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                 Resumo 

 

Após aprovar seu primeiro Plano Diretor, em 1974, Natal/RN priorizou o 
planejamento urbano, relegado no período 1950/1960. Em 1978, Luiz Forte Netto 
desenvolveu o projeto de uma avenida ligando as praias de Ponta Negra e Areia 
Preta, anexa ao Parque das Dunas, maior unidade de conservação ambiental da 
cidade. A construção dessa avenida, conhecida como Via Costeira, alvo de 
contundentes críticas, gerou conflitos, originou movimentos sociais e contribuiu 
para a definição de uma nova paisagem. Um movimento popular contra a 
implantação do projeto obteve algumas vitórias, consequentemente algumas 
alterações. Como resposta às críticas, o Governo Estadual adotou um discurso 
de dimensão ambiental como justificativa, motivando a contratação de Roberto 
Burle Marx, em 1979, para a elaboração do projeto paisagístico e de arborização 
do Parque das Dunas, além do ajardinamento das áreas lindeiras à via, de Mãe 
Luíza a Ponta Negra. Segundo Itamar de Souza (1999), “A contratação de Burle 
Marx, o maior especialista em paisagismo no Brasil, tinha por objetivo político 
calar a boca dos legítimos e dos pseudo-ecologistas de Natal. E conseguiu!”. 
Essa afirmação reflete o uso político feito, respaldado no reconhecimento público 
e na reputação do paisagista. As entrevistas concedidas à mídia local – principal 
fonte dos dados coletados – leva a perceber a preocupação ecológica que 
norteia todo o seu pensamento. Sua sensibilidade, capaz de diagnosticar, já de 
início, o potencial paisagístico da área, aponta também as agressões ambientais 
em curso. O trabalho tem como objetivo registrar a contribuição de Burle Marx na 
construção da paisagem de Natal. Esquecido e omitido, carente de divulgação, 
seu trabalho se estendeu a outras áreas da cidade. Como principal resultado, 
destaca-se o resgate da importância da sua passagem, considerando a disputa 
política que precedeu sua vinda e o significado de suas idéias enquanto novo 
paradigma conceitual, fator de transformação da mentalidade local.  

Palavras-chave: Roberto Burle Marx, Paisagismo em Natal/RN, Espaço Urbano e 
Paisagem 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O título deste trabalho reflete a dificuldade inicial em realizá-lo, na medida em que foram 

encontrados diversos empecilhos para realizar a coleta de dados. Embora registrada pela 



 2 

historiografia local, a passagem de Burle Marx por Natal, na transição dos anos 1970/1980, 

se constitui ainda em tema inédito. Sendo uma aspiração antiga dos pesquisadores 

conhecer os detalhes do acontecimento, o que se constatou, nessa primeira fase da 

pesquisa, foram apenas “as pegadas” anteriormente referidas.  

O trabalho tem como objetivo investigar a contribuição de Burle Marx na construção da 

paisagem de Natal e divulgar suas possíveis intervenções na cidade, bem como motivar 

novos estudos acerca do tema. A pesquisa questiona em que medida se deu a participação 

de Roberto na concientização ambiental de Natal e alerta para a necessidade de resgate da 

memória local e da publicização dos registros gráficos produzidos naquela ocasião – 

atualmente com destino ignorado. 

Os procedimentos adotados na coleta de dados priorizaram o levantamento bibliográfico e 

documental, tendo como principais fontes os jornais locais – Tribuna do Norte (TN) e Diário 

de Natal (DN) Complementando essas informações, foram realizadas entrevistas 

estruturadas e assistemáticas com atores envolvidos no processo – membros da equipe 

local, técnicos da prefeitura e do governo do estado à época – além de funcionários 

públicos, jornalistas e estudiosos do período. 

Assim, a análise apresentada a seguir se constitui numa primeira etapa da pesquisa, 

atualmente em andamento, no âmbito do Departamento de Arquitetura da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

2. ROBERTO BURLE MARX: O HOMEM 

Burle Marx nasceu em São Paulo a 4 de agosto de 1909, filho de Guilherme Marx e de 

Cecília Burle; em 1913 mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi morar na Alemanha em 1928, 

voltando para o Rio em 1929. Trabalha em Recife de 1934 a 1937, retornando ao Rio. Em 

1972, muda-se para o sítio Santo Antônio da Bica, vizinho ao Rio de Janeiro, cultivando três 

mil e quinhentas espécies de plantas do mundo inteiro. Faleceu em 1994, a 4 de junho, 

nesse sítio. 

Em 1932, Lúcio Costa conseguiu o primeiro cliente para Burle. Projeto paisagístico de uma 

casa para a família Schwartz e um segundo para a casa de Ronan Borges. Para Lúcio 

Costa: "a obra do botânico, do jardineiro, do paisagista, se alimenta da obra do artista 

plástico, do desenhista, do pintor e vice-versa, num contínuo vai-e-vem" (REVISTA 

MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 2001). 
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Estando na Europa, conviveu com os movimentos culturais e artísticos que se 

manifestavam, especialmente a Bauhaus. Nessa época, crescia o Movimento Moderno. 

Visitou o Museu de Berlim e diversas exposições, sendo influenciado por Van Gogh. 

Estudou desenho e pintura na escola de Degner Klemm, na capital alemã. Visita o jardim 

botânico de Dalhem, em Berlim. A flora tropical atraiu a atenção de Burle Marx. O que não 

percebia em seu país a Europa lhe mostrou: a beleza da flora nativa. 

Marcaram sua formação: Leo Putz, Pedro Correa de Araújo, Celso Antonio e Portinari; Mello 

Barreto e o botânico Menna Barreto – parceiro na proposta do Parque do Araxá. O 

engenheiro e poeta, Joaquim Cardozo, e Le Corbusier.  

Quanto à fase inicial da sua pintura ele afirma: “Eu fiz academia, tive uma formação 

acadêmica”. Quanto à afirmativa de que os seus jardins são pinturas, ele reage dizendo:  

É uma grande besteira confundir meus jardins com pintura. Cada modalidade artística tem uma maneira 
própria de ser expressa. Por exemplo, a cor na pintura, é uma coisa muito mais definida que no jardim. No 
jardim, a cor é definida pela hora do dia, pela luz. Um quadro no escuro é diferente de um quadro com 
iluminação permanente (REVISTA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, nº. 41, 2001). 

Atuou em pequenas áreas. Em 1938, se desenvolverá o seu principal trabalho público em 

áreas urbanas. O paisagismo investido de uso social. Como exemplo, os jardins do Museu 

de Arte Moderna, do Aterro do Flamengo e o calçadão para a praia de Copacabana. A esse 

respeito, diz Burle Marx: 

Acho muito importantes os meus trabalhos associados à cidade. O paisagista está sempre subordinado 
ao urbanista. Sem compreender as necessidades de uma cidade e, principalmente sem compreender as 
funções das áreas verdes, o paisagista não poderá realizar jardins. No projeto do Parque do Ibirapuera, 
realizei muitas experiências plásticas com pavimentos e vegetação. O Aterro do Flamengo foi uma 
experiência com plantas resistentes à salinidade, ao vento. Acredito que sem técnica não se chega a um 
bom resultado (REVISTA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 2001). 

PASSAGEM POR PERNAMBUCO – Em 1934, Burle Marx seguiu para Recife, onde um 

movimento moderno regionalista contribuiu para deflagrar o processo de surgimento do 

paisagismo moderno, trabalhando com o arquiteto modernista Luiz Nunes. Promoveu o 

rompimento com o modelo europeu, em destaque a Praça de Casa Forte e o cactário da 

Madalena. Em 1935 realizou outro jardim com vegetação local – a Praça Euclides da Cunha. 

Em 1937, por motivos políticos, seguiu definitivamente para o Rio de Janeiro.  

Apesar de formação acadêmica, inicialmente seus jardins tiveram um enfoque ecológico. A 

fase seguinte, “[...] a passagem do figurativo ao abstrato foi uma necessidade. Uma 

necessidade de transpor a realidade, [...] Eu penso que as cores também têm que ser 

ordenadas” (REVISTA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 2001). Ele acreditava ser insuficiente 

basear a construção formal do jardim na tradição clássica ou imitar a natureza.  
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Colaborou com Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Richard Neutra e Le Corbusier, além de 

inúmeros outros trabalhos realizados.  

SEU LUGAR NA MODERNIDADE – O Instituto Americano de Arquitetos (AIA), o definiu 

como “o real criador do jardim moderno” e o Jardim Botânico de Kentucky o proclamou “o 

maior paisagista vivo do mundo; seus jardins famosos por seu ritmo, textura e imaginação”. 

Desde o advento do paisagismo inglês, no século XVIII, atribui-se a ele a mais importante 

criação, no âmbito do paisagismo. Durante sua carreira, concebeu aproximadamente 3000 

projetos, dos quais apenas uma parcela foi executada. 

BURLE MARX NO NORDESTE – Diversos projetos marcam sua presença no Recife: a 

Praça de Casa Forte, o Cactário da Madalena e a Praça Salgado Filho; a Praça Dezessete, 

do Entroncamento, da República, Artur Oscar, do Derby, e a Praça Pinto Damaso.  

Outros trabalhos foram propostos para os estados de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Piauí, 

Bahia e Paraíba, até os anos 1990.  

Leenhardt (1996, p.131-132) registra dois projetos em Natal/RN: Praça Kennedy (1979) e 

Jardins da Alcanorte (1980). Informações colhidas na mídia apontam para indícios de outras 

possíveis intervenções, todas carentes de confirmação. 

O paisagismo nacional no século XX registra duas referências, duas formas opostas de 

pensamento – Burle Marx e Roberto Cardoso. Postura ética e rupturas morfo-espaciais, no 

primeiro; influência dos paisagistas da costa oeste dos EEUU, no segundo. ambos 

contribuindo na formação de novos paisagistas. Burle Marx reconhecido nacional e 

internacionalmente; Cardoso restrito ao estado de São Paulo. 

3. NATAL NOS ANOS 1970-80 

Ao longo dos anos 1970, Natal retomou as ações de planejamento urbano e em 1974 

aprovou seu primeiro Plano Diretor (NOBRE, 2001). Em 1976, o Escritório de Arquitetura 

Luiz Forte Netto foi contratado pelo governo do estado para “[...] criar diretrizes para 

implantar um processo de planejamento para o desenvolvimento urbano e regional da 

Grande Natal” (MIRANDA, 1999). O resultado desse trabalho foi mostrado num seminário 

intitulado “Política de Desenvolvimento Urbano”, quando se deu a apresentação do 

anteprojeto da Via Costeira (DN, 26/08/1977) – uma avenida ligando as praias de Ponta 

Negra e Areia Preta, ao longo da qual seriam dispostas Unidades Turísticas e Equipamentos 

complementares ao Parque das Dunas (MIRANDA, 1999).  
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Figura 01: Natal/RN – Foto de Satélite 
Fonte: http://maps.yahoo.com/beta 

 

4. O PROJETO VIA COSTEIRA/PARQUE DAS DUNAS 

 

Data de 1976 as primeiras intenções para a construção da Via Costeira, quando o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento – PND destinava recursos para a implantação de projetos 

turísticos na orla marítima. Segundo Itamar de Souza (1999), foram definidas as seguintes 

diretrizes: preservação das dunas, melhoria das condições de vida para os moradores e um 

maior aproveitamento da praia – cerca de 30 milhões de metros quadrados e alguns 

posseiros. O Serviço de Patrimônio da União solicitou, sob regime de aforamento, a cessão1 

dos terrenos de marinha ao Estado, ao qual coube indenizar as áreas desapropriadas (TN, 

09/02/1979). 

 A principal função da Via Costeira era ligar as praias de Areia Preta e Ponta Negra pela 

beira-mar, mas possibilitou explorar vários quilômetros de praias virgens. A ocupação 

deveria se dar, “sem prejudicar o meio ambiente” (TN, 05/12/1978), em Unidades Turísticas 

contendo: residências, hotéis, camping e equipamentos de lazer, permitindo “uma 

adaptação contínua e progressiva com uma perfeita co-existência com a paisagem” 

(SOUZA, 1999). 

                                                 
1 Decreto Presidencial nº 82699, de 22/11/1978 (TN, 05/12/78). 
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Figura 02: Projeto e localização da Via Costeira 
Fonte: NOBRE, 2001 

 

A execução foi realizada em etapas. A primeira correspondia à construção das pistas de 

rolamento, calçadão, ciclovia e viaduto – ou elevado – “que visa evitar que seja dado um 

corte na duna, motivando desse modo sua remoção” (TN, 08/03/1979). A Empresa Industrial 

Técnica – EIT iniciou as obras em setembro de 1979 e em novembro já era noticiada a 

“travessia das dunas pela Via Costeira” (TN, 21/11/1979). 

Até a conclusão dessa etapa, os detalhes do projeto ainda não estavam claros. A 

localização dos equipamentos previstos gerou discussões e esclarecimentos: “as unidades 

turísticas em número de três, todas incluídas entre a via e a orla [...] e não assentada em 

cima das dunas como se pensa” (TN, 21/11/1979). 
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Figura 03: Via Costeira e Parque das Dunas – Foto Aérea 
Fonte: O Poti, 10/08/2003 

 

A empreitada é considerada “o marco fundamental para [...] a produção social de Natal 

como cidade turística” (LOPES JUNIOR, 2000). A resistência ao projeto gerou conflitos, 

originou movimentos sociais e causou grande impacto no processo de expansão e 

apropriação do espaço urbano. 

 

5. O DEBATE AMBIENTAL E SEUS REFLEXOS POLÍTICOS 

 

Logo que Luiz Forte Netto entregou o projeto, em julho de 1977, a sociedade civil começou 

a manifestar suas críticas ao projeto2. O governo publicou pesquisa de opinião pública 

apontando 92% da população favorável, afirmando que “a campanha visa desgastar a 

iniciativa [...] a Via Costeira surtirá o efeito contrário: preservará as dunas através da correta 

utilização da área” (TN, 18/01/1979).  

O debate prosseguia entre profissionais, como o arquiteto Ronald de Góes, que previa o 

soterramento da cidade, epidemias e poluição do litoral por falta de saneamento (TN, 
                                                 
2 “É importante salientar, que, neste debate destacaram-se dois tipos de ecologistas: os legítimos e pseudo-ecologistas. 

Verdade é que, empunhando a bandeira da defesa da natureza e do meio ambiente, muitos pseudo-ecologistas não 
passavam de intelectuais ligados ao PMDB local” (SOUZA, 1999).  
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06/03/1979). O Departamento de Estradas e Rodagens – DER desconsiderava tais 

previsões: “Sobre as críticas que estão fazendo os ecólogos [...] não é assim como eles 

estão falando, ninguém vai ser invadido pelas dunas, nem tampouco acabar com tudo” (TN, 

07/07/1979). Em dezembro de 1979 o projeto definitivo ainda não havia sido apresentado e 

o parecer técnico do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, solicitado pela Sociedade de 

Proteção do Meio Ambiente, baseou-se no anteprojeto (DN, 16/12/1979).  

O projeto original foi alterado quatro vezes, mas nem sempre visando ganhos sociais3. Para 

Marcos A. de Sá (2001) “a Via Costeira enfrentou campanhas de protesto dos ecologistas e 

da imprensa e teve a infelicidade de nascer sob a égide do afilhadismo político na 

distribuição graciosa de imensos lotes a beira-mar”. Tais protestos contribuíram para a 

construção da cidadania, mas as áreas de preservação existentes na cidade ainda se 

encontram sob constante ameaça. 

A oposição ao projeto permitiu elaborar novas justificativas e incorporar a dimensão 

ambiental (LOPES JÚNIOR, 2000), mas a pressão da opinião pública surtiu um outro efeito, 

de grande importância para a cidade. Atualmente esquecido e relegado a segundo plano na 

memória urbana, a vinda de Burle Marx para elaborar o projeto paisagístico do Parque das 

Dunas e Via Costeira, reclama o resgate e o respeito merecidos. 

 

6. A CONTRATAÇÃO DE BURLE MARX E O DISCURSO DA MÍDIA LOCAL 

 

O contrato para o projeto paisagístico da Via Costeira, assinado em março de 1979 (DN, 

15/03/1979), previa a elaboração do projeto de arborização do Parque das Dunas e o 

ajardinamento da sua face que ladeava a Via Costeira, desde as dunas de Mãe Luiza até a 

praia de Ponta Negra (TN, 15/03/1979). 

A presença de Burle Marx deu respeitabilidade à iniciativa. O poder público empenhou-se 

em divulgar amplamente sua participação nos jornais locais, em manchetes como: “Via 

Costeira vai começar e Burle Marx está chegando”. Trechos dessas matérias são transcritos 

a seguir: 

Burle Marx, que é considerado como o paisagista de maior expressão em todo o mundo, é além disso, 
grande defensor da ecologia, pondo assim por terra as cogitações apressadas de que a Via Costeira 
poderia trazer qualquer atentado ao equilíbrio ambiental na faixa litorânea por ela atingida (TN, 
15/03/1979). 

A contratação do paisagista Burle Marx, considerado um dos maiores experts no ramo [...] desse modo, 
os que condenam a Via Costeira ficam sem poder criticar o projeto, já que Burle Marx é considerado um 
dos maiores defensores da ecologia (TN, 18/03/1979). 

                                                 
3 Algumas das modificações ao projeto original beneficiaram grandes empreiteiros da construção civil local.  
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O governo partiu para dirimir firmemente as dúvidas e indagações e essa resposta veio na presença, no 
prestígio e na autoridade do paisagista Roberto Burle Marx, responsável pelo aspecto, digamos ecológico 
(sic), da iniciativa (TN, 13/07/1979). 

Atualmente o parque turístico-hoteleiro está consolidado e os últimos seis lotes vazios estão 

cercados. O acesso à praia, em vários setores da Via Costeira, é restrito aos hotéis ali 

construídos, motivando discussões sobre a privação do espaço. Os acessos públicos à 

beira-mar não foram construídos de acordo com a legislação federal e uma nova batalha 

vem sendo travada, exigindo as aberturas previstas.  

 

7. AS IDÉIAS DE BURLE MARX PARA NATAL 

 

Em março de 1979, foi comunicado que Burle Marx começaria o trabalho logo que as obras 

de abertura da avenida fossem iniciadas, o que somente ocorreu em setembro daquele ano. 

Naquela oportunidade, o paisagista concedeu entrevista afirmando sua preocupação com a 

preservação do meio ambiente, o caráter preservacionista, educacional, cultural e estético, 

marcas registradas das suas intervenções. Questionado sobre a polêmica em torno do 

projeto, declara: 

Eu defendo aquilo que justifica defender [...] estamos acima das facções. Seria contrário se fossem 
devastadas as dunas, mas ocorre exatamente o contrário [...] se o governo quer mesmo preservar, isso é 
muito importante [...] o que não pode continuar são pessoas carregando lenha de lá [...] fatalmente será 
invadido por favelas, além do corte das arvores causar um desequilíbrio ecológico (TN, 12/07/1979) 

É notória a perspicácia do paisagista em apreender a realidade, inclusive social. Roberto 

percebeu a devastação que estava em curso na área, ao sobrevoá-la e depois percorrê-la 

para uma análise inicial (TN, 13/07/1979). Além do corte de lenha, a retirada de areia e 

barro para a construção civil, observadas por Roberto, passou despercebida aos 

“defensores da natureza”. De fato, como diz o título da entrevista: ecologia é coisa séria! 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04:  
Resquícios da atividade de retirada de areia e barro no Parque das Dunas 
Fonte: http://www.natal.rn.gov.br 
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Reforçando o que havia declarado anteriormente, Roberto insiste que seria contrário se 

atingissem as dunas: “se o governo vai realizar o projeto sem prejudicar, então pode-se 

dizer que é viável [...] se eles vão construir um cinturão para defender as dunas, então ele é 

justificável” (TN, 12/07/1979). A proposta original previa um viaduto destinado a evitar cortar 

a duna, motivando sua remoção. Essa proposta foi desconsiderada, optando-se pelo corte 

da duna para dar lugar ao leito da via. Tal decisão acarretou deslizamentos que aterraram 

parcialmente a via e provocou erosão na praia de Areia Preta. Diante desse quadro, 

pergunta-se como teria reagido Burle Marx se tivesse conhecimento prévio dessas 

modificações.  

 
Figura 05: Dunas de Mãe Luiza/Praia de Areia Preta – Localização do viaduto proposto 
Fonte: http://www.natal.rn.gov.br 

 

Ao analisar as declarações de Burle Marx, identifica-se a preocupação social que deveria 

pautar o projeto paisagístico: “Vou fazer uma coisa que seja útil para a coletividade” (TN, 

12/07/1979). Infelizmente não foi o que aconteceu, os espaços livres públicos previstos para 

a área foram sumindo ao longo do tempo. Segundo Fernando Mineiro “a área foi implantada 

para estimular o turismo [...] só que neste processo, a população da cidade acabou sendo 

excluída. A faixa de mar que existe no local acabou se transformando em área de lazer dos 

hotéis” (DN, 10/08/2003). Em 2001, o local que deveria abrigar uma praça servia como 

heliponto e depósito de material de construção (DN, 08/02/2001). 

As funções sociais e ambientais do projeto paisagístico são princípios da obra de Roberto, 

explicitados no seu conceito de jardim como “a adequação do meio ecológico às exigências 

naturais da civilização [...] Transformar a natureza para dar plenamente lugar à existência 

humana” (LEENHARDT, 1996). Essas idéias conduzem suas intervenções no meio urbano e 

direcionaram o projeto da Via Costeira: “em certos lugares era necessário o plantio de 
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árvores, em outros é saber coadunar a arquitetura para um plantio urbanístico” (TN, 

12/07/1979).  

Para elaborar o projeto, Burle Marx solicitou um inventário da vegetação existente, 

principalmente nos tabuleiros litorâneos: “Tudo isso é necessário também para que o povo 

dê importância [...] o trabalho tem que ser unânime, não apenas arquitetos, mas de todos os 

interessados em dotar a área de um sistema que realmente promova a preservação” (TN, 

12/07/1979). 

Segundo a arquiteta Hiramisis de Paiva, técnica do órgão ambiental do governo do estado, 

esse inventário foi realizado em conjunto com a UFRN ao longo de dois anos e se fazia 

necessário devido às condições climáticas adversas locais. Só então foi desenvolvida a 

proposta de recomposição das dunas, arborização dos canteiros e rótulas do sistema viário. 

A arquiteta destaca o encantamento de Roberto com a ocorrência espontânea da chanana 

(Turnera ulmifolia).  

Figura 06: Recomposição da vegetação do Parque das Dunas e canteiros da Via Costeira 
Fonte: http://www.interhabit.com 

 

O procedimento reflete as intenções de Roberto: “o projeto será desenvolvido lentamente e 

mais importante ainda é que será aproveitada toda a flora da região [...] será montado em 

Natal um horto experimental para que seja acentuada a vegetação existente e não trazer de 

outras regiões” (TN, 12/07/1979). Nesse horto foram desenvolvidos ensaios com espécies 

nativas, especialmente mangabeiras (Hancornia speciosa).  

Não foi possível ainda localizar os registros gráficos das intervenções realizadas por Burle 

Marx em Natal, porém existem indícios que além da Via Costeira/Parque das Dunas, o 

paisagista elaborou outras propostas4: “[...] prometeu fazer o projeto do bosque da beira 

                                                 
4 LEENHARDT, 1996 
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canal e capitania dos portos, onde a prefeitura pretende construir um parque, Praça Augusto 

Severo e Kennedy” (TN, 12/07/1979). 

 

8. CONSIDERAÇÕES 

 

Como foi dito na introdução deste trabalho, o processo de resgate encontra-se ainda na fase 

inicial. Apesar da polêmica relatada, a Via Costeira se impõe, desde sua criação até a 

atualidade, como área de disputa, inclusive integrando a pauta de discussões polêmicas na 

revisão do Plano Diretor, em 2007. 

As críticas ao projeto, registradas pela mídia local, apontam para a possibilidade de uso 

político do nome do paisagista. Tal hipótese encontra confirmação nas declarações citadas 

ilustrando o cenário esboçado em 1979, anterior à contratação de Roberto.  

A recepção às suas propostas, que poderiam ter rendido frutos mais consistentes, passou 

quase despercebida. Apenas valorizada enquanto instrumento político. Até onde se 

constatou, não houve interesse em maior intercâmbio entre o profissional e a sociedade – 

preconizado por Burle Marx ao definir seus princípios projetuais -, incluindo o curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Tal fato pode ser atribuído à mentalidade local, 

provinciana, conservadora e partidária. Ainda hoje, há desconhecimento de sua importância 

entre as instituições que deveriam zelar pela memória urbana. 

Diante das dificuldades relatadas, chega-se a pensar na existência de um “pacto de silêncio” 

apoiado na questão política – compromissos assumidos não sendo honrados, favorecendo o 

esquecimento do assunto? Essas dificuldades se tornam preocupantes quando se constata 

o desconhecimento do paradeiro dos projetos e a saída de cena dos atores envolvidos no 

processo, incluindo o próprio Burle Marx.  

 Com relação à implantação dos projetos, há indícios de execução parcial. Alguns afirmam 

que nada foi feito, outros alegam modificações posteriores. Conclui-se que a cidade perdeu 

a oportunidade de desenvolver idéias que colocariam os aspectos singulares da paisagem 

local em evidência e ao mesmo tempo valorizavam a vegetação nativa, permitindo a 

preservação dos aspectos científico-didático-culturais.    
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