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UM JARDIM ESQUECIDO NA RIBEIRA DO NATAL

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo discutir alguns aspectos do processo de revitalização em curso no 
bairro da Ribeira, localizado na cidade do Natal, a partir do estudo do projeto de requalificação executado na 
Praça Augusto Severo – primeiro espaço livre público urbano tratado para o lazer da população na capital 
potiguar.  Recentemente,  passado  um  século  da  sua  inauguração,  este  espaço  foi  objeto  de  uma 
intervenção que tentou resgatar sua configuração original recompondo a superfície anteriormente ocupada 
pela  praça,  embora  sem  a  preocupação  de  retomar  as  características  arquitetônicas,  paisagísticas  e 
históricas do jardim. A revitalização do bairro da Ribeira remonta aos anos 1990 e atualmente se integra a 
um projeto mais abrangente que tem priorizado a organização da circulação e do tráfego em importantes 
trechos da cidade. O redesenho de determinados corredores viários e espaços livres do Centro Histórico, 
está adequando esse setor urbano – que vinha experimentando um processo de abandono e degradação – 
ao intenso fluxo de automóveis incrementado pela nova ponte construída sobre o Rio Potengi e destinada 
principalmente a facilitar o acesso ao litoral norte do Estado, de grande interesse turístico. O trabalho inicia 
com uma breve discussão acerca dos Jardins Históricos e da Paisagem enquanto Patrimônio Cultural na 
cidade contemporânea, tendo em vista  que a praça em estudo se constitui  num espaço carregado de 
significados; ícone em torno do qual gravita a construção imagética da Ribeira do passado, e que, portanto, 
ocupa lugar de honra na historiografia local. A seguir, a trajetória do lugar é descrita em três etapas que 
procuram  relacionar  Ecletismo,  Modernismo  e  Contemporaneidade,  investigando  estes  momentos 
característicos da arquitetura brasileira a partir do resgate das sucessivas alterações morfológicas ocorridas 
na praça e no seu entorno imediato.  Finalmente,  são apontadas algumas contradições no contexto  da 
revitalização em curso no bairro, bem como as possibilidades e expectativas para o futuro deste espaço 
livre público que, ao longo do tempo, teve as suas ambiências alteradas e experimentou a destruição de 
seus monumentos carregados de lembranças históricas, num processo perverso em que este patrimônio 
cultural natalense quase foi relegado ao total esquecimento.

Palavras-Chave: Jardins Históricos, Paisagem e Patrimônio Cultural. 

ABSTRACT
This paper intends to discuss the revitalization of Ribeira district, in Natal city, from the point of view Augusto 
Severo’s square requalification – first urban free space with specific treatment to the leisure of people in our 
city. Recently, after a century of its open, this space was object of an intervention that tried to bring off its 
original  configuration  recomposing  the  space  formerly  occupied  by  the  old  square,  but  with  recklessly 
intentions  in  return  the  same architectural  and  design  landscapes  features  of  the  original  garden.  The 
revitalization of Ribeira adds to a more ambitious project that aims organize and redraw some urban road 
way and free spaces in the Historic Center, making suitable this urban area and its neighborhood – laying in 
forgetfulness and degradation – to the intense traffic that overgrown by the new bridge over Potengi river, 
mostly projected to make easier the tourism flow to the north coastline. The beginning of the paper includes 
a  vision  about  Historic  Gardens  and  the  Landscape Planning according  as  Cultural  Patrimonies  in  the 
contemporary city, observing that the garden in focus here is a space full of meanings;  icon in which spins 
around the imagetic construction of  Ribeira’s past,  and therefore  occupy a honor place in the regional 
historiography.  Next,  the place’s  trajectory  is  described in  three steps  intending to  accord to  Ecletism, 
Modernism and Contemporary, investigating these characteristics moments  of the  Brazilian architecture 
from  this  ransom  point  of  consecutives  morphological  alterations  in  this  public  square  and  its  close 
neighborhood. At last, this article indicates some contradictions in the revitalization in course in Ribeira, and 
the possibilities and expectations for the future of this free public space that had its ambiences modified and 
experimented the destruction of its filled reminiscences historical monuments, in a perverse process in which 
this  cultural patrimony of Natal city  was almost abandoned to the forgetfulness.

Keywords: Historic Gardens; Landscape and Cultural Patrimony.
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UM JARDIM ESQUECIDO NA RIBEIRA DO NATAL

OS JARDINS HISTÓRICOS E A PAISAGEM COMO PATRIMÔNIO CULTURAL

No  âmbito  do  paisagismo  no  Brasil,  autores  diversos  têm  se  empenhado  em  desenvolver 

pesquisas acerca da história do paisagismo e dos jardins históricos. O debate é amplo nesse 

campo disciplinar e envolve questões conceituais específicas, que envolvem desde a imprecisão 

do termo “Paisagismo” no nosso idioma1 até a definição de termos como “Jardim”, por exemplo. 

Para Roberto Burle Marx, maior paisagista brasileiro, o jardim é a adequação do meio ecológico 

às  exigências  naturais  da  civilização,  transformar  a  natureza  para  dar  plenamente  lugar  à 

existência  humana  (LEENHARDT,  1996).  De  maneira  mais  formal,  o  Instituto  do  Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (1999) afirma:

O  que  distingue  um  jardim  da  natureza  espontânea  é  a  ordem  que  lhe  confere  o  homem,  ordem 
decorrente da ação física sobre o sítio e também do conhecimento que o homem sobre esse sítio. A  
natureza,  sem o processo  humano de organização,  é  caótica  e incompreensível  para  o ser  humano 
(IPHAN, 1999). 

Quando estuda a paisagem urbana, o pesquisador se depara com uma grande diversidade de 

termos relativos ao espaço livre público2, o que dificulta o entendimento da questão urbana numa 

abordagem paisagística em macroescala. Os jardins públicos são genericamente caracterizados 

como áreas verdes ou áreas livres, ou ainda confundidos com praças e logradouros. A dicotomia 

entre  praça  e  jardim  foi  explorada  por  Hugo  Segawa  (1996):  “praça  pública  e  jardim  público 

abrigaram dos séculos XVI ao XVIII a convivência dos opostos. Talvez o jardim como antídoto 

moderno à praça medieval.  O jardim como a antítese da praça”. Ana Rita Sá Carneiro (2006) 

contribui para esse debate ao diferenciar praça e jardim: “A realização do inventário [dos jardins 

de Burle Marx] abre uma nova fase no paisagismo na cidade do Recife porque passa a tratar a 

praça como jardim, um objeto de valor histórico, artístico e ecológico”.  Essa discussão indica a 

importância dos jardins no meio urbano, não apenas como amenização climática, mas sobretudo 

enquanto patrimônio cultural, entendimento que norteia a definição de Jardim Histórico:
Podemos considerar como jardins históricos os jardins pertencentes ao passado, podendo este passado 
ser recente. Os jardins históricos são monumentos vivos que estão intactos ou devem ser restaurados.  
Mesmo quando intactos, sofreram uma evolução, pois os vegetais vivos se transformam, modificando o 
aspecto do jardim, com o passar do tempo, de tal modo que raramente se parecem com aquilo que eram  
originalmente. (ICOMOS – Jardins et Sites Historiques apud IPHAN, 1999)

Para  o  IPHAN  (1999),  os  jardins,  sejam  históricos  ou  botânicos,  hortos,  praças,  parques, 

fragmentos  de  áreas  preservadas  dentro  da  malha  urbana  e  no  entorno  de  monumentos 

representam o patrimônio natural urbano, que em conjunto com os espaços naturais circundantes 

ou existentes nos arredores dos assentamentos urbanos, são de importância como: área de valor 

econômico, para o lazer e a recreação, de importância ambiental, de interesse histórico, social, 

1  As palavras paisagem, do francês paysage, e paisagismo, por exemplo, têm em português um significado 
vasto e difuso. Ser paisagista não subtende, obrigatoriamente, fazer o projeto ou o planejamento da paisagem. Pode 
ser alguém que pinta ou descreve paisagens (FRANCO, 1997).

2  O espaço urbano é um complexo de espaços livres e edificados. Os espaços livres podem ser de caráter 
público, privado ou público/privado (SÁ CARNEIRO, MESQUITA, 2000).

3



literário,  artístico,  religioso,  legendário,  simbólico,  afetivo  e  outros.  No entanto,  a  preservação 

desse patrimônio  é extremamente delicada, uma vez que envolve diversas questões subjetivas. 

Se esse patrimônio é carregado de significados, por outro lado, no caso específico dos jardins 

históricos,  exige  manutenção  de  difícil  manejo,  pois  sendo  compostos  primordialmente  por 

elementos  vegetais  vivos,  geram  configurações  morfológicas  frágeis  e  efêmeras,  além  de 

mutáveis e sazonais, com idades variáveis ao longo do tempo.

Ainda segundo o IPHAN (1999) “Todo bem natural é cultural e, reciprocamente, a produção e 

preservação de todo bem cultural depende de recursos da natureza. Como um sítio ou paisagem, 

segundo seu valor cultural, pode caracterizar-se como monumento”.  No Brasil,  de uma forma 

geral a paisagem se constitui um patrimônio histórico e artístico nacional desde os anos 1930, 

caracterizada como um bem sujeito a tombamento quando considerada monumento natural ou 

agenciado  pela  indústria  humana.  No  governo  Getúlio  Vargas  (1930-1950)  foi  decretada  a 

organização e a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, através do Decreto-Lei nº. 

25/1937, ainda em vigor, que no seu artigo 1º estabelece o seguinte:

Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no  
país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História  
do  Brasil,  quer  por  seu  valor  excepcional  valor  arqueológico  ou  etnográfico,  bibliográfico  ou  artístico  
(MACHADO, 1991).

A paisagem é assim elevada à categoria de monumento, o que lhe confere o caráter indiscutível 

de patrimônio, como está mencionado no artigo 2º do Decreto-lei, transcrito abaixo:

Equiparam-se  aos  bens  a que  se  refere  o  presente  artigo  e  são  também sujeitos a tombamento  os  
monumentos naturais, bem como os sítios e  paisagens [grifo nosso] que importe conservar e proteger 
pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana 
(MACHADO, 1991).

A noção de monumento cultural deixou de ser restrita aos construtos humanos, para incorporar a 

paisagem, entendida como o resultado da interação entre a comunidade humana e a natureza. No 

entanto, a preservação garantida no texto da lei quase centenária carece ainda ser efetivada: “Na 

preservação de bens culturais no Brasil, mais exatamente no tratamento dos bens imóveis, tem-se 

observado  uma atenção  muito  detalhada  à  edificação,  sendo  que  o  cuidado  dispensado  aos 

jardins dessas edificações não seja igualmente rigoroso” (IPHAN, 1999).

Até  o  início  da  década  de  1980  a  questão  dos  monumentos,  sítios  e  paisagens  naturais 

estabelecida  pelo  citado  Decreto-lei  n.º25/1937,  ainda  não  havia  sido  efetivamente  tratada. 

Segundo o próprio IPHAN (1999), surgiu então a preocupação com o descaso existente com as 

paisagens e jardins de valor histórico e com outras questões da preservação cultural de bens 

naturais,  que  exigem  considerações  muito  específicas,  precisas  e  complexas,  até  então  só 

adotadas para os monumentos edificados. Assim, os jardins históricos passaram a ser tratados 

com critérios análogos àqueles adotados para a preservação dos outros bens que constituem o 

patrimônio cultural, abrindo nova e vastíssima vertente de atuação, inclusive atividades ligadas à 

botânica  e  ao  paisagismo.  Ainda  não  se  trabalhara,  até  então,  a  idéia  de  que  a  vegetação 

cultivada, sobretudo numa região de grande exuberância natural como a nossa, devia ser vista 

4



como parte integrante e relevante de um conjunto. A vegetação passou a ser considerada não 

mais apenas como um adereço das edificações históricas, mas como um elemento indissociável 

do bem edificado:

Palmeiras  imperiais,  frondosas  mangueiras  e  toda  sorte  de  pequenas  plantas  que  compunham  e 
completavam de forma harmônica os bens arquitetônicos, passaram a ser objeto de atenção e cuidados.  
Os  jardins  e  entornos  agenciados  com elementos  naturais,  por  acompanharem na  sua  evolução  os  
costumes e os estilos de cada época, são testemunhos culturais tão legítimos quanto às construções que  
neles existem (IPHAN, 1999).

A  inexistência  de  normas  que  pautassem  a  gestão  dos  jardins  históricos  levou  o  Comitê 

Internacional de Jardins Históricos e o ICOMOS – International Council on Munuments and Sitie, 

partindo dos princípios da Carta de Veneza, definir regras específicas para os jardins históricos. 

Dessa foram,  em 1981 foi  elaborada a Carta  de Florença,  que trata da proteção dos jardins 

históricos  e  se  constitui  no  documento  básico  para  qualquer  ação  proposta  para  um  jardim 

histórico. Alguns artigos da referida carta estão relacionados a seguir:

Artigo 1 - Um jardim histórico é uma composição arquitetônica e vegetal que apresenta interesse público  
dos pontos-de-vista histórico e artístico. Neste sentido deve ser entendido como "monumento".

Artigo 2 - Um jardim histórico é uma composição de arquitetura cujo material constituinte é principalmente 
de origem vegetal, consequentemente vivo, e como tal perecível e renovável. O seu aspecto resulta de um  
equilíbrio  perpétuo  entre  o  movimento  cíclico  das  estações,  do  desenvolvimento  e  decadência  da 
Natureza e da vontade artística e compositiva que tende a perpetuar a sua condição [...]

Artigo 6 - A denominação de jardim histórico aplica-se de igual forma tantos aos jardins modestos como  
aos parques monumentais ou ornamentais [...]

Artigo 8 - Um sítio histórico é uma paisagem definida,  evocativa de um fato memorável:  local de um  
grande acontecimento histórico, origem de um mito ilustre ou de um combate épico, tema de um quadro  
célebre, etc. [...]

Artigo 17 - Se um jardim deixou de existir completamente ou se apenas existem elementos conjecturais  
dos seus estados anteriores,  não deve ser  efetuada qualquer  tentativa de reconstituição baseada na  
noção de jardim histórico. Neste caso, os trabalhos inspirados nas formas tradicionais executados no local  
de implantação de um jardim antigo ou num local onde não tenha existido qualquer jardim, ligam-se à 
noção de "evocação"  ou de criação,  excluindo qualquer  qualificação como jardim histórico (ICOMOS, 
1981).

De  forma  mais  abrangente,  é  de  consenso  que  paisagens  singulares  se  constituem  em 

patrimônios culturais das cidades, na medida em que fazem parte do cotidiano dos cidadãos e 

estão  presentes  nas  representações  sociais.  Estudos  recentes  investigam  as  atividades 

impactantes e buscam melhor compreender a sociedade através das marcas do cotidiano nela 

impressas.  Alguns  autores  contemporâneos  defendem  a  preservação  da  paisagem  natural  e 

urbana buscando, acima de tudo, sua importância para os habitantes do lugar, uma vez que os 

signos contidos na paisagem são de grande importância no cotidiano das cidades. Vale destacar 

que  a  paisagem  possui  a  importante  função  de  alimentar  a  memória  social,  além  de  se 

caracterizar um cenário em permanente transformação, onde se desenvolve a vida. Este caráter 

de renovação constante reforça a necessidade da sua preservação na medida em que nela estão 

impressas as trocas entre o homem e a natureza, próprias de um determinado lugar. “Tampouco 

falo de uma paisagem definitiva, mas daquela que é produto de uma postura mais madura do 

grupo em relação a seu meio; daquela que é fruto de uma preservação enquanto estado natural 

das coisas” (YÁZIGI, 1999). 
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A paisagem e suas representações sociais revelam as interações entre a natureza e os seres 

humanos. Portanto, a paisagem resulta da intervenção humana sobre a natureza, num processo 

constante de transformação fruto do trabalho. Tal dinâmica promove o movimento da paisagem, 

que  decompõe  seus  elementos  naturais  e  os  recompõe,  de  acordo  com  as  necessidades 

humanas. No meio urbano a paisagem revela a dimensão da produção espacial, a segregação 

espacial,  os marcos históricos e o tempo nela impressos. A evolução dos meios de produção 

gerou a proliferação dos não-lugares,  intensificando a necessidade de preservar na paisagem 

seus aspectos singulares. 

Atualmente, no âmbito da Ciência Geográfica, está havendo um movimento chamado de “volta do 

cultural”,  que resgata das  idéias  de Paul  Vidal  de  La Blache que,  ao  refutar  o determinismo 

imposto pela natureza sobre o homem, favoreceu a compreensão do homem enquanto agente 

transformador da natureza e construtor da paisagem e iniciou a Geografia Humana nas primeiras 

décadas do século XX, na França. Segundo Paul Claval (2002), a Geografia Cultural, ou mais 

precisamente o interesse dos geógrafos pelos  problemas culturais,  nasceu na mesma época, 

quando o interesse voltava-se para os aspetos materiais da cultura, as técnicas, as paisagens e o 

gênero de vida. Assim, a paisagem cultural sintetiza a importância de se considerar a cultura de 

um  determinado  grupo  e  suas  relações  com  a  natureza,  como  fatores  determinantes  da 

configuração de um dado local. Portanto, preservar determinados atributos da paisagem significa 

proteger o legado cultural de uma comunidade para as gerações futuras. 

O MAIS BELO E ENCANTADOR JARDIM DA CIDADE

A história do lugar confunde-se com a própria Natal em seu desenvolvimento urbano, social e 

cultural.  Na colônia era pântano, alagadiço d’água salobra; chamado a Campina da Ribeira,  o 

“Salgado”. Atravessou o império configurando a borda, a margem da urbe, o limite entre o centro e 

a  periferia,  a  fronteira  entre  pobres  e  ricos.  Dizia-se  “a  ponte”  referindo-se  aos  toros  que 

facilitavam o trânsito; da ponte para cima viviam os “Xarias”, da ponte para baixo moravam os 

“Canguleiros”3; a rivalidade era velha e durou dezenas de anos (CASCUDO, 1980). Na República 

floresceu: o alagado foi aterrado – virou jardim, parque, oásis. “O lodo salgado foi atacado por 

toneladas de areia alva dos morros” (ibid). A Praça virou o coração da cidade, a porta de entrada 

e sua sala de visitas: lá estão a Estação Ferroviária, a antiga Rodoviária e o Porto é logo ali. No 

seu entorno foram construídos nobres edifícios: o Teatro ainda está lá, imponente! Sediou a vida 

cultural e galante: escolas e faculdade, o primeiro cinema, o comércio elegante, os cafés, “Paris 

em Natal”. Com o crescimento da cidade, seu uso foi mudando: a Ribeira virou boêmia, já não 

servia  para  a  promenade e  o  trottoir.  O  jardim  se  curvou  ao  progresso,  despiram-lhe  os 

3  “Canguleiro  é  o  comedor  de  cangulo  e  Xaria  é  o  comedor  de  xaréu.  Os  apelidos  vieram  dessa  simpatia 
gastronômica. Muita cabeça partida, muito nariz amassado, muito braço torcido, muita prisão, foram corolário desses 
pratos antigos nas ceias gostosas do velho Natal provinciano.” (CASCUDO, 1980).
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ornamentos  pitorescos,  o  verde foi  rasgado  pelo  asfalto  para dar  passagem aos automóveis. 

Centenária, teve suturados os seus membros amputados, numa tessitura que ostenta profundas 

cicatrizes. Ainda altiva, a velha senhora contempla o horizonte, mira o devir.

Figura 01: Mapa de Localização da Praça Augusto Severo

Fonte: Elaboração Própria, 2008.

I. A PRAÇA-JARDIM

A praça nasceu das medidas saneadoras empreendidas na cidade no início no século XX. De 

acordo  com  Giovana  Oliveira  (1999),  desde  1840  aquela  região  pantanosa  preocupava  as 

autoridades. As discussões higienistas locais estavam em sintonia com o debate urbanístico em 

curso, no Brasil e no mundo. A Campina da Ribeira era responsabilizada pelas enfermidades que 

acometiam a população de Natal, pois, naquela época, costumava-se buscar explicações para a 

origem das epidemias nas teorias miasmáticas (ibid). 

As intervenções na área iniciaram nos anos 1870. Segundo Jeanne Nesi (1997), naquela década 

foi  realizado  um  trabalho  de  saneamento  no  local  e  criada  uma  praça,  que  recebeu  a 

denominação de Praça da República, de pequenas proporções devido à invasão provocada pelas 

grandes  marés.  As  medidas  saneadoras  tiveram  continuidade  nos  anos  seguintes,  com 

sucessivos melhoramentos da área. De acordo com Câmara Cascudo (1980), nos últimos anos do 

século  XIX  e  primeiros  do  século  XX a  Ribeira  cresceu.  Vale  salientar  que  tais  obras  foram 
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realizadas  em grande  parte  utilizando  como mão-de-obra  os  “retirantes”,  que  vinham  para  a 

capital fugindo das secas que assolavam o interior do estado. 

Estava em pauta a criação da Cidade Republicana no Brasil e o desejo de renovação urbana se 

irradiou de norte a sul.  A  paisagem urbana foi  modificada enquanto  aspecto do processo de 

modernização do país e a praça passou a ser um belo cenário ajardinado para o desfile das elites, 

de forma que o termo praça passou a ser associado a espaços ajardinados (ROBBA, MACEDO, 

2002). A cidade do Natal não foi exceção a essa regra, na medida em que passou a ser alvo de 

diversas intervenções e planos urbanísticos, inaugurando a prática de contratar profissionais “de 

fora” para aqui intervirem, ainda hoje em voga entre os gestores municipais.  A esse respeito, 

explica Giovana Oliveira (1999):

O ano de 1904 destacou-se pelo fato de o governo iniciar a contratação de profissionais especialistas para  
assessorar  a  construção  civil  no  estado.  Neste  sentido,  foi  contratado  o  arquiteto  mineiro  Herculano 
Ramos, que residiu em Natal entre 1904 e 1914, período em que projetou e executou inúmeras obras de 
paisagismo e edificações [...] Sua contratação deveu-se, inicialmente à necessidade de concluir as obras 
do teatro, decorando e executando os acabamentos finais do edifício.

Ainda  segundo  a  autora,  a  participação  do  arquiteto  teve  continuidade  com  o  tratamento 

arquitetônico do aterro e ajardinamento do Jardim Público da Praça da República, localizada em 

frente ao teatro e que passava a se chamar Praça Augusto Severo: “Os serviços dessa Praça 

foram concluídos em maio de 1905, no governo seguinte, mais de um ano depois de inaugurado o 

teatro, quando foram construídas pontes rústicas para atravessar os canais que permaneceram 

após o aterro”. A mudança do nome da praça se deu precisamente em 14 de maio de 1902, em 

homenagem ao norte-rio-grandense pioneiro da Aviação, morto a 12 de maio daquele ano, em 

Paris,  devido à explosão do dirigível  PAX:  “Os conterrâneos de Augusto Severo iniciaram, no 

mesmo  mês,  uma  campanha  popular  visando  arrecadar  recursos  para  a  confecção  de  uma 

estátua em homenagem ao ilustre  filho  da  terra”  (NESI,  1997).  O patrono  da praça também 

denomina o Aeroporto de Natal e sua importância pode ser atestada pelo seguinte relato:

O  Zeppelin  foi  inspirado  também  no  Pax.  Daí  a  marcante  homenagem  que  o  dirigível  Hindenburg,  
considerado uma maravilha do engenho humano, prestou ao pioneiro e mártir natalense. Pouco depois da  
tragédia em Paris, o Zeppelin flutuou de faróis acesos diante da fortaleza dos Reis Magos e lançou de  
pára-quedas a mala postal. Em seguida, a população encantada viu o charuto prateado de 246 metros,  
que  transportava  50  passageiros,  fora  a  tripulação,  dirigir-se  para  a  Ribeira.  Lá,  sobre  a  estátua  de 
Augusto Severo, lançou uma cora de flores e seguiu viagem para o Rio de Janeiro (LIMA, 1999). 

Um fato histórico de tal magnitude é suficiente para almejar a inclusão da Praça Augusto Severo 

no rol dos jardins históricos brasileiros; uma vez que se constitui num sítio histórico, definido na 

Carta de Florença como uma paisagem evocativa de um fato memorável:  local de um grande 

acontecimento histórico (ICOMOS, 1981). No entanto algumas dificuldades se impõem ao estudo 

dos jardins históricos de Natal,  pois as alterações morfológicas,  e de uso, nesses espaços se 

deram de forma profunda e brutal ao longo do século XX. Além disso, verifica-se uma enorme 

carência  de  registros  gráficos,  restritos  praticamente  a  algumas  fotos  nem  sempre  de  boa 

qualidade. Tal característica tem obrigado aos pesquisadores da história urbana a desempenhar a 

função  de  arqueólogos,  resultando  em  esforços  que  podem  ser  enquadrados  no  campo  da 

Arqueologia da Paisagem. Na praça em questão, ao contrário do que ocorre em outras cidades 
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brasileiras,  pouco resta do mobiliário,  do desenho dos pisos  e dos canteiros originais.  Dessa 

forma, se faz necessário recorrer  às descrições literárias do jardim, que afortunadamente são 

muitas, estando alguns trechos mais detalhados reproduzidos a seguir. 

  

Figuras 02 e 03: Aspectos do entorno da Praça Augusto Severo, início do século II

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2006.

Para Câmara Cascudo (1980), o arquiteto Herculano Ramos repetiu a façanha do conde Mauricio 

de Nassau transplantando árvores adultas; transformou o recanto melancólico num parque tropical 

cheio  de  sombras  acolhedoras,  com  bancos  confortáveis,  pontes  toscas,  cabana  rústica  e 

calçamento de pedra em todo contorno. De acordo com Jeanne Nesi  (1997),  a realização do 

ajardinamento da Praça Augusto Severo causou tamanha satisfação na população natalense, que 

todos colaboraram com a arborização do local:  “O negociante Silvestre Alves Pereira ofereceu 

duas belíssimas palmeiras oriundas do Pará; o Capitão Manuel Joaquim do Amorim Garcia, três 

oitizeiros; o Coronel Avelino Freire ofereceu duas palmeiras imperiais”. De acordo com a autora, 

após a contratação do arquiteto os serviços foram imediatamente iniciados:

[...] Em seguida foram calçadas as ruas que contornam a praça pelo norte e poente [...] Em outubro de 
1905 foi assentada na praça uma fonte de ferro fundido de alto valor artístico, confeccionada na Europa.  
Apresentava alamedas formadas por oitizeiros e palmeiras imperiais [...] Havia um canal de cimento e 
pedra  que  circulava  toda a praça,  como uma serpentina,  com um constante  movimento de  água de 
conformidade com as marés. O canal era cortado por três pontes rústicas, muito pitorescas [...] havia um 
caramanchão com uma cobertura de quatro águas, envolvido com belas trepadeiras. Havia também um 
grandioso coreto com estrutura de ferro.  Em 19 de março de 1911 foi  inaugurada na praça Augusto  
Severo um medalhão de bronze,  em homenagem a Nísia Floresta.  A estátua de Augusto Severo foi 
finalmente  inaugurada,  em  12  de  maio  de  1913,  dia  do  11°  aniversário  do  desaparecimento  do 
homenageado [...] contornada por quatro belíssimos postes ornamentais [...].
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Figuras 04 e 05: Equipamentos na Praça Augusto Severo, início do século XX.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2006.

Além da estátua de Augusto Severo,  pouco restou desse jardim de encantos registrado com 

tamanha ênfase na historiografia local. No local encontram-se somente algumas luminárias e uma 

das  pontes  recentemente  “restaurada”.  Perderam-se  os  demais  equipamentos  urbanos  e  o 

mobiliário, mesmo aquelas peças fabricadas nas oficinas da Fundição Val d’Osme ou Val d’Oise – 

vale localizado nas proximidades de Paris (OLIVEIRA,  1999).  A fonte citada por Jeanne Nesi 

(1997), acima referida, encontra-se hoje no jardim do Palácio Potengi, antiga sede do governo e 

atual  Pinacoteca  do estado.  Quanto  à  vegetação citada,  abundante  segundo alguns registros 

fotográficos, parece ter sido completamente dizimada e substituída ao longo do tempo. O pouco 

cuidado com a cobertura vegetal é fato corriqueiro na cidade, sendo notório o pouco interesse da 

população pelos efeitos terapêuticos dos jardins, embora sujeita aos rigores do clima local. Já na 

primeira década do século XX,  o professor Henrique Castriciano,  recomenda a construção de 

jardins: “Ele não se conformava com o fato de que as elites de Natal resistissem ao costume, tão 

comum àqueles que a retórica evolucionista da época chamava de ‘povos adiantados’, de gozar 

dos benefícios dos jardins” (ARRAIS, 2005). Outros registros levam a concluir que a população de 

Natal não era dada ao cultivo de jardins, devido à dificuldade em cultivá-los. Data de 1929, a 

crônica “A Taça Florida”:

Natal é uma cidade sem flores. Falta dagua. Terra de taboleiro muito mais para mangaba que para flor.  
Briza quente do mar.  Sopro do rio salgado. Lagoas no meio da cidade que infiltram salôbridades [...] 
vamos crear com a graça de Deus e de todo passado romântico de nossa terra, uma taça-premio. Uma  
taça-incitamento e louvor.  A Taça-Florida.  Ella,  annualmente,  premiará o jardim particular  que melhor  
aspecto,  que mais agradável  conjunto de flores nossas ou aqui  aclimatadas e conhecidas,  apresente 
(Cascudo apud ARRAIS, 2005).

Não é de estranhar que o jardim em estudo tenha sido tão agredido e relegado ao abandono. 

Câmara Cascudo registra com saudosismo o processo de degradação daquele  espaço – Em 

1946: “Esse parque, maravilhoso de justiças urbanísticas, foi sendo pouco a pouco guerreado e 

acabou no que está, praça banal entre praças belíssimas. [...] Mutilado e sem função é um lugar 

por  onde  se  passa  e  nada  sugere  parar  e  descansar”  (CASCUDO,  1980);  e  em  1974:  o 

inesquecível parque [...]  hoje desfigurado, antes coberto de árvores esplêndidas, com repuxos, 

bancos,  cabana rústica,  pontes e um sapo de cimento que fazia meus assombros de menino 
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(CASCUDO apud LIMA, 2006). Mas nenhum outro potiguar registrou com tantos detalhes aquele 

jardim quanto Lauro Pinto, em seu livro “Natal que eu vi”:

Na Ribeira existiu – porque hoje só encontramos um grosseiro arremedo – o mais belo e encantador  
jardim da Cidade, uma verdadeira obra prima de arte e bom gosto. Natal jamais terá outro igual. Jardim  
que alegrava os olhos e a alma dos natalenses. Era um grande éden que tomava toda a Praça Augusto  
Severo em forma circular, muitas árvores, canteiros floridos e bem tratados. O jardim era cortado por  
alamedas  com  o  piso  de  pedrinhas,  vários  canais  e  pontes  que  com  a  maré  cheia  causava 
deslumbramento. No meio dos canais algumas ilhotas com sapos artificiais. Recreio para nós e mais para  
os pássaros que eram numerosos, quer os canoros voando pelas árvores, quer as rolinhas simpáticas  
bicando as sementes no chão. Possuía o jardim um grande e belo coreto de madeira, montado em base  
de alvenaria, sendo obra prima de marcenaria, localizado com a frente para a Rua das Virgens, hoje,  
Câmara Cascudo. A banda musical da Polícia Militar realizava sempre magníficas retretas. Havia mais  
outra grandiosidade; uma fonte ornamental de bronze, constante de uma bacia tendo no centro, em plano 
elevado, um índio estrangulando uma jibóia que jorrava água pela boca. Esta riqueza em arte e bronze  
desapareceu. No mesmo éden havia uma herma de Nísia Floresta, em bronze, num pedestal de pedra  
polida, bastante simples, mas muito bonito. Onde está ela? (PINTO, 1971).

Como  foi  dito  anteriormente,  diante  das  dificuldades  encontradas  para  o  estudo  dos  jardins 

históricos em Natal, resta-nos o auxilio da literatura. De acordo com os relatos acima e utilizando 

como  aporte  teórico  a  definição  de  Silvio  Macedo  (1999)  acerca  das  linhas  projetuais  da 

arquitetura  paisagística  brasileira,  podemos  concluir  que  o  jardim  original  da  Praça  Augusto 

Severo, desenvolvido nas primeiras décadas do século XX, pode ser definido como um jardim 

eclético, entendido como aquele que “tem como característica básica o tratamento do espaço livre 

dentro de uma visão romântica e idílica [...]  incorporando no seu ideário toda uma concepção 

pitoresca de mundo, típica da sociedade européia do século XIX” (MACEDO, 1999). Vale salientar 

ainda, que esta praça se reveste de importância na medida em que a sua construção direcionou o 

crescimento da cidade e impulsionou o processo de ocupação e valorização do bairro da Ribeira. 

Autêntica representante do modelo que, segundo Fabio Robba e Silvio Macedo (2002), tornou-se 

padrão de qualidade do espaço urbano; bem como significou modernização, salubridade urbana e 

embelezamento, com funções de contemplação da natureza e descanso; a Praça descrita acima 

sem dúvida se constitui num exemplar da Praça-Jardim Eclética, estilo arquitetônico predominante 

na maioria dos edifícios construídos à época em seu entorno.

II. O JARDIM MODERNISTA

Já em 1929 foi  proposta uma primeira grande intervenção na Praça Augusto Severo,  quando 

Omar O’Grady,  então Prefeito  de Natal,  contratou o arquiteto italiano Giacomo Palumbo para 

elaborar  o  “Plano  Geral  de  Sistematização  de Natal”  com o objetivo  fundamental  controlar  a 

expansão desordenada da cidade. Câmara Cascudo faz referência à divisão do espaço da Praça, 

enquanto materialização do Plano Palumbo, atentando para a beleza e magnificência da avenida 

que a atravessaria – Avenida Sachet (ARRAIS, 2005). A proposta de Palumbo não foi executada, 

mas O’Grady executou na Praça melhoramentos como serviços de calçamento a paralelepípedo e 

drenagem para conter as águas. 

Em 1938,  durante  o  governo  do  prefeito  Gentil  Ferreira,  a  idéia  de  dividir  a  Praça  para  dar 

passagem aos automóveis foi finalmente posta em prática. Foi então proposta a remodelação do 
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“[...] jardim da Praça Augusto Severo, a fim de dotar a cidade de logradouro em condições de dar 

algum conforto à sua população e aos que transitam pelo porto de Natal” (SOUZA, 2001). Com 

essa intenção foi  alargada a Rua Juvino Barreto e o trecho da Avenida Junqueira Aires mais 

próximo à praça. Na parte central deste logradouro, foi aberta uma passagem para os carros, 

interligando, assim, a Avenida Junqueira Aires com a Rua Nísia Floresta (hoje Duque de Caxias). 

Nesse período o crescimento urbano exigiu adaptações e redimensionamento da malha viária em 

função dos veículos. Segundo Silvio Macedo (1999), o espaço público apresenta uma nova forma, 

liberta da rigidez formal eclética e dos seus ícones. O espaço é planejado funcionalmente – de 

acordo com as funções urbanas da Carta de Atenas: habitação, trabalho, circulação e lazer.

  

Figura 06 e 07: Praça Augusto Severo em 1979

Fonte: MIRANDA, 1981.

No contexto da modernidade brasileira, a arquitetura serviu a propósitos políticos e ideológicos, 

como em tantos outros momentos da história na nossa civilização. Em 1960, assumiu a Prefeitura 

de Natal o primeiro natalense eleito diretamente pelo povo – Djalma Maranhão. O prefeito elegeu 

a alfabetização e as intervenções urbanas como marca de sua administração; além de melhorias 

no Sistema de Saneamento, construiu uma Galeria de Arte Popular, o Palácio dos Esportes e uma 

Estação  Rodoviária.  Em  sintonia  com  o  projeto  de  construção  do  Brasil  como  uma  nação 

moderna,  o  projeto  dos  três  edifícios  acima  citados  foram  desenvolvidos  na  linguagem  da 

arquitetura moderna, constituindo-se em exemplos da apropriação local do ideário  modernista. 

Vale salientar que esses três edifícios foram construídos em praças públicas de Natal, ocupando 

um  espaço  que  continuou  público,  mas  deixou  de  ser  livre  –  a  Galeria  de  Arte  Popular  foi 

construída na Praça André de Albuquerque e posteriormente demolida, o Palácio dos Esportes 

ocupa um trecho da Praça Pedro Velho (transformada em “Praça Cívica” durante o regime militar) 

e o local escolhido para assentar a Estação Rodoviária foi a Praça Augusto Severo, que já cedera 

espaço  ao  sistema  viário,  perdendo  o  seu  aspecto  e  configuração  originais.  Os  projetos 

executados seguem a linha projetual modernista, na medida em que apresentam programas de 
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usos bastante diversificados. No aspecto paisagístico é proposto o lazer ativo, privilegiando as 

atividades esportivas e culturais sem abandonar a atividade de contemplação.

Para Fabio Robba e Silvio Macedo (2002), o crescimento urbano exigiu novas intervenções, como 

a construção e o redimensionamento da malha viária em função dos veículos e do transporte 

coletivo.  Essa  tendência  do  urbanismo  moderno  brasileiro  estava  em  consonância  com  o 

movimento rodoviarista que se iniciou no Brasil durante o governo de Juscelino Kubitschek, nos 

anos 1950. Os investimentos no transporte rodoviário levaram aos centros urbanos, diariamente, 

um grande número de veículos  coletivos  e  particulares.  Em Natal,  os  ônibus  que vinham do 

interior  faziam seus pontos de parada em diversos locais  da cidade,  causando uma série  de 

conflitos urbanos que demandaram a construção da Estação de Rodoviária. Segundo Itamar de 

Souza (2001), “o prefeito Djalma Maranhão (1960-1964) abriu um debate na imprensa visando 

colher sugestões sobre o local onde deveria ser construída a rodoviária de Natal”.

   

Figura 08 e 09: Levantamento e Reconstituição virtual da Praça Augusto Severo em 1979.

Fonte: MEDEIROS, 1979. Elaboração Própria a partir do Levantamento original.

Diante de numerosas sugestões, prevaleceu a idéia de construir na Ribeira, com o objetivo de 

revitalizar o comércio daquele bairro, que já entrava em decadência. Para Itamar de Souza (2001), 

o impacto sobre a Praça Augusto Severo foi enorme, mas segundo o autor Djalma Maranhão 

restaurou  esta  praça  em  1961.  Na  verdade  o  projeto  executado  pelo  prefeito  reformulou 

completamente o espaço, de acordo com a estética modernista. A estátua de Augusto de Augusto 

Severo  –  de  gosto  eclético  –  foi  mantida,  embora  o  paisagismo  modernista  tenha  como 

característica  básica  o  abandono  de  qualquer  referência  aparente  do  passado  imediato.  No 

entanto, outras tendências desse movimento passaram a compor o espaço, como um lago e uma 

fonte  luminosa.  Nesse  sentido,  Silvio  Macedo  (1999)  destaca  o  uso  da  água  nos  projetos 

paisagísticos  modernistas,  na  forma  de  espelhos  d’água,  lagos  e  fontes,  com  configuração 

seguindo a paginação dos pisos. Aliada a outras citadas anteriormente, tal particularidade dos 

projetos desenvolvidos à época confirmam a inserção de Natal no debate urbano-paisagístico em 

curso no movimento moderno brasileiro.
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III. A PRAÇA SECA

Em 1985, na gestão do então prefeito Marcos Formiga, se deu a primeira intervenção na Praça 

Augusto  Severo  intitulada  “restauração”.  De  acordo  com  Itamar  de  Souza  (2001),  com  o 

movimento da Estação Rodoviária e a instalação do ambulatório do Inamps, aumentou o fluxo de 

pessoas  circulando,  o  que  atraiu  um  número  considerável  de  barraqueiros  e  vendedores 

ambulantes, que se instalaram nas calçadas e, sobretudo, na própria praça: 

A sujeira imperava em toda aquela área. Era necessário, portanto, que o Poder Público Municipal tomasse  
as providências cabíveis para restaurar a dignidade daquele logradouro [...] Em primeiro lugar, as barracas 
foram retiradas daquela área, assim como todo o lixo acumulado. Em seguida, foram construídos novos  
bancos, novos passeios e jardins mais elevados para proteger as plantas. As árvores antigas, altas e 
frondosas, foram preservadas. Além disso, a praça ganhou uma iluminação féerica á base de vapor de  
sódio.  No lado da  Estação Rodoviária,  a  prefeitura  construiu  quatro  quiosques,  cada um com quatro  
boxes, destinados à venda de alimentos [...] a área próxima aos quiosques, chamada Largo Dom Bosco – 
foi calçada e ganhou alguns bancos de madeira. Uma das pontezinhas [...] foi preservada e, ainda hoje,  
pode ser vista pelos transeuntes [...] A praça restaurada foi entregue no dia 27 de março de 1985 [...].

Após  essa  intervenção,  a  área  permaneceu  com a  mesma configuração  espacial  até  agora, 

quando está sendo executada mais uma intervenção no local, visando resgatar a superfície da 

praça original  e  desviando  o  fluxo  de automóveis  para  o  seu perímetro.  O projeto  juntou  as 

metades da praça – retrocedendo em parte à configuração morfológica anterior a 1938, quando foi 

desmembrada  em duas  partes  –  inclusive  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  – 

composta de luminárias que imitam antigos candelabros, embora numa escala impensável para a 

época  a  que  pretensamente  fazem alusão,  o  que  resulta  num autêntico  pastiche.  Para  este 

espaço não foi proposta qualquer vegetação, o que resulta numa Praça Seca, tendência da linha 

projetual Contemporânea da arquitetura paisagística brasileira (ROBBA, MACEDO, 2002). Outra 

característica  do  momento  atual  é  que  a  praça  contemporânea  se  origina  muitas  vezes  da 

degradação  progressiva  do  ecossistema  urbano  e  da  qualidade  de  vida  nas  cidades;  sendo 

comumente  inserida  no  contexto  da  revitalização  de  bairros  antigos  como  alternativa  para 

solucionar  problemas  de  degradação  de  tecidos  urbanos.  Este  é  precisamente  o  cenário 

encontrado no projeto em estudo.
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Figura 10 e 11: Execução do Projeto de Revitalização da Praça Augusto Severo – Esplanada e Estátua.

Fonte: Arquivo dos Autores, 2007.

De forma geral, o processo de revitalização do bairro foi iniciado no ano de 1997, com a reforma 

das edificações da Rua Chile na zona portuária do bairro, transformando os velhos imóveis em 

bares e restaurantes. O projeto, que contemplaria o bairro na sua totalidade, demorou muito a sair 

do papel. Somente a partir da aprovação de um pacote fiscal, o projeto finalmente foi colocado em 

prática em dezembro de 2006 embora fosse anunciado desde 2001. Na ocasião, o Secretário 

Especial de Meio Ambiente e Urbanismo declarou ao jornal Tribuna do Norte que a obra do Largo 

do Teatro mudaria a Ribeira: 

Uma obra que vai mudar a face do bairro, o trânsito e o comércio, beneficiando não apenas os natalenses  
como os turistas que passam pela cidade. Dentro do espírito de reconversão (requalificação de um espaço 
para outros fins) dos sítios históricos, o Largo terá o sentido de tornar a Ribeira, como foi até os anos 60,  
num local de efervescência cultural, de lazer e de negócios (23/12/2001 – Especial, p.04).

A  Prefeitura  de  Natal  concederá  isenção  e  redução  de  tributos  municipais  às  pessoas 

interessadas em restaurar seus imóveis, de forma que o tradicional bairro, que concentrava as 

principais atividades comerciais e culturais da cidade, no início do século XX, pode voltar aos seus 

tempos áureos com a retomada do movimento comercial e habitacional. Pelo menos esse é o 

objetivo da lei de Operação Urbana Ribeira. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura, a Caixa 

Econômica Federal e o Governo Francês – país pioneiro na reabilitação de centros históricos. A 

idéia consiste em reabilitar e transformar toda a extensão da Avenida Duque de Caxias, desde o 

seu início no bairro das Rocas – limítrofe com a Ribeira – até a Praça augusto Severo, incluindo a 

Rodoviária Velha. Além dos aspectos históricos e culturais, a Prefeitura acredita que a Ribeira é 

um bairro com potencial para revitalização porque já conta com infra-estrutura de saneamento, 

telefone e transporte.

Os serviços foram iniciados com a substituição do piso antigo das calçadas por um novo, pensado 

para permitir o acesso aos portadores de necessidades especiais. Além da substituição de pisos, 

o  projeto  prevê  a  reconstrução  das  calçadas  e  dos  canteiros,  a  substituição  de  árvores  e  a 

implantação de novos terminais de ônibus. As mudanças feitas no trânsito trouxeram uma solução 

confusa e repleta de insatisfação aos motoristas que vêem no novo trajeto, por trás da Rodoviária 

Velha, somente o aumento de percurso e perda de tempo. Apesar das críticas, das polêmicas e 
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do desagrado de muitos cidadãos,  a intervenção em curso é pautada por nobres objetivos  e 

intenções. No entanto, é lamentável que não tenha sido aproveitada a oportunidade para tentar 

resgatar algumas das características originais daquele espaço e do jardim. De qualquer forma, 

são  reconhecidas  no  referido  projeto  algumas  características  da  linha  contemporânea  da 

arquitetura paisagística, que segundo Silvio Macedo (1999): 

Expressa uma nova ruptura que se anuncia após um predomínio muito longo das diretrizes modernas,  
ainda utilizadas  de um modo intenso e contínuo, e que praticamente minimizaram e reduziram a um 
terceiro plano os preceitos ecléticos nas últimas quatro décadas do século. 

Diante disso, pode-se considerar como possível a adequação do projeto ao momento atual do 

paisagismo brasileiro, inclusive no que se refere à negação modernista das referências históricas. 

Para Fabio Robba e Silvio Macedo (2002), outra forma de utilização do espaço público comum 

nas praças contemporâneas contempla a circulação de pedestres.  De acordo com o autor,  a 

necessidade de espaço para absorver a enorme quantidade de pessoas em trânsito na grande 

cidade sugere a elaboração de projetos que respondam a essa exigência e revaloriza a figura da 

praça seca.  Tal condição justifica a adoção do grande piso proposto para o centro da Praça 

Augusto Severo, devido ao fluxo gerado pelas paradas de ônibus existentes no local. Em todo 

caso, devido ao clima de Natal, há que se considerar o sombreamento como necessário, de forma 

que se torna praticamente impossível a utilização de uma praça seca durante o dia. Assim, o mais 

recomendável  seria  intensificar  as  áreas  permeáveis  e  a  cobertura  vegetal,  em  oposição  às 

grandes áreas de pisos processados e esplanadas. 

  

Figura 12 e 13: Aspecto Noturno da Praça Augusto Severo – Antiga Estação Rodoviária e Ponte.

Fonte: Arquivo dos Autores, 2008.

Quanto  às  propostas  para  o  antigo  Terminal  Rodoviário,  com  a  execução  do  projeto  de 

revitalização da Ribeira o edifício recebeu significativas modificações e passará a abrigar o Museu 

de Cultura Popular Djalma Maranhão. A nova versão do edifício decorre de intervenções que se 

situam entre o cosmético e a descaracterização. No entanto, o uso do espaço para atividades de 

comércio, serviços e atividades sócio-culturais está perfeitamente de acordo com as tendências 

paisagísticas contemporâneas, na medida em que tais atividades são apropriações comumente 
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acrescidas  aos  programas.  Para  Fabio  Robba  e  Silvio  Macedo  (2002),  a  implantação  de 

estabelecimentos comerciais e de serviços, com o objetivo de atrair mais público para a área, é 

um recurso bastante utilizado; assim como a instalação de equipamentos de venda de gêneros 

alimentícios em praças e parques é também uma proposta que se consolida e visa atrair público, 

atendendo aos seus anseios e necessidades.

A pretensão da revitalização em curso se volta para a demanda turística, principalmente após a 

recente inauguração da Ponte Newton Navarro, que direciona para a Ribeira e bairros limítrofes o 

fluxo viário proveniente do litoral norte do Estado. Como “[...] disse o prefeito, acrescentando que 

a intervenção vai devolver a Ribeira a Natal que nos últimos anos ficou esquecida. A obra vai 

recuperar o bairro e o incentivo fiscal dado pela Prefeitura estimulará a volta do comércio e da 

população” (ASSESSORIA DA PREFEITURA DO NATAL, 2007). Finalmente, o que se deseja é 

que a intervenção atinja seus objetivos. Se houve o descaso com o passado histórico do jardim, 

pelo menos se espera que o novo espaço seja apropriado pela população, reconquistando seu 

lugar na memória natalense. 
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