urbanas (KOCH, 2009; 

GOITIA, 1982; LAMAS, 2014). 

Apesar do título de “cidade”, o aspecto de uma pequena povoação ou aldeia permaneceu 

durante séculos, mesmo com o crescimento gradual da cidade. De acordo com o viajante 

inglês Henry Koster (1816/1942), que visitou a cidade em 1810, ainda no início do século 

XIX não havia calçamento em nenhuma das ruas, que eram tomadas por areia solta. Na 

Ribeira, o rio dominava a paisagem, em contraste ao aspecto vilanesco do local. O mesmo 

viajante chamou atenção para as casas situadas nas margens do rio, dizendo que não há, 

entre elas e o rio, senão a largura da rua. 

Quanto aos edifícios, as igrejas e a Casa de Câmara e Cadeia eram as edificações mais 

importantes da cidade colonial e da arquitetura barroca, especialmente numa pequena 

cidade como Natal, uma vez que em cidades maiores era possível encontrar outras 

edificações de maior vulto.  

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, como já mencionada, foi inaugurada 

provavelmente em 1599, numa versão preliminar, em taipa, e de menores dimensões que 

a atual. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi provavelmente construída 

em 1706 e se tem notícia da Igreja de Santo Antônio desde 1763. A capela que 
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posteriormente deu lugar à Igreja do Senhor Bom Jesus das Dores data do século XVIII, 

pois a referência mais remota foi o registro de óbito de um senhor falecido em 1774 

(SOUZA, 2008). Portanto, sabe-se da existência de quatro igrejas em Natal até o final do 

século XVIII (Figuras 6, 7, 8 e 9), excluindo-se a capela da Fortaleza dos Reis Magos, por 

não se situar na área urbana da cidade. A igreja do Bom Jesus das Dores se situava (e 

ainda se situa) na parte baixa da cidade, a Ribeira, ainda em formação quando construída. 
Figura 6 - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação na primeira metade do século XX 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 

Figura 7 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos na primeira metade do século XX 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 
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Figura 8 - Igreja de Santo Antônio na primeira metade do século XX 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 
Figura 9 - Igreja de Bom Jesus das Dores na primeira metade do século XX 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 

 

A Casa de Câmara e Cadeia era o único edifício civil com mais de um pavimento na 

cidade colonial natalense e se situava quase em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Apresentação. Os documentos disponíveis permitem concluir que Natal teve quatro 

edificações desse tipo ao longo de sua história, que iam se substituindo umas às outras ao 

longo do tempo. A primeira delas data provavelmente da época de fundação da cidade e 

estava em estado de ruína em 1674, quando os oficiais decidiram construir outra, que foi 
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erigida provavelmente entre 1675 e 1676. A terceira foi concluída em 1721 e depois 

ampliada para se tornar  a residência dos capitães-mores. Denominada posteriormente de 

Palácio, foi sede do governo até 1830, quando foi demolida. A quarta Casa de Câmara e 

Cadeia foi concluída em 1770. Todas elas se localizavam na Rua Grande, mais ou menos 

em frente à igreja de Nossa Senhora da Apresentação. Outro edifício civil importante, 

entre outros que existiam ou que surgiram no século XVIII, é a casa “da alfândega e das 

finanças reais”, mencionada num documento de 1755 e situada onde posteriormente seria 

construído o Palácio do Governo (TEIXEIRA, 2009). 

Além destas edificações, é preciso mencionar a arquitetura residencial nesse panorama de 

formação morfológica de Natal. As informações disponíveis sobre as residências nos 

tempos mais remotos são muito fragmentadas, ainda que seja possível inferir que elas não 

deviam diferir muito do que se construía na cidade colonial brasileira de um modo geral. 

Construídas isoladamente, as residências iam se “aproximando” uma das outras à medida 

que novas casas eram construídas, tornando-se geminadas e dando origem às primeiras 

ruas. Uma vez geminadas, escondiam os quintais posteriores, acarretando a falsa ideia de 

densidade urbana elevada. Na realidade, o número de habitações era reduzido, havendo 

esparsas moradias dentro do perímetro da cidade. O comércio era pobre e “não havia 

água encanada, nem esgoto, nem luz” (MELO, 1972/2006, p. 11). 

De maneira geral, como afirma Pedro de Lima (2002), pouco se preservou do passado 

arquitetônico da cidade colonial. Os exemplares da arquitetura civil são raros e quando 

encontrados estão em grande parte modificados. Em relação à arquitetura religiosa, ainda 

podemos encontrar todas as igrejas, embora com algumas modificações. 

Quanto ao mobiliário urbano colonial, se destacavam os elementos referentes aos valores 

sagrados da sociedade, tais como cruzes e nichos para abrigar estátuas19, que também 

funcionavam como iluminação pública. As fontes d`água utilizadas pela população se 

encontravam ao  sul e ao norte do platô elevado. A do sul era o córrego do Baldo. As 

fontes do norte compreendiam várias cisternas, das quais a mais conhecida se chamava 

                                            
19 Apenas uma referência a um desses nichos no século XVIII em Natal foi encontrada, mas é de se supor que 
houvesse mais, por ser uma tradição da cidades colonial (TEIXEIRA, 2009, p.202). 
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São Tomé. O mobiliário civil era representado especialmente pelo pelourinho 

(TEIXEIRA, 2009).  

A opinião expressa por Dom Frei Luís de Santa Teresa, que visitou Natal em 1744, 

demonstra a tacanhez da cidade. Segundo ele, havia um ditado popular sobre a cidade: ela 

era “(...) tão pequena, que além do título de “cidade”, igreja paroquial e poucas casas, nada 

tem que represente a forma de cidade. Da cidade do Natal, ou não tal (como em vista do 

seu tamanho, por graça se diz)” (apud TEIXEIRA, 2009, p. 187).  Tratava-se de um ditado 

popular que demonstra que ainda no século XVIII a cidade não havia vivenciado um 

expressivo desenvolvimento.  

Na passagem de Henry Koster por Natal em 1810 podemos perceber que até as primeiras 

décadas do século XIX foram instaladas igrejas e edifícios públicos civis, porém a 

precariedade continuava evidente, ao ponto do viajante se admirar do fato de Natal ser 

chamada de “cidade”: 

Cheguei ás onze horas da manhã á cidade do Natal, situada sobre a 
margem do Rio Grande ou Potengi. 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 de cidades, como seriam as vilas e 
aldeias? Esse julgamento não havia de ser fundamentado e certo porque 
muitas aldeias, no Brasil mesmo, ultrapassam esta cidade, o predicamento 
não lhe foi dado pelo que é, ou pelo que haja sido, mas na expectativa do 
que venha a ser para o futuro (...) consiste numa praça cercada de 
residências, tendo apenas o pavimento térreo, as Igrejas, que são três, o 
Palácio, a Câmara e a prisão. Três ruas desembocam nesta quadra, mas 
elas não possuem senão algumas casas de cada lado. A cidade não é 
calçada em parte alguma e anda-se sobre uma areia solta, o que obrigou 
alguns habitantes a fazerem calçadas e tijolos ante suas moradas. Esse 
lugar contará seiscentos ou setecentos habitantes (KOSTER, 1942, p. 89). 

 

Foi aos poucos que o panorama da cidade se transformou. No início do século XIX uma 

diferenciação funcional já podia ser observada no espaço urbano, e que certamente já 

existia antes de 1800: o centro da cidade, no alto do platô – Cidade Alta – reunia o centro 

político e religioso, e a parte baixa – Ribeira – constituía o centro comercial, que abrigava 

na antiga Rua do Comércio (atual Rua Chile) os depósitos de pau-brasil, algodão, açúcar, 

peixe seco, entre outros produtos. Henry Koster faz claramente essa distinção. 
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Em 1845 o limite urbano residencial da porção da Cidade Alta chegava à Rua Nova, hoje 

conhecida por Av. Rio Branco. Em 1888 a Câmara Municipal autorizou a abertura de 

mais um caminho que hoje conhecemos por Rua João Pessoa, que também já recebeu o 

nome de Rua do Sarmento e depois Pedro Soares. Transversalmente, abriu-se a Rua dos 

Tocos, conhecida anteriormente por Rua 13 de Maio e atualmente por Rua Princesa 

Isabel, que só era habitada entre as ruas Professor Zuza e Ulisses Caldas (CASCUDO, 

1947) (Caderno 02 – Mapa 01). 

A Ribeira, desde o início do século XIX, era delimitada pela Av. Junqueira Ayres (hoje 

Câmara Cascudo), Rua Chile, Rua General Glicério, Esplanada Silva Jardim e Rua Doutor 

Barata, onde foram construídas as primeiras casas da região (SILVA, 2002). 

Durante essas primeiras expansões e transformações da cidade existiam muitas 

inquietações, dentre as quais, segundo as prescrições da Câmara Municipal, as que diziam 

respeito ao alinhamento20 e ao aformoseamento21 das ruas, pois a regularidade delas 

conduziria ao embelezamento plástico e paisagístico local. As posturas municipais não se 

limitavam a indicar o aspecto formal, materiais, cores e elementos de composição das 

fachadas, mas também exigiam frequentemente trabalhos de pintura e limpeza de terrenos 

e ruas (TEIXEIRA, 2009). Mas, sem dúvida, a principal inquietação se voltava para uma 

área situada entre a Cidade Alta e a Ribeira – uma região pantanosa que sempre alagava 

nas cheias das marés – conhecida como Campina da Ribeira. 

A ligação entre as duas regiões era feita por uma ponte que passava sobre os inúmeros 

problemas de insalubridade, insegurança e  ordem estética: 

Depois da “ladeira” (muito tempo após, Rua da Cruz) a Campina 
guardava, perene e seguro, o grande pântano alimentado pelas marés. 
Havia uma pontezinha22. Era um quadrado imenso, desolado, silencioso. 
[...] Era a Ribeira, pequena, triste, atufada em brejos, circundada de lagoas, 
de atoleiros, de pântanos. Era o alvo das rajadas de cólera e bexigas. Lugar 
enfim onde moravam a pobreza, a indigência e a miséria – gritava em 
1850, João Carlos Wanderley no relato à Assembleia (NATAL, 2007a, p. 
42). 

 

                                            
20 Organização das ruas e das praças de maneira a permitir sua regularidade (TEIXEIRA, 2009, p. 269). 
21 O termo, relacionado ao alinhamento, dá a ideia de que ruas alinhadas levam ao embelezamento 
(“aformoseamento”) dos espaços públicos, isto é, tinha uma clara dimensão estética (TEIXEIRA, 2009, p. 269). 
22 Na verdade, esta ponte media mais de 60 metros. 
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Como uma das primeiras iniciativas de melhoria, a partir de 1853 a Câmara Municipal 

passou a se preocupar com a criação de um passeio público que ligaria os dois bairros. 

Esta obra, por sua vez, se estendeu com diversas interrupções até 1929, quando o prefeito 

Omar O`Grady elegeu como uma necessidade urgente (O`GRADY, 1929; CASCUDO, 

1947/1999; DANTAS, 1998). 

2.3 Natal e a primeira modernização urbana (1850-1950) 

Os desejos de uma cidade moderna começaram a se realizar lentamente a partir de 

meados do século XIX, dando início a um processo de conformação e primeiras 

transformações da forma urbana do espaço que hoje conhecemos por Sítio Histórico de 

Natal (SHN). Buscava-se a modernização e o progresso, em sintonia com os modelos 

urbanísticos e inovações tecnológicas que se desenvolviam nas cidades europeias, opostos 

à estrutura colonial presente. 

Em Natal este processo foi mais tardio, visto que a cidade ainda se apresentava muito 

distante dos principais núcleos urbanos brasileiros. No Rio de Janeiro, capital do Brasil, o 

processo se iniciou em 1815, quando o país passou à condição de Reino Unido, 

recebendo a corte portuguesa em suas terras e abrindo os portos às nações amigas. 

Segundo Annateresa Fabris (1993), as influências artísticas externas chegaram ao país 

neste momento, inicialmente com o neoclássico, e um pouco mais tarde com o ecletismo 

de forma geral. 

Foi na segunda metade do século XIX que o neoclássico chegou em Natal. Inicialmente, 

o estilo foi empregado nos principais edifícios públicos, e paulatinamente, com o passar 

do tempo, nas residências, especialmente nas fachadas, que adotaram platibandas e outros 

elementos deste estilo, ao mesmo tempo em que se combatiam as casas simples, de taipa.  

Na virada do século já era perceptível transformações na paisagem devido ao surgimento 

de novos equipamentos públicos como o teatro, ao mesmo tempo em que surgiam 

casarões mais requintados. 

De acordo com George Dantas (2003), Natal foi esquadrinhada e redesenhada, 

transformando a paisagem e o traçado urbano colonial sob os moldes do urbanismo 
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moderno sanitarista, em emergência evidente no início do século XX. Configurou-se na 

cidade o primeiro plano com lógica e estratégia discursiva e operativa próprias, 

acarretando uma série de implicações para a conformação do espaço urbano em 

transformação e para a forma de olhar, nomear e descrever esse próprio espaço. 

Até meados de 1930 apenas uma via (a atual Av. Câmara Cascudo) interligava Ribeira e 

Cidade Alta, tendo esses dois bairros vidas quase independentes. Além da dificuldade de 

comunicação entre estas duas porções da cidade, existia um isolamento físico de Natal 

com outras regiões do Estado que era ainda mais grave, pois a natureza se fazia presente 

por todos os lados com o Rio Potengi, o cordão dunar circundante e a disposição dos 

arrecifes na entrada do porto (MEDEIROS, 2011). 

Com a natureza imperando sobre a cidade, foi imprescindível a atuação de duas classes 

profissionais específicas no processo de modernização: o engenheiro civil e o médico. Os 

engenheiros trouxeram conhecimento técnico, domínio da tecnologia e experiência 

profissional que gerariam tensões entre a técnica e a natureza (SIMONINI, 2014), 

enquanto os médicos tiveram o papel de tratar as doenças causadas pela insalubre herança 

da cidade colonial. 

Eram muitos os problemas a enfrentar. O presidente da província José Bento da Cunha 

Figueiredo Júnior, em 1862, demonstrava grande preocupação com a situação geral da 

capital: 

O estado da maior parte das ruas da cidade reclama algum melhoramento 
que respectiva Câmara dificilmente poderá fazer, sendo tão deficiente sua 
renda. Em certos lugares convém destruir matos, e noutros entulhar 
barrancos, feitos pelas águas pluviais; nivelar ao menos o tanto quanto for 
possível os lugares de maior trânsito [...]; creio que nenhum resultado 
corajoso se conseguirá enquanto a Diretoria das Obras não puder fazer o 
serviço necessário [...](FIGUEIREDO JÚNIOR, 1862 apud TEIXEIRA, 
2009, p. 273-274). 

 

No trecho acima José Bento faz referência ao Cais do Salgado, que delimitava a região 

inundável entre o platô elevado (Cidade Alta) e a Ribeira, mais precisamente entre a Igreja 

do Rosário e o edifício da Alfândega. Ali ele desejava dar continuidade à ideia de um dos 

seus antecessores, que era construir um espaço público, para o qual ela já havia mandado 
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erigir um muro ao longo do rio. Para isso, havia a necessidade de levantar a planta da 

cidade (TEIXEIRA, 2009). 

A planta de Natal, elaborada em 1868 (Figura 10), mostra os dois núcleos principais 

(Cidade Alta e Ribeira), separados pela campina alagada. À esquerda a Cidade Alta, ao 

centro (em azul) a região alagada e à direita a Ribeira. 
Figura 10 - Primeiro mapa conhecido de Natal elaborado em 1868 

Fonte: Cândido Mendes de Almeida (1868) 

Esta região despertava a atenção de todos e também da administração local já em datas 

remotas. Era vista como um problema para locomoção entre os dois bairros, como 

também para a saúde dos moradores. Segundo as teorias miasmáticas da época, toda área 

alagadiça era considerada insalubre, já que eram compostas por água parada e matéria 

orgânica, que ao entrar em decomposição, exalavam substâncias que produziam doenças. 

Além disso, observa-se que a região alagada afetava o alinhamento (organização regular 

dos logradouros) e embelezamento da cidade que desejava se modernizar.  

Na década de 1870 a cidade ainda não contava sequer com uma estrada carroçável em 

boas condições de comunicação com as demais cidades, eram constantes os atrasos na 

circulação dos bondes, o calçamento das ruas era precário, os serviços de abastecimento 

de água e energia inconstantes, a coleta de lixo insuficiente e faltava hábitos higiênicos, de 

educação alimentar e de comportamento em grande parte da sociedade natalense. Todos 

estes, entre outros, foram problemas que ilustraram e conformaram mobilizações em prol 

de reformas urbanas (DANTAS, 2003; MEDEIROS, 2011). 
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Os inúmeros problemas frequentemente se esbarravam em limitações que impediam a 

implementação das melhorias em Natal:  

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 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 
(SIMONINI, 2010, p. 85-86). 

 

Como visto no trecho acima, as aspirações de higienismo (salubridade) e embelezamento 

(estética) partiam principalmente das elites e focavam em superar a arquitetura colonial, 

identificada pejorativamente como um símbolo de atraso, assim como em várias cidades 

brasileiras. Neste sentido, as reformas urbanas realizadas no início do século XX tiveram 

como objetivo criar um ambiente com padrões higienistas e refinar o comportamento da 

sociedade natalense (FERREIRA; DANTAS, 2006). Na Cidade Alta, por exemplo, houve 

demolição de quadras inteiras para se atingir estes ideais. Um exemplo significativo disto é 

mostrado na Figura 11, que ilustra as edificações coloniais que foram posteriormente 

demolidas para dar lugar ao pátio/jardim do atual prédio da Pinacoteca, que aparece ao 

fundo, e que já foi sede do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

Figura 11 - Vista do que hoje se configura como Praça Sete de Setembro 

 

Fonte: Bruno Bougard, 1904. 

Esta e as demais fotografias de Bruno Bougard (1904) ainda mostram alguns resquícios da 

cidade colonial, prestes a sofrer transformações, embora já fosse possível perceber 

pequenas transformações na arquitetura de feição colonial, como a colocação de 
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platibandas e ornamentos nas edificações (Figuras 11, 12, 13 e 14), apontando, assim, para 

inovações de caráter eclético. Na Figura 13, a Casa de Câmara e Cadeia de Natal que foi 

concluída em 1770 e demolida em 1911 se destaca pela platibanda que lembra certa 

influência da arquitetura holandesa (TEIXEIRA, 2012). Na Figura 14 o que se destaca é o 

terreno livre que deu lugar posteriormente à Praça João Tibúrcio, de formato triangular, 

somado ao vazio do terreno que corresponde à atual Praça André de Albuquerque, cujo 

formato deve provavelmente remontar ao período de fundação da cidade, antes de se 

tornar praça. 

Figura 12 - Praça André de Albuquerque com algumas características da arquitetura colonial 

 

Fonte: Bruno Bougard, 1904. 

 

Figura 13 - Resquícios da arquitetura colonial no entorno da atual Praça André de Albuquerque 

 

Fonte: Bruno Bougard, 1904. 
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Figura 14 - Espaço que deu lugar à Praça João Tibúrcio 

 

Fonte: Bruno Bougard, 1904. 

 

As primeiras obras de impacto urbano iniciaram timidamente em meados do século XIX, 

mas se tornaram bastante significativas para a conformação da área correspondente hoje 

ao Sítio Histórico de Natal. Na porção da Cidade Alta, a Rua Nova, hoje conhecida por 

Av. Rio Branco, foi aberta em 1845, iniciando um maior processo de expansão territorial 

da urbe. Em 1850 já havia iniciado na Rua do Comércio, atual Rua Chile, a construção de 

armazéns destinados ao recebimento de mercadorias como algodão, açúcar, tatajuba e 

peixe seco, a serem deslocadas para Pernambuco, confirmando também a construção de 

novas tipologias de edifícios em áreas em expansão, como os galpões que resistem até 

hoje no bairro da Ribeira. Em 1869, a sede do governo foi transferida da Rua da 

Conceição (Cidade Alta) para o edifício número 106 da atual Rua Chile, permanecendo 

até 1902, o que denota uma mudança de centralidade da Cidade Alta para a Ribeira. No 

mesmo ano foi aberto o Cais 10 de Junho, atualmente conhecido como Cais da Tavares 

de Lira (Figura 15). O período coincide também com a abertura da estrada de ferro que 

conectou melhor Natal às cidades do interior do Estado e com o processo de fixação dos 

limites urbanos pela lei provincial nº 118, de 9 de novembro de 1844 (CASCUDO, 1999; 

TEIXEIRA, 2009). 
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Figura 15 - Cais da Tavares de Lira no início do século XX 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponível em tokdehistoria.com.br 

 

As atividades da linha férrea foram iniciadas em 1881 e exigiram um aterro de 70.000 m² 

sobre o alagadiço para que fossem instalados os equipamentos necessários ao parque 

ferroviário, com edifícios destinados aos vagões, mercadorias, locomotivas, carpintaria, 

oficinas de máquina e casas de fundição. A estação ferroviária passaria a ser a nova porta 

de entrada de fluxos, mercadorias e pessoas e se localizaria na Praça da República, 

projetada para o lugar onde se localizava o pântano que seria aterrado (RODRIGUES, 

2006; MEDEIROS, 2011). Este aterro e a posterior pavimentação da Av. Junqueira Ayres 

consistiram na comunicação entre os dois bairros que compunham Natal à época: Cidade 

Alta e Ribeira.  

Embora todos estes avanços já se configurassem no espaço urbano da cidade, os 

problemas eram mais perceptíveis que os progressos. No final do século XIX e início do 

XX é que as obras efetivamente aparecem. Em síntese, Giovana Paiva Oliveira (2006) 

comenta: 

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

 

Foram introduzidas inovações técnicas, novos serviços e equipamentos urbanos, assim 

como novos programas arquitetônicos, principalmente no ramo da educação e do lazer, 

dignos de uma cidade em processo de modernização, sempre com foco nos 

melhoramentos e aformoseamentos dos espaços. Destacavam-se as construções de 

praças, largos, avenidas e edifícios “modernos” (neoclássicos e ecléticos), decisivos para 

espraiar o sentimento de se estar vivendo em uma cidade em transformação (DANTAS, 

2003). Embora na cidade colonial já houvessem as posturas, neste novo período 

impuseram normas e punições mais rígidas para as construções, habitações, limpeza 

pública, estábulos, matadouros, enterros, exumações, cremações, entre outros programas 

e serviços, em sintonia com o higienismo em voga em todo o país. 

O traçado das novas áreas já apresentava regularidade, com tendência à ortogonalidade, e 

um número de ruas bem superior em relação ao século anterior. Quanto à aparência dos 

edifícios, passaram a seguir tendências classicizantes, em sintonia com os novos usos que 

exigiam mudanças não apenas estéticas, mas funcionais das edificações, principalmente 

nos novos prédios públicos que ajudaram a transformar a Natal Colonial em uma Natal 

Republicana. Nas Figuras 16 e 17 temos fotografias de dois edifícios neoclássicos do 

período: o Palácio Potengi, hoje ocupado pela Pinacoteca do Estado, e prédio do 

Memorial Câmara Cascudo, construído em 1875 para abrigar a Tesouraria da Fazenda 

(NESI, 2013). 

Ao contrário de algumas grandes cidades do Brasil, a importação de edificações inteiras, 

construídas em ferro, não se verificou em Natal. Por outro lado, os elementos do 

mobiliário urbano como os postes de iluminação pública e os coretos de praças, foram 

importados e afixados nos lugares mais importantes; e os ornamentos em ferro, como 

estátuas e portões, foram instalados em alguns edifícios principais (TEIXEIRA, 2009). 
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Figura 16 - Palácio Potengi, construído em 1866 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponível em tokdehistoria.com.br 

Figura 17 - Edifício onde funciona o Memorial Câmara Cascudo, construído em 1875 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponível em tokdehistoria.com.br 

Por volta de 1895 calcula-se que a Cidade Alta tinha cerca de 1500 casas e a Ribeira cerca 

de 500 casas (CALÇAMENTO, 1895). Quanto aos edifícios de uso público, podemos 

citar a construção de diversos deles que se tornaram bem significativos no período que se 

estende de meados do século XIX a meados do século XX. Estes edifícios, existentes até 

hoje, abrigaram os novos usos da sociedade natalense que se modernizava: Hospital da 

Caridade (1856), hoje Casa do Estudante; Antigo Palácio do Governo (1869), hoje sede 

da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão; Palácio Potengi (1873), onde 
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funcionava a Assembleia Legislativa no andar superior e a Tesouraria Provincial no térreo 

e hoje é a Pinacoteca do Estado; Delegacia Fiscal (1875), que foi também Tesouraria da 

Fazenda e hoje é o Memorial Câmara Cascudo; primeiro Templo Protestante (1898); 

Capitania dos Portos (fins de século XIX), atual Capitania das Artes, e Palácio Felipe 

Camarão (1922) (Figura 18), hoje sede da Prefeitura Municipal de Natal (Caderno 02 – 

Mapa 02).  
Figura 18 - Palácio Felipe Camarão e entorno no início do século XX 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponível em tokdehistoria.com.br 

No final do século XIX o comércio da Ribeira já se encontrava bastante diversificado 

com lojas de variedades (Bazar Natalense, Casa de Lobato, G. N. Aranha, loja de fazendas 

e miudezas de Nicolao Bigois, Popular Comércio e Indústria de Barbosa e CIA, entre 

outras), serviços (Progresso – Companhia de seguro mútuo contra fogo, Museu de Joias, 

Graphica de Renaud e CIA, entre outros), padarias como a Sant`Iago, livrarias como a 

Cosmopolita, tabacarias como a Havaneza e os melhores hotéis da cidade (CORDEIRO, 

2012).  

Nesta época foi construída uma avenida em frente ao cais Tavares de Lyra, que adquiriu o 

mesmo nome e se tornou a principal rua da Ribeira. Em torno desta, diversas ruas 

estreitas foram abrigando, ao longo dos anos os armazéns e o principal comércio 

atacadista e varejista da cidade. 
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Apesar do crescimento e mudanças significativas em relação ao passado colonial, de 

acordo com Castriciano (1902), Natal se encontrava em um processo de transição 

singular, mas os melhoramentos urbanos até então não permitiam caracterizá-la como 

uma cidade de fato, uma vez que a cidade se estendeu, mas os melhoramentos não 

alteraram a fisionomia de uma pequena povoação (SIMONINI, 2014). Em relação a 

outras capitais das províncias vizinhas, o desenvolvimento incipiente de Natal era ainda 

mais perceptível ao se comparar os espaços públicos. Carentes de intervenções e 

apresentando um caráter descuidado e provinciano, as principais praças e logradouros 

eram objeto de discussão nos discursos das elites, que reivindicavam uma ação enérgica 

pelo poder público (MEDEIROS, 2011). Podemos verificar essa insatisfação no periódico 

“O Caixeiro”, ao descrever Natal em 1892: 

Quem chega ao porto de Natal recebe a princípio a impressão menos má 
de 3 ou 4 grandes edifícios, que emergem na cidade alta, de entre a cazaria 
chata e reles; aquelles cazarões embora não sejam nenhum palácio, sempre 
dão ao conjunto uma perspectiva relativamente agradável. Mas, logo que 
o visitante baixa os olhos para o desembarque, julga-se n`alguma aldeia 
marítima do Congo: O aspecto do caes é de desanimar, de entristecer. – 
Fundos de quintaes, decorados de pequenas latrinas ignóbeis, feitas de 
velhas tabuas de pinho mal unidas, deixando perceber lá dentro vultos 
indiscretos agachados; um alinhamento a la diable onde não se encontram 
dois prédios que coincidam... uma vergonha! Entretanto, corressem um 
cordão de casas desde a Alfandega ao Canto da Ribeira, numa extensão 
que não tem talvez 300 metros; fizessem avançar ou recuar as casas, 
obrigando os proprietários a fazerem uma rua de 40 a 50 palmos, com um 
renque de arvoredos e bancos toscos a sua sombra; dispusessem meia 
dúzia de Kiosques entre as arvores: e que bello passeio não ficaria alli, na 
frescura das brisas matinaes, ou ao explendor dos nossos occasos fulvos 
de zona tropical, descortinando-se todo o movimento do porto?! Eis uma 
ideia que não nos parece má e que deixamos de graça à municipalidade e a 
população em geral. Promettemos continuar neste assumpto. Embora nos 
desanimem, afirmando que pregamos no deserto, temos muita confiança 
no velho prolóquio: - água mole em pedra dura... (O CAIXEIRO, 1892, 
p. 01). 

 

Foi no início do século XX que Natal passou a receber serviços de água encanada, 

agências postais, limpeza urbana, iluminação à querosene, instalação de telégrafo, entre 

outros. A partir de então, a cidade também passou a ser objeto de vários instrumentos de 

controle e de expansão do solo urbano, que efetivamente aceleraram o processo de 

transformação em uma cidade moderna. 
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De acordo com Teixeira (2009), na primeira metade do século XX a cidade foi objeto de 

pelo menos três planos urbanísticos importantes: o Plano da Cidade Nova (1901-1904), o 

Plano Geral de Sistematização de Natal (1929) e o Plano de Expansão de Natal (1935), 

que tinham como características principais (i) um forte desejo de modernização da capital; 

(ii) presença de arquitetos e engenheiros nacionais e estrangeiros em suas concepções; (iii) 

melhorias em termos de infraestrutura, perceptíveis nos sistemas de transportes urbanos 

(viários, ferroviários, marítimos e aéreos), assim como nos sistemas de distribuição de 

água e esgotamento sanitário e nas novas tipologias (teatro, cinema, hotel); (iv) projetos 

como expressão de um forte crescimento urbano. 

Algumas das transformações urbanas do período podem ser compreendidas como 

legítimos marcos do processo de construção de uma cidade moderna, como por exemplo: 

[...] a construção do porto, a abertura de estradas carroçáveis e de ferro 
diminuindo o isolamento da cidade com o interior; o surgimento 
projetado ou efetivo de novos bairros, respectivamente o bairro Cidade 
Nova, entre 1901 e 1904, e o Alecrim, oficializado em 1911; a abertura de 
novas praças como a 7 de Setembro, em 1914; a chegada do bonde em 
1908, que passou a ser elétrico em 1911; a construção do Teatro Carlos 
Gomes, atual Alberto Maranhão, que substituíra um outro que desabou 
em 1894 (TEIXEIRA, 2006, p. 82). 

 

Vejamos com mais detalhe algumas dessas obras: 

A instalação da Comissão das Obras do Porto em 1902 iniciou o povoamento das zonas 

norte e leste da Ribeira favorecendo o desenvolvimento econômico da cidade como um 

todo. Os avanços técnicos derivados desta obra também permitiram a transformação da 

antiga área alagada do Rio Potengi (o Rio Salgado), na Ribeira, em uma praça ajardinada 

(SILVA, 2002; SIMONINI, 2010).  

Em 1909, as obras de melhoramento do porto seguiam, assim como a desobstrução da 

embocadura do rio, a fixação de dunas adjacentes e o revestimento da margem direita 

para prevenir erosão provocada por intempéries (BRASIL..., 1910, p. 425). Porém, depois 

de vinte anos após a instalação da Comissão de Obras é que o porto em si teve seu 

projeto aprovado pelo Decreto nº 15.277, em 1922, segundo informações fornecidas pela 

Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte (CODERN). Sua execução foi 
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iniciada no mesmo ano, com interrupção entre 1924 e 1927. Em 1932, as primeiras 

instalações foram inauguradas, começando a operar efetivamente (SILVA, 2002; 

SIMONINI, 2010). 

O aterro e a drenagem da Praça da República, hoje conhecida por Praça Augusto Severo, 

foram, de fato, as obras mais impactantes no processo de modernização da Cidade do 

Natal. Infere-se que foram realizadas durante o primeiro governo de Alberto Maranhão 

(1900-1904) (SIMONINI, 2014), mas sabe-se que o serviço de ajardinamento local foi 

concluído antes do término do prazo previsto em contrato, sendo a praça inaugurada em 

15 de novembro de 1902 (CASCUDO, 1947, 1999). A localização deste e dos demais 

espaços livres públicos pode ser vista no Caderno 02 – Mapa 02. 

O novo espaço de lazer se tornou também a nova entrada da cidade, muito importante 

para a integração intraurbana de Natal com a região e o mundo (RODRIGUES, 2006). 

Na praça, inaugurada em 1905, estavam localizados os principais equipamentos urbanos e 

um jardim que encantava os visitantes ao chegarem à Natal (MEDEIROS, 2011). 

O arquiteto Herculano Ramos foi responsável pelo projeto da Praça da República e dos 

principais edifícios que a rodeiam (Figura 19). A configuração inicial deste espaço contava 

com ajardinamento composto por espécies exóticas importadas e era dividida por um 

canal, por onde ainda circulavam águas provenientes das marés, embora agora 

controladas. 
Figura 19 - Praça da República em 1906 

 

Fonte: Acervo do HCURB 
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Os novos edifícios modificaram sensivelmente o espaço que se encontrava alagado, 

exigindo uma série de intervenções e adaptações. O edifício da estação, um dos destaques 

da praça, catalisou em seu entorno serviços complementares como hotéis e comércios, 

deslocando a centralidade da Cidade Alta para a Ribeira (RODRIGUES, 2006). Como 

exemplos, podemos citar os hotéis Internacional, dos Leões, Viterbino, do Comércio e o 

Avenida; quanto aos edifícios comerciais, destacavam-se o magazine Paris em Natal, a 

firma de Omar Medeiros e a loja de Lira Oliveira & Cia. Logo ao lado da estação se 

encontrava a residência e indústria da família Barreto (CORDEIRO, 2012). 

A partir dos melhoramentos, a Praça da República, hoje conhecida por Praça Augusto 

Severo, e a estação de trem, tornaram-se locais das principais cerimônias cívicas e 

militares do Rio Grande do Norte durante boa parte do século XX. 

A seguir, podemos observar nas fotografias e cartões-postais as imagens da Natal 

Moderna, compostas pela praça ajardinada e os diversos edifícios que se instalaram no 

período. A vegetação da praça aparece ainda por se desenvolver, enquanto os edifícios já 

se mostram com linhas neoclássicas e/ou ecléticas, se misturando à arquitetura colonial 

preexistente (Figuras 20, 21, 22 e 23). 
Figura 20 - Ponte sobre o canal do jardim da Praça Augusto Severo 

 

Fonte: CD Natal 400 anos 
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Figura 21 - Escola modelo Augusto Severo e Escola Doméstica 

 

Fonte: CD Natal 400 anos. 

Figura 22 - Cartão postal do entorno da Praça da República onde se pode ver em azul a estação ferroviária 

 

Fonte: GALVÃO, 2005 
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Figura 23 - Cartão postal onde se pode ver ao centro a Praça da República com espécies vegetais recém plantadas 

 

Fonte: GALVÃO, 2005 

 

Em 1905 a Ribeira recebeu iluminação pública, sendo o primeiro bairro a ser 

contemplado com tal benfeitoria. Quanto às edificações da época, destacam-se o Teatro 

Carlos Gomes (1904), reformado em 1910, atual Alberto Maranhão (Figura 24); o 

Congresso do Estado (1906), atual Sede da OAB (Figura 25); a Sede do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (1906) (Figura 26); o Antigo Prédio da 

Estação Ferroviária da Silva Jardim (1906) (Figura 27); o Prédio do Grupo Escolar 

Augusto Severo (1908) (Figura 28) e o Antigo Prédio da Escola Doméstica (1914) (Figura 

29) (CORDEIRO, 2012; NESI, 2013) (Caderno 02 – Mapa 02). Percebemos em todos 

estes edifícios o ecletismo imperando nas fachadas, com linhas art nouveau nas esquadrias e 

gradis. 

  



Em busca de uma Ambiência Histórica: a percepção da historicidade do Sítio Histórico de Natal RN        114 

 

 

Figura 24 - Teatro Carlos Gomes 

 

Fonte: Imagem de João Galvão - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 

Figura 25 - Congresso do Estado 

 

Fonte: Imagem de João Galvão - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 

Figura 26 - Sede do IHGRN 

 

Fonte: Imagem de João Galvão - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 
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Figura 27 - Estação Ferroviária da Silva Jardim 

 

Fonte: Imagem de João Galvão - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 

Figura 28 - Grupo Escolar Augusto Severo 

 

Fonte: Imagem de João Galvão - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 

Figura 29 - Antiga Escola Doméstica 

 

Fonte: Imagem de João Galvão - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 
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Entre 1904 e 1908 foram concluídas as obras de construção da ferrovia Natal-Ceará 

Mirim; o saneamento do Baldo, transformado em logradouro público; a retificação de 

algumas ruas, como a Rua do Comércio (atual Rua Chile); a abertura de novas ruas (Rua 

Sachet, atual Duque de Caxias, Almino Afonso e a Tavares de Lyra – Figura 30); o aterro 

e nivelamento da Praça Leão XII; o aformoseamento da Cidade Alta, com o calçamento e 

arborização das principais ruas e a demolição de dezenas de edifícios que não atendiam as 

exigências de alinhamento e salubridade; e a continuidade das obras de desmatamento e 

abertura das ruas projetadas para a Cidade Nova, um novo bairro em desenvolvimento 

(DANTAS, 2003).  
Figura 30 - Avenida Tavares de Lyra  

 

Fonte: Rocha Pombo (1922) 

Em 1911 foi inaugurado o primeiro cinematógrafo da cidade, o Polytheama de Petronilo 

de Paiva, que resistiu vinte anos. Este se localizava no entorno da Praça Augusto Severo, 

ao lado da loja “Paris em Natal”, nome que por si só, é revelador do desejo de 

modernidade então em vigor (Figura 31). Em 1914, é aberta a Praça Sete de Setembro, 

mais uma praça da era republicana natalense (Figura 32) (Caderno 02 – Mapa 02). 

Estas imagens retratam bem a mudança no gosto estético que se impunha naquele 

momento. Na Figura 31 a loja Paris em Natal se destacava pelo frontão neoclássico que 

compõe com os ornamentos de influência art nouveau dos balcões. Nesta própria 

edificação e na vizinha também podíamos encontrar detalhes de outros movimentos que 

fazem parte do ecletismo. Na Figura 32, o edifício à esquerda continha motivos 

neoclássicos; o do centro, com alguns ornamentos neoclássicos, recebeu motivos 
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neogóticos, configurando-se como um edifício eclético; e o da direita, localizado onde 

hoje é o Palácio Felipe Camarão (Prefeitura do Natal), ainda que também com tendência 

neoclássica, tem uma volumetria marcadamente colonial no seu telhado. Esses edifícios 

atestam visivelmente para uma cidade em transformação modernizante. 
Figura 31 - Polytheama (esquerda) e loja Paris em Natal (direita)  

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponível em tokdehistoria.com.br 

Figura 32 - Praça Sete de Setembro em 1922 

 

Fonte: Rocha Pombo (1922) 
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George Dantas (2003) destaca como muito significativas as propostas de transformação 

(i) da Praça André de Albuquerque em um centro administrativo, modificando a 

configuração  inicial da primeira porção ocupada da cidade e introduzindo os edifícios do 

Palácio da Justiça, Congresso do Estado e Palácio da Higiene e Agricultura no seu 

entorno; (ii) o aproveitamento de um coreto que se situava na Praça Leão XIII, na 

Ribeira, como uma estação elevatória; (iii) a construção da Avenida do Saneamento para 

receber o coletor geral de esgotos e (iv) a construção de um reservatório central que 

exigiu a demolição de um quarteirão inteiro, tornando-se o principal marco visual da 

cidade, com sua torre de quase 20m de altura. 

Se podemos destacar certas mudanças na forma urbana antiga de Natal, ocorreram nestes 

anos de início do século XX, nas regiões da Praça André de Albuquerque (Figura 33) e do 

reservatório central, sobretudo nos edifícios, ajardinamentos e novos mobiliários urbanos. 
Figura 33 - Praça André de Albuquerque em 1922 

 
Fonte: Rocha Pombo (1922) 

O parque ferroviário implantado na Esplanada Silva Jardim teve obras iniciadas em 1908 

e concluídas em 1915. Ele também representou um marco arquitetônico para a cidade e 

se constituía não só de um complexo arquitetônico com funções relacionadas à 
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administração, armazenamento e embarque de passageiros e mercadorias, mas também 

um complexo industrial ferroviário composto por oficinas de montagem de vagões e 

locomotivas, rotunda para máquinas, ponte de atracação, almoxarifado, reservatório para 

água, depósitos para carros, entre outros programas (RODRIGUES, 2006; MEDEIROS, 

2011) (Caderno 02 – Mapa 02). 

A retomada de obras de maior vulto na Avenida Junqueira Ayres se deu durante os 

governos de José Augusto de Medeiros e de Juvenal Lamartine de Faria, tendo à frente o 

intendente municipal Omar O`Grady (1924-1930), quando se considerou o calçamento de 

diversas ruas e avenidas de Natal, incluindo a Junqueira Ayres, estabelecendo condições 

de tráfego e de superfícies de rolamento compatíveis com a passagem dos bondes, além 

de arborização e iluminação pública (SIMONINI, 2010; 2014).  

No final da década de 1920 a avenida facilitou a acessibilidade entre os bairros Cidade 

Alta e Ribeira, deixando apenas na lembrança o calçamento defeituoso que existia e os 

antigos topônimos locais – antiga Ladeira, Subida da Ladeira ou Rua da Cruz – que 

designavam o único e difícil acesso entre os dois núcleos primeiros que configuravam o 

espaço urbano de Natal no período colonial (DANTAS, 2003) (Figuras 34 e 35). Como 

veremos adiante, foi também no final dos anos 1920 que a aviação se inicia em Natal, 

com os hidroaviões internacionais que amerissavam no Rio Potengi.  
Figura 34 - Av. Junqueira Ayres na década de 1920 

 

Fonte: Acervo Diário de Natal 
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Figura 35 - Av. Junqueira Ayres na década de 1930 

 

Fonte: Manoel C. Neto. In: NATALDEONTEM. 

Na Natal Moderna já não havia mais espaço para denominações como “Rua Estrada 

Nova”, “Rua da Palha”, “Beco Novo”, “Rua Capoeira”, “rua atrás da cadeia”, “rua da luz 

onde mora Pereira”, “descida do Rosário” ou mesmo a “Rua Grande”, largo em torno do 

marco zero de Natal, no qual se dispuseram as primeiras casas e prédios públicos da 

cidade, o poder religioso e o secular. Agora seriam, respectivamente, ruas José de Alencar, 

21 de Março, Voluntários da Pátria, Gonçalves Dias, 11 de Junho, Felipe Camarão, Sete 

de Setembro e Praça André de Albuquerque (DANTAS, 2003). Essa mudança na 

nomenclatura dos espaços públicos também revelavam a intenção de modernização da 

urbe, que incluía, entre outros, agora um caráter mais secular que religioso. 

A imagem a seguir, uma vista do alto da torre da Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Apresentação, mostra, além da expansão da cidade, chegando aproximadamente onde 

hoje se encontra a Av. Rio Branco, o aformoseamento que se manifesta seja no espaço 

público, por meio dos alinhamentos, ajardinamentos e calçamentos, seja nas fachadas dos 

novos edifícios que compunham o espaço moderno de Natal nas primeiras décadas do 

século XX, que empregavam platibandas para esconder o caimento das águas das 

coberturas e ornamentos característicos do ecletismo (Figura 36). Apesar destas 

edificações terem passado por muitas transformações formais, hoje ainda podemos 
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encontrar algumas linhas remanescentes deste período. Por trás das platibandas, por 

exemplo, a volumetria da cobertura ainda remetia à arquitetura do período colonial. 
Figura 36 - Praça da Alegria (atual Praça Padre João Maria) vista do alto da torre da Igreja Matriz 

 

Fonte: Rocha Pombo (1922) 

2.3.1 Diferenças entre a Cidade Alta e a Ribeira 

No século XX, a Ribeira passou a se destacar em relação à Cidade Alta, tornando-se novo 

centro de Natal. Vencidos os obstáculos de acessibilidade entre os dois bairros, a Ribeira 

passou a abrigar diversas atividades, principalmente as comerciais, com destaque também 

para atividades menos tradicionais na cidade (cabarés, cinemas e bares), o que tornou o 

bairro palco de acontecimentos marcantes na história da cidade e espaço de vivência 

cultural e política significativa (SILVA, 2002). 

De acordo com Cascudo (1999) o primeiro centro comercial foi consolidado em torno 

das ruas Dr. Barata e General Glicério, e depois que chegou à Rua do Comércio (atual 

Rua Chile), perto do cais Tavares de Lyra (Caderno 02 – Mapa 01). Além dos armazéns de 

exportação característicos, concentravam-se na Rua do Comércio lojas de artigos 

refinados e residências. 
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O jornal A República, muito influente nesta época, só dava conta da proliferação de 

edifícios com três pavimentos, o que era uma novidade para o padrão da cidade. Em 

geral, as edificações eram construídas ou reformadas com linhas de “arquitetura 

moderna” (OLIVEIRA, 2014) e estas edificações modernas e de três pavimentos se 

concentravam na Ribeira23. 

Neste sentido, passou-se a ter uma diferenciação espacial e funcional entre os bairros 

Ribeira e Cidade Alta. Na Cidade Alta instalou-se a rede de saneamento e abastecimento 

de água, que estimulou a ocupação dos lotes vazios, a derrubada de quase todas as árvores 

existentes, a remodelação das edificações mais antigas e a transferência de alguns 

estabelecimentos comerciais e de serviços para a Ribeira; enquanto a Ribeira abrigou os 

armazéns e o principal comércio atacadista e varejista de Natal, como já mencionado. 

Assim, o antigo núcleo urbano se torna progressivamente uma capital moderna, com 

pretensões metropolitanas (TEIXEIRA, 2009). Giovana Oliveira (2014) chama atenção 

para as escavações necessárias ao saneamento que também eram associadas à ideia da 

destruição do existente por parte da população, pois não existia referência anterior ou 

experiência comparável ao impacto vivido. 

Contudo, a intervenção no tecido urbano da cidade existente é pontual. No esquema 

gráfico da Cidade Alta, à exceção da reforma da Praça André de Albuquerque e da 

implantação do reservatório central, não havia proposta de retificação das vias existentes, 

realinhamento dos edifícios ou de regularização dos quarteirões; apenas expansões da 

malha urbana existente. Na área hoje correspondente ao SHN, as modificações mais 

evidentes se verificam no nível do edifício; não das vias e espaços públicos preexistentes, 

herdados do período colonial. Mesmo as edificações muitas vezes “maquiadas” em suas 

fachadas, no intuito de expressar novos gostos estéticos, escondiam características 

espaciais muito comprometidas com a espacialidade colonial, sobretudo nas residências 

de menor escala. Nas residências de alto padrão, pertencentes às famílias mais abastadas, e 

nos edifícios públicos de caráter monumental, já se verificavam mudanças mais radicais. 

                                            
23 Neste caso, estamos nos referindo ao período da primeira modernização, caracterizado pelo saneamento e 
embelezamento da cidade e com a adoção de uma arquiteturas eclética. 
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No blueprint elaborado pelo Engenheiro Henrique de Novaes em 1924 (Figura 37), 

podemos perceber as dimensões dessa expansão de Natal e a manutenção das linhas 

gerais do traçado urbano herdado do período colonial (DANTAS, 2003). 

Figura 37 - Blueprint do projeto de saneamento da Ribeira e Cidade Alta, elaborado pelo engenheiro Henrique de 
Novaes em 1924 

 
Fonte: Acervo Hidroesb 

 A cidade colonial, portanto, vai aos poucos se transformando com o alargamento e 

retificação das ruas, a derrubada das casas, sobrados e quarteirões ditos insalubres, muitas 

vezes refazendo fachadas ou construindo novos prédios com novas tendências estilísticas 

em voga na Europa e no sul do Brasil. Todas estas transformações, para além dos 

imperativos e diretrizes técnicas, não podem se desvencilhar do conjunto de formulações 

do pensamento social e histórico do Brasil da virada do século XX (DANTAS, 2003). 

Porém, para esta cidade em plena transformação, foram verificadas manifestações de 

resistência. Como por exemplo, as obras justificavam a derrubada de quase todas as 

árvores nas ruas da Cidade Alta, especialmente as que estavam plantadas nos passeios da 

Avenida Rio Branco (OLIVEIRA, 2014). De acordo com Giovana Oliveira (2014): 
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A desordem era necessária e positiva. As ruas do centro da cidade, cheias 
de areia, barro, pedras e buracos apenas refletiam a transformação por que 
passavam. A cidade crescia e sua população, no final da década de 1930, já 
ultrapassava os 50 mil habitantes, daí a necessidade de investir para tornar 
a cidade mais atrativa, mais embelezada, com maiores oportunidades e 
com melhores condições de vida (OLIVEIRA, 2014). 

  

Por influência dos novos padrões urbanísticos em voga, as novas áreas de expansão da 

Cidade Alta receberam uma trama regular nas suas expansões que se contrapunha à malha 

urbana precedente. Por causa da implantação desses novos padrões, os bairros da Cidade 

Alta e Ribeira, agora não apenas únicos na cidade, se contrapunham ao novo bairro 

chamado Cidade Nova, que foi implementado pela Resolução nº 55 de 30 de dezembro 

de 1901. Enquanto a Cidade Nova, destinada à elite da cidade, simbolizava a limpeza, 

higiene e ordem por meio de vias largas, retilíneas e bem ventiladas, a Cidade Alta e a 

Ribeira representavam a sujeira, locais de doenças e desordem pelas ruas tortuosas. 

Contudo, os bairros mais antigos de Natal receberam vários melhoramentos urbanos 

como escavação de poços e a regularização de vias, principalmente a Ribeira (FERREIRA 

et al., 2002; SILVA, 2002). 

Agora, em constante processo de transição, Natal não era mais a “aldeia” precária, mas 

também não era ainda a cidade moderna almejada pelas elites. Em 1921 existia a 

insatisfação com a dificuldade de manter os signos modernos havia pouco instaurados. 

Os dois únicos estabelecimentos de diversão (cinemas Polytheama e Royal) estavam quase 

para fechar, caso não fossem reformados e modernizados (DANTAS, 2003). Neste 

sentido, o processo de modernização parecia regredir. Porém, com a entrada de Natal na 

II Guerra Mundial, a cidade passa a progredir ainda mais na modernização dos seus 

espaços. 

2.3.2 Natal na II Guerra Mundial 

Nas décadas de 1940 e 1950 Natal sofreu um novo impulso modernizador com a entrada 

do Brasil na II Guerra Mundial. A implantação de equipamentos militares nacionais e 

americanos na cidade e a invasão do capital estrangeiro influenciou o crescimento e 

desenvolvimento urbano modificando todo o cotidiano local de maneira social, cultural, 

político e econômico, deixando marcas significativas na história da cidade e do Brasil. 
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A década de 1940 foi marcada principalmente pelo processo de expansão urbana, quando 

foi instalada em Parnamirim a maior base aérea norte-americana fora dos EUA, devido à 

posição geográfica privilegiada de Natal, se destacando como um importante ponto 

estratégico mundial. A pista – hoje BR 101, Avenida Salgado Filho e Hermes da Fonseca 

– era uma via expressa de 20 km de extensão que ligava o porto de Natal, localizado na 

Ribeira, à Parnamirim Field, base aérea recém-instalada. Além desta via, a chamada 

Parnamirim Road, foram definidos outros eixos estruturais que redefiniram de maneira 

significativa o traçado urbano da cidade. Com a brusca chegada de um contingente de 

soldados e oficiais, a vida cotidiana, principalmente da Ribeira, foi completamente 

modificada (SILVA, 2002; COSTA, 2006; SOUZA, 2013). 

Os novos empreendimentos foram responsáveis por grandes mudanças no espaço da 

cidade. Nesse período a Ribeira viveu seu apogeu econômico devido à proximidade com a 

base de hidroaviões, bem como com a presença do porto, bares, bordéis, cinemas, clubes, 

comércios varejistas e hotéis, principalmente o Grande Hotel, maior estabelecimento do 

gênero, inaugurado em 1939. As atividades comerciais se concentravam principalmente na 

Av. Tavares de Lyra e ruas próximas como a Dr. Barata. “O comércio local ampliava os 

estoques, reformava as instalações físicas e diversificavam as mercadorias oferecidas. Com 

o aumento da população, o consumo e a demanda se espalhavam pela cidade e para além 

da Ribeira” (OLIVEIRA, 2014, p. 92-93). 

A região se transformou em palco de importantes eventos políticos, administrativos, 

econômicos, culturais e de lazer (COSTA, 2006). De acordo com Oliveira (2014), os 

moradores dos bairros Cidade Alta e Ribeira frequentavam sempre os mesmos locais de 

encontros, confraternizavam e dividiam as mesmas preocupações. Bares, cafés e 

sorveterias reuniam políticos, jornalistas, militares, estudantes e outros profissionais 

liberais diariamente para encontros e conversas. 

A Av. Tavares de Lyra, como já mencionado, se destacou como centro comercial, político 

e intelectual da cidade. No entanto, esta via se deparou com barreiras espaciais por sua 

pequena dimensão, fazendo com que o comércio invadisse as ruas estreitas do seu 

entorno. Nesse sentido, a Rua Dr. Barata se tornou a segunda rua mais importante da 

cidade, que também foi contagiada pelo clima de euforia que circulava pelos ares. A Rua 
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Chile se animava com o Wonder Bar e a Rua Frei Miguelinho foi calçada com 

paralelepípedo em 1941, evidenciando investimentos na infraestrutura da região no 

período do conflito (CORDEIRO, 2012). 

As arquiteturas que se destacaram no período correspondem ao edifício da Junta 

Comercial (1930); o prédio do Antigo Bandern (1939) (Figura 38); o Grande Hotel (1939) 

(Figura 39); o edifício da Associação Comercial (1942); a sede da Companhia Ferroviária 

Great Western (1942) e o Cassino Natal (1943), inaugurado ao lado do Grande Hotel. 

Quanto às filiações estilísticas, estes edifícios trouxeram os traços finais do ecletismo, 

sobretudo dos movimentos art nouveau e art decó, anunciando a transição para uma 

arquitetura modernista (Caderno 02 – Mapa 02).  
Figura 38 - Av. Duque de Caxias mostrando à esquerda o edifício do Antigo Bandern 

 

Fonte: Imagem de Jaeci - Acervo de Juino Jr. (2012) disponível em na-geral.blogspot.com.br 
Figura 39 - Antigo Grande Hotel 

 

Fonte: Acervo de Juino Jr. (2012) disponível em na-geral.blogspot.com.br 
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Com o fim da guerra, que provocou a saída dos estrangeiros de Natal, e com a proibição 

das importações na Era Vargas, teve início um forte e longo processo de declínio da 

economia na cidade (SILVA, 2002; COSTA, 2006).  

 

Observamos ao longo do tempo estas diferentes fases pela qual a forma urbana da região 

hoje conhecida por Sítio Histórico de Natal passou. A cidade, fundada em fins do século 

XVI, teve um crescimento muito lento do tecido urbano até pelo menos a primeira 

metade do século XIX. Foi neste período que o tecido urbano colonial se formou. Em 

uma segunda fase, entre 1850 e 1900, apareceram timidamente os primeiros sinais de 

modernização da cidade, tanto em termos urbanos quanto arquitetônicos, que passaram a 

transformar a paisagem – forma urbana – de Natal. 

Esse processo de transformação se intensificou nas primeiras décadas do século XX, com 

melhoramentos na infraestrutura urbana (iluminação pública, ferrovia, bonde, novos 

equipamentos como escolas, cinemas, teatro, lojas, hotéis, entre outros), e com a 

incorporação mais evidente de filiações estilísticas em voga na Europa e outras cidades 

brasileiras, iniciadas desde a segunda metade do século anterior com o neoclássico e o 

ecletismo de forma geral, e continuadas na primeira metade do século XX com as últimas 

tendências ecléticas – Art Nouveau, Art Decó e Neocolonial. A II Guerra Mundial acelerou 

ainda mais esse processo de transformação urbana, especialmente na Ribeira, que desde o 

início do século XX estava assumindo a centralidade da cidade. 

Essas transformações, típicas do processo de modernização pelo qual passaram muitas 

cidades brasileiras, mesmo alterando parte das características coloniais da cidade do Natal, 

permitiram que hoje o chamado Sítio Histórico de Natal (SHN) chegasse por volta de 

1950 dotado de determinados valores históricos e culturais, que resultaram em um 

ambiente intrinsecamente relacionado à historicidade. Se a área correspondente ao SHN 

remonta à fundação da cidade e ao seu desenvolvimento ao longo dos primeiros séculos, 

produzindo em um primeiro momento uma forma urbana impregnada por historicidades 

tipicamente coloniais, as transformações espaciais ocorridas na primeira metade do século 

XX, se por um lado provocaram uma relativa perda de características formais coloniais, 

continuaram, por outro lado e contraditoriamente, a reforçar historicidades locais ao 
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incorporar novos padrões estilísticos – neoclássico, ecletismo de forma geral, art decó, art 

nouveau e neocolonial – que hoje são valorizados e reconhecidos como patrimônio 

histórico e cultural, de modo que estas inovações fizeram com que a forma urbana do 

SHN continuasse expressando ambiências impregnadas por historicidades, um pouco 

diferentes em relação ao período colonial. Esta área mais antiga da cidade (SHN), diferia 

substancialmente dos novos bairros que surgiam em meados do século XX, pois não 

guardavam ou não faziam alusão a qualquer sentido de historicidade, ao adotarem 

paulatinamente uma arquitetura e tecido urbano mais condizente com o chamado 

Movimento Moderno da Arquitetura e Urbanismo24. 

Contudo, a forma urbana modernista25 que se implantou em Natal não se limitou aos 

novos bairros e também foi inserida no núcleo mais antigo – Cidade Alta e Ribeira. Esta 

nova fase de transformações (desde 1950) foram mais intensas, e hoje, aos nossos olhos, 

mais despreocupadas com o legado cultural do lugar, gerando um maior processo de 

descaracterização da forma urbana deste núcleo urbano inicial. A hipótese da tese está 

diretamente relacionada a essas mudanças mais recentes, pois os usuários do SHN podem 

indicar perda de qualidades históricas que caracterizaram o lugar em épocas passadas. 

  

                                            
24 A cidade é sempre um artefato histórico; não somente o seu núcleo inicial. Contudo, áreas mais recentes são 
raramente encaradas como patrimônio cultural pela população em geral. 
25 Características da cidade e da arquitetura ligadas ao Movimento Moderno. 
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3 A CONTEMPORANEIDADE: UMA AMEAÇA À 

HISTORICIDADE DO SÍTIO HISTÓRICO DE NATAL?  

 

A partir de 1950, vimos que as transformações na forma urbana do Sítio Histórico de 

Natal se intensificaram por diversos fatores. Neste capítulo, tratamos de qualificar estas 

transformações, entendidas como um segundo processo de modernização, por meio da 

análise morfológica, de modo a verificar em que medida o SHN ainda preserva, do ponto 

de vista material, características que concorrem para uma percepção histórica do lugar. 

3.1 Contextualização histórica das maiores transformações 

A Cidade Alta e a Ribeira já não são mais os mesmos bairros de outrora... O processo de 

expansão urbana vivenciado a partir da segunda metade do século XX e intensificado nos 

últimos anos com a criação de novos bairros, conjuntos habitacionais e novos eixos 

viários, contribuíram de maneira significativa para a descentralização econômica e 

esvaziamento populacional dos dois bairros mais antigos da cidade. Consequentemente, a 

forma urbana local passou a sofrer deteriorações, além das transformações estilísticas. 

Na década de 1940 a atmosfera do cotidiano natalense durante a II Guerra Mundial foi 

aos poucos se modificando com a substituição dos bondes, navios e trens por meios de 

transporte mais modernos como os automóveis e aviões. Em 1943 foi realizada uma 

concorrência pública para a exploração dos serviços de ônibus na capital, consequência 

das constantes reclamações da elite natalense aos serviços ferroviários. Os carros e os 

ônibus então passaram a atuar no cenário, já que eram considerados transportes mais 

rápidos, modernos, confortáveis, baratos de viajar e transportar produtos (CORDEIRO, 

2012). O Grande Hotel, um dos principais palcos de sociabilidade e símbolo do 

crescimento urbano do bairro da Ribeira, entrou em declínio a partir de 1945, com o fim 

da guerra (SOUZA, 2008). 

No mar, no início dos anos 1960, o porto passou a viver novamente momentos difíceis 

com o canal mais uma vez obstruído. Em 1966 foi reiniciada a dragagem, que em agosto 
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do ano seguinte foi suspensa por falta de verba. Esta crise portuária se estendeu até os 

anos 1990, quando novos investimentos aconteceram (CORDEIRO, 2012). 

Quanto às atividades comerciais, a Cidade Alta, predominantemente residencial, após a 

década de 1940, e mais especificamente, a partir de 1950, passou por uma transformação 

em sua estrutura urbana com o surgimento de prédios comerciais elevados, dentre eles o 

Edifício Amaro Mesquita de cinco andares, localizado na esquina das Avenidas Rio 

Branco e João Pessoa, e o Edifício São Miguel de seis andares, na Avenida Rio Branco. 

Apenas na Rio Branco, durante a década de 1950, foram inauguradas diversas casas 

comerciais. Neste mesmo logradouro, pouco mais de dez anos depois (1962-73) se 

instalaram doze agências bancárias (CORDEIRO, 2012). 

As atividades comerciais também passaram a ser desenvolvidas em subcentros, 

deslocando uma das principais funções dos bairros mais antigos (Cidade Alta e Ribeira) 

para os eixos de expansão da cidade. Para Ferraz et. al. (2007, p. 6), 

[...] em Natal, a expansão da ocupação urbana exerceu efeito crucial no 
deslocamento do centro ativo, que até meados do século passado se 
manteve nos limites dos núcleos fundadores – atuais bairros da Cidade 
Alta e Ribeira – para leste e sudeste, seguindo do seu espraiamento em 
múltiplas direções. 

 

O terminal rodoviário Presidente Kennedy que atendeu a população durante 18 anos foi 

desativado em 1981 (DIÁRIO DE NATAL, 1999) e transferido para o bairro Cidade da 

Esperança, pois a malha viária da Ribeira já não mais comportava os fluxos da estação, 

que consequentemente passou a sofrer consequências negativas pelo pouco uso do 

espaço (COSTA, 2006; CORDEIRO, 2012). 

Quanto às transformações mais graves nas arquiteturas, foram ocasionadas por abandono 

ou sublocação de imóveis que atraíram habitantes sem muito poder econômico e por isso 

não conseguiram fazer manutenções periódicas (CORDEIRO, 2012). Houve também a 

derrubada de antigos casarões, destruindo muito da memória arquitetônica residencial, 

sobretudo na Cidade Alta, pois novos usos (comercial e serviços) foram implantados na 

área para oferecer suporte a novas atividades da vida contemporânea, principalmente as 

grandes lojas e os serviços bancários (PIRES, 2007). 
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Em uma tentativa de reverter o quadro de deterioração e abandono dos imóveis da 

Ribeira, o bairro passou a ter um tratamento específico na legislação urbanística, com o 

intuito de se preservar um conjunto arquitetônico de relevante valor histórico e cultural. 

Assim, a Ribeira se tornou alvo de diversas ações, inclusive do mercado imobiliário, que 

ocasionou intensas transformações em alguns trechos ocasionadas pelas restrições de 

usos, conservação dos imóveis, entre outras variáveis (NASCIMENTO, 2012). No 

entendimento da Associação Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (ASCERN), 

a chegada de empreendimentos imobiliários no bairro da Ribeira teria uma repercussão 

no incremento do comércio que, consequentemente, contribuiria para um processo de 

requalificação urbana (SOUZA, 2013).  

É com pesar que percebemos a situação inversa, pois mais recentemente, a verticalização 

se concentra em um único eixo (Av. Gen. Gustavo Cordeiro de Farias), área tida como de 

renovação urbana, próxima a bairros nobres da cidade – Petrópolis e Tirol – 

(NASCIMENTO, 2012), que configuravam a Cidade Nova, de implantação modernista. 

Até hoje não é possível perceber o incremento comercial da região com o aumento da 

população no entorno, pois esta população específica não faz parte dos frequentadores da 

Ribeira. Na verdade, o que se percebe de maneira mais fácil é o impacto visual das torres 

contemporâneas como panos de fundo das cenas das edificações históricas, alterando a 

silhueta da paisagem e da ambiência em contexto patrimonial. 

 

Como podemos observar, as transformações foram mais severas na segunda metade do 

século XX, embora Heitor Andrade (2002) assinale que nas décadas de 1980 e 1990 a 

Ribeira resistiu ao esvaziamento por abrigar bancos, hotéis, sedes de jornais, serviços 

náuticos, teatro, alguns comércios, o porto e a estação ferroviária. A vida noturna, no 

entanto, não possuía mais uma grande vitalidade, e boa parte da população residente foi 

deslocada. 

Com o passar do tempo, aproximando-se cada vez mais da contemporaneidade, o 

abandono e o consequente processo de arruinamento, as mudanças de uso ou até mesmo 

as ausências de uso das edificações, somados aos problemas de ordem social, econômica e 
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cultural, fizeram na região antiga de Natal transformações ainda mais graves e em muitos 

casos irreversíveis.  

É importante ressaltar que a forma urbana é, por só, dinâmica, pois se transforma ao 

longo do tempo. Não foi diferente com o SHN, que correspondia, outrora, a toda a 

cidade. Porém, até meados do século XIX, essas transformações foram muito lentas, 

típicas de uma cidade periférica economicamente, ainda que ela sempre tenha sido 

importante em termos geopolíticos e geoestratégicos. Entre meados do século XIX e 

meados do XX, essas transformações são mais visíveis, no contexto do processo da 

primeira modernização que atingiu muitas cidades brasileiras, especialmente no decorrer 

da primeira metade do século XX. Contudo, até esse momento, as características espaciais 

que remetiam ao seu passado, não pareciam tão ameaçadas. No entanto, a partir dos pós-

guerra, ela passa por transformações efetivamente intensas, especialmente no que diz 

respeito à forma urbana. É o processo que estamos intitulando de “segunda 

modernização” ou  da contemporaneidade.  

3.2 Método 

Para a análise morfológica do SHN foi realizado um levantamento atual dos elementos da 

forma urbana da área por meio da plataforma Google Street View, com imagens datadas de 

agosto de 2016, auxiliado por um inventário simplificado de fachadas (Caderno 02 – 

Apêndice 01 / Pen Drive). Após esta etapa, as informações coletadas foram trabalhadas em 

formato de mapas e visuais das ruas, que permitiram ilustrar a morfologia atual da área 

estudada, fundamentar as discussões teóricas comparando aos estados morfológicos 

antigos (registrados nas iconografias antigas trabalhadas no capítulo anterior) e também 

compuseram o questionário que mede a percepção da historicidade do local, a ser 

discutido no capítulo seguinte. 

O inventário “é uma fase de observação minuciosa dos objetos, em que procuramos 

descrevê-los para deixar claras as propriedades que os distinguem e estabelecer critérios” 

(PANERAI, 2014, p. 132). Neste estudo, o referido instrumento contemplou dados sobre 

as fachadas das edificações, já que por meio delas, temos a primeira percepção do edifício 

pela riqueza de elementos existentes, tais como volumetrias, alturas, recuos, dimensões, 
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cores, ornamentos, texturas, entre outros. Além do mais, a fachada é a parte do edifício 

que mais contribui para a paisagem das vias públicas; ou seja, é um elemento fundamental 

da morfologia urbana em termos visuais, ainda que todo o edifício, e não somente a 

fachada, seja importante na composição da forma urbana. 

Foram 1613 fachadas inventariadas, que correspondem à totalidade de fachadas do SHN, 

dentro das poligonais de tombamento e de entorno, visíveis pelo Google Street View. Pela 

limitação da plataforma que não registrou todas as imagens do SHN, algumas fachadas de 

edifícios localizados em becos não foram inventariadas. Neste caso, recorremos aos 

mapas do IPHAN (2010) para complementação das informações faltantes. Os percursos 

pelo Google Street View foram feitos por ruas, partindo do traçado inicial da cidade e 

seguindo pelas expansões, sendo a Cidade Alta o primeiro bairro a ser inventariado, 

seguido pela Ribeira e Rocas.  

A ficha de inventário utilizada neste estudo (Caderno 02 – Apêndice 01) contemplou a 

data de construção aproximada e a localização da edificação; o uso atual; estados de 

conservação e de preservação; número de pavimentos; filiação estilística e fotografias das 

edificações – das quais foi possível extrair informações sobre as coberturas, volumetrias, 

superfícies, esquadrias, revestimentos, ornamentos, inserções de novos elementos, entre 

outros detalhes. 

A plataforma Google Street View apresentou vantagens em relação à observação in loco por 

permitir uma observação minuciosa de detalhes que estão acima do nível do olho humano 

ao andar pelas vias, como por exemplo as coberturas, os ornamentos, entre outros 

detalhes acima dos letreiros exagerados. Em fase posterior da pesquisa, de percursos 

sensíveis, o olhar in loco se tornou essencial e contribuiu também para a complementação 

dos dados morfológicos. 

As informações do inventário foram registradas em um banco de dados digital (Microsoft 

Excel) e depois passaram por análises estatísticas para se avaliar os índices de preservação 

e descaracterização das fachadas que compõem a forma urbana do SHN. Os demais 

elementos morfológicos foram avaliados pela  confecção de mapas próprios da pesquisa, 

elaborados com auxílio das imagens do Google Maps, Google Street View e Mapas do IPHAN 

(2010). 
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3.3 Análise Morfológica do Sítio Histórico de Natal 

Neste item apresentamos os resultados da análise morfológica tendo como base as 

categorias definidas pelos elementos morfológicos: vias, lotes, quarteirões, edifícios, 

espaços públicos e elementos naturais. 

3.3.1 Vias 

O traçado das vias do SHN herdou características de outras cidades coloniais brasileiras, 

seguindo tradições urbanísticas portuguesas como ruas de aspecto uniforme, residências 

construídas no alinhamento das ruas e com suas paredes laterais nos limites dos terrenos. 

As ruas, com raras exceções, não possuíam calçamentos e passeios e eram definidas pelas 

fachadas das edificações (REIS FILHO, 2014). 

A escolha de um platô elevado já mostra a interferência da topografia na escolha dos 

caminhos iniciais, que depois se ramificaram de acordo com o relevo e a disposição das 

fachadas, já que na arquitetura colonial brasileira as frentes são geradoras das ruas. No 

capítulo anterior, verificamos que as primeiras ruas antecedem o século XVIII, estão 

localizadas no entorno do núcleo inicial da cidade – hoje, Praça André de Albuquerque – 

e se prolongavam até as cruzes que definiam os limites urbanos da cidade colonial.  

Era o contexto de sacralização do espaço urbano, no qual a rua se apresentava como um 

elemento de grande importância, uma vez que mantinha a função de acesso aos edifícios e 

se configurava como eixo de perspectiva, traço de união e de valorização dos espaços 

urbanos (LAMAS, 2014). Pela permanência das igrejas e cruz (embora não a cruz original) 

no tecido urbano colonial de Natal, a percepção dessas características do urbanismo 

barroco ainda se fazem bem presentes no núcleo inicial da Cidade Alta ao caminharmos, 

seja de maneira virtual (Google Street View) ou in loco. 

Em geral, as ruas se conformaram estreitas e irregulares e assim permaneceram até os 

nossos dias, com o acréscimo de alguns poucos cortes em quarteirões, que geraram novas 

ruas durante os séculos XIX e XX (Caderno 02 – Mapa 01). Lamas (2014), apoiado em 

referências como Poète (1967), Lavedan (1959) e Tricart (1962), ressalta esse caráter de 

permanência do traçado, que embora não totalmente modificável, resiste às 
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transformações urbanas. Os cortes no traçado foram decorrentes da necessidade de 

melhorar os fluxos, a salubridade e dar espaço às áreas livres, características das cidades 

modernas que se delineavam a partir do século XIX; enquanto as adições tinham como 

finalidade comportar o programa da Natal Moderna. 

Na Natal Colonial não existiam calçamentos e passeios, que só passaram a existir no 

início do processo da primeira modernização, de acordo com os novos hábitos da 

sociedade natalense. Por todas as características apontadas, consideramos que o traçado 

colonial de Natal ainda é perceptível morfologicamente e se diferencia do traçado das 

épocas posteriores, embora hoje se encontre totalmente asfaltado. 

No início do século XIX, como também visto no capítulo anterior, já existia uma 

aglomeração na parte baixa da região – A Ribeira. Nesta região se concentravam as 

atividades comerciais e suas ruas ainda se conformavam estreitas e irregulares, em 

direções longas e paralelas, além de curtas e perpendiculares em relação ao Rio Potengi. 

Nas quadras maiores também se verifica a presença de algumas travessas muito estreitas 

(Argentina, Venezuela e México), além do Beco da Quarentena, um pouco mais largo 

(Caderno 02 – Mapa 01). 

Em fins de século XIX e início de século XX é que as vias mais largas e retificadas 

começam a aparecer na área compreendida como SHN. Foi a época em que aconteceu 

um aumento considerável na quantidade de ruas, que continuaram seguindo direções 

paralelas e perpendiculares em relação ao Rio Potengi. Estas novas vias deram 

continuidade às preexistentes e se expandiram em torno delas, em direção aos novos 

bairros que surgiam ao redor; porém, nesta época, já apresentavam maior regularidade 

formal. Dentre estas expansões, no início do século XX surgiram novas ligações entre os 

bairros Cidade Alta e Ribeira – a atual Av. Câmara Cascudo e a Av. Rio Branco. Na 

porção oeste da Cidade Alta, a região mais elevada, podemos observar um traçado 

irregular que se adaptou à topografia local durante as expansões (Caderno 02 – Mapa 01). 

O traçado do SHN, portanto, se preservou quase intacto a cada nova expansão, apenas 

dando continuidade às ruas preexistentes e se expandindo ao redor delas, conciliando 

tendências ortogonais modernas a uma malha preexistente mais ou menos irregular, dado 
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que o tecido urbano da maioria das cidades coloniais brasileiras apresenta maior 

irregularidade do que o de Natal. Em termos hierárquicos, as vias mais largas hoje se 

constituem como artérias da cidade (Av. do Contorno, Av. Duque de Caxias. Av. Tavares 

de Lira, Esplanada Silva Jardim) e a Av. Rio Branco como uma via estrutural. De modo 

geral, as vias do SHN contribuem para a permanência da historicidade local, já que se 

configuram espacialmente quase iguais aos vários tempos históricos pelos quais passaram. 

3.3.2 Lotes  

A Natal Colonial não fugiu à regra do parcelamento típico: lotes estreitos e profundos, 

sem recuos frontais e laterais. Estes lotes tinham frequentemente uma parte posterior para 

o plantio e para a criação de subsistência, como aparecem nas datas de terra solicitadas 

pelos moradores e concedidas pelo senado da câmara nos “chãos da cidade”, ao longo do 

século XVIII. A homogeneidade se apresenta mais evidente a partir das expansões do 

século XVIII, na direção sul de Cidade Alta e no núcleo inicial da Ribeira (VIEGAS, 

2016). 

Em planta (Caderno 02 – Mapa 02) é fácil perceber as irregularidades e desalinhamentos 

parcelares, principalmente em torno da Praça André de Albuquerque, que podem ser 

atribuídas às adaptações topográficas e também às transformações espaciais por 

fragmentação (desmembramento) ou destruição, em função das necessidades da vida 

contemporânea que ocasionaram um ligeiro aumento da densidade ocupacional, mas que 

pouco interferiram nas dimensões dos lotes. As irregularidades se referem principalmente 

aos lotes que ora são muito estreitos, ora muito largos. Quanto às direções, a maioria dos 

lotes são compridos na direção noroeste-sudeste; porém alguns estão na direção nordeste-

sudoeste. A maior regularidade é encontrada no extremo sul da malha colonial, que 

aparenta ser fruto de expansões posteriores do século XIX pela similaridade do 

agrupamento. Neste sentido, é muito provável que esta porção dos lotes tenha sofrido 

transformações por fragmentação. 

Assim, a região do antigo parcelamento colonial, hoje em dia, está no meio termo entre a 

preservação da era colonial e as mudanças que aconteceram no século XIX. 

Na malha da Ribeira do início do século XIX o parcelamento do solo foi mais intenso. Os 
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lotes que margeiam o Rio Potengi têm fundos para o rio e os demais dividem meios de 

quadra e podem ser divididos em dois grupos, segundo critérios de homogeneidade e 

heterogeneidade: a maioria das parcelas são estreitas e compridas no sentido noroeste-

sudeste, enquanto o outro grupo, entre a Rua Frei Miguelinho e a Avenida Duque de 

Caxias, há frente de lotes nas quatro direções das quadras com muita variação no 

tamanho das parcelas (Caderno 02 – Mapa 02).  

Atualmente, nesta porção do território que se formou nas primeiras décadas do século 

XIX, podemos perceber com frequência junções de parcelas (remembramento) para uso 

de um único empreendimento, que geralmente se instalaram na tipologia de galpão.  

Nas décadas do final do século XIX e início do século XX os lotes que surgiram seguiram 

tendências ortogonais, porém sem padrões rígidos de regularidade. Há maior regularidade 

nas quadras que se aproximam da Avenida Rio Branco, com os lotes que ocupam de um 

lado ao outro oposto da quadra. Já imediatamente nas expansões a partir da porção da 

cidade colonial, entre as ruas Santo Antônio e Voluntários da Pátria, os lotes dividem o 

meio de quadra. Entre a Rua Padre João Manoel e a Avenida do Contorno, os lotes, 

quadras e ruas foram instalados de acordo com a topografia (Caderno 02 – Mapa 02).  

Quanto ao tamanho dos lotes, podemos perceber que são menores no trecho da Cidade 

Alta, provavelmente por ser a região mais antiga da cidade, e maiores no trecho da 

Ribeira, de época posterior, quando o parcelamento provavelmente já era maior, dada a 

ocupação inicial da Ribeira por sítios. De maneira geral, principalmente na porção da 

Cidade Alta, houve destruição de muitos lotes para instalação de grandes 

empreendimentos comerciais ou instituições. 

Em relação às transformações a partir de meados do século XX, percebemos que as 

parcelas sofreram muitos desmembramentos e remembramentos com as mudanças de 

uso das edificações, reflexo das novas necessidades da vida contemporânea. 

3.3.3 Quarteirões 

No território da Natal Colonial, os quarteirões se formaram pelo agrupamento das 

edificações, assim como as ruas, com grande influência das condições topográficas e sem 
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preocupação com ortogonalidade, pois os lotes eram distribuídos gratuitamente aos 

colonos, mediante pagamento do foro anual, e não havia, até onde se sabe, um 

parcelamento prévio, de formato regular, do solo urbano. Assim, como resíduos do 

traçado viário, assumiram formas retangulares em dois sentidos (noroeste-sudeste e 

nordeste-sudoeste), quadradas e triangulares (principalmente nas extremidades da região, 

onde se localizavam as cruzes). Alguns quarteirões são inteiramente tomados por praças 

(Praça André de Albuquerque e Praça Sete de Setembro) (Caderno 02 – Mapa 01). 

No início do século XIX os quarteirões continuaram irregulares, como podemos observar 

na baixa da Ribeira, e assumiram formas compridas retangulares no sentido nordeste-

sudeste e curtas retangulares no sentido noroeste-sudeste, entre a Rua Frei Miguelinho e a 

Av. Duque de Caxias.  

Já no final do século XIX e início do século XX, os quarteirões que se formaram 

seguiram tendências mais ortogonais, apesar de não tão rigidamente, e possuem formas 

retangulares no sentido nordeste-sudoeste, quadradas e trapezoidais. Na porção do 

território entre a Rua Padre João Manoel e a Avenida do Contorno, é clara a formação 

dos quarteirões em função da topografia existente. Nestas expansões também surgiram 

quadras que foram destinadas aos espaços livres públicos como a Praça Padre João Maria, 

Praça João Tibúrcio e Praça Augusto Severo. 

Quanto às transformações desse segundo momento de modernização da forma urbana, as 

dimensões dos quarteirões foram preservadas, mesmo em algumas situações em que 

deixaram de ser compostos apenas por edificações para dar lugar a espaços livres, como é 

o caso do pátio do Palácio Potengi, onde até 1914 era uma área composta por habitações 

no século XIX. 

3.3.4 Edifícios 

Por se tratar de um estudo que tem como enfoque uma ambiência em contexto 

patrimonial, a análise dos edifícios se restringiu às fachadas, que pela riqueza de elementos 

que apresentam, atraem as primeiras impressões das pessoas que percorrem as ruas das 

cidades. Os resultados da análise das 1613 fachadas do SHN serão apresentados 

inicialmente de maneira geral e posteriormente por categorias definidas pelas filiações 
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estilísticas: colonial, neoclássico, eclético, art decó, neocolonial, moderno, contemporâneo 

e descaracterizado. 

De maneira geral, quanto aos usos das edificações há uma predominância do uso 

residencial (47%) e um certo equilíbrio entre os demais usos (Figura 40 e Mapa 03 – 

Caderno 02). Assim, se por um lado o acesso às diversas atividades favorece a vitalidade 

local, por outro lado, quando acontece incompatibilidade entre edificação de valor 

patrimonial e uso, este último muitas vezes ocasiona transformações mutiladoras como os 

rasgos nas fachadas para aberturas de garagens, colocação de esquadrias maiores que as 

originais e vedação das aberturas com tijolos.  

Figura 40 - Gráfico dos percentuais de usos das edificações do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

Além destes problemas mais graves apontados, a colocação de letreiros exagerados e a 

retirada de ornamentos também fazem parte da lista das incompatibilidades entre usos e 

edifícios históricos (VIEGAS, 2017). 

Por meio do Mapa 02 – Caderno 02, podemos perceber que dentro da poligonal de 

tombamento, no trecho da Cidade Alta, predominam instituições e igrejas pela 

cristalização dos edifícios mais monumentais na região, compatíveis com estes usos, que 

favorecem a percepção da historicidade local. Da mesma maneira, no trecho da Ribeira, 

predominam comércios, serviços e edifícios desocupados que já foram estabelecimentos 

comerciais ou de serviço, usos característicos da região desde a sua gênese, que apesar de 

terem sofrido modificações em suas fachadas, como por exemplo a colocação de portas 

de rolo que não existiam na época da modernização historicista, ainda transmitem uma 
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atmosfera de antigas atividades comerciais desenvolvidas na região. 

As residências estão mais localizadas na poligonal de entorno do trecho da Cidade Alta, 

na direção oeste, e pontualmente nas demais direções. É um uso praticamente inexistente 

no núcleo inicial da Ribeira. Os comércios e serviços da Cidade Alta, que se concentram 

próximos à Av. Rio Branco, em região mais verticalizada, estão predominantemente 

voltados para lojas de roupas, acessórios, lanchonetes e salões de beleza, enquanto os da 

Ribeira dedicam-se às atividades pesqueiras, máquinas e automóveis. As instituições se 

encontram nas vias mais largas, as indústrias próximas e ao serviço do porto; enquanto as 

igrejas permanecem na cidade da outrora paisagem barroca natalense, dentro da poligonal 

de tombamento, com acréscimo de edifícios ligados ao culto evangélico espalhados na 

poligonal de entorno (Caderno 02 – Mapa 03). 

Outro índice que em números não representa a descaracterização do SHN é o estado de 

conservação, pois mais de 80% das edificações estão em estado bom (35,9%) ou regular 

(44,9%) (Figura 41). Porém, o conceito de conservação está diretamente ligado ao grau de 

integridade das edificações; ou seja, ligado diretamente ao estado de manutenção das 

fachadas dos edifícios, e não ao grau de autenticidade, que é diretamente ligado à ideia de 

verdade, isto é, da fidelidade à edificação em sua forma original, representada pelo estado 

de preservação. Este sim apresenta um índice muito alto de edificações com algum tipo 

de modificação no SHN. São 20,5% de fachadas pouco modificadas, 24,7% muito 

modificadas e 40,9% descaracterizadas (Figura 42), que comprometem significativamente 

a percepção da historicidade dos edifícios pela ausência de atributos formais que 

qualificam e os agrupam em filiações estilísticas. 

Espacialmente, os vários estados de conservação – bom, regular, precário e ruína – se 

encontram em todo o SHN, embora as regiões mais comerciais e de serviço concentrem 

mais edificações precárias e arruinadas (Caderno 02 – Mapa 04). Em relação aos estados 

de preservação – preservado, pouco modificado, muito modificado e descaracterizado – 

as edificações mais preservadas e pouco modificadas são as instituições e as igrejas, 

localizadas ao longo da poligonal de tombamento, e as muito modificadas e 

descaracterizadas estão espalhadas por todo o SHN e representam o resultado de 

adaptações de residências, pontos comerciais e serviços à vida contemporânea como 
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rasgos nas superfícies para abertura de garagens, vedação das aberturas, subidas de muro, 

colocação de letreiros, entre outras modificações que discutiremos mais adiante (Caderno 

02 – Mapa 05). 

Figura 41 - Gráfico dos percentuais do estado de conservação (esquerda) das edificações do Sítio Histórico de Natal 
e Figura 42 - Gráfico dos percentuais do estado de preservação (direita) das edificações do Sítio Histórico de Natal 

  

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

Como é de se esperar, em porções históricas das cidades, as edificações não apresentam 

muitos pavimentos. Assim acontece com o SHN, onde 63,2% dos edifícios são térreos e 

28,7% possuem apenas primeiro andar, dado que ainda mostra compatibilidade com as 

historicidades locais em termos de gabarito, preservando, de certo modo, as silhuetas 

preexistentes. As edificações com 3, 4, 5 ou mais pavimentos são minoria e estão 

normalmente nas vias mais largas como a Av. Rio Branco, Av. Duque de Caxias e 

Esplanada Silva Jardim, associadas predominantemente aos usos comercial e institucional  

(Figura 43 e Mapa 06 – Caderno 02). 
Figura 43 - Gráfico dos percentuais do número de pavimentos das edificações do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 
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Quanto às filiações estilísticas, se somarmos os edifícios descaracterizados (42,8%) aos 

contemporâneos (13,6%), teremos 56,4% de imóveis que perderam valor patrimonial, o 

que confirma um alto índice de descaracterização, visto que a área estudada em meados 

do século XX já tinha seu tecido urbano consolidado e os estilos presentes naquela época 

eram resquícios da arquitetura colonial, neoclássica e eclética, latente em suas várias 

facetas, incluindo do neogótico e romântico ao período de transição, com algumas 

edificações neocoloniais, muitas protomodernas e pouquíssimas edificações já 

modernistas (VIEGAS, 2017); ou seja, sedimentações do período da primeira 

modernização (Figura 44).  
Figura 44 - Gráfico dos percentuais das filiações estilísticas das edificações do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

Como esperado, na malha urbana mais antiga encontramos edificações coloniais, 

neoclássicas e ecléticas, e a partir das expansões do século XX o protomodernismo e 

modernismo começou a aparecer, principalmente na baixa da Ribeira, por influência da 

vida cotidiana durante a II Guerra Mundial. A arquitetura contemporânea e 

descaracterizada está pulverizada por todo o SHN devido às mudanças de uso das 

edificações ao longo dos últimos anos (Caderno 02 – Mapa 07). 

A partir deste momento, a discussão das transformações das fachadas se apresentará com 

base nas filiações estilísticas e no Apêndice 03 – Caderno 02, que reúne as principais 

modificações que ocorreram nas 1613 edificações inventariadas. 
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3.3.4.1 Colonial 

As edificações do período colonial brasileiro seguiam padronizações definidas pelas 

Cartas Régias ou posturas municipais. Seguindo então as tradições construtivas 

portuguesas, as fachadas frontais eram construídas sobre o alinhamento das vias e as 

laterais sobre os limites dos lotes. Em termos de funcionalidade,  

as salas da frente e as lojas aproveitavam as aberturas sobre a rua, ficando 
as aberturas dos fundos para a iluminação dos cômodos de permanência 
das mulheres e dos locais de trabalho. [...] As técnicas construtivas eram 
geralmente primitivas. Nos casos mais simples as paredes eram de pau-a-
pique, adobe ou taipa de pilão e nas residências mais importantes 
empregava-se pedra e barro, mais raramente tijolos ou ainda pedra e cal. 
O sistema de cobertura, em telhado de duas águas, procurava lançar uma 
parte da chuva recebida sobre a rua e a outra sobre o quintal (REIS 
FILHO, 2014, p. 24-26). 

 

As tipologias residenciais mais comuns eram o sobrado, com piso assoalhado, e a casa 

térrea, com chão batido (REIS FILHO, 2014); já a arquitetura religiosa, no auge do 

barroco, expunham “sobreposição de elementos escultórios – estátuas, pilares, colunas e 

pilastras –, a alternância e a mescla de superfícies de paredes côncavas ou convexas”, 

conferindo imponência (KOCH, 2009, p. 50). 

A arquitetura colonial que ainda resiste na área estudada só corresponde a 2,7% do total 

das edificações. Totalizam 43 edifícios nos quais o uso predominantemente é o residencial 

(51,2%), com bons (34,9%) ou regulares (39,5%) estados de conservação, embora o que 

se destaque em termos de uma arquitetura que contribua para a expressão de suas 

historicidades sejam as igrejas e instituições que ocupam sobrados e edifícios térreos, 

outrora de uso residencial. Em relação ao estado de preservação há uma expressiva 

quantidade de edificações muito modificadas (58,1%), cujas modificações ocorrem em 

graus diferentes (Figuras 45, 46 e 47). 

A localização das igrejas e das instituições estão próximas, dentro da poligonal de 

tombamento do SHN, na porção da Cidade Alta. Já a arquitetura colonial residencial está 

pulverizada na poligonal de entorno da Cidade Alta, com alguns exemplares na Rua Chile 

(Ribeira) (Caderno 02 – Mapa 07). 
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Figura 45 - Gráfico dos percentuais dos usos das edificações coloniais do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

Figura 46 - Gráfico dos percentuais do estado de conservação (esquerda) das edificações coloniais do Sítio Histórico 
de Natal e Figura 47 - Gráfico dos percentuais do estado de preservação (direita) das edificações coloniais do Sítio 

Histórico de Natal 

  

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

As fachadas mais preservadas são as de estilo barroco, encontrado nas igrejas, que apesar 

de terem sofrido algumas modificações (acréscimo de volumes, colocação ou retirada de 

esquadrias e ornamentos, entre outras) em diferentes tempos históricos, terminaram por 

acrescentar valor patrimonial aos edifícios, embora essas modificações os tenham 

descaracterizado em parte quando das tentativas de adaptá-los às tendências do momento 

ou restaurá-los ao seu estado original. Os demais edifícios com fachadas coloniais 

preservadas são instituições que no máximo tiveram troca de esquadrias, mantendo os 

mesmos formatos e materiais, ou algumas adaptações de acessibilidade que não 
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interferiram em suas características essenciais. Quanto ao estado de conservação, as 

fachadas preservadas possuem um bom grau de conservação no  SHN (VIEGAS, 2016). 

As mudanças mais leves que as edificações coloniais sofreram correspondem ao 

acréscimo de grades, troca de esquadrias pelo mesmo modelo e material de esquadrias (de 

madeira) ou mudança das telhas cerâmicas sem modificar o caimento das águas das 

coberturas. Nas transformações moderadas, destacam-se as trocas de esquadrias por 

modelos ou materiais diferentes e a inserção de adornos ecléticos, mas ainda mantendo 

características coloniais como a ausência de recuos, o caimento das águas aparente e 

acentuado, a forma e a proporção das aberturas. As transformações que se apresentam de 

forma mais preocupante correspondem às mudanças nas coberturas (tipo de telha, 

diminuição da inclinação, mudanças de orientação no caimento das águas) (Apêndice 03 – 

Caderno 02). 

3.3.4.2 Neoclássico 

As edificações brasileiras do começo do século XIX ainda avançavam sobre os limites 

laterais e sobre o alinhamento das ruas, assim como nas casas coloniais. A presença da 

Missão Cultural Francesa, que está na origem da Academia Imperial de Belas-Artes do 

Rio de Janeiro, influenciou consideravelmente a introdução do estilo neoclássico, que aos 

poucos foi sendo empregado nos edifícios, caracterizado pelo espírito iluminista aplicado 

ao repertório arquitetônico renascentista, que se traduz em modelos gregos e romanos de 

clareza construtiva e simplicidade de formas (REIS FILHO, 2014; BENEVOLO, 2001).  

Em geral, as linhas básicas da composição eram marcadas por paredes frontais dos 

templos gregos com tímpanos triangulares, pilastras, cornijas, paredes de pedra ou de 

tijolo revestidas e pintadas de cores suaves (branco, rosa, amarelo ou azul pastel), janelas e 

portas enquadradas em pedra aparelhada e arrematadas em arco pleno e bandeiras com 

vidros coloridos e rosáceas. Na arquitetura de edifícios principais se empregavam 

escadarias, colunas, frontões de pedra e mais ornamentos nas fachadas. A importação de 

produtos como detalhes para platibandas, vidros coloridos, vasos, figuras de louça do 

Porto, entre outros, passou a ser frequente, bem como o surgimento de residências de 

porão alto (REIS FILHO, 2014; KOCH, 2009). 
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A arquitetura neoclássica natalense é expressiva na beleza e monumentalidade dos seus 

edifícios, mas pouco expressiva em números: 34 edificações, correspondendo apenas à 

2,1% do total na área estudada. Começou a ser empregada na cidade em meados do 

século XIX e pode ser reconhecida pelo emprego de formas geométricas, divisões de 

planos e aberturas marcadas por volumes colunados, simetrias e frontões triangulares dos 

edifícios. Quanto aos usos, estão mais associadas aos serviços (29,4%), aos edifícios 

desocupados (29,4%) e instituições (23,5%), localizadas predominantemente na poligonal 

de tombamento do SHN, mais especificamente no traçado da antiga Natal Colonial 

(Cidade Alta) e na Rua Chile (Ribeira). A maioria possui bom (23,5%) ou regular (55,9%) 

estado de conservação. Em termos de preservação, 52,9% dos edifícios neoclássicos do 

SHN estão muito modificados, mas podemos ainda apreciar 17,6% de edificações 

preservadas e 29,4% pouco modificadas (Figuras 48, 49 e 50 e Mapa 07 – Caderno 02). 

As modificações leves mais frequentes foram o acréscimo de grades e a substituição de 

algumas esquadrias neoclássicas por outras de mesmos modelos e materiais. No nível 

moderado houveram mais trocas das esquadrias por modelos e materiais diferentes, e no 

nível mais grave, a retirada de ornamentos clássicos, acréscimo de características de outros 

estilos como a inserção de cobogós e marquises modernistas, vedação de aberturas com 

tijolos cerâmicos e rasgos nos planos para colocação de esquadrias maiores ou portões 

metálicos de garagens (Apêndice 03 – Caderno 02). 
Figura 48 - Gráfico dos percentuais dos usos das edificações neoclássicas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 
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Figura 49 - Gráfico dos percentuais do estado de conservação (esquerda) das edificações neoclássicas do Sítio 
Histórico de Natal e Figura 50 - Gráfico dos percentuais do estado de preservação (direita) das edificações 

neoclássicas do Sítio Histórico de Natal 

  

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

 

3.3.4.3 Eclético 

O que a atitude poliestilística do ecletismo denota não é apenas um fato 
artístico, mas uma nova organização social e cultural, que põe fim a toda e 
qualquer ideia de unidade para apontar para o múltiplo, o diversificado, 
para privilegiar o instável e o relativo em detrimento do absoluto e do 
eterno. Sua metodologia fundamental consiste na decupagem, na 
concepção da arquitetura como linguagem de valores simbólicos e 
emotivos que deveriam ser transmitidos a todas as camadas da sociedade 
(FABRIS, 1993, p. 134). 

 

Nestas palavras de Annateresa Fabris (1993), podemos entender que a arquitetura eclética 

não se configura como um estilo propriamente dito, mas uma mistura deles, sem regra, 

com intenções artísticas, sociais e culturais, muitas vezes enxergadas como exageros. De 

fato, nas fachadas ecléticas encontramos o ápice das ornamentações entre todos os 

tempos históricos.  

No Brasil, a chegada do ecletismo pode ser associada aos esforços de libertação das 

construções em relação aos limites dos lotes, introdução de elementos paisagísticos nestes 

recuos, sobretudo frontais e laterais, varandas apoiadas em colunas de ferro, gradis e 

escadas muito ornamentadas nas residências maiores, pequenas entradas descobertas, com 

portões e escadas de ferro nas residências menores, chalés que libertaram de vez as 

edificações dos limites dos lotes e uma infinidade de ornamentos historicistas que fizeram 
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as edificações do século XIX se diferenciarem entre vários estilos ou mistura deles (REIS 

FILHO, 2014). O ecletismo brasileiro também se fundamentou na importação de 

elementos industrializados produzidos na Europa – gradis, postes, coretos e até mesmo 

edifícios inteiros – a chamada “arquitetura de ferro” (COSTA, 2001). 

As edificações românticas, neogóticas, bolos de noiva e castelinhos foram agrupadas na 

categoria “eclético”, de acordo com a classificação de Trigueiro (1989), e representam 

7,7% do total de edificações da área estudada (124 edificações). Quanto aos usos, estão 

bem equilibrados entre residencial (18,5%), comercial (15,3%), serviço (18,5%), 

institucional (19,4%) e uso misto (20,2%), uma vez que a liberdade de criação torna o 

emprego de linhas historicistas mais acessíveis economicamente, não se restringindo a 

edifícios de escala maior. Também possuem altos índices de conservação – bons (40,3%) 

e regulares (32,3%) – e equilíbrio entre estados de preservação, se considerarmos 

satisfatórias as fachadas preservadas (23,4%) e pouco modificadas (33,1%), contra os 

índices de fachadas muito modificadas (42,7%) (Figuras 51, 52 e 53). 

No SHN o ecletismo ainda pode ser encontrado em todas as regiões, sem exceção, já que 

foi empregado também como atualização das fachadas coloniais entre meados do século 

XIX e primeira metade do século XX (Mapa 07 – Caderno 02).  
Figura 51 - Gráfico dos percentuais dos usos das edificações ecléticas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

 

 

 



Em busca de uma Ambiência Histórica: a percepção da historicidade do Sítio Histórico de Natal RN        149 

 

 

Figura 52 - Gráfico dos percentuais do estado de conservação (esquerda) das edificações ecléticas do Sítio Histórico 
de Natal  e Figura 53 - Gráfico dos percentuais de estado de preservação (direita) das edificações ecléticas do Sítio 

Histórico de Natal 

  

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

As alterações da arquitetura eclética foram semelhantes às alterações da arquitetura 

neoclássica, porém, por sua maior difusão na cidade, sofreu transformações um pouco 

mais variadas: 

Acréscimo de grades e troca de esquadrias por mesmos modelos e materiais das utilizadas 

no período do ecletismo se configuram como as transformações mais leves ocorridas. Já 

as modificações de nível moderado mais frequentes são as trocas de esquadrias por 

modelos e/ou materiais diferentes das originais, retirada, degradação e/ou substituição de 

revestimentos das superfícies, com destaque para as pastilhas cerâmicas, e os acréscimos 

de condicionadores de ar, antenas e cercas nas fachadas. De modo mais grave, são 

frequentes a retirada das características estilísticas, sobretudo os ornamentos, retirada de 

esquadrias, rasgos ou demolições das superfícies das fachadas, vedação tanto de aberturas 

quanto de superfícies, maior incidência de letreiros que cobrem os ornamentos, 

principalmente as platibandas, e acréscimo de novos volumes (ampliações) nas fachadas 

(Apêndice 03 – Caderno 02). 

3.3.4.4 Art Decó 

A arquitetura art decó ou protomoderna está vinculada a um conjunto de manifestações 

artísticas que se propagou a partir dos anos 1920 e viveu seu apogeu nos anos 1930. 

Recebeu impulso dos movimentos de vanguarda como cubismo, futurismo e 

expressionismo, além de absorver parte de características de estilos arquitetônicos 

anteriores empregadas no ecletismo, associadas à racionalização plenamente adotada no 
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movimento modernista desenvolvido em seguida (CORREIA, 2008). Por estas 

características, é encarado como estilo de transição, daí o nome “protomodernismo”. 

O protomodernismo brasileiro se desenvolveu principalmente nos anos 1930 e 1940, 

momento de renovação arquitetônica devido ao acesso às novas técnicas construtivas e 

novas demandas da sociedade industrial. Sua arquitetura é marcada por composições 

simétricas, jogo de formas geométricas, fachadas tripartidas, compostas por base, corpo e 

coroamento, platibandas escalonadas, entradas centralizadas ou valorizando esquinas, 

muitas vezes fazendo uso de marquises como adorno, jogo de volumes, ranhuras e 

saliências nas superfícies, temas florais ou geométricos simplificados, balcões em balanço, 

uso do concreto armado, muitas vezes revestido por mármores, granitos ou outros 

materiais nobres, emprego de gradis e caixilhos de metal, principalmente do tipo 

basculante (CORREIA, 2008). 

Em Natal, o protomodernismo se fez bem presente. Destacam-se nestas arquiteturas as 

volumetrias compostas, o emprego de platibandas para encobrimento dos telhados, a 

nudez das superfícies (janelas sem cercaduras e marquises sem consoles), as marquises em 

cimento e janelas basculantes de ferro e vidro (TRIGUEIRO; CAPPI; NASCIMENTO, 

2010). Por suas características serem mais simples de executar e adquirir, o estilo se 

espalhou por edificações de usos variados, de galpões industriais às residências. Fez-se 

presente tanto nas residências das classes sociais financeiramente mais abastadas, quanto 

nas mais simples. 

Quanto aos índices, a arquitetura protomoderna do SHN representa 14,4% (233 

edificações) e possui um expressivo uso residencial (44,6%), devido a essa democratização 

do estilo em todas as camadas da sociedade. A maioria das edificações está em bom 

(21,9%) ou regular (56,7%) estado de conservação e passou por modificações classificadas 

como muito modificadas (54,1%) ou pouco modificadas (38,6%) (Figuras 54, 55 e 56). O 

estilo se espalhou por todo o território do SHN, mas há maior concentração no núcleo 

comercial da Ribeira e na região oeste da Cidade Alta, no casario mais simples (Mapa 07 – 

Caderno 02). 

As transformações leves mais frequentes foram o acréscimo de grades, toldos e mãos-

francesas nas aberturas e a troca de esquadrias por outras de mesmos modelos e materiais. 
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De maneira moderada, houve uma grande incidência de troca de esquadrias por materiais 

e/ou modelos diferentes das esquadrias protomodernas originais, sendo muitas vezes 

retiradas ou substituídas por esquadrias de alumínio e vidro de décadas mais recentes, 

além do acréscimo de condicionadores de ar, antenas, cercas e novos revestimentos nas 

superfícies. As superfícies também sofreram retiradas ou degradações. Dentre as graves 

modificações, a maior incidência foi a retirada de características estilísticas, principalmente 

os ornamentos de motivos geométricos, os rasgos, demolições ou vedações de parte das 

superfícies com tijolos cerâmicos, além da retirada de esquadrias (Apêndice 03 – Caderno 

02). 
Figura 54 - Gráfico dos percentuais dos usos das edificações protomodernas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

Figura 55 - Gráfico dos percentuais do estado de conservação (esquerda) das edificações protomodernas do Sítio 
Histórico de Natal e Figura 56 – Gráfico dos percentuais do estado de preservação (direita) das edificações 

protomodernas do Sítio Histórico de Natal 

  

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

Apesar dos altos índices de transformação, os exemplares protomodernistas do SHN 

ainda guardam muitas características do estilo tais como as fachadas compostas por bases, 
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corpos e coroamentos, platibandas escalonadas, ornamentos com motivos geométricos, 

ranhuras e saliências em colunas, marquises sobre janelas em ferro e vidro, varandas e 

balcões arredondados com guarda-corpos em ferro. Assim, por mais que seja um estilo 

arquitetônico que também padece de mudanças agressivas, as características marcantes do 

movimento art decó resistem fortemente à ação do tempo e podem ser facilmente 

reconhecidas, mesmo em fachadas muito descaracterizadas. Assim, a atmosfera 

protomoderna parece resistir e contribuir para manutenção da historicidade local. 

3.3.4.5 Neocolonial 

O neocolonial foi um movimento da arquitetura brasileira contemporâneo ao art decó, 

surgido nos anos 1920 e disseminado até meados do século XX, cujas raízes remontam o 

desejo de buscar uma arquitetura nacional, enxergada no Brasil Colônia. Para Annateresa 

Fabris (1993), o neocolonial acaba sendo o último capítulo em voga do ecletismo 

brasileiro, resultando na aplicação de ornatos inspirados em grande parte na arquitetura 

portuguesa. 

Neste estilo podemos observar com frequência os frontões resgatados da arquitetura 

barroca portuguesa, telhados aparentes ou parcialmente aparentes em muitas águas, 

beirais com acabamentos em rabos de andorinha, varandas, balcões, arcos plenos, 

torreões, azulejos e ornamentos como pinhas (CARVALHO, 2002). 

Em Natal encontramos uma rica arquitetura neocolonial, caracterizada pelas varandas, 

beirais, telhas aparentes do tipo canal com rabo de andorinha, frontões, balcões, azulejos, 

pinhas e arcos plenos; porém apenas 1,8% (29) das edificações do SHN são do estilo 

neocolonial, pois foi um estilo mais empregado na Cidade Nova, hoje reconhecida como 

os bairros Petrópolis e Tirol. No SHN o uso mais frequente entre os exemplares 

neocoloniais é o residencial (72,4%), seguido pelo institucional (17,2%). Mais uma vez os 

estados de conservação predominantes são regulares (58,6%) e bons (31%), enquanto os 

estados de preservação se dividem entre as fachadas muito modificadas (51,7%) e pouco 

modificadas (44,8%) (Figuras 57, 58 e 59). 

 

 

 



Em busca de uma Ambiência Histórica: a percepção da historicidade do Sítio Histórico de Natal RN        153 

 

 

Figura 57 - Gráfico dos percentuais dos usos das edificações neocoloniais do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

Figura 58 - Gráfico dos percentuais do estado de conservação (esquerda) das edificações neocoloniais do Sítio 
Histórico de Natal e Figura 59 - Gráfico dos percentuais do estado de preservação das edificações neocoloniais do 

Sítio Histórico de Natal 

  

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

O neocolonial no SHN se configurou como uma atualização de estilos preexistentes, visto 

que se localiza em regiões predominantemente residenciais da Cidade Alta, dentro da 

poligonal de entorno, e nas residências do entorno da Praça Augusto Severo, dentro da 

poligonal de tombamento (Mapa 07 – Caderno 02). 

As descaracterizações da arquitetura neocolonial da área estudada classificadas como mais 

leves, mais uma vez estão relacionadas ao acréscimo de grades e substituições de algumas 

esquadrias por modelos e materiais iguais às originais. As transformações moderadas 

foram as substituições de esquadrias por outras de modelos e/ou materiais diferentes, e as 

mais graves correspondem ao acréscimo ou subida de muros, a retirada de características 

estilísticas, especialmente os ornamentos, rasgos para colocação de novas esquadrias ou 
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vedações com tijolos nas superfícies e acréscimo de letreiros exagerados (Apêndice 03 – 

Caderno 02). 

3.3.4.6 Moderno 

O modernismo surgiu no século XX e em meados deste referido século teve o seu apogeu 

como um movimento de ruptura com o ecletismo, no qual impera a recusa e aversão às 

ornamentações encontradas nas fachadas e se aproveita os recursos oferecidos pela 

indústria em constante desenvolvimento. Os primeiros arquitetos modernistas não 

consideravam sua atuação associada a um “estilo” determinado, mas simplesmente uma 

arquitetura que respondia aos ditames do seu tempo (KOPP, 1990). Em termos de 

implantação no espaço urbano, apresentou uma nova postura seguida até os nossos dias, 

que interferiu de maneira significativa nas fachadas, volumetrias e no relacionamento com 

o espaço público da rua: 

A partir do urbanismo moderno, o edifício, consequentemente a sua 
fachada, deixa de ocupar no espaço urbano a posição que detinha na 
cidade tradicional, passando a ser um objeto isolado em redor do qual 
existe espaço livre. Desaparecem as empenas, e os lados passam a ser 
vistos e a pertencer à imagem da cidade. Consequentemente, a orientação 
dos edifícios deixa de ser determinada pela orientação dos traçados e 
deixa de existir a “fachada principal” para a rua. Neste contexto, modifica-
se fortemente a posição e a importância da fachada na morfologia urbana 
(LAMAS, 2014, p. 96). 

 

Na arquitetura moderna, as fachadas passaram a traduzir o espaço interno no exterior, e 

como consequência, perderam importância pela diferente posição que o edifício passou a 

assumir no espaço urbano, na medida em que o volume e a massa edificada absorvem o 

esforço da comunicação estética, substituindo a métrica, ritmo e estética das fachadas 

(LAMAS, 2014). A estrutura é evidenciada como valor estético em si, os ângulos retos são 

privilegiados e os edifícios são compostos por elementos pré-fabricados de concreto, aço 

e vidro (KOCH, 2009), que por sua vez proporcionaram o aparecimento de arranha-céus.  

O estilo moderno só passou a ser introduzido em Natal em meados do século XX e 

mesmo assim possui representação de 14,9% (241 edificações) na área estudada; um 

índice alto em relação aos estilos antecedentes e mais um indício de atualizações de 

arquiteturas preexistentes no SHN; ou seja, é o momento em que a forma urbana que 
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passou por uma “modernização historicista” entra em um processo de modernização 

associado ao estilo moderno e posteriormente contemporâneo.  

Os usos das edificações modernistas mais predominantes na área são residencial (37,8%), 

serviço (22,4%) e comercial (12%). Assim como os outros estilos, possuem regulares 

(56,4%) e bons (24,5%) estados de conservação e equilibrados estados de preservação 

entre os muito modificados (41,5%) e pouco modificados (51,9%) (Figuras 60, 61 e 62). 

Em termos de localização, os edifícios modernistas do SHN estão bem próximos aos 

protomodernistas, concentrando-se nas regiões mais comerciais da Ribeira (traçado inicial 

– poligonal de tombamento) e da Cidade Alta (Av. Rio Branco – poligonal de entorno) 

(Mapa 07 – Caderno 02). 

Figura 60 - Gráfico dos percentuais dos usos das edificações modernas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

Figura 61 - Gráfico dos percentuais do estado de conservação (esquerda) das edificações modernas do Sítio 
Histórico de Natal e Figura 62 - Gráfico dos percentuais do estado de preservação (direita) das edificações modernas 

do Sítio Histórico de Natal 

  

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 
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Os principais traços modernistas presentes na arquitetura da área estudada são o uso do 

concreto, linhas e volumes retos, panos de vidro, pilotis, cobogós e platibandas. Com o 

emprego do concreto armado nas estruturas, foi a partir do modernismo que Natal 

passou a ter edifícios acima de três pavimentos. As principais modificações sofridas, por 

sua vez, não fugiram a regra dos estilos anteriores: 

As mais leves foram o acréscimo de grades, a troca de esquadrias por mesmos modelos e 

materiais das originais e a colocação de toldos ou mãos-francesas acima das aberturas. As 

moderadas mais frequentes do estilo foram a troca de esquadrias por modelos e/ ou 

materiais diferentes, o acréscimo, retirada ou degradação de revestimentos nas superfícies 

e a colocação de condicionadores de ar, antenas e cercas nas fachadas. Quanto às 

modificações mais graves, podem ser verificadas uma grande incidência de rasgos nas 

superfícies (demolições parciais), acréscimo de letreiros exagerados que mascaram as 

características estilísticas, retirada de esquadrias acompanhadas de vedações das aberturas 

com tijolos cerâmicos e acréscimo de volumes contemporâneos (Apêndice 03 – Caderno 

02). 

3.3.4.7 Contemporâneo 

Pensava-se que com o modernismo a arquitetura havia amadurecido o suficiente para se 

estabelecer o modo de construir (GLANCEY, 2001). Porém, a partir da experiência 

moderna, críticas começam a surgir junto a outros movimentos conhecidos como pós-

moderno, high-tech, arquitetura orgânica, revivescência clássica, desconstrutivismo, 

arquitetura sustentável, entre outros, que surgem a cada momento de acordo com as 

demandas da sociedade. De maneira sintética, podemos entender que a arquitetura 

contemporânea é caracterizada pela liberdade formal e sintonia constante com as novas 

tecnologias, em busca de cidades e edifícios mais habitáveis. 

O estilo contemporâneo introduzido no SHN, embora se diferencie da categoria 

“descaracterizado”, já faz parte do índice de descaracterização local, visto que quando o 

tecido urbano da área foi consolidada, ainda vivíamos o início do modernismo. Apresenta 

um índice relativamente alto em comparação com os outros estilos de valor patrimonial: 

13,6% (218 edificações). Se somarmos aos 14,9% de presença do estilo moderno, temos 

como resultado 28,5% de edificações construídas entre meados do século XX e a 
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atualidade; ou seja, praticamente 1 em cada 3 edificações do SHN corresponde ao período 

de maiores transformações da área estudada. Está distribuído em diversos usos, com 

predominância do residencial (50,5%) e na sequência temos serviço (14,7%), institucional 

(10,6%) e comercial (7,8%), com bons (61,5%) e regulares (31,2%) estados de 

conservação. Quanto aos estados de preservação, há diferenças em relação aos estilos 

mais antigos, pois os índices de edificações preservadas (49,1%) ou pouco modificadas 

(31,1%) superam o índice de muito modificadas (17%) (Figuras 63, 64 e 65). As 

edificações contemporâneas se encontram predominantemente em toda a extensão da 

poligonal de entorno, tanto na Cidade Alta, quanto na Ribeira (Mapa 07 – Caderno 02).  
Figura 63 - Gráfico dos percentuais dos usos das edificações contemporâneas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

Figura 64 - Gráfico dos percentuais do estado de conservação (esquerda) das edificações contemporâneas do Sítio 
Histórico de Natal e Figura 65 - Gráfico dos percentuais do estado de preservação (direita) das edificações 

contemporâneas do Sítio Histórico de Natal 

  

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

As poucas modificações se referem ao acréscimo de grades, toldos ou mãos-francesas no 

nível mais leve; troca de esquadrias por modelos e/ou materiais diferentes e acréscimos 
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de novos revestimentos, condicionadores de ar, antenas e cercas no nível mais moderado; 

e no nível mais grave, acréscimo de novos volumes, rasgos e demolições de superfícies e 

acréscimo de letreiros exagerados (Apêndice 03 – Caderno 02). 

3.3.4.8 Descaracterizado 

As edificações que não se enquadram em nenhum estilo foram classificadas na categoria 

“descaracterizado”, que apresenta um índice muito alto no SHN, considerando que a área 

de estudo é tombada e consequentemente reconhecida como importante patrimônio 

cultural nacional: 42,8% (691) das edificações. Isto significa que mais de 1/3 da 

arquitetura presente na área protegida se distancia de valores patrimoniais. Muitas delas 

até apresentam linhas historicistas, porém se encontram em um estado de preservação 

que não nos permite classifica-las em uma filiação estilística com certeza, apesar de 

apontar para resquícios que podem contribuir para a percepção de historicidades locais. A 

confusão maior acontece entre linhas românticas, bolos de noiva, protomodernas e 

modernas. Os usos são vários, com predominância do residencial (55,7%), serviço 

(16,2%) e desocupado (7,2%). Apesar das descaracterizações serem tão grandes ao ponto 

de deixar em dúvida as filiações estilísticas originais, as edificações possuem regulares 

(42,8%) e bons (36,6%) estados de conservação. Entre estas bem conservadas, muitas são 

as típicas “casas de porta e janela”. Em termos de localização, se encontram 

predominantemente em toda a poligonal de entorno (Figuras 66, 67 e 68 e Mapa 07 – 

Caderno 02). 

Figura 66 - Gráfico dos percentuais dos usos das edificações descaracterizadas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 
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Figura 67 - Gráfico dos percentuais do estado de conservação (esquerda) das edificações descaracterizadas do Sítio 
Histórico de Natal e Figura 68 - Gráfico dos percentuais do estado de preservação (direita) das edificações 

descaracterizadas do Sítio Histórico de Natal 

  

Fonte: Cíntia Viegas, 2017. 

As descaracterizações mais leves são os acréscimos de grades, toldos e mãos-francesas. As 

moderadas correspondem à troca de esquadrias por outras de modelos e/ou materiais 

diferentes e acréscimo de novos revestimentos, condicionadores de ar, antenas e cercas 

nas fachadas. Já as mais graves foram as demolições ou acréscimos volumétricos (sejam 

frontais, posteriores ou superiores), vedações de aberturas com tijolos ou demolições das 

superfícies, acréscimo de letreiros exagerados, marquises em metal e pvc, retirada de 

ornamentos historicistas, que por sua vez contribuem para a não identificação dos estilos 

antecedentes, e a retirada de esquadrias (Apêndice 03 – Caderno 02).  

Como resultado, o conjunto de todas as fachadas do SHN, sendo a sua maioria 

descaracterizada, transmite uma imagem de não preservação do casario, já que são raros 

os conjuntos que apresentam unidade em termos de preservação. 

 

Fazendo uma retomada desta seção da tese, é válido lembrar uma discussão de Lamas 

(2014) que diz que na cidade tradicional, a relação do edifício com o espaço urbano vai se 

processar por meio da fachada, por serem elas que vão exprimir as características 

distributivas, o tipo edificado, as características e a linguagem arquitetônica. No caso da 

historicidade implícita numa determinada forma urbana, os edifícios, e particularmente, 

suas fachadas, são os elementos que mais vão representá-la, uma vez que as fachadas 

moldam a imagem e a estética das cidades nas diferentes épocas. 



Em busca de uma Ambiência Histórica: a percepção da historicidade do Sítio Histórico de Natal RN        160 

 

 

Apesar dos índices bons ou regulares dos estados de conservação, as transformações são 

muitas vezes mutiladoras e acontecem de maneira independente das filiações estilísticas. 

As mudanças atingiram todos os estilos, inclusive o contemporâneo, que por sua vez já 

representa porções transformadoras de arquiteturas mais antigas (VIEGAS, 2017). 

Vale ressaltar que existem transformações em níveis variados, sendo o acréscimo de 

volumes, as mudanças nas coberturas, os rasgos e vedações das superfícies as 

transformações mais graves, que certamente alteram muito a dimensão material da 

historicidade local. As mudanças ou retiradas das esquadrias, inserção de novos 

revestimentos e padrões de pintura, letreiros, toldos, entre outros elementos, dependendo 

do caso, podem representar uma transformação drástica ou uma transformação menos 

grave, pois de imediato mascaram historicidades, e por outro lado, são em muitos casos 

reversíveis. 

Também é preciso observar que os muros mais altos e as grades colocadas nas edificações 

históricas estão muito ligados à insegurança que aumentou gradativamente ao longo dos 

anos, enquanto os letreiros estão muito ligados aos reusos dos edifícios, ora benéficos, 

outrora muito maléficos às arquiteturas, quando não há uma compatibilidade entre espaço 

e uso. 

3.3.5 Espaços Públicos 

No SHN os espaços públicos correspondem principalmente às praças, que foram 

construídas em épocas diferentes, e os passeios públicos da época da primeira 

modernização da cidade (Mapa 02 – Caderno 02).  

A primeira das praças, local de fundação da cidade, é conhecida como Praça André de 

Albuquerque. Até o final do Século XIX, não haviam muitos elementos que 

caracterizavam este espaço como praça, já que haviam apenas algumas árvores e um 

cruzeiro. No início do Século XX, quando Natal foi marcada por obras de 

embelezamento e saneamento significativas que modificaram a primeira configuração 

espacial da cidade, o espaço passou a receber novos elementos urbanos e ganhou sua 

nomeação atual. 
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Em 1909 contrataram o arquiteto Herculano Ramos para elaborar o projeto de aspirações 

modernas em voga (Figura 69). Neste momento, a praça recebeu calçamento em granito, 

ajardinamento e bancos de cimento (SOUSA, 2004).  

Figura 69 - Praça André de Albuquerque no início do século XX 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponível em tokdehistoria.com.br 

O monumento aos heróis da Revolução de 1817, data de 1917 (SOBRAL, 2017), 

centenário da Revolução, e a partir de meados até o fim do século XX, mudanças mais 

significativas ocorreram no local: construíram, destruíram e reconstruíram calçamentos, 

jardins, coretos, monumentos e mobiliário urbano (VIEGAS, 2015). 

Na década de 1960, por exemplo, uma galeria de arte foi construída no local e coube ao 

pintor Newton Navarro o desenho dos painéis, que posteriormente foram demolidos 

(SOBRAL, 2017). Em 1999, em ocasião da comemoração dos 400 anos de Natal, o 

último coreto construído foi retirado, novo piso foi acrescentado, bem como colocou-se 

novo mobiliário urbano (bancos e luminárias). Assim a praça permanece até hoje, porém 

com muitos traços de depredação, sobretudo do mobiliário urbano (Figuras 70 e 71). 

Ao caminharmos pela Praça André de Albuquerque em dias rotineiros, presenciamos 

pouca movimentação de passantes e poucas pessoas usufruindo o local. A presença 

humana mais marcante são os moradores de rua em suas atividades cotidianas, que se 

abrigam sob a sombra das árvores. 
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Figura 70 - Praça André de Albuquerque, lado sul 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

Figure 71 - Praça André de Albuquerque, lado norte 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

Em um segundo momento histórico significativo para Natal, a Praça Augusto Severo foi 

construída, originalmente denominada Praça da República (1902). Este local foi muito 

almejado pela elite natalense e passou a refletir os ideais republicanos do século XX 

quando finalizado. Funcionava como espaço de lazer, nova entrada da cidade, pela 

instalação da ferrovia, novo centro de cerimônias cívicas, militares, atividades comerciais e 

serviços, além de se configurar como novo cenário para os principais edifícios públicos da 

cidade que surgiam, agora com tendências classicizantes (RODRIGUES, 2006). 

A paisagem foi uma das preocupações centrais desta praça ajardinada (NOBRE, 2012). 

Foram transpostas diversas árvores adultas (palmeiras e oitizeiros) e o local foi dividido 
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por um canal, por onde ainda circulavam águas provenientes das marés (Figuras 72 e 

73). 
Figura 72 e Figura 73 - Praça da República no início do século XX 

  

Fonte: Imagens de João Galvão - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br  

Em 1938 a praça foi dividida para dar passagem aos automóveis. Alguns anos depois, em 

1963, construíram uma Estação Rodoviária que se instalou em uma das metades da Praça 

(Figura 74) . O restante do espaço foi reformulado de acordo com a estética modernista, 

inserindo bancos-serpentina, lago e fonte luminosa. A estátua de Augusto Severo foi 

mantida, embora o paisagismo modernista tenha como característica o abandono de 

qualquer referência ao passado imediato (NOBRE, 2012). 
Figura 74 - Praça Augusto Severo em meados do século XX 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 
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Em 1985 se deu a primeira intervenção intitulada “restauração”, permanecendo com a 

mesma configuração espacial até 2007, quando resolveu-se resgatar a superfície da praça 

original, desviando o fluxo de automóveis para o seu perímetro. O projeto uniu 

novamente as metades da praça, retrocedendo, em parte, à forma anterior a 1938, 

mantendo o mesmo desenho do piso e canteiros executados na “restauração” de 1985. A 

área da praça recuperada ao trânsito compõe agora uma grande esplanada, para a qual foi 

proposta apenas tratamento do piso e nova iluminação (NOBRE, 2012) (Figura 75). 
Figura 75 - Praça Augusto Severo atualmente 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

Hoje, além da estátua de Augusto Severo, pouco restou desse jardim. Assim, a Praça 

Augusto Severo configura-se como mais um exemplo de espaço público que se distancia 

do espírito da época em que foi consolidado. Mesmo com as propostas que tentam 

resgatar características originais, contribuindo assim para a manutenção da historicidade 

do lugar, as intervenções não seguem os preceitos de uma adequada reabilitação do 

patrimônio arquitetônico e paisagístico, prejudicando cada vez mais as características 

preexistentes que tanto se espera encontrar em um SHU (VIEGAS, 2015).  

Além desta situação apresentada, do ponto de vista humano-ocupacional poucas pessoas 

conseguem permanecer na praça durante o dia pela alta incidência de sol e pelo calor 

constante. O que era o antigo jardim público não tem mais, na atualidade, tantas árvores 

como outrora. Durante as noites a ocupação é maior devido as programações culturais 

que ocupam o lugar e trazem uma atmosfera animada pelas manifestações artísticas como 
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música, dança, teatro, entre outras, que agregam também o comércio de ambulantes; mas 

são atividades que ocorrem esporadicamente.  

Além das duas praças citadas, localizadas no perímetro de tombamento do SHN e de 

momentos muito significativos para a cidade, outras praças inseridas na poligonal de 

tombamento mas que não foram estudadas em detalhe são as praças Padre João Maria, 

Sete de Setembro, Santa Cruz da Bica, Praça das Mães e Praça Dom Vital (Mapa 02 – 

Caderno 02). 

Sobre a Praça Padre João Maria, sabe-se que foi inaugurada em 1906, em homenagem ao 

referido padre que faleceu um ano antes (1905). Em 1919 um busto de bronze 

confeccionado pelo artista Hostílio Dantas foi instalado (Figura 76), onde diariamente as 

pessoas demonstram sua devoção (SOBRAL, 2017). Hoje, além das homenagens postas 

abaixo do busto do Padre João Maria, verifica-se vestígios de um comércio informal com 

a instalação de bancadas de feira despadronizadas, embora desocupadas. Os pisos e 

mobiliário urbano estão deteriorados (Figura 78), bem diferente da situação da praça em 

meados do século XX (Figura 77). O movimento de passantes é intenso, visto que está 

localizada numa região de comércio ativo.  
Figura 76 - Busto do Padre João Maria e Figura 77 - Praça Padre João Maria no início do século XX 

  

Fonte: Imagens de João Galvão - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 
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Figura 78 - Praça Padre João Maria atualmente 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

A Praça Sete de Setembro foi  inaugurada em 1914, depois que o Governo do Estado do 

Rio Grande do Norte transferiu sua sede para o Palácio Potengi, em 1902, localizado em 

seu entorno imediato. Na Figura 32 (Capítulo 2) é possível observar sua primeira 

configuração espacial, com a região central livre de mobiliário urbano. Em 1922, no 

centenário da independência, foi erigido o monumento que lá está até hoje (SOBRAL, 

2017), combinado a um novo desenho paisagístico que alterou as linhas dos canteiros 

(Figura 79).  
Figura 79 - Praça Sete de Setembro em meados do século XX 

 

Fonte: Imagem de Jaeci - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 
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Atualmente, a praça apresenta um desenho já diferente de meados do século XX, de 

linhas retas, e conta com manutenção frequente da jardinagem que favorece a 

conservação maior em relação as demais praças já citadas, pois em 2010 a prefeitura 

realizou alguns serviços de manutenção no local como troca de bancos, melhoramento do 

paisagismo, do piso e das luminárias (Figura 80). É um espaço livre aberto localizado 

entre alguns dos principais edifícios institucionais da cidade, que se apresenta mais como 

local de passagem do que de permanência. 
Figura 80 - Praça Sete de Setembro atualmente 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

As praças erigidas nos locais que demarcavam com cruzeiros o limite da cidade colonial 

são a Santa Cruz da Bica e a Praça das Mães. Na Santa Cruz da Bica pode-se encontrar 

uma réplica da cruz do sul e infere-se que está localizada quase no mesmo local em que se 

localizava no período do traçado colonial. A praça se encontra composta por vários 

planos em diferentes níveis e apresenta uma jardinagem descuidada (Figura 81). Não 

aparenta ser um local muito utilizado pela população.  

Já na Praça das Mães não podemos mais encontrar o cruzeiro que delimitava ao norte a 

Cidade Colonial. No começo do século XX (1911), uma pequena praça com um jardim 

foi inaugurada homenageando o líder republicano Pedro Velho de Albuquerque 

Maranhão, com o assentamento de seu busto (Figura 82). 
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Figura 81 - Santa Cruz da Bica atualmente 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 
Figura 82 - Praça das Mães na primeira metade do século XX 

 

Fonte: Imagem de João Galvão - Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 

Em 1960, foi transformada em Praça das Mães e um mural de Dorian Gray Caldas foi 

instalado, substituído por outro do mesmo artista em 1985 (SOBRAL, 2017). Hoje, a 

praça apresenta um estado de conservação regular e também se divide em planos de 

vários níveis, tanto horizontais (no piso), quanto verticais (painéis contemporâneos) 

(Figura 83). O pouco sombreamento não favorece a utilização do espaço durante o dia, 

configurando-se mais como local de passagem e transição entre Cidade Alta e Ribeira. 
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Figura 83 - Praça das Mães atualmente 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

A Praça Dom Vital abraça a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e possui um 

projeto contemporâneo de usos variados como uma pequena área de contemplação em 

um corredor ao lado da igreja, um playground com equipamentos em concreto em parte 

posterior e um estacionamento atrás da igreja (Figuras 84 e 85). Pelas manhãs dos dias 

rotineiros o local se apresenta deserto. 
Figura 84 - Praça Dom Vital, lado norte 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 
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Figura 85 - Praça Dom Vital, lado sul 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

Na poligonal de entorno do SHN algumas outras praças podem ser encontradas, as quais 

não temos muitas informações históricas: Praça Capitão José da Penha, Praça João 

Tibúrcio, Praça do Estudante e uma praça na Rua da Misericórdia (Mapa 02 – Caderno 

02). 

A Praça Capitão José da Penha existe provavelmente desde o século XVIII, 

configurando-se como um lugar descampado, enquanto a Igreja de Bom Jesus das Dores 

dominava a paisagem do entorno. Em 1902 ela recebeu o nome de Praça Leão XIII e 

continuou como um terreno descampado até 1919, quando recebeu canteiros floridos e 

um coreto em alvenaria, além do mobiliário típico de praças como bancos, luminárias e 

lixeiras (Figura 86).  

Em 1930 o local mudou de nome para Capitão José da Penha e nele foi instalada a 

Estação Elevatória da Ribeira. Observamos que esta praça foi muito modificada desde 

1919 e passou por uma transformação espacial maior quando teve sua área reduzida, ao 

ser cortada para que se fizesse o prolongamento da Av. Tavares de Lira (CAVALCANTI 

NETO, 2010). Hoje, a Estação Elevatória, de linhas protomodernas, encontra-se bem 

conservada, enquanto o mobiliário urbano, de linhas contemporâneas, necessita reparos 

(Figura 87). Pelo pequeno dimensionamento e localização entre vias de trânsito intenso de 

automóveis, a praça aparenta ser pouco utilizada, embora chame atenção das pessoas pela 
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presença marcante da Estação Elevatória. 

Figura 86 - Praça Leão XIII na primeira metade do século XX 

 

Fonte: Acervo de Rostand Medeiros (2013) disponíveis em tokdehistoria.com.br 
Figura 87 - Praça Capitão José da Penha atualmente 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

A Praça João Tibúrcio é caracterizada pelos traços geométricos de uma arquitetura 

contemporânea, bem diferente do terreno descampado de outrora (Figura 14 – Capítulo 

2). Hoje, é tomada pelo comércio das cigarreiras ao lado de uma parada de ônibus e se 

encontra em mal estado de conservação (Figura 88). Os usos locais parecem estarem mais 

ligados a estas atividades do que ao lazer, descanso e contemplação. 
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Figura 88 - Praça João Tibúrcio atualmente 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

A Praça do Estudante (Figura 89) consiste-se em um estacionamento de veículos em meio 

às árvores, sem pavimentação. Por sua localização próxima ao comércio ativo da região e 

instituições, durante todo o dia o espaço da praça e as ruas do entorno se encontram 

ocupados por veículos.  
Figura 89 - Praça do Estudante 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

A praça que se encontra na Rua da Misericórdia possui maioria de planos desnivelados 

vazios, com a presença de poucas árvores e uma academia ao ar livre na cota superior 
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(Figura 90). Apesar de apresentar um programa voltado para as atividades esportivas, em 

dias rotineiros o local se encontra vazio. 
Figura 90 - Praça na Rua da Misericórdia 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

Além das praças, destacam-se no SHN os passeios do Largo Junqueira Aires (Figura 91) e 

da Rua Coronel Lins Caldas (Figura 92),  característicos por suas balaustradas; e o passeio 

da Avenida do Contorno (Figura 93), de guarda-corpo contemporâneo, com vistas para o 

Rio Potengi. 

Figura 91 - Passeio do Largo Junqueira Aires 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 
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Figura 92 - Passeio da Rua Coronel Lins Caldas 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

Figura 93 - Passeio da Av. do Contorno 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

De maneira geral, os espaços públicos localizados no SHN apresentam deficiências nos 

quesitos caminhabilidade26 e sombreamento, sobretudo pela dificuldade de mobilidade 

dos pedestres ocasionada pela falta de manutenção destes espaços e obstáculos 

encontrados nos percursos, tais como calçadas quebradas, entulhos e lixo; e pela pouca 

arborização encontrada, visto que as reformas modernas e contemporâneas das praças 

não privilegiaram este aspecto. 

                                            
26 “[...] uma qualidade do lugar, o caminho que permite ao pedestre uma boa acessibilidade às diferentes partes da 
cidade [...]” (GHIDINI, 2011, p. 22). 
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3.3.6 Elementos Naturais  

Nas poligonais que delimitam o SHN não há muitos elementos naturais além das poucas 

árvores encontradas nos espaços públicos e canteiros, apesar da área margear o Rio 

Potengi e uma área de mangue (Mapa 02 – Caderno 02). É necessário destacar que o 

mangue e o Rio Potengi não foram inseridos na área tombada, nem no entorno, e têm 

pouca visibilidade a partir do sítio histórico, embora tenham sido essenciais para a sua 

conformação urbana, como vimos no Capítulo 1 desta tese, ao discutirmos o processo de 

tombamento do SHN. 

A visibilidade do rio no SHN só acontece a partir do Cais da Av. Tavares de Lira (Figura 

94), da Av. do Contorno, próximo à Pedra do Rosário, que funciona efetivamente como 

mirante (Figura 95), e dos fundos dos edifícios situados na margem oeste da Rua Chile.  
Figura 94 - Cais da Av. Tavares de Lira 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

Figura 95 - Mirante da Pedra do Rosário 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 
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A interação direta com o rio é ainda menor, restringindo-se aos que de alguma maneira 

estão ligados às atividades pesqueiras e às comunidades do Passo da Pátria e Maruim, que 

não foram inseridas nas poligonais do SHN, apesar de fornecerem muitas materialidades e 

imaterialidades que poderiam reforçar ambiências históricas locais. 

Em contrapartida, Rubenilson Teixeira (2015) destaca cinco tempos históricos na relação 

da Cidade do Natal com o Rio Potengi, entre aproximações e distanciamentos: (i) 

inicialmente de aproximação, quando o rio foi fundamental para o nascimento da cidade, 

abastecendo as pessoas, animais, moinhos e engenhos da região, bem como funcionando 

como lugar de agricultura e pesca entre 1599 e 1614; (ii) de aproximação pelo fato do rio 

ser fonte de renda por meio de taxas cobradas para a sua travessia, no período entre 1700 

e 1800, e como rota comercial, unindo Natal a pequenas localidades e entrepostos 

comerciais entre 1800 e 1900; (iii) entre 1850 e 1916 o rio passou a ser visto como um 

obstáculo para a cidade e para a sua manutenção como capital, pois dificultava a relação 

da cidade com o interior e com o mar, dado que sua barra dificultava o acesso de 

embarcações ao porto; (iv) nova reaproximação ocorreu entre 1922 e 1945 (Final da II 

Guerra Mundial), pois neste período o rio funcionou como hidrobase e (v) o 

distanciamento entre o rio e a cidade, na medida em que o rio se tornou “invisível” para a 

cidade a partir de 1945, pelas consequências de crescimento e estruturação urbana de 

Natal calcados na valorização mercantil da terra e pela ausência de um política de 

valorização histórica, paisagística e ambiental do local. 

Percebe-se, portanto, que o Rio Potengi não deve ser dissociado da história da cidade e o 

processo de tombamento do SHN não conseguiu o valorizar satisfatoriamente. Além do 

mais, existem interações humano-ambientais no rio e em suas margens carregadas de 

valores imateriais que sustentam identidades socioculturais da região, que contribuiriam 

para a composição de ambiências históricas. 

Quanto às árvores, marcam bem a paisagem das praças e ajudam a legitimar estes espaços 

como lugares de encontro e convivência, embora se apresentem em quantidade menor do 

que o esperado para que pudessem contribuir para o microclima local. Estão também 

presentes em algumas ruas e avenidas como a Av. Câmara Cascudo (Largo Junqueira 

Aires – Figura 96), Rua da Misericórdia (Figura 97) e trechos das avenidas Duque de 
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Caxias (Figura 98), Tavares de Lira e Esplanada Silva Jardim (Figura 99).  

Figura 96 - Largo Junqueira Aires 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

Figura 97 - Trecho da Rua da Misericórdia 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

Figura 98 - Trecho da Av. Duque de Caxias 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 
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Figura 99 - Trecho da Esplanada Silva Jardim 

 

Fonte: Google Street View, 2017. 

São estes raros espaços arborizados que promovem o sombreamento para os caminhantes 

da região, que normalmente sofrem com a incidência solar excessiva nas demais áreas do 

SHN; pois como ressalta Lamas (2014), a estrutura verde – natural – não tem o mesmo 

nível de permanência que as partes edificadas da cidade.  

Em relação à historicidade, alguns exemplares vegetais remanescentes são antigos, porém 

poucos, e estão misturados às espécies vegetais plantadas mais recentemente na região. 

Neste sentido, a retirada de muitas espécies promove a transformação da forma urbana 

em direção contrária à manutenção de uma ambiência histórica. 

 

Fazendo um breve balanço da forma urbana remanescente do SHN, aquilo que mais se 

preservou – o traçado – não é tão perceptível para quem caminha pela área, enquanto 

aquilo que mais se percebe – as fachadas – por terem sofrido muitas transformações ao 

longo dos anos, é o que nos deixa uma imagem de descaso com o patrimônio cultural. Os 

lotes e os quarteirões sofreram modificações para se adequar às necessidades da sociedade 

em transformação ao longo dos anos, mas também são elementos da forma urbana em 

que as transformações formais não se evidenciam tão facilmente, com exceção das 

fotografias antigas que denunciam o desmonte de quarteirões inteiros para aberturas de 

ruas e espaços livres públicos salubres no período da primeira modernização da cidade. 

Além do mais, lotes, quarteirões e especialmente traçado viário são elementos 
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morfológicos que tendem a permanecer de maneira menos modificada no tecido urbano, 

diferentemente das edificações, muito mais passíveis de serem reformadas, demolidas e 

substituídas por outras. Assim, o alto índice de descaracterização das fachadas dos 

edifícios nos faz perceber que a realidade atual do lugar, que também é produto histórico, 

se faz mais evidente, pelo menos em termos quantitativos, do que os tempos históricos 

mais antigos. 

As praças do SHN, além de terem sofrido muitas transformações ao longo dos anos, 

sofrem consequências de vandalismo e precisam de manutenções mais constantes. De 

forma geral, os elementos dos espaços públicos que mais se preservaram foram os 

monumentos históricos, em sua maioria bustos ou esculturas. Já os demais elementos, 

sobretudo canteiros e mobiliário urbano, sofreram remodelações que não se preocuparam 

com as preexistências. Os elementos naturais, por sua vez, são pouco evidenciados e em 

número reduzido. As árvores se encontram em maior número nos espaços públicos, pois 

os canteiros arborizados são poucos (apenas nas avenidas mais largas) e possuem poucas 

árvores. Quanto ao Rio Potengi, só é visível em áreas restritas e pouco acessível pelo 

SHN.  

Assim, esta situação mostra uma drástico desmonte de tempos históricos importantes da 

arquitetura e da sociedade natalense, que até meados do século XX era possível observar 

de maneira impregnada nas formas urbanas como um todo. Consequentemente, hoje 

presenciamos essa interferência na historicidade local e a privação da população a um 

legado cultural importante na contemporaneidade. 

Diante deste quadro, constatamos que as transformações contemporâneas na forma 

urbana do SHN, de fato, têm sido uma ameaça para a manutenção da historicidade do 

lugar. Precisamos, no entanto, saber até que ponto essas transformações afetam a 

percepção da historicidade do SHN, a partir do olhar dos seus usuários. Este é o tema do 

próximo capítulo da tese.  
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4 A PERCEPÇÃO DAS TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS DO 

SÍTIO HISTÓRICO DE NATAL 

 

Este capítulo se refere à percepção dos usuários quanto ao grau de historicidade da forma 

urbana do Sítio Histórico de Natal, explorada por métodos de percepção do ambiente, 

que nesta pesquisa correspondem aos questionários online acompanhados de fotografias 

antigas e atuais, e os percursos sensíveis, registrados em mapa e diário de campo. Na 

primeira seção os métodos de pesquisa serão expostos detalhadamente. Em seguida, os 

resultados dos questionários e percursos serão apresentados, finalizando o capítulo com a 

discussão que responde as questões iniciais de pesquisa, cumprindo assim o objetivo geral 

da tese. 

4.1 Métodos 

4.1.1 Questionários 

O questionário utilizado na pesquisa foi aplicado de modo online na plataforma do Google 

Forms, acompanhado de fotografias coletadas em etapa anterior da pesquisa. Este modo 

de levantamento de dados por amostragem foi escolhido por assegurar melhor 

representatividade e permitir uma generalização para uma população mais ampla 

(GÜNTHER, 2008). A utilização das fotografias permite aos respondentes atribuir 

significados às imagens do lugar (CAVALCANTE; MACIEL, 2008) e desvendar as 

representações de realidades historicamente constituídas, trabalhando práticas e costumes, 

aproximando linguagens, mergulhando nas emoções e decifrando códigos que são 

compartilhados, passando todos estes aspectos por um filtro cultural (HIGUCHI; 

KUHNEN, 2008).  

Um trabalho desenvolvido por Mírian Rodrigues (2010), mais ligado às questões estéticas 

dos ambientes, serviu de referência para a elaboração do questionário utilizado nesta 

pesquisa, que está mais voltado para as questões históricas. Outras referências de 

questionários foram os utilizados nas pesquisas na área de percepção do ambiente já 
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realizadas anteriormente como as de Medeiros (2006), Elali (2007), Góes (2011) e 

Assunção (2014). 

A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (Natal RN) em março de 2017, sendo aprovada em primeira 

instância em abril de 2017 (CAAE: 65500817.6.0000.5292), quando os pré-testes do 

instrumento iniciaram. Foram nove meses de coleta de dados, finalizada em dezembro de 

2017. 

Os respondentes potenciais da pesquisa eram as pessoas acima de 18 anos que conhecem 

a área de estudo, e as questões elaboradas se referem, de maneira geral, ao processo de 

transformação da forma urbana do SHN. Alguns elementos da forma urbana, como o 

parcelamento e o traçado viário, não são muito fáceis de serem percebidos na ausência de 

mapas e plantas; por isso, a maior parte das questões estão ligadas às fachadas das 

edificações, embora nas imagens também apareçam mobiliário urbano, vegetação, ruas, 

automóveis, pessoas, etc. 

Antes das pessoas terem acesso às questões do questionário, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado ao possível respondente, e só após aceitação 

do termo, ao marcar a opção “aceito”, é que a pessoa teve acesso ao instrumento e se 

tornou um respondente. As pessoas que desistiram de responder as questões durante o 

rolamento da pesquisa, antes de submeter os dados, não tiveram suas respostas 

registradas. Mais de 300 convites para participação da pesquisa foram feitos via e-mail e 

redes sociais, resultando em 167 questionários respondidos completamente. O tempo 

estimado para respostas do instrumento foi em média de 15 minutos. 

No início do questionário (Caderno 02 – Apêndice 04), as questões tinham como objetivo 

estabelecer aproximações entre os respondentes e a área de estudo, com perguntas sobre 

o bairro onde mora, o tempo que vive na cidade e a frequência que vai ao SHN. Em 

seguida foram apresentadas questões relacionadas a três cenas urbanas, escolhidas após 

análise morfológica de acordo com os distintos estados de preservação de fachadas, sendo 

a primeira cena de um conjunto arquitetônico parcialmente preservado e parcialmente 

modificado (trecho da Av. Duque de Caxias e da Rua Augusto Severo), a segunda com a 
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arquitetura mais preservada do que modificada (trecho da Rua Santo Antônio e da Rua da 

Conceição) e a terceira com a arquitetura muito modificada (trecho da Rua Frei 

Miguelinho). Em cada uma das cenas foram perguntadas a percepção do estado de 

preservação, as fachadas das edificações que contribuem positivamente para que a 

paisagem seja histórica e se o respondente eliminaria algum edifício para melhorar a 

qualidade histórica do lugar. A seleção das fachadas funcionou como maneira de 

classificar e ordenar fotografias de acordo com a preferência visual individual, que por sua 

vez permitiu discutir a relação da percepção da historicidade com as filiações estilísticas. 

Na seção seguinte do questionário, seis pares de fotografias antigas e atuais apareceram 

em preto e branco e em posições semelhantes, para que a comparação dos momentos 

“antes” e “depois” fosse facilitada. Nestas questões procuramos a percepção do grau de 

transformação entre os dois momentos. 

Ainda questionando sobre a percepção da preservação, perguntamos nas duas questões 

seguintes se a quantidade de edifícios preservados do SHN é grande e se as praças ainda 

possuem características que fazem lembrar o passado do lugar. 

Em seguida as questões com fotografias de fachadas focalizaram quatro conjuntos, mas 

agora agrupados por estados de preservação em comum (fachadas preservadas, pouco 

modificadas, muito modificadas e descaracterizadas). Em cada conjunto apareceram 

fachadas de estilos variados para que os respondentes refletissem e avaliassem se as 

edificações são históricas ou perderam historicidade, incluindo as fachadas de estilo 

moderno, que podem ou não serem consideradas históricas, de acordo com as percepções 

particulares. 

Depois foram apresentadas afirmações sobre preservação, transformações, preferências 

visuais das fachadas dos edifícios e relação do SHN com a cidade contemporânea, entre 

outras, para se verificar os valores e opiniões atribuídos pelos respondentes ao patrimônio 

cultural local. De maneira mais específica, em seguida, as afirmações foram direcionadas 

para as transformações mais frequentes, na opinião dos respondentes. 

Na última parte do questionário as informações requeridas apenas caracterizaram a 

amostra: sexo, faixa etária, nível de instrução dos respondentes e se o trabalho ou estudo 
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da pessoa está relacionado à temática da pesquisa. No final, havia um espaço para alguma 

informação adicional que o respondente quisesse deixar e outro espaço destinado às 

indicações de pessoas para responderem o mesmo instrumento. 

Foram realizados pré-testes do questionário com 25 pessoas. Algumas delas são alunos e 

professores da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN e outras membros 

do Grupo de Estudos Inter-Ações Pessoa-Ambiente da graduação e pós-graduação em 

Psicologia, também da UFRN. 

Todos os questionários foram respondidos diretamente na plataforma online do Google 

Forms, para que possíveis problemas decorrentes desta modalidade de pesquisa pudessem 

ser identificados. O pré-teste teve a duração aproximada de duas semanas, e na medida 

em que as pessoas respondiam ao questionário e faziam suas críticas, alguns ajustes eram 

feitos e testados novamente. Os ajustes corresponderam à adequação de vocabulário para 

tornar termos técnicos mais compreensíveis por todos os grupos de respondentes e 

principalmente à forma de apresentação das imagens das visuais das ruas para avaliação.  

Por tratar-se de um estudo exploratório, em relação à análise dos dados, foi utilizado o 

método de estatística exploratória e descritiva, caracterizada pela utilização de análise 

crítica de dados numéricos ou não numéricos coletados no questionário, e pela 

organização e representação desses dados na forma de tabelas, gráficos e mapas. A 

maioria dos gráficos foi gerada pelo próprio Google Forms automaticamente, mas algumas 

correlações precisaram ser verificadas no Google Sheets. 

4.1.2 Percursos sensíveis 

Os questionários online deixaram algumas dúvidas sobre a percepção das pessoas acerca da 

historicidade presente ou ausente nos elementos da forma urbana do SHN, que puderam 

ser esclarecidas com o método de percursos sensíveis, registrados em mapa (Mapa 08 – 

Caderno 02) e em diário de campo da pesquisadora (Apêndice 05 – Caderno 02). Este 

tipo de abordagem é capaz de captar impressões, sensações e afetos dos caminhantes, que 

podem ser expressadas no momento da fusão deles com as ambiências e criar a realidade 

espacial que os circundam (DUARTE, 2015). 
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Neste sentido, as manifestações dos caminhantes ao percorrerem o SHN e interagirem 

com as formas urbanas e demais usuários puderam ser registradas em diário de campo, 

assim como as impressões e observações da pesquisadora sobre os diversos aspectos 

abordados nos passeios. As anotações foram registradas no momento dos percursos e 

depois transcritas no computador. 

Foram 35 pessoas que participaram dos percursos sensíveis, selecionadas inicialmente por 

conhecimento prévio da pesquisadora e posteriormente por indicações de participantes 

anteriores, distribuídas em 6 passeios entre os meses de setembro de 2017 e janeiro de 

2018. Não houve um percurso fixo, embora o foco tenha sido a área correspondente à 

poligonal de tombamento do SHN e os lugares cotidianos dos caminhantes. A quantidade 

de pessoas por passeio também variou (ler diário de campo no Apêndice 05 – Caderno 

02), pois alguns destes não tiveram como objetivo exclusivo a pesquisa desta tese; mas, de 

maneira geral, todos contribuíram de maneira significativa com o trabalho. 

A maneira de apreensão da forma urbana do SHN, nestas circunstâncias, está na escala da 

rua, de acordo com a classificação de Lamas (2014), na qual enquanto caminhamos, 

conseguimos abarcar a unidade espacial em conjunto. Portanto, nos aproximamos da 

metodologia de visão serial de Gordon Cullen (2013), porém, sem aplicação de desenhos 

e focando nos comportamentos e palavras dos caminhantes acerca das sensibilidades. 

4.2 Resultados 

4.2.1 Questionários 

4.2.1.1 Perfil dos respondentes 

A maioria das pessoas que responderam ao questionário não residem na área 

compreendida pelos bairros mais antigos da cidade – Cidade Alta e Ribeira – nem nos 

bairros do entorno, que se ligam espacialmente de forma mais direta ao SHN – 

Petrópolis, Tirol e Alecrim (Figura 100) – o que nos faz deduzir que os participantes da 

pesquisa conhecem e utilizam o lugar por algum atrativo existente. Neste contexto, é 

importante observar que mais de 80% das respostas às questões são de visões externas, 

que provavelmente não apresentam vínculo afetivo com o lugar por motivos de moradia. 
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Esta situação também é um reflexo da mudança de centralidade comercial da cidade, que 

ocorreu há mais de cinquenta anos, e levou junto a população residente para outras zonas 

de Natal e demais cidades da região metropolitana. 

Figura 100 - Gráfico dos percentuais do bairro de moradia 

Fonte: Google Forms, 2018. 

Quando questionados sobre o tempo em que moram em Natal, as respostas variaram de 

1 ano e meio a 64 anos e estes anos normalmente corresponderam à faixa etária dos 

respondentes; ou seja, são os respondentes nascidos em Natal e que moram na cidade 

desde que nasceram; aspecto que contribui para um provável desenvolvimento de 

relações afetivas e preocupações dos usuários do SHN com a cidade, de forma geral. 

Apenas 7 dos 167 respondentes moram há menos de três anos em Natal, mas todos 

afirmam e demonstram conhecer o SHN, assim como requisitado na seleção das pessoas 

aptas a responder o questionário. 

A frequência de visita ao SHN é mais esporádica do que diária ou semanal (Figura 101).  
Figura 101 - Gráfico dos percentuais de frequência ao Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 

Mesmo as pessoas que vivem nos bairros do entorno – Petrópolis, Tirol e Alecrim – 

declaram frequentar esporadicamente, e muito provavelmente nas situações em que 
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necessitam comprar um artigo, usufruir de algum serviço, assistir ou participar de alguma 

atividade cultural que se encontra exclusivamente na região. As pessoas que frequentam 

diariamente o SHN (12 de 167 – 7,2%) possuem entre 31 e 45 anos, com exceção de três 

que estão na faixa etária de 18 a 30 anos, que são as que moram ou trabalham por lá. 

A maioria dos respondentes é mulher (107 de 167 – 64,1%), apesar da maior parte dos 

convites para participação na pesquisa terem sido feitos aos homens, na busca de um 

maior equilíbrio. Porém, os homens não apresentaram tanta receptividade ao questionário 

quanto as mulheres. Quase metade dos respondentes estão na faixa etária de 18 a 30 anos 

(78 de 167 – 46,7%), dado que alerta para uma inclusão digital maior entre os mais jovens 

(Figura 102); quase a totalidade já terminou (71,9%) ou cursa (19,8%) nível superior, 

embora a pesquisa tenha atingido todos os níveis de instrução (Figura 103); e 58,1% das 

pessoas possuem trabalho ou estudo relacionado de alguma maneira à temática do estudo, 

apresentando certo equilíbrio entre especialistas e não especialistas ligados às questões 

arquitetônicas, históricas e culturais. 
Figura 102 - Gráfico dos percentuais de faixa etária dos respondentes 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 
Figura 103 - Gráfico dos percentuais de nível de instrução dos respondentes 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 
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Neste sentido, o perfil predominante dos respondentes é feminino, jovem, universitário, 

frequenta o SHN esporadicamente, mas, de alguma maneira, se liga ao patrimônio cultural 

natalense. 

4.2.1.2 Percepção das visuais das ruas 

As percepções dos estados de preservação das ruas foram medidas de acordo com a 

seleção de três situações diferentes, entre a classificação prévia de cenas (i) 

predominantemente preservadas, (ii) parcialmente preservadas e parcialmente modificadas 

e (iii) predominantemente modificadas do SHN, de acordo com os resultados do estudo 

morfológico trabalhado no Capítulo 3.  

A primeira cena apresentada no questionário – Cena 1 (Figura 104) – apresenta parte das 

edificações preservadas (5 de 11), incluindo edificações monumentais de filiações 

estilísticas variadas como o Antigo Grande Hotel, o Prédio da Associação Comercial, o 

Teatro Alberto Maranhão, o Antigo Grupo Escolar Augusto Severo e o Prédio da Antiga 

Escola Doméstica, e parte das edificações descaracterizadas (4 de 11) ou substituídas por 

outras de arquitetura contemporânea (2 de 11).  

Os resultados mostram que na percepção desta cena pelos respondentes, as modificações 

sobressaíram em relação às preservações, embora os edifícios preservados estivessem em 

uma escala monumental (Figura 105). 

Figura 104 - Cena 1 - Av. Duque de Caxias e Rua Augusto Severo 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 

Figura 105 - Gráfico dos percentuais de percepção do estado de preservação da Cena 1 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 
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A cena com maior quantidade de edificações preservadas (Cena 2 – Figura 106), incluindo 

edifícios monumentais e outros em menor escala de filiações estilísticas e estados de 

conservação variados (12 de 18), e um pequeno trecho com edifícios descaracterizados (6 

de 18), foi avaliada por mais da metade dos respondentes como pouco modificada (Figura 

107), demonstrando que as modificações também foram percebidas, mas consideradas 

menores em relação à Cena 1. Neste caso, a monumentalidade das edificações como a 

Igreja de Santo Antônio, a lateral do Memorial Câmara Cascudo, os fundos da Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, o Prédio do Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Norte e a lateral do Antigo Palácio do Governo contribuíram para a 

percepção maior de preservação da cena. 
Figura 106 - Cena 2 - Rua Santo Antônio e Rua da Conceição 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 

Figura 107 - Gráfico dos percentuais do estado de preservação da Cena 2 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

Na Cena 3 (Figura 108), apresentamos a maioria dos edifícios modificados (1 preservado, 

10 pouco modificados, 18 muito modificados e 8 descaracterizados de 37 edificações), 

inclusive alguns destes modificados são os que estão com melhor estado de conservação. 

Nela também há presença de filiações estilísticas variadas, porém há maior predominância 

de edifícios protomodernos e modernos.  
Figura 108 - Cena 3 - Rua Frei Miguelinho 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 
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Os resultados mostram um quadro já esperado: a cena foi avaliada como mais modificada 

do que preservada (40,7%) ou descaracterizada (35,9%) (Figura 109); porém acreditamos 

que a predominância de edificações da segunda metade do século XX contribuíram para o 

aumento da percepção das modificações, já que só existem 4 das 37 edificações 

remanescentes do ecletismo, o que nos fez desconfiar da influência das filiações 

estilísticas nos resultados.  

Figura 109 - Gráfico dos percentuais do estado de preservação da Cena 3 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

Essas desconfianças em relação às filiações estilísticas puderam ser esclarecidas quando 

pedimos às pessoas para marcarem nas três cenas as edificações que eles consideravam 

contribuir positivamente para que a paisagem do SHN fosse histórica. Como resultados, 

verificamos que houve atribuição de valor patrimonial às arquiteturas protomodernas e 

modernas, principalmente as de escala monumental, e qualquer traço ou ornamento 

historicista das fachadas foram capazes de atribuir percepção de historicidade às 

edificações, mesmo as muito transformadas. Alguns edifícios contemporâneos com 

imitações destas linhas historicistas, ou semelhanças a elas, foram identificados como 

edifícios antigos, variando de 6,6% a 64,1% de atribuição de historicidade a determinadas 

fachadas, o que denota uma confusão na leitura da forma urbana, por consequência de 

uma confusa transmissão de legados culturais. 

Dados que chamaram atenção nas três cenas foram os desejos de demolição de fachadas 

consideradas desqualificadas historicamente. Os resultados desta questão para as cenas 1 e 

2 foram semelhantes, com a predominância de desejos de demolição de poucos edifícios 

– 63,5% na Cena 1 e 69,5% na Cena 2 – e índices baixos de permanência das fachadas – 
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13,8% na Cena 1 e 12,6% na Cena 2. Verificamos, portanto, que na cena com a maior 

quantidade de edifícios preservados (Cena 2), o índice de eliminação foi superior a este 

mesmo índice na Cena 1, talvez pelo maior contraste entre edifícios preservados e 

descaracterizados. Em relação à Cena 3, o índice de não eliminação cresceu (16,2%), 

enquanto aumentou o índice de desejos de demolição de quase todos os edifícios (36,5%) 

em relação às demais, pela real quantidade de edifícios descaracterizados e mal 

conservados (Figuras 110, 111 e 112). 
Figura 110 - Gráfico dos percentuais do desejo de eliminação dos edifícios da Cena 1 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 
Figura 111 - Gráfico dos percentuais do desejo de eliminação dos edifícios da Cena 2 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 
Figura 112 - Gráfico dos percentuais do desejo de eliminação dos edifícios da Cena 3 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 
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Em síntese, podemos verificar que a percepção da forma urbana do SHN em conjunto, 

ilustrada pelas três cenas, tende para uma reconhecida descaracterização que interfere na 

legibilidade histórica local, embora pequenos elementos remanescentes das fachadas 

emanem historicidades. O incômodo com os edifícios descaracterizados chega ao ponto 

dos respondentes desejarem a demolição de alguns exemplares, mesmo tratando-se de 

uma área tombada pelo IPHAN, de reconhecido valor patrimonial não apenas para a 

cidade, mas para a nação brasileira. 

4.2.1.3 Comparação de fotografias dos lugares “antes” e “hoje” 

O primeiro par de fotografias corresponde ao entorno da Casa do Estudante, na Rua Cel. 

Lins Caldas (Figura 113), onde podemos encontrar vários elementos da forma urbana que 

exalam a historicidade local de antigamente. Os edifícios neoclássicos e ecléticos 

permanecem, assim como uma árvore e o passeio elevado na margem oposta à Casa do 

Estudante. Entre os novos elementos destacam-se a pavimentação da via e a construção 

de uma quadra cercada, que foram adicionados ao local sem interferir nas preexistências.  

Embora o local tenha sido percebido como menos descaracterizado em comparação aos 

pares de fotografia seguintes, a percepção de perda de características históricas ainda ficou 

muito evidente pela presença da quadra e da pavimentação da área que se apresentava 

livre antigamente, denunciando que o bom estado de preservação das fachadas dos 

edifícios não se apresentaram como elementos da forma urbana suficientes para uma 

percepção histórica maior do lugar (Figura 114). 

 
Figura 113 - Par 1 de fotografias: Entorno da Casa do Estudante 

 

Fonte: Acervo da SEMURB, 2006 e Google Street View, 2016. 
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Figura 114 - Gráfico dos percentuais de percepção da perda de características históricas do Par 1 de fotografias 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

O segundo par de fotografias mostra um dos lados que circundam a Praça André de 

Albuquerque, núcleo inicial de Natal (Figura 115), onde se percebe de maneira muito clara 

as alterações do ambiente. As caixas murais de alguns edifícios remanescentes do período 

colonial aparentam ser os elementos que mais se conservaram, em meio ao passeio que 

deu lugar aos automóveis e ao asfalto que reflete o calor, além das atualizações estilísticas 

que em muitos casos descaracterizaram as superfícies das fachadas originais. 

Como já se esperava, a perda de características históricas neste lugar foi muito denunciada 

pelos respondentes, correspondendo aos maiores índices entre todos os pares de fotos: 

82% perceberam a perda de muitas características históricas e 16,2% perceberam a perda 

de algumas características históricas (Figura 116). 

 

Figura 115 - Par 2 de fotografias: Entorno da Praça André de Albuquerque 

 

Fonte: Acervo da SEMURB, 2006 e Google Street View, 2016. 
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Figura 116 - Gráfico dos percentuais de percepção da perda de características históricas do Par 2 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

O terceiro par de fotografias corresponde à descida da Av. Câmara Cascudo, primeira via 

de ligação entre os bairros Cidade Alta e Ribeira (Figura 117), que por um lado apresenta 

edifícios ecléticos remanescentes, e por outro, mostra o processo de verticalização do 

bairro da Ribeira ao fundo, a diminuição da cobertura vegetal e o aumento do número de 

edificações na via. Neste caso, as respostas ficaram bem divididas entre a preservação do 

ambiente histórico (14,4%), a pouca alteração do ambiente (28,1%), a perda de algumas 

(40,7%) e de muitas características históricas (16,8%), embora a percepção das perdas seja 

maior que a percepção das permanências na forma urbana (Figura 118), demonstrando 

que a percepção de historicidades é, de fato, algo muito subjetivo e individual, difícil de 

ser mensurado. 

 

Figura 117 - Par 3 de fotografias: Descida da Av. Câmara Cascudo 

 

Fonte: Acervo da SEMURB, 2006 e Google Street View, 2016. 
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Figura 118 - Gráfico dos percentuais de percepção da perda de características históricas do Par 3 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

O quarto par de fotografias apresentado corresponde ao entorno da Praça Augusto 

Severo (Figura 119), que na imagem de “antes” (esquerda) mostra as pessoas circulando 

nas vias e uma paisagem tomada por edifícios coloniais com alguns traços do ecletismo e 

outros inteiramente ecléticos. Já na imagem do “hoje” (direita), as atualizações estilísticas 

do ecletismo de fins de século XIX e início do século XX para o protomodernismo, 

modernismo e edifícios contemporâneos se evidencia, somadas à via asfaltada com 

construção de um canteiro central seco.  

Assim como aconteceu no Par 2 de fotografias, os índices apontam para a percepção de 

algumas (13,2%) ou muitas perdas de características históricas (82%), dado que os vários 

elementos morfológicos sofreram modificações em relação às suas formas originais 

(Figura 120). 

 

Figura 119 - Par 4 de fotografias: Entorno da Praça Augusto Severo 

 

Fonte: Acervo da SEMURB, 2006 e Google Street View, 2016. 
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Figura 120 - Gráfico dos percentuais de percepção da perda de características históricas do Par 4 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

O quinto par de fotografias corresponde a um trecho da Rua Dr. Barata (Figura 121) 

marcado por alterações estilísticas, presença de marquises modernas, asfalto e circulação 

de automóveis, letreiros contemporâneos e edifícios arruinados ao fundo, no qual a perda 

das características históricas foi bem reconhecida (Figura 122), embora um pouco menos 

em comparação às situações dos pares 2 e 4. 

 
Figura 121 - Par 5 de fotografias: Rua Dr. Barata 

Fonte: Acervo da SEMURB, 2006 e Google Street View, 2016. 

Figura 122 - Gráfico dos percentuais de percepção da perda de características históricas do Par 5 

Fonte: Google Forms, 2018. 
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Situação semelhante ocorreu com o Par 6 de fotografias (Figura 123), no qual as pessoas 

reconheceram mais as perdas do que as permanências das características históricas de um 

trecho da Rua Chile, marcado hoje por uma edificação moderna desocupada na esquina e 

as fachadas ecléticas mais antigas apagadas pelas sucessivas alterações das fachadas na 

forma urbana (Figura 124).  

 
Figura 123 - Par 6 de fotografias: Rua Chile 

Fonte: Acervo da SEMURB, 2006 e Google Street View, 2016. 

Figura 124 - Gráfico dos percentuais da percepção da perda de características históricas do Par 6 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

Neste sentido, mais uma vez os resultados corresponderam às expectativas da pesquisa. 

Os pares de fotografias que apresentaram as paisagens mais preservadas (Figuras 113 e 

117) foram consideradas paisagens um pouco menos modificadas ou que perderam 

algumas características históricas. Nas demais, muito modificadas ao longo do tempo, a 

perda das características históricas foi muito identificada pelos respondentes. 

Devemos ressaltar que é natural encontrar diferenças entre duas fotografias do mesmo 

lugar em tempos históricos diferentes; talvez por isso tivemos índices de percepção de 
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modificações espaciais muito altos, mesmo em paisagens menos modificadas. Não houve 

correlações significativas entre os resultados das avaliações dos pares de fotografias com o 

sexo dos respondentes. Quanto às faixas etárias, as percepções das preservações foram 

expressas por pessoas tendo predominante entre 18 e 30 anos, enquanto as percepções de 

perda de características históricas foram identificadas por respondentes de todas as faixas 

etárias, sem exceção.  

4.2.1.4 Outras questões sobre preservação 

Nas demais questões sobre preservação, a totalidade dos respondentes reconheceu a 

importância de preservação de edifícios históricos, considerando “muito importante” ou 

“importante”, descartando ideias de preservações parciais (Figura 125). Já quando 

questionados se o SHN ainda preserva uma quantidade considerável de edifícios 

históricos, a opinião ficou dividida, talvez pela não compreensão da totalidade das 

edificações que estão englobadas na poligonal de tombamento, embora as respostas 

tenham apresentando tendência para o “não” (43,1%) (Figura 126). 

Ao serem questionados se as praças do SHN ainda guardam características que fazem 

lembrar o passado do lugar, os respondentes marcaram “algumas” ou “poucas” na 

maioria das vezes (44,3% e 39,5% respectivamente) (Figura 127), que devem ser 

características atribuídas aos monumentos, visto que o desenho dos canteiros foi muito 

modificado ao longo dos anos, somado à presença de mobiliários urbanos de linhas 

contemporâneas, frequentemente encontrados em estado de degradação. 

 
Figura 125 - Gráfico dos percentuais de percepção da importância de preservação de edifícios históricos 

Fonte: Google Forms, 2018. 
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Figura 126 - Gráfico dos percentuais de percepção da grande quantidade de edifícios históricos no Sítio Histórico de 
Natal 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 
Figura 127 - Gráfico dos percentuais de percepção das características históricas das praças do Sítio Histórico de 

Natal 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

4.2.1.5 Percepção das fotografias por estados de preservação 

No agrupamento de fotografias de fachadas preservadas (Figura 128), os resultados 

apontam para o reconhecimento de historicidades em 75,4% das edificações. Nos outros 

24,6% estão as respostas das pessoas que consideram que alguns edifícios não são 

históricos; provavelmente porque correspondem às filiações estilísticas que se aproximam 

mais da contemporaneidade, como o neocolonial, frequentemente encontrado em outros 

bairros mais contemporâneos da cidade como Petrópolis, Tirol, Alecrim e Lagoa Nova; 

ou são edificações coloniais aparentemente muito parecidas com casas contemporâneas 

de porta e janela, sem ornamentos (Figura 129). 
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Figura 128 - Seleção de fachadas preservadas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 
Figura 129 - Gráfico dos percentuais de percepção da historicidade das fachadas preservadas do Sítio Histórico de 

Natal 

 
Fonte: Google Forms, 2018. 

 

No grupo das fachadas pouco modificadas (Figura 130), os índices ficaram divididos 

entre “são todos históricos” (32,3%), “todos já foram históricos, mas alguns deixaram de 

ser porque perderam características históricas” (34,1%) e “existem alguns que nunca 

foram históricos” (32,9%) (Figura 131). Desconfia-se que as pessoas que consideram a 

totalidade das edificações históricas reconhecem o modernismo como patrimônio cultural 

e que o estado precário de conservação de algumas fachadas não interferiu na percepção 

da historicidade. Já nas respostas das pessoas que consideraram a perda de historicidade, 

evidencia-se a ideia de que as transformações formais ou o mal estado de conservação de 

algumas fachadas foram capazes de aniquilar historicidades. No caso dos respondentes do 
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questionário que apontaram que alguns edifícios nunca foram históricos, certamente não 

atribuem valor histórico e patrimonial aos exemplares da arquitetura modernista.  
Figura 130 - Seleção de fachadas pouco modificadas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 

Figura 131 - Gráfico dos percentuais de percepção da historicidade das fachadas pouco modificadas do Sítio 
Histórico de Natal 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 

Nas fachadas muito modificadas (Figura 132), a maior frequência de resposta foram para 

“apesar das transformações, são todos históricos” (61,1%), referindo-se aos edifícios, 

demonstrando reconhecimento de historicidades pelas características das coberturas, 
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presença de ornamentos, disposições e formas das esquadrias nas fachadas. No caso dos 

edifícios em que a historicidade não foi reconhecida (36,5%), provavelmente 

correspondem às arquiteturas que possuem as características acima citadas, que foram 

percebidas e atribuídas valor histórico e patrimonial, porém nelas a grande quantidade de 

transformações formais expostas provocou uma percepção de maior perda do que de 

permanência dos elementos históricos (Figura 133). Em termos quantitativos, a percepção 

de permanência das historicidades prevaleceu. 
Figura 132 - Seleção de fachadas muito modificadas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 

Figura 133 - Gráfico dos percentuais de percepção da historicidade das fachadas muito modificadas do Sítio 
Histórico de Natal

 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

Dentre as fachadas descaracterizadas (Figura 134), 50,3%, ou seja, metade das respostas, 

atribuem historicidade ao passado de algumas das edificações, mas não da totalidade; 
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29,3% não reconhecem historicidade em nenhuma fachada, provavelmente pela grande 

descaracterização formal; e 20,4% ainda são consideradas históricas, pelo reconhecimento 

das poucas linhas historicistas remanescentes como platibandas escalonadas, disposição 

das esquadrias e caimento das águas das coberturas (Figura 135). 
Figura 134 - Seleção de fachadas descaracterizadas do Sitio Histórico de Natal 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 
Figura 135 - Gráfico dos percentuais de percepção da historicidade das fachadas descaracterizadas do Sítio Histórico 

de Natal 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 

 

O que podemos concluir com a avaliação das fachadas agrupadas por estados de 

preservação, de fato, é que a percepção da historicidade das fachadas está dividida em três 

diferentes grupos de respondentes dos questionários, equilibrados quantitativamente, de 

acordo com a Figura 131, e diferenciados pelas variáveis estilísticas e de conservação. Um 
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grupo reconhece a historicidade de edifícios coloniais, ecléticos e modernistas, 

independente dos estados de conservação, considerando que história é movimento, e por 

isso, todas as transformações são históricas, mesmo na contemporaneidade. O segundo 

grupo é aquele em que as pessoas reconhecem historicidades em todas as filiações 

estilísticas, mas consideram que o estado de conservação dos edifícios interfere no grau de 

historicidade percebido. Já o terceiro grupo, configura-se como aquele que não atribui 

valor histórico e patrimonial aos exemplares modernistas da arquitetura, mas são capazes 

de atribuir historicidade aos edifícios deteriorados. Não houveram correlações estatísticas 

significativas entre os resultados destas questões e os diferentes perfis dos respondentes, 

pois para cada grupo de perfis, as respostas foram variadas. 

4.2.1.6 Avaliação das afirmações 

Das afirmações mais marcadas, destacam-se principalmente a importância da preservação 

de edifícios históricos para a vida na cidade contemporânea (145 de 167 – 86,8%), 

reconhecendo, portanto, os benefícios que as diferenças de setores dentro de uma cidade 

pode trazer para a vitalidade urbana; que o SHN ainda guarda muitos edifícios históricos 

(96 de 167 – 57,5%); a ideia de que os edifícios mais novos atrapalham a visão histórica 

do lugar (94 de 167 – 56,3%), denotando que as intervenções contemporâneas realizadas 

na área de estudo não se preocuparam em dialogar adequadamente com as preexistências; 

e que os edifícios mais antigos possuem maior qualidade arquitetônica em termos 

estéticos (77 de 167 – 46,1%) (Figura 136). 

Figura 136 - Avaliação de afirmações sobre o Sítio Histórico de Natal pelo respondentes 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 
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A afirmação de que só é importante preservar a arquitetura dos edifícios maiores como 

igrejas, teatro e instituições, foi descartada pelos respondentes (0,0%), demonstrando a 

importância de preservação das arquiteturas não apenas monumentais, mas também de 

escala menor, enquanto as menos marcadas, relacionando-as com as ideias contrárias, 

demonstram a ciência dos respondentes em relação ao descaso com a conservação dos 

edifícios e à visível despreocupação dos projetistas em dialogar espacialmente com as 

preexistências, ao intervirem na área de edificações com valor patrimonial.  

4.2.1.7 Percepção das transformações mais frequentes 

Todas as modificações nas fachadas identificadas pela análise morfológica e apontadas no 

questionário para julgamento de frequência pelos respondentes foram marcadas, e apenas 

5 dos 167 respondentes (3%) assinalaram não perceber muitas transformações na forma 

urbana do SHN. As retiradas ou colocações de revestimentos nas superfícies das fachadas 

(133 de 167 – 79,6%), a descaracterização das esquadrias (130 de 167 – 77,8%), a 

colocação de decorações ou letreiros nas fachadas (128 de 167 – 76,6%) e as demolições 

de partes dos edifícios (109 de 167 – 65,3%) se destacaram entre as demais (Figura 137). 

Figura 137 - Percepção das transformações mais frequentes nas fachadas do Sítio Histórico de Natal 

 

Fonte: Google Forms, 2018. 

4.2.1.8 Observações adicionais dos respondentes 

No final do questionário havia um espaço destinado às observações complementares dos 

respondentes, sem obrigação de ser preenchido, porém importante para aqueles que 

queriam expressar livremente suas opiniões sobre algum aspecto da pesquisa. 54 das 167 

pessoas utilizaram o espaço de maneira variada. Durante a fase de pré-testes do 
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questionário, prevaleceram as sugestões de ajuste do instrumento, mas quando o 

questionário começou a ser divulgado nas redes sociais, os comentários passaram a 

expressar reflexões sobre o SHN em termos de descaso com o patrimônio cultural local, a 

exaltação da história local e sua importância econômica, social e cultural para a cidade 

contemporânea, a necessidade de intervenções conscientes nos edifícios, a valorização 

dos espaços livres públicos e a problemática do termo “histórico”. 

Didaticamente dividimos estas observações adicionais dos respondentes em três questões 

a serem discutidas: (i) como o SHN é visto?, (ii) de que o SHN precisa? e (iii) o que é 

considerado “histórico”? 

O SHN é visto como bonito, cheio de edifícios antigos e suas belas fachadas, e como 

local importante para a preservação da identidade e história de Natal. Por outro lado, é 

também percebido como pouco atraente, sujo, poluído visualmente (sobretudo pelos 

letreiros), com poucas habitações em comparação ao número de comércios e serviços 

disponíveis, apresentando problemas como deterioração e descaso com os edifícios, 

monumentos históricos e espaços livres públicos. Apesar dos problemas apontados, as 

pessoas dizem que ainda é possível se observar características históricas dos edifícios 

antigos. Vejamos alguns destes exemplos nos comentários a seguir: 

Acredito que a preservação do Sítio histórico de Natal seja importante 
para manter a identidade da cidade e preservar a história do local [...] Um 
claro argumento de que o sítio histórico de Natal é pouco atraente se 
percebe quando não ouvimos falar de turistas (ou até mesmo moradores 
da cidade) não se interessando em conhecer esses monumentos. Se 
compararmos a outras cidades, principalmente europeias, percebe-se 
justamente o contrário (Respondente nº3, masculino, 18-30 anos, ensino 
superior – abril de 2017). 

Considero o Sítio Histórico de Natal bonito, porém, devido a depredação 
e descaso com relação a alguns edifícios e monumentos históricos, a 
paisagem geral fica comprometida, parecendo suja e sem os devidos 
cuidados ligados à preservação e até restauração dos edifícios 
(Respondente nº14, feminino, 18-30 anos, ensino superior, declarou 
trabalho ou estudo relacionado à temática da pesquisa – maio de 2017). 

Gostei muito de ver algumas imagens antigas q ainda não tinha 
observado... e surpreso por ainda existir prédios... q mesmo com o passar 
do tempo... com todo o progresso existente na cidade q cuminou (sic) 
com algumas descaracterização (sic)... ainda se observa boa parte histórica 
dos prédios antigos da cidade de Natal (Respondente nº149, masculino, 
31-45 anos, ensino superior incompleto, declarou trabalho ou estudo 
relacionado à temática da pesquisa – setembro de 2017). 
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Também poderiam ter sido colocadas fotos das principais praças 
históricas, cujos monumentos estão depredados e as respectivas praças 
sofrendo com o abandono [...] o Sítio Histórico, que hoje sofre, também, 
com a pouca habitação e a predominância do comércio (Respondente nº 
150, masculino, 18-30 anos, ensino superior – setembro de 2017). 

Acho que o poder público deixa a desejar quanto a preservação de muitos 
prédios históricos de nossa cidade, seja ele de pequeno, médio ou grande 
porte. Estamos perdendo o nosso passado por conta da ambição 
financeira. Fui criança e adolescente nessa cidade e ficava encantado ao 
passar pela Ribeira com seus prédios com portas largas, em parte da 
Cidade Alta com suas casas coladas todas com fachadas belas, sem grades, 
hoje a maioria estão todas gradiadas (sic) (quando mora alguém) ou então 
estão com a fachada está (sic) modificada por que (sic) seus donos tiram 
as janelas e as fecham com tijolos (Respondente nº151, masculino, 31-45 
anos, ensino médio – setembro de 2017). 

 

Quanto às necessidades apontadas para o SHN, a maior frequência nos comentários 

corresponde às intervenções compatíveis com as preexistências da forma urbana, tanto 

nos edifícios, quanto em suas envolventes, e às preservações desta forma urbana para dar 

continuidade à historicidade local atemporalmente, atingindo as gerações futuras: 

Considero necessário que haja restaurações em algumas construções 
porém mantendo a coerência entre a construção e seus arredores. Na 
minha opinião, é feio ver um prédio histórico ao lado de letreiros, 
propagandas, etc. (Respondente nº3, masculino, 18-30 anos, ensino 
superior – abril de 2017). 

Um povo sem história, é um povo sem memória e a arquitetura é um 
memorial vivo a lembrar concretamente nossas raízes, nosso processo de 
construção sócio-histórica. Não precisamos desconstruir nem apagar o 
passado para construir o presente e o futuro. Penso ser possível conviver 
harmonicamente com ambos (Respondente nº4, feminino, 31-45 anos, 
ensino superior – abril de 2017). 

Preservar o sítio histórico é preservar a história. Lamento que nem todos 
percebam a sua importância (Respondente nº73, masculino, 31-45 anos, 
ensino superior, declarou trabalho ou estudo relacionado à temática da 
pesquisa – julho de 2017). 

Gostei muito da pesquisa. E acho que Natal era linda antes de tantas 
mudanças acho até um crime deveria ser melhor preservadas as casas e 
edifícios histórico (sic) mas infelizmente aqui não se tem essa 
preocupação em manter a cidade como era o sitio de Natal (Respondente 
nº87, feminino, 18-30 anos, ensino fundamental incompleto – julho de 
2017). 

Apesar do potencial histórico que esse sítio em Cidade Alta possui, em 
sua totalidade, não há preservação, porém a necessidade de preservação e 
o seu incentivo é latente, visto que se nada for feito, não sobrarão 
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vestígios arquitetônicos para as gerações futuras (Respondente nº98, 
masculino, 18-30 anos, ensino superior incompleto, declarou trabalho ou 
estudo relacionado à temática da pesquisa – julho de 2017). 

Uma sociedade sem história, é uma sociedade sem identidade... O nosso 
sítio histórico, precisa ser preservado, mas isso só ocorrerá, se houver 
uma educação de excelência (Respondente nº161, masculino, 46-60 anos, 
ensino superior – novembro de 2017). 

 

A percepção do que é histórico também fazia parte desta pesquisa e por isso em nenhum 

momento do questionário este termo foi explicado, o que gerou dúvidas e inquietações 

por parte de alguns respondentes, relatadas no final do instrumento. Sobre esta questão, 

prevaleceu os comentários que apontam para o fato de que tudo é histórico; seja a forma 

urbana antiga, como a que se constrói hoje, e para a ideia de mistura dessas várias 

temporalidades da arquitetura como um fator local interessante: 

O entendimento sobre o que é histórico deve ser importante. Não sei o 
que é mais importante para os seus objetivos, se a interpretação do 
respondente sobre o que seja histórico, ou a definição que você usou para 
o estudo. Isso influencia por exemplo, pensar na arquitetura antiga e atual. 
Na minha opinião, tudo é histórico, já que está inserido em um tempo da 
história (a que aconteceu e a que está acontecendo (Respondente nº16, 
feminino, 18-30 anos, ensino superior – maio de 2017). 

Senti falta de um glossário para os termos utilizados. O que você entende 
por histórico? Tudo é História... (Respondente nº64, feminino, 31-45 
anos, ensino superior, declarou trabalho ou estudo relacionado à temática 
da pesquisa – junho de 2017). 

Para mim não fica claro o conceito de edifício histórico. No meu ponto 
de vista – sem pensar no conceito adotado nessa pesquisa – todas as 
épocas têm suas características históricas e a composição das diferentes 
arquiteturas contribuem positivamente para um cenário interessante 
(Respondente nº115, feminino, 31-45 anos, ensino superior, declarou 
trabalho ou estudo relacionado à temática da pesquisa – julho de 2017). 

Percebi nas imagens q além dos prédios neoclássicos (corrija se eu estiver 
equivocado), á (sic) existência de prédios dos anos 70/80... q faz 
modificar uma (sic) pouco daquela visão de Natal antiga... mas q para mim 
não foge da história arquitetônica da cidade (Respondente nº149, 
masculino, 31-45 anos, ensino superior incompleto, declarou trabalho ou 
estudo relacionado à temática da pesquisa – setembro de 2017). 

 

Sobre esta questão de que “tudo é histórico”, podemos inferir que decorre da maioria dos 

respondentes possuírem nível superior de instrução e da maioria deles que fez esse 

apontamento ter um trabalho ou estudo relacionado à temática da pesquisa. Talvez se a 
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maioria dos respondentes tivessem um nível de instrução inferior, não houvessem muitas 

reflexões deste tipo.  

Percebemos, portanto, que o espaço para as observações adicionais contribuiu para o 

esclarecimento da percepção da historicidade do SHN, na medida em que alguns 

respondentes descrevem que as transformações na forma urbana são realmente 

perceptíveis, lamentáveis e preocupantes, porém ainda existem muitos traços históricos 

no local, capazes de gerar uma atmosfera histórica. 

 

Como síntese dos resultados dos questionários, verificamos que as transformações na 

forma urbana do SHN foram reconhecidas por quase a totalidade dos respondentes, 

embora em diferentes níveis, mas de uma maneira que incomoda e gera uma insatisfação 

generalizada com o estado em que se encontra o ambiente. De maneira geral, as pessoas 

consideram que a historicidade é afetada pelas transformações espaciais e declaram não 

saber relacionar a maioria dos elementos da forma urbana aos fatos históricos de Natal. 

Por outro lado, a historicidade vem sendo reconhecida de maneira fracionada no SHN, 

principalmente pelos ornamentos das fachadas das edificações e por alguns monumentos 

encontrados nas praças.  

Nos espaços livres públicos, os monumentos históricos presentes proporcionaram uma 

certa ambiência histórica, combinadas aos edifícios dos entornos. Porém o mobiliário 

urbano destes espaços contrasta de maneira forte com essa atmosfera antiga, uma vez que 

o vandalismo se apresenta como comportamento tão contemporâneo.  

Quanto aos edifícios, as arquiteturas protomodernas e modernas foram consideradas 

históricas por muitos, assim como não apenas os monumentos foram reconhecidos como 

de valor patrimonial, mas as arquiteturas em menor escala também. Algumas edificações 

que sofreram intervenções recentes, mas mantiveram e incluíram linhas historicistas nas 

fachadas, foram frequentemente confundidas como arquiteturas de valor patrimonial, 

denotando confusas transmissões de legados culturais para as gerações atuais e futuras. 
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Percebemos, portanto, que os respondentes do questionário valorizam o patrimônio 

cultural natalense e demonstram desejos de melhorias na política de preservação local, de 

maneira integrada ao estilo de vida atual da sociedade e à cidade contemporânea. 

Os diferentes perfis dos respondentes não interferiram na imageabilidade do SHN, pois 

dados como sexo, faixa etária, nível de instrução, frequência ao local, tempo de moradia 

na cidade ou vinculação à temática da pesquisa por estudo ou trabalho, não apresentaram 

correlações significativas com os tipos de leitura do ambiente, embora a grande 

quantidade de respondentes de nível superior de instrução possa ter se apresentado como 

uma limitação da pesquisa, não apresentando respostas que seriam de senso comum. As 

variações das respostas se deram pelas situações postas à avaliação, de acordo com os 

valores e experiências vividas por cada pessoa. 

4.2.2 Percursos sensíveis 

4.2.2.1 Sensibilidades locais 

As sensibilidades descritas e percebidas nos percursos foram de variados aspectos, porém 

de muitos pontos em comum entre os caminhantes. A seguir, apresentamos os dados 

registrados em diário de campo, categorizados pelos sentidos humanos – visão, olfato, 

paladar, audição e tato – e pelos sentimentos expressados durante os passeios. O texto 

que segue nesta seção já foi parcialmente publicado no 6º Simpósio de Pesquisa do 

PPGAU-PPAPMA/UFRN (VIEGAS, 2018). 

Os olhos que reconhecem a presença de muitos resquícios históricos impregnados nas 

formas urbanas também viram muito lixo acumulado nas ruas que faltam lixeiras, situação 

bem comum em todo o SHN, com destaque para os becos e travessas da Ribeira, onde 

em muitos casos, para se atravessar, é preciso pisar no lixo (Figura 138). Viram também 

esgotos a céu aberto, acúmulo de entulhos, fezes de animais e animais comuns de serem 

encontrados nestes casos, como ratos, baratas e até cobras. 

A poluição visual gerada pelos letreiros, que segundo Cullen (2013) é uma contribuição 

importante do século XX para a paisagem urbana, ao mesmo tempo em que mascara 

platibandas de edifícios antigos, disputa a atenção com os buracos das calçadas, pequenas, 

muitas vezes desniveladas e frequentemente quebradas pelo estacionamento irregular de 
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veículos. Em muitos desses casos os automóveis estão estacionados sobre as calçadas das 

ruas estreitas, causando a desagradável sensação de disputa por espaço de circulação e 

convivência. Sobre este aspecto, Cullen (2013, p. 131) destaca que “as dificuldades da 

condução sobre a calçada fazem dela uma superfície óbvia para estacionamento, óbvia, 

não para o urbanista, mas sim para o condutor do veículo, que não é tentado a usá-la”, o 

que justifica usos diferenciados das calçadas do SHN entre quem passeia pela área e quem 

usa o carro apenas para chegar próximo a um determinado comércio, serviço ou 

instituição e não se importa com a acessibilidade das outras pessoas. 

Figura 138 - Lixo e entulhos na Travessa Venezuela 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 

Os comentários sobre as vias durante os percursos se restringiram à não existência da Av. 

do Contorno antigamente, quando a integração com a Pedra do Rosário a partir do alto 

da Cidade Alta era maior, o calçamento mais antigo de algumas vias (Rua Quintino 

Bocaiúva, em frente à Igreja de N. S. do Rosário dos Pretos e Travessa Pax), assim como 

os trilhos de trem desativados que passam pela Rua Chile (Figura 139) e cruzam a Rua das 

Donzelas. 

Os caminhantes também não conseguiram compreender as delimitações espaciais – 

divisão do sistema da cidade linear em porções coerentes e visualmente compreensíveis 

(CULLEN, 2013, p. 108) – entre SHN (poligonal de tombamento) e entorno (poligonal 

de entorno) e entre a Ribeira e o as Rocas, por não enxergarem, em ambos os casos, as 

diferenças morfológicas ou estilísticas entre um lado e outro das vias. Apenas entre a 
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Cidade Alta e a Ribeira que a divisão foi mais percebida devido a ladeira muito visível da 

Av. Câmara Cascudo, que separa porções alta e baixa do SHN. 
Figura 139 - Trilho que passa pela Rua Chile 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 

Nos edifícios, elementos da forma urbana que se sobressaem em relação aos demais pela 

riqueza de detalhes que as fachadas apresentam, os aspectos mais observados foram as 

portas fechadas para visitação de algumas instituições públicas, associando este fato à falta 

de uma maior política de preservação, a grande quantidade de imóveis desocupados, que 

muitas vezes assustam pelas vedações das aberturas com tijolos ou avançados níveis de 

degradação (Figura 140), as preservações e descaracterizações das fachadas. Alguns 

trechos do diário de campo ilustram estas observações: 

No percurso em direção à CBTU a descaracterização e degradação da 
arquitetura despertou muita atenção. Muitos estavam “caindo aos 
pedaços” (Estudante de engenharia elétrica de 23 anos). 

Na continuação do caminho até chegar à Praça Pe. João Maria, 
lamentaram que Natal, comparada à outras capitais como Recife e 
Salvador, não tinha uma política de preservação maior: “acho pobre a 
política de preservação daqui”. Acham que muitos edifícios históricos 
estão vazios, e muito dos que estão ocupados, por exemplo, fecham as 
portas e as pessoas acabam por não conhecer e não visitar. Já nestas 
outras cidades, a maioria dos prédios estão ocupados, “nem que seja com 
uma lojinha” [...] Aproximando-se da Igreja do Galo (Santo Antônio), 
comentaram que aquela região era muito histórica, mas percebiam 
também que muitas casas tinham sido modificadas, porque são muito 
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diferentes umas das outras: “umas tem enfeites e outras não” (Casal entre 
30 e 45 anos, bailarina e fotógrafo). 

 
Figura 140 - Edifícios degradados na Rua Chile 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 

Os edifícios preservados e em bom estado de conservação geraram a percepção de 

imponência nos caminhantes. Entre eles, destacaram-se a Igreja do Galo (Santo Antônio), 

a Igreja de N. S. da Apresentação, o prédio do Instituto Histórico e Geográfico do RN, a 

Pinacoteca (Palácio Potengi), a Casa do Estudante, o edifício do DNOCS (Antiga Estação 

Ferroviária da Esplanada Silva Jardim) e o conjunto de edifícios ecléticos da descida da 

Av. Câmara Cascudo, que independente do estado de conservação, foram identificados 

como arquiteturas monumentais e de muito valor patrimonial (Figura 141). 

Figura 141 - Conjunto de edifícios da Av. Câmara Cascudo 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 

Os galpões da Rua Chile que margeiam o Rio Potengi foram apontados como feios e 

degradados. Sensações semelhantes os caminhantes tiveram ao ver o Cais da Av. Tavares 

de Lira, percebido como feio, desorganizado e fedido. Ao chegarmos no largo da Rua 
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Chile, o edifício contemporâneo onde funciona o terminal marítimo de passageiros, ligado 

ao porto, chamou atenção pelo contraste com o entorno em termos estilísticos, de escala, 

texturas, entre outros. 

A arquitetura preservada e em menor escala não despertou muita atenção nos passeios, 

com exceção de alguns exemplares da Rua Santo Antônio, no entorno da igreja, e algumas 

casas no entorno da Praça João Tibúrcio. Já o contraste entre os edifícios das instituições 

em grande escala e as casinhas das ruas estreitas foi percebido, assim como os traços 

ecléticos ou modernistas, que muitas vezes figuraram a ambiência histórica do lugar.  

As ruínas foram mais vistas como belas e com ares de mistério – vislumbre do 

desconhecido onde tudo é possível (CULLEN, 2013) –  do que geraram lamentações; 

mas mesmo quem sente pena de ver edifícios tão degradados, demonstram desejos de 

restaurá-los. Entre as ruínas mais comentadas estão A Samaritana (Figura 142), na Rua 

Dr. Barata, o Antigo Hotel Majestic, na descida da Av. Câmara Cascudo e o Antigo 

Edifício Arpege (ou Galhardo), na Rua Chile. 
Figura 142 - Ruína A Samaritana 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 

As ruínas dos edifícios ao lado da Capitania das Artes, por exemplo, chamaram atenção 

pela beleza: “se ainda estivessem preservados, seriam mais bonitos ainda!” (Enfermeira de 

61 anos). 
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Foram frequentes as comparações entre os edifícios da Cidade Alta e da Ribeira, com 

impressões de que a Ribeira acumula tempos distintos da história em suas fachadas, 

enquanto a Cidade Alta possui um casario mais uniforme em termos estilísticos. Os 

edifícios monumentais da Ribeira, maioria localizada na Av. Duque de Caxias, foram 

percebidos como mais imponentes do que os da Cidade Alta e apresentando maior 

contraste entre os edifícios vizinhos, em geral, muito malconservados. 

A região predominantemente residencial das Rocas, em torno do antigo parque 

ferroviário, foi associada visualmente a uma “cidadezinha de interior” pela tipologia 

edilícia de casas pequenas “de porta e janela” e pela presença de uma pracinha mais bem 

cuidada que as que se encontram no SHN. 

Nas praças, de maneira geral, chamaram atenção os mobiliários urbanos quebrados e 

deteriorados e os moradores de rua. De maneira particular, a Praça João Maria desperta 

olhares para os camelôs despadronizados e vazios e as oferendas deixadas aos pés do local 

onde se encontra o busto do padre. Um caminhante chegou a comentar: “a praça não 

representa a história, não aparenta ser um lugar histórico” (Engenheiro de Computação 

de 24 anos), o que demonstra que mesmo um lugar de visíveis tradições imateriais 

mantidas, não consegue despertar percepções de historicidades em algumas pessoas. A 

Praça João Tibúrcio, por sua vez, desperta olhares para a parada de ônibus que predomina 

no espaço, a Praça Augusto Severo por se encontrar vazia e sem atrativos, mesmo com a 

presença de um entorno de arquitetura monumental, e a Praça Sete de Setembro chama 

atenção por ser a mais bem conservada, com canteiros bem cuidados, e por possuir uma 

variedade de estilos arquitetônicos no entorno composto por edifícios institucionais.  

As transformações espaciais mais visíveis pelos caminhantes estão nas praças André de 

Albuquerque e Augusto Severo pela presença de linhas contemporâneas em seus 

desenhos e mobiliário; são nelas que os moradores de rua são mais percebidos. A Praça 

das Mães passou despercebida pela maioria das pessoas, a não ser pelas pichações 

percebidas por quem trabalha próximo e por ali passa todos os dias. 

A ausência de muros e o tapume improvisado que se encontra no Conjunto São Pedro 

(Esplanada Silva Jardim e Rua João Câmara), onde moram as pessoas que foram relocadas 

da comunidade do Maruim, chama atenção pela presença de varais de roupas. 
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Quanto ao fluxo de pessoas, os caminhantes perceberam que a maior movimentação 

acontece na Cidade Alta, na Av. Rio Branco e proximidades, dado que o local ainda é 

considerado por muitos como o “centro” da cidade, apesar do comércio ter diminuído 

em comparação com as décadas de 1970 e 1980. No restante das áreas do SHN, muito foi 

comentado sobre o contrário: o esvaziamento da população. As ruas se apresentam 

desertas aos olhos de quem caminha por elas. 

O fluxo de pedestres na Ribeira foi identificado como predominantemente masculino, 

associado ao comércio de peças, máquinas e serviços para automóveis. Estes usos, por 

sua vez, foram percebidos como contraste em relação aos antiquários e viveiro de plantas 

localizados na Rua Dr. Barata. A presença de homens bebendo na calçada da Av. Tavares 

de Lira também foi percebida, em um momento de constrangimento das mulheres que 

passavam no momento. 

Algumas sensibilidades se voltaram para a relação entre urbanidades e lugares inóspitos. 

Nas ruas do entorno do Conjunto São Pedro, as crianças jogando bola, a criação de 

galinhas, a plantação de hortas, entre outros comportamentos da vizinhança, demonstram 

a apropriação do espaço em direção à urbanidade, no sentido de “fazer exatamente o que 

lhe convém e quando lhe convém” (CULLEN, 2013, p. 23); enquanto as grades e cercas 

de arame farpado que impedem o acesso físico e visual ao Rio Potengi, os muros que 

circundam o antigo parque ferroviário das Rocas (Figura 143), entre outras paredes cegas 

encontradas em todo o SHN, a insegurança sentida nos espaços desertos de pessoas e 

próximos aos pontos de consumo de drogas, entre outros aspectos que desintegram 

pessoas e lugares, muitas vezes se tornam ambientes sociofugidios. 
Figura 143 - Muro em torno da antiga estação ferroviária da Esplanada Silva Jardim 

 

Fonte: Google Street View, 2016. 
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O SHN tem cheiro de lixo, fezes de animais, urina humana e animais mortos em uma 

grande quantidade de ruas, cheiro de peixe na Rua Chile e no Cais da Av. Tavares de Lira, 

e de fumaça gerada por caminhões de carga pesada que se acumulam na Esplanada Silva 

Jardim, na Av. Eng. Hildebrando doe Gois e na Av. Duque de Caxias. Tem sabores de 

frutas de época, vendidas em calçadas da Cidade Alta, do peixe comercializado na Ribeira 

e nas Rocas, de cervejas e cachaças vendidas nos bares da Ribeira. 

Ao caminharmos pelo SHN percebemos a poluição sonora causada pelos autofalantes das 

lojas que ainda resistem na Cidade Alta e pelos caminhões de carga pesada que circulam 

nos arredores do porto. 

O sentido tátil aparece mais nos diferentes tipos de pavimento (asfalto, paralelepípedos 

antigos e recentes), que formam expressividades diferentes (CULLEN, 2013), e entulhos 

de diferentes materiais que pisamos nas vias do SHN: trilhos, vidros, tijolos e outros 

restos de construções, restos de comida, roupas e objetos pessoais descartados, pedaços 

de calçada, água com sabão da lavagem de calçadas de lojas e oficinas, entre outros. A 

vontade de tocar nos edifícios não apareceu. Em contrapartida, o sol tocou nossa pele e 

castigou a todo instante durante os percursos, dificultando a caminhabilidade pela região. 

A única experiência de alívio neste sentido se verificou na passagem pelo Largo Junqueira 

Aires, muito sombreado. Cullen (2013) ressalta que as sombras são umas das causas mais 

frequentes de apropriação e ocupação dos espaços, o que justifica a presença de muitos 

moradores de rua ocupando o Largo Junqueira Aires, por ser um espaço de exceção em 

meio a tanto sol e calor. 

4.2.2.2 A historicidade sentida 

As historicidades percebidas durante os percursos se revelaram mais nas fachadas dos 

edifícios do que nos demais elementos da forma urbana do SHN. Estavam impregnadas 

nos edifícios de valor patrimonial preservados, tanto no casario imponente quanto nas 

casas de menor escala, incluindo estilos variados do colonial ao modernista. Algumas ruas 

se tornaram mais especiais do que outras, especialmente o percurso barroco da Cidade 

Alta, o Largo Junqueira Aires, a Av. Câmara Cascudo, a Rua Chile, a Rua Dr. Barata e o 

conjunto inteiro do Antigo Parque Ferroviário das Rocas, que independente dos estados 

de conservação dos edifícios, a historicidade neles se faz presente pelos ornamentos das 
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fachadas. Foram nestes locais que os caminhantes mais se sentiram envolvidos em uma 

ambiência histórica. 

As ruínas, mais do que quaisquer outros tipos de edifícios, geraram uma atmosfera antiga 

e misteriosa, pelo fato dos caminhantes reconhecerem os valores de antiguidade das 

arquiteturas, mas nem sempre conseguirem estabelecer vinculações das edificações com 

os fatos históricos da cidade. 

As praças, em comparação aos edifícios, possuem historicidades pouco sentidas pelos 

caminhantes. Nos passeios, a Praça Pe. João Maria não aparentou ser histórica, a Praça 

João Tibúrcio não revelou nada antigo e as praças André de Albuquerque e Augusto 

Severo chamaram mais atenção pelos usos e elementos formais contemporâneos do que 

pelas características espaciais históricas remanescentes.  

Os lugares da vida cotidiana do passado dos caminhantes são carregados de historicidade; 

pois ao passarem por eles, memórias e sensibilidades vieram à tona imediatamente. São 

historicidades inegáveis, porém de fortes aspectos subjetivos e individuais. 

No exemplo de depoimento a seguir, o caminhante observa que a região é antiga, mas 

aponta que o contraste entre os sentidos humanos, entre sensações agradáveis e 

desagradáveis, interferem na percepção de uma ambiência histórica em sua totalidade: 

“o local não aparenta ser um sítio histórico, apenas um local antigo. Não é 
um lugar agradável para conhecer a história. Tem muita poluição visual e 
sonora o tempo todo. Falta paz! Se uma pessoa não me disser o que é, 
vou ficar sem saber. Alguns edifícios são bonitos, como aquele da 
Pinacoteca, mas não entendo muito a relação com a história da cidade” 
(Caminhante de 24 anos, engenheiro de computação). 

 

Os diferentes passeios pelo SHN apresentaram congruências com as observações de 

Panerai (2014), quando o autor observa que percursos não são forçosamente contínuos e 

interligados uns aos outros. Os sentidos humanos revelaram as heterogeneidades locais, 

que ora caminham em direção a uma leitura histórica do ambiente, mas muitas vezes são 

interrompidas por transformações morfológicas avassaladoras ou problemas decorrentes 

do processo contínuo de urbanização. 

Os percursos sensíveis revelaram sensibilidades variadas, com maior destaque para aquilo 

que se vê na forma urbana do SHN, em detrimento dos demais sentidos humanos. 



Em busca de uma Ambiência Histórica: a percepção da historicidade do Sítio Histórico de Natal RN        218 

 

 

Apesar do esvaziamento de pessoas e um grande número de imóveis desocupados, os 

sentidos comprovam que existe uma dinâmica própria do lugar, que embora desagrade 

em muitos aspectos, mantém o ambiente vivo e uma ambiência particular. 

Em síntese, os passeios pelo SHN revelaram sim historicidades presentes e valorizadas, 

embora para muitos, desconexas com os fatos históricos de Natal, que nos fazem refletir 

sobre a necessidade de investimento em educação patrimonial. Foi unânime a percepção 

de que o local necessita de intervenções que protejam os bens culturais e investimentos na 

gestão patrimonial, que tragam mais urbanidade para o SHN e efetivamente nos façam 

sentir envolvidos em ambiências de tempos passados. 

4.2.3 A ambiência do Sítio Histórico de Natal 

Afinal, qual é a ambiência que Sítio Histórico de Natal revela? Para responder a esta 

questão, voltaremos ao conceito de ambiência em contexto patrimonial e aos aspectos 

que a determina, identificados pelo exame dos documentos patrimoniais (seção 1.3.2 do 

Capítulo 1), para relacioná-los com os resultados dos questionários e percursos sensíveis. 

Nos documentos patrimoniais, encontramos e adotamos o entendimento de ambiência 

em contexto patrimonial como a harmonia na integração de um bem cultural entre suas 

partes e o seu entorno, considerando as dimensões históricas, de uso, sociais, econômicas, 

culturais, entre outras, lembrando que sua composição é dada por materialidades e 

sensibilidades do ambiente. Por este entendimento, não podemos afirmar que a percepção 

do SHN correspondeu totalmente a esta visão de um ambiente harmônico e integrado 

entre as partes de sua forma urbana e seu entorno, na medida em que as relações espaciais 

ou os laços sociais, econômicos ou culturais, considerados pela Recomendação de Nairóbi 

(1976) como requisitos para uma forma urbana ser enquadrada em um conjunto histórico, 

não foi percebida pela maioria dos respondentes do questionário e caminhantes durante 

os percursos sensíveis. 

As partes do bem cultural “Sítio Histórico de Natal” se integram espacialmente de 

maneira fracionada, e as partes não integradas, aparecem em maior quantidade do que as 

que se integram. Podemos perceber um percurso barroco por meio do traçado e das 

volumetrias e fachadas das igrejas católicas da Cidade Alta; um outro conjunto marcado 
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pela ladeira da Av. Câmara Cascudo que faz uma marcante ligação entre a Cidade Alta e a 

Ribeira, composto por um casario eclético; e um terceiro conjunto correspondente ao 

núcleo inicial da Ribeira, marcado pelas atividades comerciais e serviços ligados à pesca, 

máquinas e automóveis, locados em edifícios protomodernistas e modernistas. Mesmo 

estes conjuntos “mais homogêneos” apresentam muitas heterogeneidades formais, 

decorrentes das transformações espaciais identificadas pela análise morfológica (Capítulo 

3) e pelos participantes da pesquisa (questionários e percursos sensíveis). 

As historicidades, como podemos denominar os aspectos históricos, foram reconhecidas 

isoladamente nas fachadas dos edifícios e em alguns vestígios históricos que resistem nas 

ruas e praças, como os trilhos desativados, ainda encravados em algumas ruas (Rua Chile 

e Rua das Donzelas) e até edifícios (antiga marcenaria do conjunto ferroviário das Rocas), 

calçamentos antigos em frente à Igreja de N. S. do Rosário dos Pretos e Tv. Pax,  

monumentos e bustos de algumas praças. A mistura de diferentes estilos arquitetônicos 

também foi identificada como uma característica da forma urbana que emana 

historicidade, por ser capaz de marcar espacialmente tempos distintos da história urbana e 

arquitetônica. 

Os usos, muitas vezes, são responsáveis pela legibilidade de conjuntos: concentração de 

imóveis desocupados e estabelecimentos de serviço nas primeiras ruas da Ribeira, 

conjunto de instituições no eixo que vai da Rua da Conceição (Cidade Alta), desce a Av. 

Câmara Cascudo e termina na Av. Duque de Caxias (Ribeira), entorno de igrejas barrocas 

na Cidade Alta e concentração de atividades industriais nos arredores do porto. Há 

também um enfoque cultural da região desenvolvido nos teatros, que hoje em dia não 

estão todos em funcionamento; em algumas instituições (Pinacoteca e museus) e nos 

espaços livres públicos, em eventos não permanentes. A vontade da maioria dos 

participantes da pesquisa é que o SHN ofereça oportunidades de usos mais diversificados, 

que se integrem ao estilo contemporâneo de vida da sociedade. 

Os laços sociais pouco foram percebidos, visto que as imaterialidades aparecem em 

segundo plano no SHN se comparadas à realidade formal das arquiteturas. Por outro 

lado, a presença de moradores de rua na região se apresenta como um comportamento 

social indesejável pelos participantes da pesquisa, embora presente na realidade local. As 
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atividades identificadas como fatores de urbanidade em torno do Conjunto São Pedro e 

nas ruas em torno do antigo conjunto ferroviário, ambas nas Rocas, foram vistas como 

comportamentos sociais diferenciados em comparação à outras regiões da cidade, porém 

de maneira positiva. 

Os aspectos econômicos percebidos se restringem às atividades portuárias e ao comércio 

varejista, sobretudo da Ribeira, visto como em processo em decadência pela quantidade 

de imóveis destinados a este fim que se encontram de portas fechadas, porém em pleno 

funcionamento para públicos determinados da cidade. 

Culturalmente há maior unidade na associação de toda a região aos valores culturais, pela 

presença de museus e teatros importantes da cidade como o Teatro Alberto Maranhão e a 

Casa da Ribeira, pelo carnaval oriundo das comunidades das Rocas e da Ribeira, pelas 

festas que frequentemente acontecem nos espaços livres públicos, pelos exemplares 

arquitetônicos identificados como ricos e belos e pela expressão artística dos grafites e 

pinturas murais nos vários muros encontrados pelo SHN. Há um forte desejo dos 

participantes da pesquisa de que as atividades culturais da região se intensifiquem, visto 

que muitas instituições voltadas para o uso cultural se encontram de portas fechadas 

cotidianamente. 

A partir de agora, queremos relacionar os quatro aspectos que determinam a noção de 

ambiência em contexto patrimonial aos resultados da pesquisa. 

4.2.3.1 A envolvente percebida 

Os participantes da pesquisa não expuseram muitas opiniões sobre a envolvente do SHN, 

por muitas vezes não conhecerem os limites que separam o bem tombado do entorno. 

Apareceram algumas preocupações acerca dos entornos de edifícios que sofreram 

intervenções contemporâneas, que pareceram não se preocupar com a visão de conjunto 

e projetaram formas que não são compatíveis com a envolvente. Pensando no futuro, 

desejaram que esta prática não se repita, agora que o SHN é protegido. Tratam-se, 

portanto, de preocupações de ordem estética que já podíamos encontrar na Carta de 

Atenas sobre o Restauro dos Monumentos (1931) e na Carta de Burra (1980), que prezam 

pela manutenção de fisionomias e entornos que não se choquem com os valores 

patrimoniais cravados nas formas urbanas históricas. 
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Sabemos que na delimitação espacial do SHN foi definida uma zona envolvente do bem 

tombado – poligonal de entorno – que frequentemente aparece como importante fator 

para a preservação do patrimônio cultural em vários documentos patrimoniais como a 

Carta de Veneza sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios (1964), a 

Recomendação sobre a Preservação de Bens Culturais ameaçados por Obras Públicas 

(1968), a Declaração de Xi’an (2005) e a Carta sobre os Itinerários Culturais (2008). Nesta 

referida poligonal de entorno do SHN é que encontramos a maior parte das edificações 

destinadas ao uso residencial, incluindo edifícios verticais, assim como encontramos bens 

culturais de estimado valor patrimonial. Neste sentido, percebemos que a zona de 

amortecimento do SHN ora se configura como o próprio bem cultural e ora apresenta 

características indesejáveis que afetam, no mínimo, silhuetas do bem protegido27. 

Nas Normas de Quito (1967) vimos a discussão do impacto no ambiente e a simultânea 

valorização do entorno de uma edificação quando se introduz construções 

contemporâneas de especial interesse. No SHN, a situação em que essa questão mais se 

evidencia corresponde ao Terminal Marítimo de Passageiros, localizado no Largo da Rua 

Chile. Alguns caminhantes, durante os percursos sensíveis, mencionaram que o edifício 

era muito bonito, mas o acesso não era fácil. Além disso, não verificamos até hoje o 

impacto positivo da edificação em seu entorno, com exceção das opiniões estéticas de 

algumas pessoas. Já de acordo com as teorias de restauro como as de Gustavo 

Giovannoni (1873-1947/2013) e Cesare Brandi (1906-1988/2014) e as metodologias de 

intervenção em bens culturais como as de Francisco de Gracia (1996) e Steven Tiesdell, 

Taner Oc e Tim Heath (1996), apreciadas na atualidade por profissionais que atuam na 

área, a qualidade arquitetônica do terminal é questionável por não considerar a ambiência 

dos edifícios vizinhos e as características que conferiam integridade e autenticidade ao 

edifício do antigo frigorífico, anexo à nova edificação contemporânea, em grande escala, 

em suas decisões projetuais. Assim, a proposta não apresenta o equilíbrio ideal entre o 

novo e as preexistências, defendido pela Carta de Brasília (1995) e pela Carta sobre o 

Patrimônio Construído Vernáculo (1999). 

                                            
27 Os edifícios verticais localizados na poligonal de entorno do SHN são antecedentes ao processo de tombamento 
da área. 
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4.2.3.2 A percepção do estado de conservação dos elementos da forma urbana 

Tanto os questionários, quanto os percursos sensíveis, apresentaram como um dos 

resultados o reconhecimento dos valores patrimoniais, mas principalmente das muitas 

deteriorações na forma urbana do SHN, sobretudo nas fachadas dos edifícios e nos 

mobiliários urbanos, que contribui para uma percepção menos histórica da área. São, de 

fato, consequências dos “usos impróprios, ampliações inconvenientes e transformações 

abusivas ou desprovidas de sensibilidade” e provocadas por várias formas de poluição 

(LOPES; CORREIA, 2014, p. 210), como aponta a Recomendação de Nairóbi (1976). 

Além disso, os participantes da pesquisa opinam que há um descaso em relação à 

conservação dos edifícios, que ao passarem por intervenções, não recebem o devido 

respeito às preexistências, desrespeitando as orientações presentes em documentos como 

a Carta de Veneza (1964), Carta de Washington (1987) e Princípios de La Valetta sobre a 

Salvaguarda e Gestão das Cidades e Conjuntos Urbanos Históricos (2011). 

Dentre as transformações percebidas com mais frequência estão as retiradas ou 

colocações de revestimentos nas superfícies das fachadas, a descaracterização das 

esquadrias, a colocação de decorações ou letreiros nas fachadas e as demolições de partes 

dos edifícios, em conformidade com os problemas frequentemente identificados na Carta 

de Veneza (1964), na Recomendação de Nairóbi (1976), na Carta de Burra (1980), na 

Carta Internacional de Washington sobre a Salvaguarda das Cidades Históricas (1987) e 

no Memorando de Viena (2005).  

Entre os desejos apontados para este quesito “conservação da forma urbana”, estão a 

ocupação dos imóveis desocupados e deteriorados e o fomento à continuação da 

historicidade local, atingindo as futuras gerações. Neste sentido, acreditam que a mistura 

de estilos arquitetônicos é interessante e deve ser mantida no SHN. 

4.2.3.3 Legados culturais transmitidos  

Houve uma percepção frequente nos questionários de que o SHN ainda guarda muitos 

edifícios históricos, capazes de transmitir legados culturais, associados à história e 

identidade da cidade, tanto na atualidade, quanto nos tempos futuros, se houver uma 

política de preservação mais atuante. Este aspecto é discutido como essencial para a 

fruição das ambiências em contexto patrimonial nos textos da Carta de Atenas sobre o 
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Urbanismo Moderno (1933), do Manifesto de Amsterdã (1975), da Declaração de Xi’an 

(2005), da Carta sobre a Interpretação e Apresentação de Sítios Culturais (2008) e da 

Carta sobre os Itinerários Culturais (2008). Assim, os participantes da pesquisa defendem 

a permanência de diferentes estilos arquitetônicos na área e pedem, sobretudo nas 

reflexões durante os percursos sensíveis, um maior acesso às edificações de uso público 

como museus, pinacoteca e igrejas, que muitas vezes se encontram de portas fechadas 

para visitação. 

Nas respostas das pessoas ao questionário e nas considerações anotadas em diário de 

campo durante os passeios, percebemos que linhas historicistas aplicadas nas fachadas de 

edificações contemporâneas foram confundidas como características que emanam 

historicidades e são dotadas de valores patrimoniais, transmitindo um legado de falsos 

históricos na arquitetura. 

4.2.3.4 Existe uma conservação integrada? 

A percepção dos participantes da pesquisa em relação à gestão patrimonial do SHN vai 

em sentido contrário ao ideal de Conservação Integrada exposto pelo Manifesto de 

Amsterdã (1975) e pela Declaração de Amsterdã (1975), embora considerem que no local 

existam edifícios importantes que se integram à vida na cidade contemporânea. A pouca 

movimentação de pessoas nas ruas, o grande número de imóveis desocupados, assim 

como falta de maiores atrativos na área, contribuem para os desejos comuns de ver o 

SHN integrado ao planejamento, gestão e ações na cidade, recebendo incentivos de 

maneira igualitária às outras regiões de Natal que são mais privilegiadas nestes aspectos. 

 

A ambiência do SHN revela, portanto, uma atmosfera histórica devido a presença de 

formas urbanas que ainda remetem à história do lugar, porém, sempre em contraste com 

problemas de ordem estética, social, econômica, cultural, entre outras, que geram 

lamentações e desejos nos participantes da pesquisa de verem o ambiente restaurado, 

habitado, utilizado dia e noite e valorizado enquanto patrimônio local e nacional. 

As transformações na forma urbana reconhecidas foram identificadas como fatores que 

consequentemente transformam também as ambiências locais, porém não são capazes de 
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aniquilar historicidades, embora que algumas dessas transformações sejam passíveis de 

serem confundidas como tendo valor histórico, por desconhecimentos da história urbana 

e transmissões confusas do legado cultural local.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A motivação desta tese se deu por um incômodo particular com o estado atual da forma 

urbana do Sítio Histórico de Natal (SHN), que na minha percepção, não foi valorizada 

como patrimônio cultural de maneira suficiente para manter sua preservação; seja pelos 

gestores ou pela população, de maneira geral. Assim, nesta tese procuramos compreender 

a historicidade local na ótica de quem conhece o lugar, tomando como objeto de estudo 

as transformações da forma urbana e a percepção da historicidade do Sítio Histórico de 

Natal (SHN). Nosso objetivo foi atingido e durante o desenvolvimento do estudo 

vivenciei surpresas com algumas características que a forma urbana do SHN apresentava, 

bem como com a percepção dos participantes da pesquisa que valorizaram o patrimônio 

cultural mais do que o esperado. 

Antes de responder a questão de pesquisa, gostaria de fazer um breve relato do processo 

do doutorado. Mais uma vez, como no mestrado, senti-me envolvida afetivamente com a 

pesquisa acadêmica, que apesar de ser cheia de regras, e por isso se tornar enfadonha para 

alguns, para mim foi sempre estimulante por ter desenvolvido um trabalho com uma 

temática que gosto e julgo importante para a urbanidade natalense, com apoio essencial de 

alguns professores do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

UFRN, e sobretudo, com a liberdade de escolhas concedida durante as orientações. 

As escolhas metodológicas revelaram algumas dificuldades e surpresas. Quem pesquisa 

mapas e fotografias antigas de Natal e do Rio Grande do Norte, de maneira geral, sabe 

que os dados iconográficos são escassos; então, logo de início precisei encarar essa 

dificuldade para compreender o processo de conformação urbana inicial de Natal, 

superada por observações minuciosas das iconografias disponíveis e leitura atenta aos 

relatos dos viajantes e publicações de pesquisadores que se dedicaram ao tema. Para o 

inventário de fachadas, a maior dificuldade foi encontrar documentos com informações 

de datas ou reformas das edificações. Este mesmo problema encontrei ao analisar os 

espaços livres públicos que compõem o SHN. Quanto aos questionários, a receptividade 

foi menor do que a esperada e atribuo o fato ao desinteresse das pessoas a responderem 

pesquisas que demoram mais de cinco minutos, principalmente aquelas que não me 
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conhecem e não consideram a seriedade do estudo. Por outro lado, os comentários 

recebidos nos questionários, no campo que era opcional, foram contribuições valiosas e 

relatos surpreendentes de afeto ao lugar e de contentamento dos respondentes pela 

importância da pesquisa que estavam respondendo. Os percursos sensíveis, apesar dos 

desconfortos causados pelo sol, calor, odores desagradáveis, problemas sociais vistos, 

entre outros sentidos, foram muito agradáveis e satisfatórios ao ver os caminhantes 

refletindo e se surpreendendo com histórias locais, arquiteturas e vida cotidiana. Dado 

este tipo de abordagem escolhida, foi inevitável esconder minhas próprias percepções 

acerca do objeto de estudo, embora eu tenha evitado expressá-las. 

As transformações mais intensas da forma urbana do SHN não passam despercebidas por 

quem frequenta o local. É algo que assusta e provoca insatisfações de ordens estéticas, 

históricas, culturais, sociais, econômicas e público-administrativas. No meu caso, virou 

também motivação de pesquisa, e assim, gerou uma série de dificuldades no momento de 

estabelecer os marcos teóricos da investigação, dada a amplitude do problema colocado. 

Não é fácil abarcar várias áreas de pesquisa – Patrimônio Cultural, História Urbana e 

Psicologia Ambiental – em um mesmo trabalho. Certamente foi o maior desafio. 

Perguntamos inicialmente de que maneira as mudanças espaciais no Sítio Histórico 

de Natal a partir da segunda metade do século XX afetam a historicidade que se 

faz presente na ambiência local, de acordo com a percepção dos residentes da 

cidade. Essas mudanças espaciais, entendidas como transformações da forma urbana, 

foram percebidas de maneira mais negativa que positiva, na medida em que muitos traços 

históricos das edificações e dos espaços públicos sumiram do SHN ou se apresentam de 

maneira menos evidente que os problemas socioambientais do entorno imediato. A 

percepção positiva esteve relacionada à resistência de imóveis de valor patrimonial na 

área, incluindo as ruínas, e à diversidade de estilos arquitetônicos compartilhando as 

mesmas ruas, deixando um testemunho histórico – fonte para a historicidade – dos vários 

tempos vivenciados na região. 

A compreensão da historicidade do Sítio Histórico de Natal na ótica de quem conhece o 

lugar, objetivo geral da tese, mostrou-se equilibrada entre esses aspectos positivos e 

negativos. Os respondentes dos questionários e os caminhantes que fizeram os passeios 
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sensíveis consideram a interferência das transformações na forma urbana do SHN na 

historicidade local pela descaracterização dos edifícios e praças, pela degradação física 

decorrente de comportamentos de vandalismo encontrada em todos os tipos de 

elementos morfológicos da área e pela dificuldade de relacionar os elementos da forma 

urbana e as práticas sociais locais aos fatos históricos da cidade. Em contrapartida, a 

historicidade é reconhecida nos ornamentos ecléticos dos edifícios, nas marquises 

modernistas, nos bustos e esculturas das praças, nas ruínas e na memória de quem viveu 

suas histórias particulares no SHN; ou seja, é mais associada às materialidades do que às 

imaterialidades do patrimônio cultural da cidade.  

Os objetivos específicos foram cumpridos com sucesso. No Capítulo 2 conseguimos 

relatar e caracterizar a forma urbana do SHN desde sua gênese, até meados do século XX, 

momento em que a malha urbana da região mais antiga de Natal já se encontrava 

totalmente completa, após passar pelo primeiro processo de modernização. Deste modo, 

foi possível comparar a situação da forma urbana do SHN em meados do século XX à 

situação atual e comprovar as maiores transformações oriundas do processo mais intenso 

de modernização ocorrido nas últimas décadas. 

Quanto à compreensão da relação entre ambiência e historicidade do SHN, verificamos 

que a historicidade ainda está muito presente na ambiência local, apesar de reconhecidas 

transformações espaciais, porém sempre combinada às sensibilidades desagradáveis como 

sujeiras, entulhos, falta de acessibilidade, presença de bêbados e drogados nas ruas, 

passeios e calçadas, pessoas em situação de vulnerabilidade social e percepção de declínio 

econômico e cultural da região dada a desocupação de muitos imóveis e o pequeno fluxo 

de pessoas.  

Os questionários respondidos não deixaram dúvidas quanto ao reconhecimento do valor 

patrimonial do SHN, e mais do que isso, demonstraram que os respondentes atribuem 

importância ao patrimônio cultural local e externo.  

Em relação à identificação dos pontos de convergência e divergência entre as orientações 

para reabilitação de bens culturais e as preferências dos participantes da pesquisa, 

apresentaram mais convergências que divergências, visto que os únicos aspectos 

divergentes foram os desejos de demolição de algumas edificações descaracterizadas, que 
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é uma posição considerada extrema pela maioria dos documentos patrimoniais, e o gosto 

por edificações contemporâneas monumentais, caso do edifício do Terminal Marítimo de 

Passageiros, que se chocam com a ambiência do entorno. Já as convergências foram 

evidentes em muitos aspectos: na importância atribuída aos edifícios históricos no 

contexto da cidade contemporânea, em sintonia com os ideais de Conservação Integrada; 

nos desejos de intervenções compatíveis com as características preexistentes dos bens 

culturais, de ocupação de imóveis que se encontram desocupados e deteriorados e de 

transmissão de legados culturais locais por meio da continuação das historicidades locais; 

e na defesa de preservação dos tecidos urbanos como um todo e não apenas de edifícios 

isolados. 

A hipótese do trabalho se confirma, já que os participantes da pesquisa reconhecem que 

a ambiência do SHN está se distanciando de sua historicidade, em meio as tantas 

transformações na forma urbana que se intensificaram a partir de meados do século XX, 

capazes de interferirem nas características estéticas, na economia, nas práticas sociais e 

culturais do lugar. Como mencionado na introdução, há ressalvas em relação a esta tese. 

A ideia inicial de que os participantes da pesquisa pudessem reconhecer a presença de 

edifícios e espaços públicos que nos remetem a um tempo passado, de fato, aconteceu; 

porém encarar com naturalidade algumas transformações ocorridas na forma urbana do 

SHN, valorizando apenas monumentos isolados, foi uma premissa que não se confirmou. 

Para nossa surpresa e contentamento, os respondentes da pesquisa não encararam com 

naturalidade as transformações da forma urbana local, e pelo contrário, gostariam que a 

política patrimonial fosse mais atuante no sentido de preservar o que ainda resiste ao 

tempo. Sobre a valorização restrita aos edifícios isolados, também não aconteceu, pois as 

pessoas relataram a importância da preservação completa do tecido urbano.  

Os resultados obtidos podem ter decorrido do alto nível de instrução – nível superior – 

dos participantes da pesquisa, embora os respondentes de nível fundamental e médio, 

mesmo em pequena quantidade, tenham partilhado das mesmas opiniões. Porém, se 

tivéssemos um grande público, de perfis mais variados, como participante do estudo, essa 

percepção de que tudo é histórico talvez não ficasse tão evidente. Um público mais idoso 

também talvez tivesse uma percepção de historicidade maior pelas lembranças afetivas 

vivenciadas no SHN e percebesse mais transformações do que as percebidas, uma vez 
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que testemunharam as maiores mudanças da cidade nas últimas décadas. Portanto, 

gostaríamos de ressaltar que o resultado desta tese é atribuído a um perfil jovem e 

universitário de respondentes, mas que em pesquisas posteriores podemos verificar se as 

mesmas respostas ocorrem para outros perfis. 

Ainda em relação às historicidades, outra ressalva deve ser considerada. Na primeira fase 

de modernização, os novos edifícios eram construídos com pretensões “superar” o legado 

arquitetural do passado, de estilo colonial. Em uma segunda fase, de transformações mais 

intensas na forma urbana, que se distanciam de estilos historicistas da arquitetura, os 

edifícios modernos e contemporâneos chegavam com uma nova postura estética e 

construtiva, também de oposição com a arquitetura tradicional implantada até o 

momento. Hoje, do colonial ao moderno, reconhecemos todos os estilos como 

carregados de valores históricos e culturais; o que se configura como um processo de 

“transformação de historicidades” constante que vivemos ao longo dos anos. 

Talvez a principal contribuição da tese tenha sido combinar a análise morfológica à 

percepção da historicidade do SHN, no sentido de que os respondentes olhassem a forma 

urbana local com mais atenção e refletissem sobre o futuro que eles desejam para o 

patrimônio cultural natalense. Este tipo de informação obtida é essencial no momento em 

que se propõem políticas de preservação cultural, para que se garantam ações eficazes em 

relação à urbanidade local. Esse olhar mais apurado para as arquiteturas revelou gosto por 

ruínas e antiguidades, descobertas arquitetônicas que os participantes da pesquisa nunca 

tinham visto antes ou há muito tempo não viam, as suas vontades de restaurarem 

edificações pequenas e grandes e tomarem para si, a necessidade de obras de 

infraestrutura urbana que garantam acessibilidade física e de informação aos moradores e 

visitantes e o desejo de ver o SHN com usos diversificados para que seja habitado por 

pessoas de todas as idades e variados perfis. 

Como previsto, o estudo contribuiu também para o conhecimento da evolução histórica 

do SHN sob o ponto de vista morfológico, a constatação da real situação da valorização 

do patrimônio cultural da cidade e da importância de uma forma urbana preservada para a 

preservação da história do lugar, que possibilite a manutenção de uma ambiência marcada 

pelas historicidades. 
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Acredito que esta tese não terminou. É apenas o pontapé inicial para muitos trabalhos a 

serem desenvolvidos em um futuro próximo e a longo prazo. Ao longo do curso de 

doutorado algumas publicações divulgaram resultados parciais da pesquisa, mas muito 

ainda pode ser divulgado. As futuras publicações podem refletir sobre a formulação de 

diretrizes para gestão e reabilitação patrimonial, seja local ou externa, baseada nos 

resultados obtidos, sobre a produção arquitetônica e urbana contemporânea em Sítios 

Históricos Urbanos e sobre a própria produção arquitetônica que se encontra no SHN, 

abordando aspectos como filiações estilísticas e suas particularidades locais, relações 

espaciais público x privadas, potencialidades imobiliárias, entre vários outros. O trabalho 

reuniu um acervo documental que pode alimentar trabalhos futuros que tenham o mesmo 

universo de estudo. Neste acervo há 1613 fichas de inventário de fachadas simplificado, 

que pode ser expandido para um inventário mais completo que possibilite estudar mais 

detalhadamente os elementos que compõem as formas urbanas do SHN. 

Estas considerações finais, na realidade, nunca se acabam, dada a dinâmica do ambiente 

em constante transformação. A salvaguarda de SHUs decorre de um processo histórico 

de valorização do patrimônio urbano como um bem cultural, numa relação de paralelismo 

com o reconhecimento da importância da preservação de ambiências históricas, assim 

como vimos no primeiro capítulo desta tese. Este processo ainda se encontra em 

construção e os discursos deste processo caminham em direção à Conservação Integrada, 

mas frequentemente enfrentam desafios gerados pelos diferentes pontos de vista, modos 

divergentes de conhecimento de valores patrimoniais e insuficientes poderes políticos. A 

situação do SHN não é diferente e parece ser ainda mais problemática, já que até o 

momento as ações não lograram o êxito esperado. 
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Questionário sobre o Sítio Histórico de Natal
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Este é um convite para você participar da pesquisa "Em busca de uma ambiência histórica: a 
percepção da historicidade da forma urbana do Sítio Histórico de Natal RN", que tem como 
pesquisadora responsável a arquiteta Cíntia Camila Liberalino Viegas, doutoranda do Programa 
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Esta pesquisa pretende compreender a presença de uma ambiência histórica no Sítio 
Histórico de Natal RN na perspectiva de quem mora na cidade e conhece o lugar. O motivo que 
nos leva a fazer este estudo são as transformações espaciais pelas quais o lugar passou, 
principalmente nas últimas décadas. Caso você decida participar, deverá responder um 
questionário em ambiente virtual com perguntas sobre a arquitetura local e gastará em media 15 
minutos para isso. Ao responder o questionário você não sofrerá quaisquer riscos significativos, 
além da expressão da sua opinião. Para minimizar algum possível desconforto e manter a sua 
privacidade, o questionário é anônimo e deve ser respondido individualmente. A pesquisa não 
trará benefícios pessoais ou financeiros diretos para você ou para a pesquisadora, exceto a 
produção acadêmica decorrente do estudo. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar 
suas dúvidas ligando para Cíntia Camila Liberalino Viegas, telefone: 84 99908-7858. Você tem o 
direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 
sem nenhum prejuízo para você. Por se tratar de uma pesquisa em ambiente virtual, ela não está 
isenta de falhas técnicas decorrentes dessa modalidade de coleta de dados, mas os dados que 
você irá nos fornecer serão confidenciais e apenas serão divulgados em congressos e 
publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Os 
dados dessa pesquisa serão guardados pela pesquisadora responsável em local seguro e por 
um período de 5 anos. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 
3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – 
Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Natal/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.

* Required

1. Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados
serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, ao
assinalar a opção “aceito”, concordo em participar da pesquisa “Em busca de uma
ambiência histórica: a percepção da historicidade da forma urbana do Sítio Histórico
de Natal RN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em
congressos e publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. *
Mark only one oval.

 Aceito

 Não aceito

2. Em qual bairro você mora? *
Mark only one oval.

 Cidade Alta, Ribeira, Rocas, Petrópolis, Tirol ou Alecrim

 Outro

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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3. Há quanto tempo você mora em Natal? *

4. Com qual frequência você costuma ir ao Sítio Histórico de Natal? *
Mark only one oval.

 Diariamente

 de 2 a 4 vezes por mês

 1 vez por mês

 Esporadicamente

5. Examine a cena urbana 1 apresentada abaixo e responda: você considera que a
arquitetura está... *

Mark only one oval.

 Preservada

 Um pouco modificada

 Mais modificada do que preservada

 Descaracterizada

6. Marque abaixo os números das edificações da cena 1 que você considera que
contribuem positivamente para que a paisagem do Sítio Histórico de Natal seja
histórica. *
Check all that apply.

 1
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 4
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7. Você eliminaria algum edifício para aumentar a qualidade histórica da cena 1? *
Mark only one oval.

 Todos

 Quase todos

 Poucos

 Nenhum

8. Examine a cena urbana 2 apresentada abaixo e responda: você considera que a
arquitetura está... *

Mark only one oval.

 Preservada

 Pouco modificada

 Mais modificada do que preservada

 Descaracterizada

9. Marque abaixo os números das edificações da cena 2 que você considera que
contribuem positivamente para que a paisagem do Sítio Histórico de Natal seja
histórica. *
Check all that apply.



22/05/17 15:29Questionário sobre o Sítio Histórico de Natal

Página 7 de 36https://docs.google.com/forms/d/1PgGNLpWhIhWRSzcf-aZORtD2u8ari5VMDEgIbIizAWQ/printform

 1

 2

 3



22/05/17 15:29Questionário sobre o Sítio Histórico de Natal

Página 8 de 36https://docs.google.com/forms/d/1PgGNLpWhIhWRSzcf-aZORtD2u8ari5VMDEgIbIizAWQ/printform

 4  

 5  

 6  



22/05/17 15:29Questionário sobre o Sítio Histórico de Natal

Página 9 de 36https://docs.google.com/forms/d/1PgGNLpWhIhWRSzcf-aZORtD2u8ari5VMDEgIbIizAWQ/printform

 7  

 8  

 9  



22/05/17 15:29Questionário sobre o Sítio Histórico de Natal

Página 10 de 36https://docs.google.com/forms/d/1PgGNLpWhIhWRSzcf-aZORtD2u8ari5VMDEgIbIizAWQ/printform

 10

 11

 12



22/05/17 15:29Questionário sobre o Sítio Histórico de Natal

Página 11 de 36https://docs.google.com/forms/d/1PgGNLpWhIhWRSzcf-aZORtD2u8ari5VMDEgIbIizAWQ/printform

 13  

 14  

 15  



22/05/17 15:29Questionário sobre o Sítio Histórico de Natal

Página 12 de 36https://docs.google.com/forms/d/1PgGNLpWhIhWRSzcf-aZORtD2u8ari5VMDEgIbIizAWQ/printform

 16

 17

 18



22/05/17 15:29Questionário sobre o Sítio Histórico de Natal

Página 13 de 36https://docs.google.com/forms/d/1PgGNLpWhIhWRSzcf-aZORtD2u8ari5VMDEgIbIizAWQ/printform

10. Você eliminaria algum edifício para aumentar a qualidade histórica da cena 2? *
Mark only one oval.

 Todos

 Quase todos

 Poucos

 Nenhum

11. Examine a cena urbana 3 apresentada abaixo e responda: você considera que a
arquitetura está... *

Mark only one oval.

 Preservada

 Pouco modificada

 Mais modificada do que preservada

 Descaracterizada

12. Marque abaixo os números das edificações da cena 3 que você considera que
contribuem positivamente para que a paisagem do Sítio Histórico de Natal seja
histórica. *
Check all that apply.

 1  
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13. Você eliminaria algum edifício para aumentar a qualidade histórica da cena 3? *
Mark only one oval.

 Todos

 Quase todos

 Poucos

 Nenhum

Sítio Histórico de Natal: antes e hoje
Avalie os pares de fotografias abaixo (fotos antigas e atuais do mesmo lugar) :

14. Na sua opinião... *

Mark only one oval.

 O ambiente histórico foi preservado

 O ambiente histórico foi pouco alterado

 O ambiente perdeu algumas características históricas

 O ambiente perdeu muitas características históricas
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15. Na sua opinião... *

Mark only one oval.

 O ambiente histórico foi preservado

 O ambiente histórico foi pouco alterado

 O ambiente perdeu algumas características históricas

 O ambiente perdeu muitas características históricas

16. Na sua opinião... *

Mark only one oval.

 O ambiente histórico foi preservado

 O ambiente histórico foi pouco alterado

 O ambiente perdeu algumas características históricas

 O ambiente perdeu muitas características históricas
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17. Na sua opinião... *

Mark only one oval.

 O ambiente histórico foi preservado

 O ambiente histórico foi pouco alterado

 O ambiente perdeu algumas características históricas

 O ambiente perdeu muitas características históricas

18. Na sua opinião... *

Mark only one oval.

 O ambiente histórico foi preservado

 O ambiente histórico foi pouco alterado

 O ambiente perdeu algumas características históricas

 O ambiente perdeu muitas características históricas
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19. Na sua opinião... *

Mark only one oval.

 O ambiente histórico foi preservado

 O ambiente histórico foi pouco alterado

 O ambiente perdeu algumas características históricas

 O ambiente perdeu muitas características históricas

20. Na sua opinião, a preservação de prédios históricos... *
Mark only one oval.

 É muito importante

 É importante

 É importante só para os monumentos

 É indiferente

 É desnecessária

21. Você considera que o Sítio Histórico de Natal ainda preserva um grande número de
edifícios históricos? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Talvez

22. Você considera que as praças do Sítio Histórico de Natal possuem características que
nos fazem lembrar o passado do lugar? *
Mark only one oval.

 Muitas

 Algumas

 Poucas

 Nenhuma
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23. Na sua opinião, esta sequência 1 de fotografias do Sítio Histórico de Natal apresenta
edifícios que: *

Mark only one oval.

 São todos históricos

 Alguns não são históricos

 Nenhum é histórico
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24. Na sua opinião, esta sequência 2 de fotografias do Sítio Histórico de Natal apresenta
edifícios que: *

Mark only one oval.

 Apesar das transformações, são todos históricos

 Alguns não são mais históricos porque sofreram muitas transformações

 Todos sofreram muitas transformações e deixaram de ser históricos
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25. Na sua opinião, esta sequência de fotografias 3 do Sítio Histórico de Natal apresenta
edifícios que: *

Mark only one oval.

 Alguns ainda são históricos

 Alguns já foram históricos

 Nenhum é histórico
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26. Na sua opinião, esta sequência de fotografias 4 do Sítio Histórico de Natal apresenta
edifícios que: *

Mark only one oval.

 São todos históricos

 Todos já foram históricos, mas alguns deixaram de ser porque perderam
características históricas

 Existem alguns que nunca foram históricos

 Nenhum é histórico
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27. Avalie os itens a seguir e marque as alternativas que você concorda de acordo com
sua vivência no Sítio Histórico de Natal e as fotografias apresentadas ao longo desta
pesquisa. *
Check all that apply.

 Os edifícios mais antigos possuem maior qualidade arquitetônica

 Quando novos edifícios foram construídos no Sítio Histórico de Natal, na maioria dos
casos houve a preocupação com arquitetura antiga dos edifícios vizinhos

 Os edifícios modernos são bonitos

 Os edifícios mais novos atrapalham a visão histórica do lugar

 A maioria das edificações do Sítio Histórico de Natal é bem conservada

 O Sítio Histórico de Natal é bonito em sua totalidade

 O Sítio Histórico de Natal ainda guarda muitos edifícios históricos

 Preservar os edifícios históricos é importante para a vida na cidade contemporânea

 Só é importante preservar a arquitetura dos edifícios maiores como as igrejas, o teatro e
as instituições

 Muitas casas são simples e por isso não tem problema modificar suas arquiteturas

28. Assinale nas opções abaixo as transformações que você considera serem mais
frequentes nas arquiteturas dos edifícios do Sítio Histórico de Natal. *
Check all that apply.

 Ampliações dos edifícios

 Demolições de partes dos edifícios

 Descaracterização das portas e janelas

 Mudanças nos telhados

 Mudanças (acréscimo ou retirada) nos revestimentos das fachadas (pedras, cerâmicas,
tijolos, tintas, etc.)

 Retirada de decorações das fachadas

 Colocação de decorações ou letreiros nas fachadas

 Não percebo muitas transformações

Informações sobre o respondente
Os itens a seguir visam apenas caracterizar a amostra dos nossos respondentes

29. Sexo *
Mark only one oval.

 Feminino

 Masculino
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30. Faixa etária *
Mark only one oval.

 de 18 a 30 anos

 de 31 a 45 anos

 de 46 a 60 anos

 acima de 60 anos

31. Nível de instrução *
Mark only one oval.

 Ensino fundamental incompleto

 Ensino fundamental

 Ensino médio incompleto

 Ensino médio

 Superior incompleto

 Superior

32. Sua atuação profissional ou estudo está relacionada de alguma maneira à temática
deste questionário? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

Observação adicional

33. Obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais o Sítio Histórico de Natal. Caso
você tenha alguma observação que acredite ser importante para este trabalho, por
favor escreva aqui.
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Powered by

34. Você poderia encaminhar o link deste questionário
(https://goo.gl/forms/nsUp3yGiBroc1WVM2) ou indicar o contato (nome com e-mail) de
alguém que você considera que gostaria de responder este questionário?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/forms/nsUp3yGiBroc1WVM2&sa=D&ust=1495480997787000&usg=AFQjCNG6Ueg0cOH0DA4YXYQDuAskJtU1VQ


DIÁRIO DE CAMPO

Apêndice 05 



Passeio 1 – 02/09/2017 (sábado) 
Perfil do caminhante: 24 anos, engenheiro de computação. 

Hoje o passeio funcionou como um pré-teste para os futuros percursos. Dividimos o passeio 
em duas partes – Cidade Alta e parte baixa (Ribeira e Rocas) – gastando em torno de 30 
minutos para cada uma destas partes. Chegamos por volta das 8:50 e estacionamos o carro 
na rua Vigário Bartolomeu, próximo ao SESC. Pedi ao caminhante para que ele fosse 
destacando tudo aquilo que chamasse a sua atenção no percurso. Caminhamos em direção à 
rua João Pessoa e desde o início percebemos lixo na calçada acompanhado do odor 
desagradável que exalava. O caminhante destacou a poluição visual da região por falta de 
padronização dos letreiros. O que me chamou atenção foi o cheiro de frutas da época que 
estavam sendo vendidas em uma das lojas. Ainda sobre a rua Vigário Bartolomeu, 
verificamos muitos edifícios comerciais fechados e os comércios que estavam em 
funcionamento ligavam o som muito alto causando um desconforto sonoro pela mistura de 
sons que vinham em diferentes direções. Apesar da região ser saneada, encontramos vários 
esgotos a céu aberto, de odor desagradável. Eu percebi também o hábito de lavagem de lojas e 
calçadas. O caminhante se sentiu desconfortável vendo carros estacionados dos dois lados de 
uma rua tão estreita. Já nos aproximando da rua João Pessoa o caminhante verificou que não 
há uma padronização de calçadas, o que dificulta a acessibilidade. Na praça Padre João 
Maria os camelôs chamaram mais atenção que os outros elementos, apesar de estarem 
vazios. O caminhante assinalou que “a praça não representa a história, não aparenta ser um 
lugar histórico”. Fomos abordados por um pedinte, próximo à Igreja do Galo. A igreja se 
destaca pelo bom estado de conservação e pela escala maior em relação ao entorno. A praça 
João Tibúrcio aparenta se resumir à parada de ônibus e a praça André de Albuquerque 
passou uma atmosfera de abandono para o caminhante ao ver o mobiliário totalmente 
quebrado, sobretudo os bancos. Os edifícios do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte e a Pinacoteca foram vistos como bonitos pelo caminhante e ele lembrou que 
na época da escola havia visitado o lugar. A praça Sete de Setembro se apresentou mais bem 
cuidada pela preservação do paisagismo. Passando pela avenida Câmara Cascudo o 
sombreamento das árvores passou uma sensação muito agradável, em contraste com o calor e 
sol que estávamos sentindo até o momento. Nesta região sombreada o número de moradores 
de rua dormindo nos passeios guardados pela balaustrada chamou atenção. Voltamos para o 
carro e seguimos para a avenida Duque de Caxias para a segunda parte do passeio. 
Caminhando em direção à praça Augusto Severo, o caminhante destacou as lixeiras 
quebradas no canteiro central da avenida Duque de Caxias. A praça estava bem vazia e o 
caminhante sentiu falta de mais atrativos no local. Entrando na rua Doutor Barata, a 
ruina do edifício da Samaritana despertou a atenção do caminhante pela presença da 
vegetação na fachada e pela sensação de que o prédio está quase caindo. Em seguida os 
entulhos, lixo, fezes de animais na calçada e fedor chamaram atenção. O Cais da Tavares de 
Lira foi percebido como desorganizado, feio e fedido. Na rua Chile os trilhos e os carros 
estacionados que lá se encontram despertaram atenção, e ao chegarmos na esplanada Silva 
Jardim foi verificado um grande número de caminhões com containers estacionados nos 
canteiros e nos dois lados da rua. Percebemos um contraste em relação aos usuários do trecho 
da Cidade Alta em relação à Ribeira. Enquanto na Cidade Alta vemos tanto homens quanto 
mulheres, na Ribeira a presença de mulheres é quase inexistente. Entrando na porção do 
bairro das Rocas vimos a ausência de muros no conjunto habitacional recém-construído. Por 
outro lado, numa cerca improvisada, varais tomaram conta dos recuos entre os edifícios e a 
cerca. Nas ruas do entorno, voltando para o carro que estava estacionado na avenida Duque 



de Caxias, vimos muitas crianças jogando bola. Ao final, questionei o caminhante sobre a 
alma que o sítio histórico passava para ele. A resposta foi que “o local não aparenta ser um 
sítio histórico, apenas um local antigo. Não é um lugar agradável para conhecer a história. 
Tem muita poluição visual e sonora o tempo todo. Falta paz! Se uma pessoa não me disser o 
que é, vou ficar sem saber. Alguns edifícios são bonitos, como aquele da Pinacoteca, mas 
não entendo muito a relação com a história da cidade”.  
 
 
Passeio 2 – 11/09/2017 (segunda-feira) 
Perfil dos caminhantes: 5 pessoas do sexo masculino, universitárias ou recém-formadas, 
com idades entre 22 e 24 anos, sendo 2 estudantes de graduação em arquitetura e 
urbanismo, 1 estudante de graduação em engenharia elétrica, 1 recém-formado em 
engenharia de computação e outro em engenharia ambiental. 
 
Hoje fizemos um percurso focado na área de intervenção do concurso UrbanLab-Brasil que 
está acontecendo no bairro da Ribeira. Todos os caminhantes fazem parte da mesma equipe e 
hoje foram conhecer pessoalmente a área. A maioria não conhecia a Ribeira em detalhes. 
Chegamos por volta de 15:30h e passeamos até 17:30h aproximadamente. Mais uma vez 
solicitei que tudo aquilo que chamasse atenção no percurso fosse destacado. Iniciamos o 
percurso na avenida Duque de Caxias, em direção à praça Augusto Severo. Logo perceberam 
os buracos das calçadas e as lixeiras quebradas no canteiro central. Chegando à praça, os 
moradores de rua e o esvaziamento local chamaram mais atenção do que a arquitetura 
monumental do entorno. Acharam estranha a ponte e destacaram que ela está em nível 
abaixo do piso da praça. Havia concentração de lixo no local e um rato foi visto, que assustou 
e provocou medo em parte da equipe. Não conseguiram perceber a praça como histórica, apesar 
de verem o local como um ambiente em que os edifícios são na maioria históricos e muito 
degradados. No percurso em direção à CBTU a descaracterização e degradação da arquitetura 
despertou muita atenção. Muitos estavam “caindo aos pedaços”. Pela grade da CBTU 
visualizaram o rio Potengi. Caminhando pela rua Chile viram historicidade em muitos 
edifícios, independente do estado de conservação. As ruínas, de forma geral, transmitiram 
uma atmosfera antiga e misteriosa. No Cais da Tavares de Lira o odor e a desorganização na 
comercialização do peixe despertaram atenção. Um dos caminhantes relatou que nunca 
havia percebido o monumento da Tavares de Lira. No Largo da rua Chile acharam 
desarmônico as cercas de arame farpado acima das grades do terminal de passageiros e 
concluíram a dificuldade de acesso visual ao rio em todo trecho da Ribeira. Tanto na 
esplanada Silva Jardim, quanto nas avenidas Eng. Hildebrando de Gois e Duque de Caxias, 
caminhões de carga pesada se acumulavam e causavam desconforto pelo barulho, poluição do 
ar e dificuldade de acessibilidade, já que muitos estacionavam sobre calçadas. Sentimos 
também cheiro de urina próximo à CODERN. Lixo no chão, falta e degradação de lixeiras e 
esgotos à céu aberto foram pontos que continuaram em pauta no decorrer do percurso. Até 
uma cobra morta foi encontrada no meio da calçada, próxima ao terminal de ônibus da 
Ribeira, que causou nojo aos caminhantes. No trecho visitado das Rocas, o que mais chamou 
atenção foi a presença de muros nos fechamentos de um lado e outro das ruas, que passaram 
sensação de insegurança para a maioria. Colados ao muro do campo de futebol, encontramos 
criação de galinhas e horta. Passeando pelas várias ruas estreitas do núcleo inicial da 
Ribeira destacaram-se o comércio voltado para pesca e máquinas de forma geral, além dos 
serviços para automóveis, embora alguns caminhantes tenham sido surpreendidos por 



antiquário e viveiro. No final do percurso, resumiram que a alma da Ribeira era degradação 
dos prédios, lixo, fumaça, cachaça e barulho. 

Passeio 3 – 24/10/2017 (terça-feira) 
Perfil dos caminhanhantes: aproximadamente 22 estudantes de graduação, pós-graduação e 
professores universitários de Arquitetura e Urbanismo, todos participantes de um workshop 
de Urban Sketch Project no Parque Ferroviário das Rocas. 

O objetivo da vivência foi pensar em um projeto para a área do Parque Ferroviário das Rocas 
por meio da metodologia de Sketch Design. Nos encontramos em frente ao edifício do 
DNOCS e nos abrigamos nas sombras das árvores do canteiro central. O edifício chamou 
atenção pelo bom estado de conservação e pelo contraste dele em relação ao entorno, muito 
murado. Aproximadamente 20 minutos de desenho foram realizados e durante esse tempo 
um calor escaldante foi sentido por alguns que desenhavam ao sol. O trânsito nessa área 
não é intenso, porém a passagem de ônibus e caminhões causam desconforto aos que se 
acumulam nas calçadas. Em seguida entramos no atual IFRN – unidade Rocas, que 
aproveitou parte das edificações do antigo parque ferroviário para reuso. Lá todos ficaram 
maravilhados ao ver edifícios restaurados e em uso, principalmente por adolescentes. Ao sair 
do Instituto damos de cara com uma área muito grande e murada, pouco utilizada. Ficamos 
pensando no potencial do lugar para servir de conexão entre pessoas, lazer, cultura e 
memória. Existiam muitos entulhos no local, espalhados pelo meio do mato, e lá paramos 
para mais 20 minutos de desenho. Entre os elementos da forma urbana do entorno, a caixa 
d`água se destacou pelas linhas simples, porém marcantes, e que trazem, de fato, uma 
atmosfera carregada de histórias que nem foram vividas por nós que a observávamos. 
Saímos do terreno para uma área predominantemente residencial do bairro das Rocas, onde 
continuamos observando os elementos em ruína do parque ferroviário por trás das casas, 
combinados aos silos e outros elementos da região portuária da Ribeira. Contornando a 
quadra, entramos na antiga marcenaria do parque ferroviário. Lá fomos surpreendidos 
pelos carros alegóricos do carnaval, carros velhos, resto de trilhos de trem, máquinas 
antigas, entre outras características que inevitavelmente rememoram imaterialidades 
históricas do nosso centro antigo. Passamos aproximadamente 30 minutos fotografando e 
desenhando o local, que por se encontrar parcialmente coberto, foi mais agradável estar e 
observar detalhes da edificação eclética, parcialmente arruinada. No exterior da edificação 
fizemos o fechamento de mais uma etapa do workshop e posamos para a foto abaixo. 
Tínhamos o plano de passar no edifício em ruína do antigo almoxarifado, mas fomos 
desaconselhados pela questão da insegurança. Era hora do almoço e fomos em direção ao 
self-service Consulado, localizado na Rua Câmara Cascudo, em frente ao Buraco da Catita. 
No caminho fomos apreciando a arquitetura da Ribeira, marcada por edificações de tempos 
distintos, sendo o trecho percorrido predominantemente modernista e contemporâneo. Depois 
do almoço, seguimos em direção ao Café Salão Nalva Melo, localizado na Av. Duque de 
Caxias, em um dos poucos edifícios restaurados para habitação na região. No café passamos 
a desenvolver propostas de reuso para o parque ferroviário, nas quais ficou muito evidente a 
historicidade local, o potencial integrador do terreno e a necessidade de contribuição para a 
vida cultural das Rocas, sobretudo o carnaval. De maneira geral, as propostas reabilitaram 
edifícios, derrubaram muros do terreno e se preocuparam com sombreamentos, mesmo que 
itinerantes, que não prejudicassem as visuais dos edifícios históricos.  



Foto: Jeú Olimpio (2017) 

Passeio 4 – 25/11/2017 (sábado) 
Perfil dos caminhanhantes: 2 enfermeiras, sendo uma de 61 anos, professora universitária, 
e a outra, de 75 anos, aposentada, que moraram na região no fim da década de 1970. 

Chegamos juntas no mesmo carro e iniciamos o percurso a pé por volta das 08:30h, a partir 
da Av. Rio Branco, pela Rua Dr. Heltor Carrilho. De longe percebemos a Igreja do Galo (Santo 
Antônio) parcialmente, o que passa também a percepção do contraste entre paredões 
modernos do início da rua e os traços barrocos ao fundo. O caminho até a igreja pareceu um 
pouco deserto para as caminhantes, dado que é uma região que ainda existe um pequeno 
comércio e serviços latentes. Entramos na Rua Voluntários da Pátria e a falta de 
acessibilidade foi muito percebida, pois as calçadas eram pequenas e desniveladas e faziam 
com que andássemos pelo asfalto, dividindo espaço com os automóveis em uma rua tão 
estreita. Passando pela Praça Padre João Maria, disseram que há muito tempo não 
caminhavam por ali e que o lugar estava muito diferente. Já existia o busto do padre e o local 
para colocar velas e oferendas, mas o resto estava muito mudado. Nesta região começaram a 
apontar alguns edifícios ecléticos e modernistas que já existiam na década de 1970 e 
falaram que ali na Av. Rio Branco se encontravam grandes lojas como a Pernambucanas e 
Lobras, nas quais as duas faziam compras. Entramos na Rua Santo Antônio e ao chegar 
ao átrio da igreja, a historicidade ficou mais evidente segundo as caminhantes, e não apenas 
pelo complexo de edifícios religiosos do entorno, mas pequenos ornamentos de algumas casas 
como frisos, grades e cobogós, que nem sempre correspondiam às arquiteturas antigas. 
Lembram que na década de 1970 ainda existiam mais fachadas históricas alí. Na Rua 
Expedicionário Rodoval Cabral, houve mais uma percepção de contraste entre o muro do 
complexo religioso à esquerda e as fachadas descaracterizadas à direita. Acharam a Praça 
João Tibúrcio muito mal conservada, mas reconheceram algumas casinhas históricas no 



entorno da praça e na Rua Passos da Pátria. Passando pela Casa do Estudante, disseram 
que o prédio era muito bonito e que era uma pena estar tão mal conservado. Lembraram que 
ali funcionou muito antigamente o Hospital da Caridade, embora quando elas viveram 
naquela região, o prédio já funcionava como residência para estudantes. Na Rua Cel. Lins 
Caldas, mais uma vez a falta de acessibilidade chamou atenção, visto a grande quantidade 
de calçadas muito elevadas do lado direito. Subimos a Rua João da Matta e o sol e o calor já 
incomodava bastante, principalmente em uma subida. Quando chegamos à Praça André de 
Albuquerque, uma delas lembrou que existia um lindo canteiro de roseiras bem em frente à 
igreja. Viram que ali estava tudo muito transformado: canteiros diferentes, não tinha mais 
coreto, os bancos não eram mais os mesmos e as casas estavam muito mudadas também. Na 
Praça Dom Vital mostraram onde residiam. Era a casa da esquina, onde funcionava um 
pensionato, que hoje não existe mais. Perto já existia a Casa da Viúva e a casa ao lado, que 
era diferente da que se encontra hoje. Perceberam também que antes a Igreja de N. S. do 
Rosário dos Pretos não era gradeada. Descemos a Rua Quintino Bocaiúva para ver a Pedra do 
Rosário e elas lembraram que não existia a Avenida do Contorno. O acesso era muito perto e 
fácil, e hoje não é mais assim. Voltamos para ver a vista pelo mirante e elas comentaram que 
quando viviam alí, não andavam muito pela Ribeira. Sabiam da existência das Docas, do 
porto, do Cais da Tavares de Lira, mas não eram lugares frequentados por elas. O sol e o calor 
continuou a castigar na descida pela Rua Padre João Manoel e Av. Câmara Cascudo. As 
ruínas dos edifícios ao lado da Capitania das Artes chamaram atenção pela beleza: “se ainda 
estivessem preservados, seriam mais bonitos ainda!”. Observei que o muro todo colorido à 
direita nem chamou atenção... Os edifícios de valor patrimonial é que despertaram mais 
interesse. Na Praça Augusto Severo disseram que frequentavam o prédio da Antiga Escola 
Doméstica, quando lá funcionava uma unidade de saúde na qual estagiavam, que a praça 
tinha uma rua que passava pelo meio, e que lá pegavam ônibus para as viagens pelas 
cidades do interior do Rio Grande do Norte. Alí era o local da Ribeira que frequentavam, pois 
as ruas como Dr. Barata, Frei Miguelinho e Chile, por onde caminhamos, elas só foram 
conhecer depois que saíram do pensionato da Cidade Alta e foram morar em outros bairros 
bem mais afastados. Nestas ruas da Ribeira, mais uma vez o lixo acumulado, acompanhado 
do mal cheiro, despertaram atenção. Viram historicidades nas fachadas e imaginaram o 
burburinho que devia ter o local na época da II Guerra Mundial. Voltamos à Praça Augusto 
Severo e terminamos nosso passeio por volta das 11:00h. 

Passeio 5 – 19/12/2017 (terça-feira) 
Perfil dos caminhanhantes: 2 funcionárias da Caixa Econômica da Ribeira, na faixa etária 
entre 35 e 40 anos. 

Começamos o percurso aproximadamente às 16:00h, em frente à Caixa Econômica da 
Ribeira, que na verdade se situa no fim da Cidade Alta (limite entre os dois bairros). O 
passeio neste dia foi mais curto e rápido, visto que já estava perto de anoitecer e a sensação de 
insegurança paira sobre toda a cidade. Subindo a Av. Câmara Cascudo, comentaram sobre a 
nova arte no muro que se situava à esquerda, em contraste com o lado oposto de belas ruínas 
que ambas tinham o desejo de verem restauradas. As pichações na Praça das Mães e nos 
muros ao longo da avenida também despertaram atenção, ao ponto de comentarem mais 
sobre as novidades dos desenhos do que dos edifícios, talvez por ser um lugar de convivência 
diária que já não desperta tanto o ar de novidade. Comentaram que gostavam muito do 
trecho de balaustradas sombreado no trecho do Largo Junqueira Aires, que passava um ar de 
antiguidade e ainda tinha algumas edificações muito bonitas. Chegando na Praça Sete de 



Setembro, uma delas comentou que achava muito bonito o contraste entre os edifícios, de 
estilos diferentes. Já na Praça André de Albuquerque, a depredação do mobiliário urbano e os 
moradores de rua que ali se encontravam despertaram mais atenção do que qualquer outro 
elemento da forma urbana. Passeamos rapidamente em torno da Igreja de N. S. do Rosário 
dos Pretos e comentaram que ali na Cidade Alta havia um contraste muito grande entre os 
edifícios das instituições, em grande escala, e as casinhas das ruas estreitas. Descemos a Av. 
Câmara Cascudo e fomos à Praça Augusto Severo, onde elas notaram uma diferença no tipo 
da arquitetura: alí existiam edifícios muito clássicos, perto do Teatro Alberto Maranhão, mas 
entrando mais no núcleo inicial da Ribeira os prédios pareciam antigos, porém de um tempo 
mais recente. Caminhando em direção à Rua Chile, as ruínas despertaram atenção pela 
beleza, mas acharam o outro lado de galpões das empresas de pesca muito feios e degradados, 
sem combinar com os outros edifícios, que apesar de degradados, eram mais bonitos. Na Av. 
Tavares de Lira haviam muitos homens bebendo e falando alto nas calçadas, que despertou 
um silêncio ao passarmos por eles. Na Av. Duque de Caxias perceberam muitos edifícios 
bonitos e muitos mal cuidados, sem manutenção. Na Rua Ferreira Chaves havia muito lixo e 
edifícios fechados, e na Rua Frei Miguelinho, algumas oficinas estavam abertas e 
aparentavam ser ambientes desorganizados. Nos outros edifícios, a sensação foi de muito 
descuido. Na Rua Dr. Barata a sensação foi semelhante, porém acharam que alí havia um 
diferencial nas fachadas de alguns prédios, que pareciam mais rebuscados. Neste trecho das 
ruas Frei Miguelinho e Dr. Barata, ao olharem para os becos e travessas, viram muito lixo 
acumulado. Encerramos nosso passeio por volta das 17:40, em frente à Caixa Econômica 
novamente. 
 
 
Passeio 6 – 12/01/2018 (sexta-feira) 
Perfil dos caminhanhantes: casal entre 30 e 35 anos (bailarina e fotógrafo) e seu filho de 4 
anos, moradores da Ribeira.  
 
Aproximadamente às 9:15h iniciamos o percurso na frente do Banco do Brasil da Av. Rio 
Branco. A movimentação das pessoas era grande, dado que é a região central do comércio, 
conhecida como “centro”. Caminhamos em direção à Rua Ulisses Caldas e viramos nela. 
Neste trecho, o que mais chamou atenção foi o trânsito aparentemente desordenado, com 
carros estacionados nas calçadas, que por sua vez estavam quebradas e nos fizeram por 
várias vezes caminhar pelo asfalto. Chegando à Praça Sete de Setembro, ao verem a 
Pinacoteca, comentaram que há muito tempo não viam as portas abertas como estavam hoje. 
Na continuação do caminho até chegar à Praça Pe. João Maria, lamentaram que Natal, 
comparada à outras capitais como Recife e Salvador, não tinha uma política de preservação 
maior: “acho pobre a política de preservação daqui”. Acham que muitos edifícios históricos 
estão vazios, e muito dos que estão ocupados, por exemplo, fecham as portas e as pessoas 
acabam por não conhecer e não visitar. Já nestas outras cidades, a maioria dos prédios estão 
ocupados, “nem que seja com uma lojinha”. Na Praça Pe. João Maria, a caminhante 
comentou que quando ela era criança, tinha medo das cabeças, dos braços e outras partes do 
corpo que as pessoas deixavam próximas ao busto do padre. Aproximando-se da Igreja do Galo 
(Santo Antônio), comentaram que aquela região era muito histórica, mas percebiam 
também que muitas casas tinham sido modificadas, porque são muito diferentes umas das 
outras: “umas tem enfeites e outras não”. Chegando na Praça João Tibúrcio, disseram que 
não viam nada histórico lá. Só algumas casinhas “aqui” e “ali” tinham algumas coisas 
históricas. Na Praça André de Albuquerque começaram a me indagar se os prédios que ali 



estavam eram daquele jeito desde antigamente; então dei uma breve explicação sobre as 
volumetrias e fachadas coloniais e eles começaram a observar alguns vestígios coloniais pelo 
caimento das águas da cobertura. Na lateral da Igreja de N. S. Rosário dos Pretos ficaram 
encantados com o palacete da Viúva Machado. Para provocar, perguntei o que achavam da 
residência logo ao lado, e responderam que achavam também muito bela e parecia ser 
também bem antiga. Como eu esperava, eles não perceberam que se tratava de uma edificação 
da década de 1990, que por possuir algumas linhas clássicas e situar-se ao lado do palacete 
eclético, confundia as pessoas com sua temporalidade verdadeira. Em seguida fomos ao 
mirante logo em frente e disseram que adoravam aquela paisagem e comentaram que 
tinham muita vontade de comprar um imóvel antigo na Ribeira para fazer uma escola de 
dança. Descendo em direção à Rua Pe. João Manoel, o caminhante viu a ruína logo à direita e 
disse sentir muita pena de ver os prédios tão bonitos em ruína. Ao saírem do mirante, 
perceberam que o calçamento em frente à igreja era mais antigo, igual ao da Travessa Pax. 
Na descida para Ribeira o assunto foi justamente as ruínas da Ribeira, que eram prédios 
lindíssimos, às vezes simples, mas muito bonitos, que eles tinham muita pena de verem 
degradados. Passando pela Capitania das Artes, entramos para que o filho do casal, de 4 
anos, fosse deixado com a avó que trabalha lá. Trata-se de um ambiente muito familiar para 
o casal, que sabe que apenas a fachada do prédio foi restaurada. A caminhante também 
comentou que vê muitas pessoas entrando lá para visitar o lugar, que apesar de não ter um 
foco turístico, atrai as pessoas pela arquitetura. Ao chegar na Praça Augusto Severo, 
lamentaram mais uma vez os edifícios belos e desocupados do entorno e o fechamento sem 
data para reabertura do Teatro Alberto Maranhão. Entramos na Rua Dr. Barata e 
caminhando por lá o que chamou atenção foram o lixo no meio da rua e dos becos e o 
“emparedamento” das aberturas dos edifícios, quando retiram as esquadrias. Esta situação 
eles reconhecem em várias ruas da Ribeira, que apesar de não passarmos por todas elas no 
percurso, eles conhecem bem por serem frequentadores e moradores da Ribeira. Ao 
percorremos o lado esquerdo da Rua Chile, a partir da Av. Tavares de Lira, a caminhante diz 
que não costuma passar por ali, então os edifícios neoclássicos chamaram atenção pela 
beleza, apesar de não estarem em bom estado de conservação. Ao ver o Edifício Arpege, hoje 
parcialmente arruinado, a caminhante relembrou os dias em que trabalhou como figurante 
do filme “O homem que desafiou o diabo”, justo ali, naquele edifício que ainda se 
encontrava em pé. Chegando ao prédio da CBTU, convidei-os para ver a vista do Rio Potengi 
a partir dali e ficaram surpreendidos. Fomos caminhando em direção à Esplanada Silva 
Jardim pela Rua Chile e eles passaram a comentar as diferenças entre os prédios da Cidade 
Alta e da Ribeira, ressaltando que os edifícios da Cidade Alta são bonitos, mas os da Ribeira 
são mais imponentes. Passando pelas edificações coloniais da Rua Chile, eles lembraram do 
que eu havia explicado sobre a arquitetura colonial e reconheceram os exemplares que ali 
estavam. No Largo da Rua Chile, a caminhante comentou que achava o terminal de 
passageiros muito bonito. Na Esplanada Silva Jardim ficamos discutindo a divisão entre os 
bairros Ribeira e Rocas, onde estavam os limites, que eles não sabiam muito bem onde 
ficavam. Em direção às Rocas, a caminhante foi conversando sobre sua avó, que viveu 
durante a II Guerra Mundial em Natal e adorava contar sobre o cotidiano daquela região. No 
percurso pelas Rocas, o casal disse que o filho deles estuda na escolinha ao lado do edifício do 
DNOCS (Antigo Prédio da Estação Ferroviária da Silva Jardim). Comentaram também que 
alguns anos atrás não existia muro cercando o antigo parque ferroviário e a ligação entre 
Rocas e Ribeira era mais direta. Hoje, achavam aquela região muito segregada. 
Contornamos o muro e chegamos à antiga caixa d`água, que chamou atenção pela beleza, 
mas também pela falta de integração dela com os outros edifícios do antigo parque 



ferroviário. Na vizinhança, comentaram que aquela região parecia uma cidadezinha de 
interior, pela presença de uma pracinha e das casas pequenas. Voltamos para a Ribeira pela 
Av. Duque de Caxias e terminamos nosso passeio em frente ao edifício do Banco do Brasil 
(da Ribeira), por volta das 11:05h. 
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