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RESUMO 

 

A presença de um rei no país ocasionou uma série de medidas econômicas, políticas e sociais 

que serviram para despertar o Brasil para uma sociedade mais civilizada, conforme os 

parâmetros europeus. Com a chegada da missão francesa em 1816, D. João VI cria um instituto 

teórico-prático de aprendizagem artística e técnico-profissional vendo a oportunidade de 

habilitar os brasileiros a “todas as manifestações artísticas e, principalmente, as recentes 

técnicas e decorrentes aperfeiçoamentos de mão-de-obra”. É fundada então, no Rio de Janeiro, 

a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA). É dentro deste contexto que o trabalho visa 

subsidiar a análise de um personagem muito citado conquanto pouco estudado na historiografia 

urbana de Natal: o arquiteto Herculano Ramos. Mais ainda, praticamente “desconhecido” na 

historiografia da arquitetura acadêmica e eclética no Brasil da segunda metade do século XIX 

e das primeiras décadas do XX. Nascido em Minas Gerais, cursou a antiga AIBA do Rio de 

Janeiro de 1869-1876, complementou seus estudos de construção civil na Europa e fez parte de 

diversas comissões pelo Brasil. Chegou em Natal em 1902 e por aqui ficou até 1914, tendo se 

constituído um dos principais profissionais de projeto e construção então, sendo responsável 

por importantes obras do primeiro ciclo de modernização da capital potiguar. O principal 

objetivo da pesquisa é buscar uma maior compreensão da formação e produção dos arquitetos 

egressos da academia imperial de belas artes, com o olhar para as obras do arquiteto Herculano 

Ramos e das suas influencias na transformação da urbe, e que constituíram um legado 

arquitetônico e urbanístico para a cidade do Natal. 

Palavras-chave: Arquitetura acadêmica, historiografia, transformação urbana, Herculano 

Ramos. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The presence of a king in the country caused a series of changes in the economic, political and 

social measures that consequently awaked Brazil to a more civilized society, according to the 

European parameters. With the arrival of the French mission in 1816, D. João VI creates a 

theoretical-practical artistic and technical-professional learning institute seeing the opportunity 

to capacitate Brazilians to "all the artistic manifestations, and primarily the recent techniques 

and resulting improvements of manpower". It was founded then, in Rio de Janeiro, the Imperial 

Academy of Fine Arts (AIBA). It is within this context that the work aims to support the 

analysis of a character very often cited although, poorly studied in Natal’s urban historiography: 

the architect Herculano Ramos. Moreover, almost "unknown" in the historiography of academic 

and eclectic architecture in Brazil in the second half of the XIX (nineteenth) century and the 

first decades of the XX (twentieth). He was born in Minas Gerais, attended the former AIBA 

of Rio de Janeiro from 1869-1876, he complemented his civil construction studies in Europe 

and was a member of various committees in Brazil. He arrived in Natal in 1902 and stayed here 

until 1914, having been one of the leading professional design and construction back then, being 

responsible for important constructions of the first stage of Modern Architecture in the Potiguar 

capital (Natal). The main objective of this research is to seek a greater understanding of the 

format and production of the incoming architecture graduates of the Imperial Academy of Fine 

Arts, looking at the works of the architect Herculano Ramos and its influence on the 

transformation of the urbe, and that constituted an architectural and urban legacy for the city of 

Natal.  

Keywords: Academic architecture, historiography, urban transformation, Herculano Ramos.  
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INTRODUÇÃO 

 

A formação dos arquitetos no Brasil teve início com a criação da Academia Imperial de 

Belas Artes (AIBA) a partir da chegada da família real de Portugal em 1808. A presença de um 

Rei no País ocasionou uma série de medidas econômicas, políticas e sociais que serviram para 

despertar o Brasil para uma sociedade “mais civilizada”, conforme os costumes europeus. Com 

a chegada da corte, vão se imprimindo nos brasileiros, paulatinamente, muito da cultura 

europeia, a fim de que este seja um modelo a ser seguido, já que esta cultura era sinônimo de 

modernidade. 

Segundo Hoirisch e Ribeiro (2010) diante das transformações econômicas, políticas e 

sociais geradas a partir da presença do Rei, foram introduzidos na cidade novos hábitos e 

urbanidade. Nesse sentido, o Brasil começa a receber artistas e arquitetos estrangeiros - tanto 

os que por sua própria conta decidiam migrar em busca de oportunidades quanto os que vinham 

em missões oficiais, contratados pela Corte Portuguesa. Foi o caso da missão artística francesa 

que veio para o Brasil e teve como maior mérito a criação da primeira instituição dedicada ao 

ensino das artes no país.  

Depois da chegada da missão Francesa, D. João VI decidiu, então, criar um instituto 

teórico-prático de aprendizagem artística e técnico-profissional, contratando na Europa pessoas 

habilitadas e capazes de ensinar aos brasileiros “todas as manifestações artísticas e, 

principalmente, as recentes técnicas e decorrentes aperfeiçoamentos de mão-de-obra” 

(LEMOS, 1979). 

O ensino artístico disseminado dentro de academias de arte, principalmente pela Europa, 

seguia um modelo pedagógico de matriz francesa, reunindo cursos de pintura, escultura, 

gravura - de moedas e pedras preciosas - e arquitetura: todos eles comungando uma base comum 

de fundo humanista e outra dedicada ao desenvolvimento de competências específicas a cada 

uma daquelas artes. (UZEDA, 2005). 

Na visão de Gustavo Rocha (2000) “a opção pelo modelo francês de neoclassicismo1 

representou para o Brasil a consolidação da inclinação internacionalizante e civilizatória em 

oposição à cultura [...] local comunitária, regionalizada e isolacionista” que vigorava em nosso 

país. Quando se resolveu criar o ensino artístico no Brasil, escolheu-se o neoclássico, “visto 

                                                             
1 As palavras sublinhadas estão conceituadas no glossário deste trabalho. Todos os conceitos foram 

retirados do livro de Lima (2002). 
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como capaz de modificar profundamente as entranhas do problema civilizador, a partir dos seus 

fazedores”. 

Contudo, dois tipos diferenciados de projetistas de arquitetura foram treinados 

formalmente pelo governo brasileiro ao longo da era imperial: o arquiteto- engenheiro e o 

arquiteto-artista. Essas duas diferentes formações afiliavam-se a duas tradições distintas: a 

primeira ao modo português de preparar arquitetos-engenheiros militares, e a segunda ao 

modelo francês do ensino acadêmico da arquitetura, desvinculado da engenharia, ambos 

utilizados desde o século XVII (SOUSA, 2001). 

Desta forma, os arquitetos não só disputavam espaço com os engenheiros, como também 

ainda existiam os profissionais que vinham de fora, formados nas melhores escolas da Europa, 

e só pelo “rótulo” de serem artistas estrangeiros ganhavam a grande maioria das oportunidades 

de executarem seus trabalhos. 

As mudanças neste quadro só começam a apresentar sinais de melhoras, depois do 

período turbulento que acompanhara a derrocada do Império, quando começa a serem tomadas, 

uma série de iniciativas que visavam acabar com mazelas antigas, que haviam se vinculado ao 

império e ao atraso, adequando a cidade aos tempos modernos (UZEDA, 2010). É justamente 

neste cenário que se desenvolve o trabalho. 

Entre os arquitetos dispostos a estas reestruturações arquitetônicas e urbanísticas nas 

cidades brasileiras pós império, está o caso do arquiteto Herculano Ramos, um personagem 

muito citado conquanto pouco estudado na historiografia urbana de Natal. Mais ainda, 

praticamente “desconhecido” na historiografia da arquitetura acadêmica e eclética no Brasil da 

segunda metade do século XIX e das primeiras décadas do XX.  

Nascido em Minas Gerais, cursou a antiga Academia Imperial de Belas Artes do Rio de 

Janeiro e complementou seus estudos de construção civil na Europa.  Fez parte de diversas 

comissões técnicas e de melhoramentos pelo Brasil. Chegou em Natal em 1902 ficando até 

1914 como contratado do serviço técnico do porto.  Aqui, construiu importantes obras, tendo 

sido um dos responsáveis pelas principais obras do primeiro ciclo de reformas urbanas da 

capital potiguar.  

Deste modo, este trabalho tem como objetivo de estudo a produção das obras do 

arquiteto Herculano Ramos na cidade do Natal, RN no início do século XX, relacionando-as 

com a prática ensinada pela AIBA e as influencias academicistas nas obras dos arquitetos 

egressos da academia carioca. 

A partir de estudos na base de pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo 

(HCUrb), na qual a discente é pesquisadora de iniciação científica vinculada a linha de pesquisa 
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sobre as construções historiográficas e representações sobre a arquitetura e a cidade, houve a 

primeira motivação para estudar o tema, que busca discutir a formação do saber histórico sobre 

a cidade na interpretação e construções ideológicas e imagéticas das propostas arquitetônico-

urbanísticas e das leituras do espaço construído. Vários profissionais passaram por aqui, 

deixando importantes contribuições para a cidade e muitas vezes, seus projetos acabaram sendo 

“esquecidos” ou passaram despercebidos de serem estudadas.  

O objetivo principal deste trabalho é compreender a trajetória e produção dos arquitetos 

formados no segundo reinado por meio das obras do arquiteto Herculano Ramos com um olhar 

para Natal. Nesse contexto desdobram-se três objetivos específicos: (i) contextualizar a 

formação em arquitetura no Brasil no que concerne ao ensino da escola de belas artes durante 

o segundo reinado;(ii) investigar a trajetória e formação profissional do arquiteto H. Ramos, 

mapeando e sistematizando os dados acerca da  trajetória profissional do arquiteto;(iii) 

identificar os princípios academicistas  influenciados pela AIBA nas suas obras em Natal, suas 

características arquitetônicas como: tipologia, filiação estilística, materiais, detalhes 

construtivos. 

Como universo de estudo propõe-se compreender o contexto da formação em 

arquitetura no Brasil e a produção dos arquitetos egressos da academia carioca. O recorte 

temporal compreende o momento de transição do século XIX e XX, apontado aqui neste 

trabalho como entresséculo, especificamente a partir do segundo reinado até meados do século 

XX, que abrangem desde o início da formação na AIBA, passando pelo período que o arquiteto 

Herculano Ramos era aluno da academia até chegar no final da sua carreira como arquiteto.  

Por se tratar de um estudo teórico, o trabalho incidi, no primeiro momento, da pesquisa 

histórica, com base na leitura dos autores  Carlos Lemos (1979), Helena Uzeda (2010), Sonia 

Pereira (2007), Reis Filho (2014), Gustavo Rocha (2000), Alberto Sousa (2001), Elena 

Salvatori (2008), Letícia Coelho Squeff (2000), André Couto, Ricardo Pereira (2013), que 

abrangem o tema sobre a formação em arquitetura no país, onde abordaremos uma visão geral 

do que acarretou a chegada de uma corte nos trópicos, apresentando suas benfeitorias com 

relação ao ensino da arte no Brasil.  O intuito deste primeiro capítulo é contextualizar como se 

deu a formação dos arquitetos na Academia Imperial de Belas Artes, traçando um panorama de 

onde veio sua estrutura acadêmica, o que estudavam, e o que desenvolviam, e principalmente 

suas influencias na produção arquitetônica no período imperial. 
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Como substrato do segundo capítulo, se utilizou da pesquisa documental investigativa, 

sobretudo, em fontes primárias onde se fez uso dos jornais da época2 como A república (RN), 

Diário de Natal, Diário de Pernambuco, Diário de Notícias (PA), entre outros, assim como 

mensagens do governo, e uma busca por textos não oficiais, mas que nos levam a pistas sobre 

a trajetória do Herculano Ramos. O capítulo tratará, especialmente, de uma narrativa da vida e 

obra do Herculano Ramos. Além de arquiteto, e como um típico aluno da AIBA, ele revelou 

inúmeras habilidades por onde passou e ainda, segundo relatos, foi pra Europa estudar 

engenharia civil. É indispensável que o capítulo traga informações desse itinerário pelo Brasil 

a partir de fontes primárias, quase que desconhecidas sobre o H. Ramos investigando sua 

trajetória e suas influencias que constituíram, principalmente um legado arquitetônico e 

urbanístico para nossa cidade. 

O terceiro e último capítulo deste trabalho, consiste, primeiramente, compreender o 

contexto histórico que a cidade estava vivendo quando H. Ramos chega a Natal.  Quais as 

transformações estavam ocorrendo por aqui, o tipo de arquitetura estava sendo construída, os 

melhoramentos dos espaços públicos, enfim, tudo aquilo que possa nos ajudar a depreender o 

crescimento e o desenvolvimento urbano que a cidade vivia.  Para a segunda parte, foram 

realizadas as leituras das obras do arquiteto H. Ramos em Natal, identificando e elucidando os 

princípios e características arquitetônicas nelas contidas, relacionando-as com as influências da 

AIBA.  

Por fim as considerações finais desta monografia destacam as discussões da formação 

dos arquitetos formados na AIBA e sua produção no entresséculo, na visão das obras arquiteto 

Herculano Ramos.  

 

 

                                                             
2 Todas as pesquisas em jornais são edições originais que foram digitalizadas pela Biblioteca Nacional 

e disponibilizadas em sua hemeroteca virtual disponível em <http://hemerotecadigital.bn.br/>. 
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1.  A CORTE, A ACADEMIA E O ARQUITETO  

 

A presença de um Rei no País ocasionou uma série de medidas econômicas, políticas e 

sociais que serviram para despertar o Brasil para uma sociedade mais civilizada, adotando, 

assim, os costumes praticados pela sociedade europeia. Com a chegada da missão francesa em 

1816, D. João VI cria um instituto teórico-prático de aprendizagem artística e técnico-

profissional vendo a oportunidade de habilitar os brasileiros a “todas as manifestações artísticas 

e, principalmente, as recentes técnicas e decorrentes aperfeiçoamentos de mão-de-obra” 

(LEMOS, 1979).  

 

O contato da população local com uma sociedade mais civilizada despertou o Brasil 

de uma letargia secular: a colônia era caracterizada pela censura, pela falta de escolas 

e pela interdição de contatos com outros países. Havia uma maioria esmagadora de 

analfabetos e escravos e, evidentemente, nenhuma escola de arte (HOIRISCH; 

RIBEIRO, 2010, p. 255) 

 

Hoirisch e Ribeiro (2010, p. 255) ainda descrevem que: “diante das transformações 

econômicas, políticas e sociais geradas a partir da presença do rei, foram introduzidos na cidade 

novos hábitos e urbanidade. ”  Vão se imprimindo nos brasileiros, paulatinamente, muito da 

cultura europeia, a fim de que este seja um modelo a ser seguido, já que a cultura europeia era 

sinônimo de modernidade.  

Nesse sentido, o Brasil começa a receber vários artistas e arquitetos estrangeiros - tanto 

os que por sua própria conta decidiam migrar em busca de oportunidades, quanto os que vinham 

em missões oficiais contratados pela corte portuguesa. Foi o caso da missão artística francesa 

que veio para o Brasil e teve como maior mérito a criação da primeira instituição dedicada ao 

ensino das artes no país (HOIRISCH; RIBEIRO, 2010). 

Em meio a tantas mudanças ocorridas na colônia depois da chegada da corte, 

principalmente no que diz respeito a “promoção” à cultura europeia, o presente capítulo trata 

de uma revisão bibliográfica, contextualizando, sobre a questão do ensino artístico no Brasil 

desde a criação da AIBA - indiscutivelmente principal formadora da trajetória da arquitetura 

brasileira e que completa neste ano 200 anos da sua fundação - passando, especialmente, pela 

forma como se deu as influências da formação em arquitetura no país, culminando na produção 

arquitetônica e urbanísticas destes arquitetos formados na academia carioca no entresséculo 
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XIX e XX. Afinal, como afirmou Lúcio Costa, “[...]Belas Artes e arquitetura serão sempre uma 

coisa só” (COSTA, p. 40). 

 

1.1 O EFEITO DE UMA REALEZA NOS TRÓPICOS 

 

Do início do século XVI até o início do século XIX, presenciamos uma lenta e gradual 

transformação na maneira de transmissão de conhecimentos, técnicas e uso dos materiais 

utilizados no ensino artístico da colônia Brasileira (MOSANER JR, 2007).  

 

A origem do aprendizado de arquitetura no Brasil remonta à Aula de Fortificação e 

Arquitetura Militar criada em 1647 em Portugal, cujo modelo foi transplantado para 

o Rio de Janeiro com a fundação de uma Aula de Fortificação em 1699, que um século 

depois foi transformado em Real Academia de Artilharia Fortificação e Desenho 

(RIOS apud UZEDA, 2005). 

 

Mosaner descreve quem eram esses primeiros artífices que por aqui chegaram, de onde 

viam e o que ensinavam nas oficinas. Conhecimentos esses, por vezes adquiridos apenas com 

a experiência na vida profissional de leigos e religiosos. 

 

Inicialmente, contamos aqui com um fluxo de artistas de origem portuguesa, tanto 

leigos como religiosos, formados em Portugal e que transpunham para o Novo Mundo 

seus cânones e padrões estéticos adquiridos em suas formações de escultores, 

entalhadores, pintores, desenhistas, pedreiros ou arquitetos. Chegavam com seus 

conhecimentos, com a experiência adquirida na vida profissional, com seus moldes, 

suas anotações e cadernos. Muitas vezes recebíamos também obras já prontas e 

acabadas como os retábulos, oratórios, esculturas religiosas em madeira ou pedra, 

projetos e desenhos de novas construções religiosas ou militares que serviriam como 

modelo para futuras obras. À medida que aqui se estabeleciam, tendo na maioria das 

vezes necessidade de auxiliares para executar determinada obra ou preparar os 

materiais, já natural e lentamente iam admitindo assistentes. Aos poucos se formavam 

as corporações de artistas, as oficinas de artífices e artesãos que tinham a mesma 

atividade ou ofício, associações estas que nos remetem ao modelo de formação da 

mão-de-obra no período medieval. No caso das entidades religiosas, aqui em sua 

maioria jesuítas, era comum que este aprendizado fosse feito dentro da própria 

irmandade (MOSANER JR, 2007). 
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Estas oficinas foram a única educação artística popular na época. Durante todo o período 

colonial esta foi a modalidade de aprendizagem que formou todas os ofícios existentes por aqui. 

Com a vinda da família real para o Brasil, esse quadro “estagnado” do ensino artístico começa, 

gradativamente, a mudar.  A chegada da missão artística francesa, que teve “excelentes artistas 

ligados à corte deposta de Napoleão”, foi ganhando espaço e definição. Contudo, os primeiros 

propósitos não foram, por certo, cumpridos (PEVSNER, 2015, p.18).  

A comitiva de artistas franceses - todos estes membros destacados da academia de belas 

artes francesa - chega ao Rio de Janeiro em 1816, liderada por Joachim Lebreton que também 

trazia o pintor Jean Baptiste Debret, o arquiteto Grandjean de Montigny e o escultor Auguste 

Marie Taunay. Neste mesmo ano foi criada, por decreto, a Escola Real de Ciências, Artes e 

Ofícios, que 4 anos depois passa a ser chamada Academia Real de Desenho, Pintura, Escultura 

e Arquitetura Civil; logo em seguida, Academia de Artes; e, finalmente, em 1826, é instalada 

com o nome de Academia Imperial de Belas Artes, primeiro estabelecimento de ensino superior 

de artes com aulas de desenho, pintura, escultura e arquitetura (MOSANER JR, 2007). 

Segundo Nikolaus Pevsner (2015, p.19): “A ideia era formar um grupo sólido e 

centralizado, e, como na França, impor padrões, modelos, gêneros e gostos. ” 

Uma das consequências desse processo de modernização foi a substituição da 

arquitetura barroca pelo Neoclassicismo. Junto com a arquitetura neoclássica também foram 

importados todo o material de construção necessário para adequar essa arquitetura a qualquer 

preço (LIMA apud REIS FILHO, 2014, p.69)   

O mesmo autor ainda aponta que se conservando as formas de habitar, dependentes do 

trabalho escravo, não havia margem para grandes mudanças. Todavia, na corte, a presença da 

missão cultural francesa e a fundação da Academia Imperial de Belas Artes iriam favorecer o 

emprego de construções que acompanhassem o padrão europeu da época e eliminando assim a 

produção barroca no Brasil. 

 

A saída implicou, assim, em contratar artistas acostumados a lidar com as vicissitudes 

do Estado... Afinal, traziam na valise uma arte neoclássica acostumada a buscar na 

antiguidade os rastros das glórias perdidas e os modelos de virtude... Conheciam, por 

fim, os rigores da estrutura acadêmica francesa, imbatível na sua tentativa de dar rigor 

e centralizar as artes (PEVSNER, 2015, p.17).  
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Tantos foram os obstáculos encontrados no império para que a escola seguisse fielmente 

os parâmetros usados nas escolas Francesas que anos e anos se passaram e a AIBA não saia do 

papel, como relata Sousa (2001, p.43): 

 

Foi preciso que mais de dez anos se passassem, desde a chegada da equipe chefiada 

por Lebreton ao Brasil, para que o ensino artístico acadêmico fosse iniciado entre nós, 

ainda sem seguir o modelo desejado por tais franceses. Estes encontraram uma série 

de dificuldades na burocracia governamental e hostilidades no meio artístico e 

intelectual local, o que fez com que a Academia de Belas-Artes carioca só fosse 

inaugurada em fins de 1826 e seus cursos só fossem principiados no ano seguinte.  

 

Pevner (2015, p.19) ainda relata que: Apesar de tardar, o modelo seguiria de perto o 

perfil da academia francesa fielmente: as regras, as aulas, a hierarquia... tudo seria transposto 

para os trópicos numa releitura um tanto particular.  

 

A criação de uma academia carioca tinha um objetivo imediato: melhorar o acanhado 

aspecto estético da colônia que hospedava a Corte portuguesa, garantindo uma 

imagem compatível com seu novo status. Imbuído desse compromisso, o arquiteto 

francês Grandjean de Montigny debruçou-se sobre sua prancheta criando planos de 

urbanização e projetos para prédios públicos, que habitariam uma idealizada cidade 

neoclássica, nunca concluída, para a Capital da Corte (UZEDA, 2005, p.2).   

 

Estes dois autores vão delineando sobre a experiência brasileira no campo das artes e do 

anseio do rei em “maquiar” urgentemente esta remota colônia, que como também Pevsner 

(2015, p.16) descreve “aproveitou a oportunidade da fundação da academia para criar uma 

iconografia oficial para essa corte transmigrada e de passado breve. ”  

Entrando numa perspectiva ainda mais peculiar da importância da criação da AIBA no 

Brasil, Letícia Squeff (2000, p.103) traz à tona um tema bastante relevante quando se fala do 

processo de formação da imagem das cidades brasileiras:  

 

Instituição que iria marcar de forma decisiva quase todas as manifestações artísticas 

do século XIX, a Academia Imperial de Belas Artes foi parte essencial do longo 

processo de construção do “imaginário nacional”, assim como esteve comprometida 

com o projeto de fazer do Império uma nação civilizada.  
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Rebeca Grilo Sousa (2013), também trata o tema do imaginário como essenciais para o 

entendimento da configuração da história da cidade brasileira, quando diz que: o anseio por 

uma cidade renovada aos moldes europeus se inicia com os preparativos para a vinda da família 

real ao Brasil em 1808, anseio este que se intensifica ao longo do século XIX, incidindo assim 

no processo de formação da imagem das cidades brasileiras. 

São essas reformas urbanas que mais à frente traremos como a principal precursora da 

atuação dos arquitetos formados pela AIBA.   

Fazendo um panorama da história do ensino artístico no Brasil, Mattos (apud SQUEFF, 

2000, p.105) aponta da importância na instrução como garantia do alinhamento do Império com 

as chamadas “nações civilizadas”, sendo esta concebida como etapa fundamental para o 

progresso.  

Mas só depois que Luís Pedreira do Couto Ferraz ocupa o cargo de ministro do Império 

no gabinete da Conciliação (1853-1857), que não apenas ele, mas o próprio D. Pedro II, 

concordam da necessidade de reformar a instrução pública do Império (MATTOS apud 

SQUEFF, 2000, p.105).  

 

O ensino nas províncias permaneceria fragmentado em aulas régias, nas quais eram 

ensinadas, separadamente, disciplinas como latim, francês, retórica, filosofia, 

comércio. Também não havia uma lei que articulasse as diferentes etapas de ensino: 

a escola elementar não era pré-requisito para a admissão aos cursos superiores. Para 

ingressar neles havia um exame de admissão que compreendia francês, gramática 

latina, retórica, filosofia racional e moral, geometria. Quanto aos cursos superiores e 

Academias mantidos pelo governo central, faltavam geralmente estatutos e regras 

internas minuciosas.” 

 

Com o Ato Adicional (1834), foram delegados às províncias o controle e a manutenção 

das instituições de ensino fundamental e médio, enquanto o ensino superior era 

responsabilidade do governo central. Como resultado, o ensino fundamental manteve-se raro e 

deficitário: as províncias não possuíam verba suficiente para criar novas instituições de ensino 

(HAIDAR apud SQUEFF, 2000, p. 105).  

A partir dessa breve introdução sobre o tema do ensino de artes no Brasil, adentraremos 

mais especificamente no contexto da formação em arquitetura, cujo o oficio de formar entre 

outras profissões, estava o de formar arquitetos, coube por muitos anos a AIBA. Nos próximos 

tópicos traremos a figura dois diferentes tipos de arquitetos formados no Brasil Império: o 

arquiteto artista e o arquiteto engenheiro. Silva desponta sobre essas duas diferentes formações: 
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a primeira ao modelo francês do ensino acadêmico da arquitetura, desvinculado da engenharia, 

e a segunda ao modo português de preparar arquitetos-engenheiros militares, ambos utilizados 

desde o século XVII, porém afiliavam-se a duas tradições distintas (SOUSA, 2001, p. 18).  

 

1.2 200 ANOS DE HISTÓRIA, 200 ANOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA NA AIBA 

 

Sabe-se que a formação dos arquitetos no Brasil é do início do século XIX com a criação 

da Academia Imperial de Belas Artes, logo após a chegada da missão Francesa no País em 

1816. No entanto, apenas em 1826 é que a escola é aberta realmente.  

Mas, até a ideia de uma academia de arte abordar em “solo tropical”, convém discorrer 

brevemente sobre esta chegada, apenas como forma de contextualizar os modelos de ensino que 

a academia brasileira abraçara por tantos anos.  

O ensino de arquitetura tanto em Portugal3 quanto aqui no Brasil ficou a cargo dos 

engenheiros Militares ao longo do século XVIII (UZEDA, 2010). Conforme Silva, tal formação 

de engenheiros militares: “inseria-se num treinamento mais amplo, que preparava homens 

capacitados para conceber e implantar os variados edifícios e equipamentos necessários à gestão 

colonial, os quais iam desde as fortificações até as edificações religiosas” (SOUSA, 201, p.18). 

 

A crescente demanda de novas edificações, decorrente do progressivo 

desenvolvimento da colônia, levou a administração portuguesa a decidir treinar aqui 

mesmo engenheiros e arquitetos para fazer frente a ela, ficando assim menos 

dependente do envio desses profissionais da Metrópole, que comumente terminava 

por exigir que se contratassem, com volumosos dispêndios, técnicos estrangeiros para 

cobrir as lacunas que dele viesses a resultar (SOUSA, 201, p.18).   

 

 

Somente em 1816, com a chegada da missão francesa, é que o ensino artístico recebera 

outro tipo de direcionamento acadêmico. Ainda segundo Uzeda (2010, p.35), o ensino artístico, 

estruturado dentro da AIBA, “seguiria o modelo pedagógico de matriz francesa, reunindo 

cursos de pintura, escultura, gravura e arquitetura: todos eles comungando uma base comum de 

                                                             
3 O ensino regular da arquitetura num estabelecimento de caráter oficial – de que Portugal foi pioneiro 

na Europa – só surge com a “Escola do Paço da Ribeira”, instituída no palácio real de Lisboa em 1572 

e destinado à instrução dos moços-fidalgos que haveriam de ocupar posições de comando no além-mar 
(onde o desenho de fortificações, a fundação e traçado de cidades, a rápida construção de defesas, 

edifícios públicos e privados, eram de sua competência). (SOUSA, 2001, p. 13). 
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fundo humanista e outra dedicada ao desenvolvimento de competências específicas a cada uma 

daquelas artes”. 

Não é preciso enfatizar o sucesso à organização da academia Francesa. Basta acentuar 

a importância de sua contribuição e a maneira como ela resulta no modelo para as demais 

instituições do gênero (PEVSNER, 2005, p.14). 

O modelo Francês era bastante rígido assim como a forma, facilmente reconhecível. No 

final do século XVIII, por exemplo, uma academia de artes típica era descrita desta maneira:  

 

A academia deve estar bem provida de materiais necessários para o ensino de arte do 

desenho como livros de desenhos contendo ilustrações, primeiro de partes do corpo 

humano, formas e proporções variadas de cabeças, narizes, orelhas, lábios, olhos etc; 

depois de partes maiores e do corpo inteiro. Copiá-las deverá ser a primeira tarefa do 

principiante. Em seguida ele deverá desenhar figuras retiradas das mais consagradas 

obras de arte, executar desenhos perfeitos de esculturas antigas, uma seleção de 

figuras tiradas dos grandes mestres, de Rafael, Michelangelo, os Carracci e outros. 

Copiando essas obras, os estudantes terão o primeiro contato com as esferas superiores 

da arte. Além de uma coleção de desenhos é preciso possuir uma coleção de modelos 

em gesso que estejam representadas as obras mais nobres da antiguidade e algumas 

obras mais recentes[..] Os estudantes deverão desenhá-las com assiduidade porque 

isso não só ajuda a aprender a ver corretamente a desenvolver s capacidade de apreciar 

as belas formas [...]A academia deve ter além disso, modelos, homens de formas 

harmoniosas para posar sobre um estrado ou uma mesa...” (PEVSNER, 2005, p.9-10). 

 

Na visão de Rocha (2000, p.320), “a opção pelo modelo francês de neoclassicismo 

representou a consolidação da inclinação internacionalizante e civilizatória em oposição à 

cultura [...] local comunitária, regionalizada e isolacionista” que vigorava em nosso país. 

Quando se resolveu criar o ensino artístico no Brasil, escolheu-se o neoclássico, “visto como 

capaz de modificar profundamente as entranhas do problema civilizador, a partir dos seus 

fazedores”. 

Este pensamento é partilhado também por Pervsner (2005, p.18) quando se refere a 

missão francesa, ele explica que os primeiros propósitos e promessas não foram, por certo, 

cumpridos, mas no plano pictórico a missão seria a grande responsável por uma transformação 

bastante radical, que aos poucos relegou o barroco a segundo plano e permitiu que o 

neoclassicismo passasse a imperar, ao menos na corte do Rio de Janeiro.  
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Sobre como funcionava esse ensino acadêmico de arquitetura, até então “entranhado” 

no modelo Francês, Uzeda (2010) descreve: 

 

O curso de arquitetura da Academia brasileira, seguindo o bem sucedido modelo da 

École des Beaux-Arts de Paris, estruturava-se sobre aulas de desenho, elementos 

geométricos, plano, elevação e ornatos, com a aferição de conteúdo realizada através 

de um esboço mensal e de um projeto detalhado ao final de cada ano, dos cinco que 

totalizavam o curso. 

 

Pereira ressalta que desde o renascimento, o desenho tinha uma grande importância para 

a formação na academia. Ele era visto como meio fundamental para expor e concretizar suas 

ideias: “É por isto que, seguindo o modelo francês trazido pela missão, desde os primórdios da 

nossa academia, o ensino do desenho tinha um papel preponderante entre as demais disciplinas” 

(PEREIRA, 2013).  

 

Nos tempos da Academia Imperial de Belas Artes começava-se copiando, através do 

desenho, estampas especialmente preparadas para este fim, a maioria francesas, na 

qual o aluno ia desenvolvendo aos poucos seu domínio na representação das partes do 

corpo humano e depois do corpo inteiro, tanto seu contorno, quanto seu modelado, 

através do sombreamento, o chamado claro-escuro, elementos que já vinham 

resolvidos nas próprias estampas. Na etapa seguinte, quando considerado apto, o 

aluno passava da cópia das estampas à cópia de moldagens de gesso, em sua maioria 

greco-romanas, devendo apurar seu olho e sua habilidade em capturar as proporções 

e o modelado do corpo humano, sempre tendo a linha como principal elemento 

ordenador de seu trabalho. Finda esta parte do aprendizado, era a ocasião de se 

trabalhar com o modelo vivo, buscando-se aprofundar a qualidade do desenho na 

realização das chamadas “academias”. Diante do modelo nu, masculino ou feminino, 

o discípulo, já treinado pelas etapas anteriores, se via agora desafiado a ver, 

compreender e a traduzir pelo desenho toda a complexidade da forma humana em seus 

mínimos detalhes, geralmente com um repertório de poses já determinadas. Nos 

tempos iniciais da AIBA, era buscada a idealização clássica no desenho deste modelo, 

passando-se, com as modificações introduzidas pelas várias reformas no ensino, a um 

naturalismo de cunho mais científico (PEREIRA, 2013). 

 

O autor ainda relata havia uma metodologia rigorosa empregada pelos professores que 

procuravam “capacitar o aluno a desenhar o modelo nas mais diversas situações”, permitindo o 

pleno domínio desta arte. 
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Uzeda (2010) também vai lembrar, contudo, que a AIBA demostrou certa autonomia 

em relação ao sistema de ensino da escola francesa. Entre elas merece destaque a instalação do 

ateliê de arquitetura dentro da Academia Imperial de Belas Artes integrando, teoria e projeto 

em um só local. Assim, a academia brasileira antecipava no Brasil os ateliers intérieurs4, que 

seriam criados na École des Beaux-Arts de Paris apenas quatro décadas depois, através da 

reforma de Viollet-le-Duc5. 

De 1820 a 1834, a direção da academia ficou a cago do pintor Henrique José da Silva 

que conseguiu entravar a atuação dos professores franceses. Só após seu falecimento, em 1834, 

é que a orientação francesa vai dominar na academia brasileira, durante as duas décadas em que 

ela é presidida por Félix Taunay6, cuja gestão foi marcada principalmente pela criação das 

exposições gerais de belas artes e pela política de estímulo aos alunos através da concessão de 

premiações (COUTO).  

Uma das figuras que perpetuou esse tipo de orientação, foi o arquiteto Francês 

Grandjean de Montigny que recebera todo seu conhecimento na academia parisiense e 

transmitiu, integralmente, para o ensino da escola de belas-artes carioca de 1827 a 1850. Nesse 

longo período de magistério ele praticamente monopolizou o ensino arquitetônico da instituição 

(só as aulas de desenho ficavam sob a responsabilidade de um outro catedrático), que, desta 

maneira, tornou-se quase uma projeção do seu modo de ver a arquitetura (SOUSA, 2001, p. 

53). 

Sousa (2001, p. 57) destaca que  

 

O ensino que Grandjean ministrava seguia o modelo acadêmico francês e baseava-se 

principalmente em Vignola 7 , na antigüidade greco-romana e no classicismo 

renascentista. Seus alunos dedicavam a maior parte do aprendizado a reproduzir 

                                                             
4  O ensino de arquitetura dentro das escolas francesas limitava-se ao ensino teórico. A prática do 

desenho, requisito fundamental exigido aos estudantes, e projetos eram desenvolvidos em ateliês 

privados, fora da École des Beaux-Arts e sob a supervisão de um professor, que poderia pertencer ou 
não a ela e que eram mantidos pelos próprios alunos. 
5 Nascido em Paris, desenvolveu seu trabalho na área de restauro de catedrais e castelos medievais. É 

um dos principais teóricos da história da arquitetura europeia e foi um dos primeiros a teorizar sobre a 
preservação do patrimônio histórico. Foi o primeiro professor da disciplina estética e história da arte da 

escola de belas artes francesa. 
6 Felix- Émilie Taunay veio ao Rio de Janeiro em 1816, acompanhando seu pai, integrante da Missão 
Artística Francesa, o pintor Nicolas Antoine Taunay, de papel decisivo em sua formação artística. Foi 

um grande colaborador do arquiteto Grandjean de Montigny no programa de embelezamento das ruas 

da cidade do Rio de Janeiro (DIAS, 2009). 
7 Arquiteto maneirista italiano, Giacomo Barozzi da Vignola nasceu em 1507, em Vignola, Bologna, e 
morreu em 1573, em Roma. A obra de Vignola foi muito influente na expansão do Maneirismo em Itália 

e antecipadora do estilo Barroco. 
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traçados de edifícios antigos e detalhes ornamentais deles: plantas e fachadas de 

templos gregos, pormenores de cornijas e capitéis, elevações de pórticos clássicos, 

etc, 

 

Durante vinte e três anos em que foi catedrático do curso de arquitetura da escola ele 

preparou cerca de 50 alunos, número “infame” comparando ao longo tempo em que ficou na 

academia. Contudo, a quantidade de alunos ingressantes por ano na academia vinha reduzindo 

drasticamente de 13 para 6 ou até 3 em meados do século (SOUSA, 2001, p. 57).  

Silva ainda explica que tal redução se dá, especialmente, no gradual descrédito da 

academia e dos arquitetos formados por ela. Era comum a dificuldade que estes arquitetos 

encontravam no mercado de trabalho, já que os postos de emprego eram ocupados, 

prioritariamente pelos arquitetos-engenheiros de formação militar. 

Letícia Coelho Squeff (2000) reforça que: 

 

Como outras instituições culturais do Império, também a AIBA passava por 

dificuldades em fins da década de 1840. Chegou-se mesmo a cogitar, em plenário, a 

possibilidade de simplesmente fechar a AIBA e contratar artistas europeus para 

começar uma nova escola de artes na corte. De fato, a trajetória da Academia não 

havia sido muito brilhante até então. 

 

Foi então que em 1854, um então professor e ex aluno da academia, a quem o imperador 

Pedro II solicitara um projeto de reforma da instituição assume a direção da AIBA, introduz 

reformas ao curso de arquitetura, através da criação de novas disciplinas como: desenho de 

ornatos e história das artes, estética - mantendo assim a ênfase na estética e no estilo - e 

Arqueologia, desenho geométrico e a de matemáticas aplicadas, o que permitiu uma 

“despersonalização e uma diversificação do ensino” (SOUSA, 2001, p. 58). Como completa 

Salvatori (2008): 

 

O ensino da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro modernizou-se com 

a criação de novas e especializadas disciplinas, em 1854, sob a direção de Manoel de 

Araújo Porto Alegre (1806-1879), o Barão de Santo Ângelo. Foram criadas a figura 

do professor catedrático e uma estrutura de ensino que se manteve inalterada até 

1959[...] O curso foi dividido em cinco seções: Arquitetura – compreendendo as 

cadeiras de desenho geométrico, desenho de ornatos, arquitetura civil; Escultura – 

com as cadeiras de escultura de ornatos, gravura de medalhas e pedras preciosas, 

estatuária; Pintura – com as cadeiras de desenho figurado, paisagem, flores e animais, 
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pintura histórica; a seção de Ciências Acessórias, que compreendia as cadeiras de 

matemáticas aplicadas, anatomia e fisiologia das paixões, história das artes, estética e 

arqueologia; e finalmente a seção de Música, cujas cadeiras seriam especificadas pelo 

Conservatório de Música. 

 

Mais do que uma subdivisão no ensino da AIBA em dois cursos, o artístico e o técnico, 

Porto Alegre realizou uma transformação completa do ensino artístico, submetendo a grade 

curricular a uma rígida estruturação. Normatizou viagens, prêmios, concursos e até mesmo os 

programas dos cursos visando proporcionar, sobretudo, uma formação técnica aos alunos 

(SQUEFF, 2000). As disciplinas de matemática aplicada, desenho geométrico, escultura de 

ornatos e desenho de ornatos, passaram a ser frequentadas rigorosamente por todos os alunos 

da academia. Além disto, o único curso teórico, de “história das belas artes, estética e 

arqueologia”, deixou de ser obrigado a todos os alunos e ficou destinado somente aos alunos 

que tivessem completado os três anos de estudos. “Formar artífices” parecia ter um grande 

significado para este diretor.  A figura e as reflexões de Araújo Porto Alegre tiveram 

importância decisiva para a plena realização dos objetivos da academia carioca (SQUEFF, 

2000, p. 106). 

Essa estrutura de ensino se manteve inalterada até 1959, “ano em que a instituição foi 

extinta já como Escola Nacional de Belas Artes - ENBA, nome que lhe foi dado pelo Estado 

republicano em 1889. ” (SALVATORI, 2008). Durante muito tempo a academia Brasileira 

apresentou um número reduzido de arquitetos formados. Só no primeiro quartel do século XX, 

é que começara a receber estudantes de várias classes sociais, “atraídos pelas oportunidades que 

o desenvolvimento econômico proporcionava”, abrindo assim um campo maior de atuação para 

a profissão (SALVATORI, 2008).  

Outro fato importante na história da formação em arquitetura foi a fundação da escola 

politécnica (herdeira da antiga academia militar) em 1893 e a Escola de Engenharia da 

Universidade Mackenzie, em 1896, ambas com influência estrangeira. Na Mackenzie veio a 

influência Norte-Americana, enquanto a Escola Politécnica de São Paulo, seguiu o sistema 

germânico. O curso da Escola Politécnica formava o profissional denominado de engenheiro-

arquiteto. A eles cabia-lhes os projetos e as construções de grande porte, como pontes, viadutos, 

portos, aeroportos, estradas de trem e de rodagem entre outras. Já os arquitetos da Mackenzie, 

ficavam voltados para projetar e construir as edificações (FEITOSA, 2016).  

Com o fim do Brasil Império e instalação do regime republicano, surge então as 

oportunidades para os arquitetos assumirem seu papel principalmente a partir das reformas 
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urbanas que começam a acontecer no Rio de Janeiro. Um exemplo disto foi a construção da 

Avenida Central, que causou uma virada espetacular na consolidação do papel da AIBA como 

formadora de arquitetos capazes e atualizados (UZEDA, 2010). 

Uzeda relata ainda que o concurso que iria escolher os projetos arquitetônicos a serem 

construídos na Avenida Central, agitou os ânimos dos arquitetos da ENBA. (Figura 1) 

 

A inauguração da elegante Avenida Central com suas sofisticadas construções 

contribuiu para dar visibilidade à eficácia do curso de arquitetura da ENBA. As 

demandas trazidas pela urbanização da Capital e a conjuntura favorável à construção 

civil a partir daquele momento - incluindo as duas exposições internacionais, a de 

1908 e a de 1922, que ocorreram no Rio de Janeiro - seriam decisivas para o 

reconhecimento dos arquitetos como “artistas” criadores e do curso de arquitetura da 

ENBA como celeiro de bons profissionais de arquitetura (UZEDA, 2010). 

 

Ela ainda conta que o grande número de profissionais que se inscreveram no concurso 

e a qualidade apresentada pelos trabalhos surpreendeu até mesmo mentes críticas, como a do 

poeta Olavo Bilac que expõe sua indagação aos que estavam na sala de uma das exposições 

como seguinte questionamento: “Onde estavam metidos, que faziam, em que se ocupavam 

todos esses arquitetos que aparecem agora, com tanto talento, com tanta imaginação, com tanto 

preparo, com tanta capacidade?” (BILAC apud UZEDA, 2005).  

 

Figura 1: Projetos de fachadas feitas para o concurso promovido pela Comissão Construtora da Avenida 

Central 

 
Fonte: FERREZ, 1982 APUD Rebeca Grilo. 

 

Essa e outras perguntas nos nortearam para discorrer a última parte deste capítulo, cujo 

o enfoque será exemplificar, de maneira geral, como refletiu essa formação em arquitetura na 
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AIBA na produção arquitetônica do período imperial. O esforço aqui consistirá em 

compreender como se deu essa relação, se houve de fato, como repercutiu e que proporções 

tomou nas obras Brasil a fora. 

 

1.3 A PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA NO BRASIL IMPERIAL 

 

Podemos dizer que a chegada de D. João VI em 1808, como já vimos anteriormente, 

consistiu um marco categórico no comportamento da arquitetura brasileira. A abertura dos 

portos, a imprensa, as novas escolas, a vinda de profissionais qualificados, os novos materiais, 

enfim, num período de quinze a vinte anos, uma serie de providencias foram tomadas destinadas 

a alterar o quadro de vida da sociedade Brasileira (LEMOS, 1979, p.103). 

Segundo Sônia Pereira,  

 

Grande parte da historiografia sobre a arquitetura brasileira do século XIX apresenta 

a tendência dominante de trabalhar com divisões rígidas entre estilos, enfatizando a 

oposição entre barroco/rococó e neoclassicismo no início do século e, depois, entre 

neoclassicismo e ecletismo no final do século XIX/início do XX. Essa postura decorre 

de uma outra noção generalizada na literatura sobre arte brasileira: a ideia de que há 

uma correspondência “natural” entre linguagens artísticas e períodos históricos; assim 

o barroco predominaria na Colônia, o neoclassicismo no Império e o ecletismo na 1a. 

República (UZEDA, 2010). 

 

Durante toda pesquisa, foi percebido a constante ressalva que os autores faziam sobre 

os dois tipos de construções arquitetônicas que por aqui existiam. Rocha (2010, p. 61) é um dos 

que divide a arquitetura brasileira em duas partes: de um lado, ficam as construções de origem 

portuguesa; e, de outro, as de influência francesa. 

Lemos (1979, p.13) relata que várias obras importantes, grandes igrejas, palácios 

governamentais sofreram intervenções de arquitetos e engenheiros portugueses, sendo eles 

ligados ou não ás ordens religiosas ou como aqueles militares que “além de tratarem das 

fortificações da costa, nas horas vagas, tratavam de riscar cidades e de erguer templos e 

mosteiros”. E ainda acrescenta: 
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Da atuação dessa gente de fora resultava essa arquitetura que, talvez injustamente, 

temos chamado de apátrida 8  e que, na verdade, mostra experiências e gostos 

sucessivos de algumas gerações de Padres e funcionários alheios ao povo 

propriamente dito. 

 

Sobre essa divisão na arquitetura brasileira, SOUSA (2001) expõe que essas opiniões 

desfavoráveis refletiam a visão da arquitetura que então prevalecia no Brasil, difundida por 

nossos arquitetos-engenheiros de formação militar e que atribuía mais importância à 

funcionalidade, boa construção e economia que ao rigor estilístico e o esmero formal. 

No entanto, é possível observar na prática arquitetônica do século XIX um conjunto 

muito mais complexo, em que vários elementos estão envolvidos neste processo, como mostra 

Pereira (2007): 

 

[...] os novos processos de formação profissional de arquitetos e engenheiros; além da 

sincronicidade de várias linguagens formais - a recorrência aos estilos do passado 

(barroco e rococó) e a apreensão dos estilos então contemporâneos (o neoclassicismo 

e outros revivalismos, além do ecletismo e do art nouveau). Portanto, em lugar de uma 

só feição dominante, coexistem técnicas, programas e estilos do passado e do presente, 

evidenciando a permanência da tradição colonial, entrelaçada no desejo de 

modernização e na necessidade de construção imaginária da nova nação. 

 

Lemos (1979, p. 13) em seu livro Arquitetura Brasileira vai tecendo uma narrativa 

dessas transformações, elucidando alguns pontos, características e os critérios de construção do 

neoclássico -  estilo neoclássico também foi denominado ‘academicismo’ - e do ecletismo: 

 

Há de se falar inicialmente das novas técnicas construtivas baseadas, principalmente 

no uso racional da alvenaria de tijolos. Já se conseguiam maiores vãos e os vazios 

passaram a se igualar aos cheios, dando às modinaturas dos frontispícios outros 

ritmos. O uso da madeira passou a ser racionalizado. Os elementos estruturais dos 

telhados tiveram suas seções calculadas de acordo com suas qualidades de resistência 

à flexão e, consequentemente, passaram a ser cortadas diferentemente. As sessões 

quadradas foram abolidas definitivamente, não mais permitindo o desperdício dos 

tempos antigos. Enfim, esse período em estudo caracteriza-se pelo abandono do 

empirismo e pelo uso racional dos materiais, mormente o importado, fato relevante 

no condicionamento dos partidos. Depois houve alterações no poder aquisitivo do 

                                                             
8 O autor usa esse termo para dizer que a arquitetura não chegava a ser bem Brasileira, era portuguesa 

na origem, mas amolecida num certo relaxamento ora dos metres ora da carência de meios para tal. 
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povo, surgindo uma classe média influente [...] e também alterações profundas na 

parte relativa às determinações legais, às normas de construção (LEMOS, 1979, 

p.106). 

 

Para Uzeda (2010, p.05), as influências de uma corte no País agiram com grande rapidez, 

na própria capital, depois foi disseminando por toda colônia, “transformando a cidade carioca 

quase que do dia para a noite”. Nada teria maior destaque no início do século XX que as 

reformas urbanísticas feitas no degradado centro da cidade do Rio de Janeiro.  

O Rio de Janeiro não era mais uma simples capital administrativa. Era um núcleo onde 

partiam novas correntes de comportamento (Figura 2) envolvendo a música, o mobiliário, a 

decoração, as novas formas de morar, construir, de abrir ruas em esquadro, até mesmo na moda 

(LEMOS, 1979, p.103).  

 

O bulevar carioca com sua arquitetura exuberante conferiu “ares europeus” à cidade 

e extasiou a burguesia novidadeira, mas, muito mais que isso, serviu como laboratório 

e vitrine privilegiada para arquitetos, engenheiros e construtores - responsáveis diretos 

por aquele espetáculo e que travavam nos bastidores uma disputa velada pelo domínio 

no campo da construção civil (UZEDA, 2010). 

 

Figura 2: Evolução da cidade do Rio de Janeiro feitas pelo jornal A Avenida "como foi", "como é" e 

"como será", em agosto de 1903. 

 
Fonte: BRENNA, 1985 APUD Rebeca Grilo. 

 

Entretanto, toda essa transformação da urbe do Rio não estava associada diretamente 

aos arquitetos formados pela AIBA. Silva relata que “fora desse meio” os padrões estéticos da 

instituição não tiveram aceitação significativa e raras foram as edificações que foram projetadas 
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por um arquiteto por ela preparado. Uma delas, a única que ele conseguiu identificar em vários 

anos de pesquisa, é o Teatro Apolo (Figura 3) no Recife, traçado em 1839 por Joaquim Lopes 

Cabral (SOUSA, 2001, p.76).  Para elucidar melhor essa questão da escassez de projetos de 

arquitetos egressos da academia carioca, separamos algumas obras exemplificando a arquitetura 

projetada por estes engenheiros militares e pelos arquitetos deste período.  

Figura 3: Teatro Apolo no Recife. 

 
Fonte: Sousa (2001)  

 

O teatro mais antigo da cidade do Recife teve sua construção iniciada em 1839 pela 

Sociedade Harmônico Teatral. Inaugurado em 1842, funcionou por 18 anos. Vendido e 

transformado em armazém de açúcar, preservou apenas a sua fachada. Foi edificado a partir de 

desenhos criados pelo arquiteto e pintor carioca Joaquim Lopes de Barros Cabral, formado pela 

Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em estilo neoclássico, típico do século 

XIX, possui uma fachada de mármore de Lisboa com um brasão, em relevo, da Sociedade 

Harmônica Teatral esculpido em pedra de lioz. Dispunha de 216 lugares e possuía uma bela 

decoração interior. Em 1981, realizada a primeira restauração, voltou a ser um espaço cênico. 
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No ano de 1996, com a revitalização do Bairro do Recife, o teatro foi novamente restaurado e 

reequipado passando a constituir-se o Cine-Teatro Apolo (ver figura 4).9  

Figura 4: Imagem atual da edificação, que funciona como um centro cultural. 

 
Fonte: <http://www.recife.pe.gov.br/cidade/projetos/bairrodorecife/14_xx.htm>Acesso em:12Abril.2016 

 

Outros dois talentosos profissionais formados na academia ficaram renomados no 

Império pela boa qualidade de sua arquitetura: José Jacinto Rebelo e Joaquim Cândido 

Guillobel. Acontece, que eles eram, na verdade, engenheiros militares diplomados pela escola 

do Rio de Janeiro e de fato, receberam um treinamento na AIBA, na condição bem particular 

de alunos especiais de Grandjean de Montigny, com o intuito de ampliar-Ihes os conhecimentos 

estéticos e estilísticos. Porém, Silva ainda revela que: “os edifícios por eles projetados, apesar 

do seu desenho refinado, identificavam-se com o modo de projetar dos engenheiros, 

distinguindo-se das composições dos arquitetos acadêmicos brasileiros da época” (SOUSA, 

2001, p.78).   

Um dos exemplares concebido por José Maria Jacinto Rebelo, foi o pórtico do prédio 

da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro (Figura 5) e o Palácio Imperial de Petrópolis 

(Figura 7), juntamente com Joaquim Cândido Guilhobel. 

                                                             
9 SECRETARIA DE CULTURA DO RECIFE. Centro Cultural Apolo Hermilo. Recife.  
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Figura 5: Santa Casa de Misericórdia, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: <http://www.4e20enfermarias.org.br/pt/the-institution> Acesso em: 12Abril.2016 

 

A primeira edificação da Santa Casa de Misericórdia remonta ao ano de 1582 (figura 6), 

fundada pelo Jesuíta José de Anchieta. Em 1852 há uma nova inauguração da Santa Casa, que 

começou a ser reconstruída desde 1840 com a presença de D. Pedro II no dia da sua pedra 

fundamental. O corpo da frente, erguido segundo o desenho do engenheiro José Maria Jacinto 

Rebelo, modificou em alguns pontos a planta primitiva do engenheiro Domingos Monteiro. 

Compõe-se de três corpos apresentando o central, uma escada de pedra, que dá subida para 

o átrio, que é de cantaria, e fechado com balaústres de mármore; há sete portas no primeiro 

pavimento divididas por colunas de granito, e no segundo sete janelas separadas por colunas da 

mesma pedra; segue-se um frontão reto e no tímpano um baixo relevo, obra do artista Luiz 

Giudice formando três painéis (AZEVEDO, 1877).   

 

Figura 6: Santa Casa de Misericórdia, imagem de como era antes da reconstrução. 

http://www.4e20enfermarias.org.br/pt/the-institution
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=%C3%A1trio
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=bala%C3%BAstre
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=front%C3%A3o
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=t%C3%ADmpano
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Fonte: <http://www.4e20enfermarias.org.br/wp-content/uploads/2011/05/foto010.jpg>Acesso em:14 

Abril.2016 

 

Outro edifício atribuído a autoria desses dois arquitetos é o Palácio Imperial, 

atualmente Museu Imperial, em Petrópolis (RJ). Refúgio da família imperial no verão, foi 

construído entre os anos de 1845 e 1862 em estilo neoclássico. Junto com o novo prédio estava 

um grande projeto, elaborado por Júlio Frederico Koeler10, de urbanização da região à sua volta, 

localidade que ainda não era muito povoada. 

 

Figura 7: Palácio Imperial, RJ. 

                                                             
10 Nasceu na Alemanha e emigrou para o Brasil em 1828, sendo contratado para servir ao Exército 
Imperial, devido à falta de oficiais no Brasil. Foi admitido como 1º tenente do Corpo de Engenharia do 

Exército Imperial. Depois de ser afastado do exército é contratado para ser Engenheiro Civil na 

Província do Rio de Janeiro. Foi quem projetou a planta urbana de Petrópolis. Teve a ideia de mudar o 

velho estilo colonial de construir as casas de fundos para os rios que eram utilizados apenas como esgoto. 
Passou a aproveitar os cursos de água, para traçar pelas suas margens as avenidas e as ruas que davam 

acesso aos bairros. 

http://www.4e20enfermarias.org.br/wp-content/uploads/2011/05/foto010.jpg
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-rj-petropolis-atracao-museu-imperial/
http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/br-rj-petropolis
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Fonte: <http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/museu-imperial-de-petropolis>Acesso em:14 

Abril.2016 

 

Um outro arquiteto egresso da Academia que também conseguiu oportunidade de 

exercer sua profissão foi João José Alves que projetou o edifício do Conservatório de Música 

(Figura 8), iniciado no ano de 1863 (SOUSA, 2001, p.78). O projeto original dessa sede previa 

um prédio de dois pavimentos com feições neoclássicas. Lançada sua pedra fundamental em 

1863, a obra consumiu quase uma década de construção. Posteriormente modificado, esse 

prédio hoje sedia o Centro Cultural Hélio Oiticica, na Praça Tiradentes. 

 

Figura 8: Conservatório de Música, RJ. 
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Fonte: Sousa (2001) 

 

 

Figura 9: Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, antigo conservatório de Música. 

 
Fonte: 

<https://picasaweb.google.com/116512154409646075610/ARQUITETURACARIOCA#59176243893647545

94>Acesso em: 14 Abril.2016 
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O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (Figura 9), possui magnífica cantaria no 

térreo da fachada, que abrigava originalmente o Conservatório de Música. Reúne um 

acervo de obras do artista plástico Hélio Oiticica e promove exposições temporárias 

de artistas plásticos contemporâneos (KORYTOWSKI, 2012).  

 

Segundo Uzeda (2010, p.5), o projeto neogótico - premiado com medalha de ouro na 

Exposição Geral da ENBA de 1890 – para o posto da Alfândega (Figura 10), é de autoria do 

engenheiro Del Vecchio.  Para a autora, a charmosa Ilha Fiscal que flutua na Baía de Guanabara, 

apresenta “as mesmas características canônicas vinculadas às composições acadêmicas beaux-

arts”, respeitando a simetria e à centralidade. (Figura 11) 

Figura 10: Vista geral do Posto da Alfandega no Rio de Janeiro. 

Fonte: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_Fiscal#/media/File:Ilha_Fiscal.jpg>Acesso em:14 Abril.2016 

 

Figura 11: Posto da Alfandega, RJ. 
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Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ilha_fiscal.jpg>Acesso em:14 Maio.2016   

 

Outro exemplo que podemos mostrar é da antiga sede da Casa da Moeda (figura 12), 

inaugurada no século 19 por D. Pedro II, no Rio de Janeiro, é considerada o terceiro maior 

conjunto arquitetônico erguido na cidade durante o Império. Localizado bem no centro do Rio 

de Janeiro, o conjunto arquitetônico que é uma referência do neoclássico brasileiro.11 A autoria 

da requintada Casa da Moeda, datada de 1853, é dada a José Maria Jacinto Rebelo Teodoro de 

Oliveira, pupilos de Grandjean de Montigny (BARROS; BUENO, 2013, p.102). 

 

Figura 12: Casa da Moeda, Rio de Janeiro. 

                                                             
11 REVISTA DE ARQUITETURA E URBANISMO. História em dois tempos. Editora PINI.  
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Fonte: Livro da arquitetura brasileira de Carlos Lemos 

 

O prédio da Casa da Moeda no Rio de Janeiro – situada na antiga Praça de Aclamação, 

atual Praça de República – é obra dos engenheiros Teodoro de Oliveira e Antonio Francisco 

Guimarães Pinheiro. Teve a pedra fundamental lançada em dezembro de 1858, e foi totalmente 

concluído em 1868. Se situa na Praça da República, próximo ao Campo de Santana 

(PALACIOS, 2009).   

O autor do projeto de restauro, descreve essa imponente obra, considerada um dos 

maiores exemplos de arquitetura neoclássica no Brasil, formada com colunatas de granito, 

aberturas do térreo em arco pleno e as superiores em verga reta:  

 

O conjunto arquitetônico é formado por quatro edificações que compõem um 

quadrilátero com um pátio central e somam 8.285 m² de área construída sobre um 

terreno de 4.186 m². O bloco principal P forma a fachada voltada para a Praça da 

República. Totalmente restaurado, mantém as características neoclássicas. Tem dois 

pavimentos e dupla colunata de cantaria, sendo as colunas do térreo em estilo dórico 

e as do pavimento superior, jônicas. Todas as colunas são esculpidas em bloco de 

granito com fuste inteiriço. 12 

 

                                                             
12 REVISTA DE ARQUITETURA E URBANISMO. História em dois tempos. Editora PINI. 
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Com a transferência da Casa da Moeda para o complexo industrial de Santa Cruz, em 

1983, o conjunto de quatro edifícios, foi tombado pelo IPHAN, restaurado e modernizado para 

abrigar o acervo do Arquivo Nacional. 

Uzeda (2010, p.05) destaca que naquele período, não havia diferenças visíveis entre os 

projetos realizados por arquitetos e engenheiros, sendo comum que estes “seguissem o modelo 

compositivo beaux-arts, com projetos que respeitavam a simetria, o equilíbrio e seguiam as 

tipologias e o padrão ornamental.”  

Outro fator que podemos considerar quanto a falta de interesse em contratar os 

arquitetos daqui, é que enquanto os arquitetos estrangeiros traziam novidades às construções, 

os arquitetos egressos da AIBA, se mantiveram dentro do neoclássico ensinado por ela, poucos 

saíram dessa linha. E por aqui o “novo” é que estava em evidencia. “Daí a relativa coerência da 

arquitetura carioca do tempo do Império e da Republica nascente” (LEMOS, 1979, p.116). O 

neoclássico adaptado ao Brasil ficou conhecido como um estilo denominado de “Imperial 

Brasileiro” (PALACIOS, 2009). 

Para Bruand, as cidades brasileiras, no início do século XX, não passavam de imitações 

ou meras cópias da moda em voga na Europa.  

 

Eram um notável mostruário de reproduções, mais ou menos fieis e sobretudo 

verdadeiras miscelanias de estilos históricos. A taipa tradicional resistiu o quanto pôde 

e a cidade, um dia, foi toda reconstruída em tijolos e refeita num novo estilo, ou 

melhor, em vários estilos. Era o ecletismo (LEMOS, 1979, p. 116). 

 

“O eco da modernidade” (SOUSA, R., 2013) começa a se disseminar pelo mundo e o 

Brasil vai sendo fortemente influenciado pelo Ecletismo, estilo arquitetônico predominante na 

Europa, que chega se difundido na capital Carioca e logo, dada as suas devidas proporções, vai 

se espalhando para as outras cidades. O período problemático que havia se instalado com o 

início da República, além de não permitir a construção de grandes empreendimentos, contribuiu 

para obscurecer os profissionais de arquitetura que se lançavam ao mercado. “A abertura da 

avenida central resultou, assim, num momento de rara oportunidade para a atuação dos 

arquitetos. Alguns deles eram ligados a ENBA e iriam entrar em cena em grande estilo” 

(UZEDA, 2010, p.10).  

Com a notícia da criação de novos lotes desocupados em pleno centro da cidade às 

margens das novas ruas e avenidas e os anseios de explorar uma nova arquitetura levaram a 

comissão construtora da avenida central a lançar o concurso de fachadas no início de 1904, para 
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que ficassem prontas ao término da execução das obras avenida (BRENNA apud SOUSA, R., 

2013).  

Diante do quadro exposto neste capítulo, podemos inferir que, de certa forma, havia um 

“descredito” da sociedade sobre a AIBA e os arquitetos por ela formados. Poucos são os 

exemplares que temos de obras realizadas por ex-alunos da escola de belas artes carioca.  Por 

muito tempo, reinou a figura do engenheiro-arquiteto como o profissional habilitado, capaz de 

construir e projetar grandes edificações. As oportunidades só surgiriam a partir das reformas 

urbanas empreendidas no Rio de Janeiro, pós império. Além disso, também havia o interesse 

de que a reforma urbana levasse a exploração de novos tipos de arquitetura.  

Entre os arquitetos dispostos a estas construções e melhoramentos nas cidades 

brasileiras, pós império, está o caso do arquiteto Herculano Ramos que por onde passou deixou 

um trabalho significativo, contribuindo assim com o ciclo de “modernização” das cidades, 

como percorreremos no próximo capítulo.  
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Um artífice mineiro pelo país 
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2 ARTÍFICE MINEIRO PELO BRASIL   

 

Um andarilho nato. Herculano Ramos, arquiteto recém-formados da AIBA, não mediu 

esforços e saiu Brasil “a dentro” em busca de oportunidades vindouras, onde pudesse colocar 

em prática seu ofício, exercendo assim, plenamente o papel do arquiteto.  

Alguns arquitetos permaneceram no Rio de Janeiro, partindo do pressuposto que por 

estar na capital nacional, o requinte e o ambiente abastado que ali existira suscitavam esperança 

de exercerem plenamente sua profissão (SOUSA, 2001), e no final das contas se depararam 

com outra realidade como relata Durand:  

 

A raridade das encomendas e a falta de público tornavam imperioso que alunos, ex-

alunos e até professores da Academia realizassem outras atividades, alternativas à 

atividade artística, para sobreviver. Também nesse campo os formados pela AIBA 

encontravam dificuldades. A capital do Império estava cheia de estrangeiros que 

realizavam os mais diferentes ofícios e atividades artísticas, frequentemente com mais 

êxito que os nacionais (DURAND apud SQUEFF, 2000, p. 111). 

 

Com tantos artistas europeus no País, a disputa ficava quase que inviável. Como 

“meros” ex alunos da belas artes carioca iria concorrer com arquitetos, pintores, escultores 

formados nas escolas mais conceituadas da Europa?  

A elite local não era acostumada a lidar com esse tipo de apreciação artística que existia 

nas cidades europeias. Por aqui, o único comprador das produções da AIBA era D. Pedro II, a 

esperança entre os alunos era que suas obras agradassem a ele, pelo menos (DURAND apud 

SQUEFF, 2000, p. 111). 

Os arquitetos pareciam haver sido “deixados à margem”. Até mesmo pela visível 

confusão, superposta, das atribuições entre arquitetos, engenheiros e construtores no centro do 

Rio de Janeiro (UZEDA, 2010, p.14).  

Seguindo em outra direção, H. Ramos optou por deixar este conturbado cenário e 

começa a compor sua trajetória pelo País, passando primeiro pelo estado de Pernambuco, depois 

Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e por último no Ceará. Herculano Ramos foi um 

personagem muito citado, conquanto pouco estudado na historiografia da arquitetura acadêmica 

e eclética no Brasil da segunda metade do século XIX e das primeiras décadas do XX. Mais 

ainda, praticamente não estudado na historiografia urbana de Natal, cidade correspondente ao 

objetivo geral deste trabalho. 
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O capítulo a seguir consisti em uma narrativa da vida e obra da figura do Ramos através 

dos relatos encontrados, especialmente, nos jornais, mensagens do governo e também das 

citações encontradas ao longo da pesquisa em livros, teses, dissertações e etc.   

É por conta deste panorama que realizamos uma pesquisa investigativa em busca de 

dados além das bibliografias existentes, “bebendo nas fontes primárias”, compilando as 

informações encontradas para fazer uma sistematização dos dados encontrados sobre a vida e 

obra deste arquiteto. 

Quase sempre as citações ao arquiteto aparecem apenas em notas de textos acadêmicos, 

livros ou jornais, de forma pouco especifica capaz de demostrar, a fundo, tamanha importância 

e significado que representou onde esteve.  

Neste capítulo, o foco da discussão é apresentar a contribuição desses alunos egressos 

da academia elucidado no profissional H. Ramos observando as referências empregadas em 

suas obras, apresentando toda sua trajetória desde a AIBA até o final de sua carreira.  
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2.1 TRAJETÓRIA E FORMAÇÃO DO ARQUITETO HERCULANO RAMOS 

 

Nascido em Minas Gerais, em 1854, Herculano Ramos era filho do desembargador 

Pantaleão, José da Silva Ramos, que ficou surpreso com a decisão do seu filho de ir estudar na 

AIBA, em vez da faculdade de direito.  Ingressou na academia em 1869, quando tinha apenas 

15 anos, e concluiu-os em 1875 e ainda andou pela Europa estudando Engenharia Civil13.  

Arquiteto, engenheiro, pintor, escultor, desenhista, cenógrafo, “começou a trabalhar por todo 

Brasil ajudando em comissões técnicas, riscando projetos, desenhando otimamente, propondo, 

sugerindo, vivendo” (CASCUDO, 1974, p119).  

Era casado com dona Amélia de Aguiar Ramos14, com quem teve três filhos, duas 

meninas uma chamada Salésia Ramos15 e a outra Iracema Ramos, e um menino.16 

Segundo Cascudo (1974), Herculano começou sua trajetória no Rio de janeiro 

construindo o matadouro, depois foi para Pernambuco. Logo em 1880 aparece sua primeira 

citação no diário de Pernambuco na lista das pessoas que se ofereceram para lecionar no Lyceu 

de Artes e Ofício nas cadeiras de arquitetura, desenho, história, estética e arqueologia.17  

Em 1882 propõe embelezar o campo das princesas construindo um chalé para um café 

e uma pavilhão para orquestra.18 No ano seguinte aparece como empregado do escritório de 

prolongamento da estrada de ferro do Recife ao São Francisco.19 Foi nomeado engenheiro da 

Câmara Municipal do Recife de 04 de janeiro de 1883 e no dia 10 pediu sua exoneração, 

certamente porque já estava como empregado da estrada de ferro.20  

Depois, em 1885, é nomeado na comissão para examinar as obras realizadas no quartel 

do hospício e dar parecer sobre os valores delas juntamente com o engenheiro Manoel Martins 

                                                             
13 Até o presente momento, não foi encontrado pistas sobre o paradeiro do Herculano na Europa. A única 

informação localizada foi um registro no livro de matriculas da AIBA (ver Anexo B1) do ano de 1876 

no qual consta o nome do Herculano Ramos no programa da disciplina de história da arte. Esta 
informação nos leva a duas hipóteses: uma que o arquiteto possa ter concluído o curso neste apenas 

neste ano. E a outra é que ele tenha voltado da Europa neste ano e cursou mais uma disciplina.    
14 Jornal A República encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo A). *No site da hemeroteca 
digital todo conteúdo do jornal A república do Rio Grande do Norte encontra-se disponível como A 

república X1. 
15 O nome de sua filha aparece no parecer pelo pedido da pensão pra esposa e filha emitido em 1941. 

Encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo C1). Disponível em: <http://www.agu.gov.br/ 
atos/detalhe/3345>. Acesso em 22 mar. 2016. 
16 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo B).   
17 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo C) 
18Diário de Pernambuco Edição encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo D)  
19 Diário de Pernambuco Edição encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo E) 
20 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo F) 
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Fiuza Junior. No ano de 1886, por ocasião da comemoração promovida pela União Federal 

Abolicionista em honra ao 30º dia do falecimento do José Bonifácio de Andrade e Silva, 

realizou a decoração do teatro Santa Isabel com o engenheiro Antônio Pereira Simões.21 Em 

1887, pede exoneração do cargo da companhia de edificação. No dia 12 de julho de 1888, parte 

para o Ceará, juntamente com sua família por motivo de saúde do seu filho.22 Neste mesmo ano 

recebe o cargo de almoxarife da estrada de ferro de Baturité,23 ficando neste cargo por apenas 

2 meses.24 Um ano depois, aparece em nota sobre os passageiros saindo no Norte para o vapor 

Brasileiro Pará no dia 20 de janeiro de 1889.25  

No jornal o liberal do Pará do dia 26 de janeiro de 1889, consta na lista de passageiros 

vindos de Pernambuco chegados dia 25 no Vapor Brasileiro Pará. 26Nem bem adentra no Pará, 

já é nomeado para compor comissão que avaliará o melhor terreno para a construção do projeto 

da Santa casa da Misericórdia, conhecido também como hospital da caridade27, na qual emite 

parecer, como arquiteto, no dia 24 de março de 1889  sobre a análise dos terrenos. Segundo 

Câmara Cascudo ele permanece no Pará e assumi o cargo de diretor de obras. Porém essa 

informação não foi constatada. A única informação encontrada, até então, sobre o Pará foi essa 

comissão que ele participou. 

No ano 1890 emite nota como engenheiro da câmara Municipal do Recife sobre as 

reformas nos jardins públicos da praça Pedro II e da Praça Maciel Pinheiro.28 Em 1891 publica, 

como engenheiro e arquiteto da intendência, o projeto do código de edificações do estado de 

Pernambuco.29 Por várias edições desse mesmo ano, assina as notas municiais como arquiteto 

e engenheiro da intendência.30  Já em 1893, aparece como chefe do serviço técnico municipal 

na gestão do prefeito Manoel Pinto Damasco.31 Dois anos depois, o eng. Antônio Pereira 

Simões, ausentando-se provisoriamente para o estado do Rio Grande do Norte, delega o H. 

Ramos como encarregado do escritório de engenharia.32 O Governador Joaquim Correia de 

                                                             
21  Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo G) 
22 Ver anexo 2  
23 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo H) 
24 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo I) 
25 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo J) 
26 Jornal o liberal do Pará encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo K) 
27 Jornal o liberal do Pará encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo L) 
28 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo M) 
29 Diário de Notícias encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo N) 
30 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo O)  
31  Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo P) 
32 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo Q) 
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Araújo, autoriza construção da escola pública Maciel Pinheiro, depois do parecer favorável do 

Ramos e de sua comissão sobre a planta e o orçamento da escola, em 1896.33  

Esta foi a última notícia que tivemos dos seus trabalhos em Pernambuco. Ramos deixa 

o Recife depois de ficar 16 anos exercendo plenamente seu papel ora como arquiteto ora como 

engenheiro. Ali, fez belas e grandes obras, deixando clara sua competência independente do 

cargo ocupado.  

Na busca por pistas do paradeiro depois da sua estadia no Recife, de H. Ramos, 

encontramos um parecer emitido em 19 de agosto de 1941 sobre um pedido de pensão solicitado 

por sua esposa e por sua filha solicitado desde 24 de janeiro de 193034. Neste parecer, surge 

uma nova informação, na qual nos ajuda a montar esse quebra cabeça da vida do Ramos. O 

parecer nos revela que de 18 de fevereiro de 1897 a 19 de dezembro de 1899 H. Ramos contribui 

para o Montepio35 como auxiliar técnico da antiga comissão de melhoramento do porto da 

Paraíba do Norte, informação está inédita, e até então desconhecida em toda bibliografia 

consultada. Outra curiosidade do parecer é que H. Ramos é citado, o tempo todo, como 

engenheiro e nunca como arquiteto.   

Um outro dado que nos permite averbar essa informação são os dados encontrados no 

histórico da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, em 7 novembro de 1898, 

quando é aprovado o contrato entre o Governo do Estado e os engenheiros Samuel Jones e 

Herculano Ramos para o abastecimento da população da Capital, na qual é implantado a 

Parahyba Water Company. Entretanto, em 15 de fevereiro de 1906, o contrato firmado entre o 

governo do Estado da Paraíba e os engenheiros é considerado inválido.36   

Na capital potiguar, se tem a primeira notícia sobre o H. Ramos em 13 de setembro de 

1902, no jornal a república RN, aqui apontado de engenheiro-arquiteto, onde foi anunciado 

como auxiliar da comissão de melhoramento do porto (Figura 13). No mês seguinte, elabora 

uma planta do Porto -  por ocasião da entrada do vapor Lioyd Brasileiro no Porto desta capital- 

para entregar ao comandante assim que adentrar em terras potiguares.37 

 

Figura 13: Trecho do jornal noticiando o Herculano Ramos em Natal 

                                                             
33 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo R) 
34 Ver anexo B1.  
35 Instituto de previdência do Estado que tem por fim amparar a família do funcionário público, 
concedendo-lhe uma pensão definitiva quando este venha falecer ou ficar permanentemente 

impossibilitado de exercer suas funções. Disponível em: 

<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/295185/montepio>. Acesso em: 01 mar 2016. 
36 CAGEPA. Linha do Tempo. Companhia de Água e Esgotos da Paraíba. Disponível em: 
<http://www.cagepa.pb.gov.br/institucional/linha-do-tempo/>. Acesso em: 22 mar. 2016. 
37  Jornal A República encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo S)  
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Fonte: Hemeroteca digital

38
 

No entanto, a primeira mensagem do governo onde cita o Herculano em Natal é apenas 

em 1903, em relação ao contrato firmado para executar a decoração da primeira reforma do 

Teatro, até então Carlos Gomes, conforme veremos trecho transcrito a seguir:  

 

MARANHÃO, Alberto. Mensagem lida perante o Congresso Legislativo do Estado 

do RN a 14 de julho de 1903. Natal, Typ. d’A República, 1905. Sobre as Obras 

Públicas (p.05) Acha quasi concluido o Theatro Carlos Gomes e em andamento a 

construcção da Casa da Passagem, do Porto do Padre, indispensavel para a 

organização de um serviço regular de transporte entre as margens do rio Salgado, [...]. 

Para a decoração e scenographia do theatro, firmei contracto com o conhecido 

profissional, Dr. Herculano Ramos, que já tem quasi terminado aquelle trabalho.39 

 

No ano seguinte, o teatro é inaugurado e o Governador Alberto Maranhão propõe a 

drenagem e ajardinamento da praça Augusto Severo, cujo o H. Ramos, de antemão, já havia 

proposto uma planta para complementar o teatro, no intuito de não só sanear aquela área como 

também de embelezar como relata a mensagem do governo de 25 de março de 1904:   

 

Sobre as Obras Publicas (p.11-12) – [...] nos últimos quatro annos, tivemos 

reedificados, [...] concertados os predios do Lazareto da Piedade, do Hospital da 

Caridade e Palacio do Congresso; e concluidas as obras do ‘Theatro Carlos Gomes’, 

hontem inaugurado [24/3/1904]./ A decoração deste theatro foi feita pelo proveicto 

profissional architecto Herculano Ramos, especialmente contractado para isso. Como 

indispensavel complemento a essa bela construcção comoda e elegante, perfeitamente 

adaptada ao nosso clima, impoe-se a drenagem e ajardinamento da ‘praça Augusto 

                                                             
38 Jornal A República RN. 13 de setembro de 1902, edição 00196. p.4 
39  Mensagem do governo - 14 de julho de 1903 Arquivo compilado no HCUrb 
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Severo’. Para isso, certamente, aproveitarei a planta e desenho já offerecidos ao 

administrador pelo Dr. Herculano Ramos, podendo, com facilidade, de accordo com 

as indicações alli contidas, possuir dentro em breve a nossa capital uma boa praça 

publica, formosa e saneada.40 

 

Em 1906, o então governador Tavares de Lyra, contratou H. Ramos para construir o 

palacete do congresso, conhecido atualmente, como o antigo prédio da OAB. Na mensagem do 

governo dia da inauguração, 14 de julho de 1906, o governador elogia a construção e ainda 

acrescenta como um dos melhores prédios da capital: 

 

TAVARES DE LYRA, Augusto. Mensagem lida perante o Congresso Legislativo a 

14 de julho de 1906. Sobre as Obras Públicas – “[...] mandei rebaixar e nivelar toda a 

Av. Junqueira Ayres, todo o calçamento foi melhorado; e fiz construir um muro de 

sustentação na praça do Quartel federal, serviço que será completado com o 

ajardinamento da referida praça./ Contractei com o illustre Architecto Dr. Herculano 

Ramos a construcção do palacete do congresso, que hoje é um dos melhores prédios 

desta capital e onde tenho a honra de, neste momento, abrir a presente sessão 

legislativa;(p.05) 41 

 

No jornal a República RN de 1907, aparece o trabalho do referido arquiteto para 

embelezamento de outra praça desta capital. A nota é na sessão de prestação de contas onde 

consta o pagamento pela construção do Jardim da Praça André de Albuquerque. 42  Outro 

pagamento que aparece é em relação a construção das bancadas para o congresso, realizadas 

também pelo H. Ramos43 

A entrega definitiva do edifício, contendo todas as mobílias necessárias, aconteceu no 

dia 23 de maio de 1907, conforme nota no jornal.44  

Neste mesmo ano, porém, já na administração do governador Antônio José de Mello e 

Souza, foi contratado para reformar o Caes Augusto de Lyra, elaborando um plano para o futuro 

Caes Tavares de Lyra e cuidando ele mesmo da administração de todo o trabalho: 

 

                                                             
40  Mensagem do Governo - 25 de março de 1904 Arquivo compilado no HCUrb 
41  Mensagem do Governo - 14 de julho de 1906 Arquivo compilado no HCUrb 
42 Jornal A República encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo T)  
43 Jornal A República encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo U) 
44 Jornal A República encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo V) 
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MELLO E SOUZA, Antonio J. Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo a 

01 de Novembro de 1907. Natal: Typographia d’A Republica, 1907. Sobre as Obras 

Públicas (p.24-27): [...], fiz construir uma pequena casa annexa ao galpão existente, 

com accommodações para os passageiros e um aposento para o contractante daquelle 

serviço.” O segundo serviço foi o cais Augusto Lyra (futuro cais Tavares de Lyra), 

“estando completamente demolido e imprestavel o caes Augusto Lyra, e havendo 

urgente necessidade de reparal-o, sobretudo para o serviço de passageiros, pois que o 

caes da alfandega acha-se continuamente atulhado de mercadorias, contractei a 

reconstrucção provisoria daquelle caes com o habil architecto Herculano Ramos que 

encarregou-se gratuitamente de organizar o plano e de administrar pessoalmente todo 

o trabalho. [...] (p.25).45 

 

Em seguida, veio a contratação para a construção do grupo escolar Augusto Severo46, 

na praça do mesmo nome, prédio este considerado marcante para época. 47  Este equipamento 

educacional arremataria o complexo Augusto Severo formado naquela área.  

No dia 15 de junho de 1907, H. Ramos publica uma notícia no jornal (ver anexo X), em 

forma de justificativa, sobre os melhoramentos na praça André de Albuquerque, na qual seu 

nome foi envolvido numa edição do diário de Natal com relação aos serviços do governo do 

Estado.48 Como forma de responder ao questionamento feito no outro jornal sobre os serviços 

inacabados da praça, Ramos escreve esclarecendo a toda população, respaldando a competência 

do seu serviço e ainda exemplificando algumas obras que realizou simultaneamente no Recife, 

sem trazer prejuízo no andamento de nenhuma delas.    

Além da importante comprovação que até então não se tinham encontrado registros que 

provassem que a autoria da praça André de Albuquerque é do Herculano Estas obras que o 

próprio Herculano nos revela ter realizado no Recife, dão novas pistas sobre sua vasta produção 

arquitetônica e urbanística pelo Brasil. Produção esta, por vezes, ainda desconhecidas, como é 

o caso da usina Beltrão e da Associação Comercial do Recife, cuja informação não tinha sido 

publicada em bibliografias existentes até o momento.   

Na mensagem do governo de 1910, o governador Alberto Maranhão profere acerca da 

conclusão de algumas obras do Herculano em Natal: 

 

MARANHÃO, Alberto. Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo em 01 de 

Novembro de 1910. Natal: Typographia d’A Republica, 1910. Sobre as Obras 

                                                             
45  Mensagem do Governo -  01 de Novembro de 1907. Arquivo compilado no HCUrb 
46 Jornal A República encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo W) 
47 No capítulo 3 deste trabalho trataremos com mais relevância sobre esta edificação 
48 Jornal A República encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo X) 
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Públicas na capital (p.17-20): Alem destas obras, mandei construir mais as seguintes: 

calçamento a granito nos principaes trechos da cidade; [...] conclusão dos jardins 

publicos da praça Augusto Severo e Andre de Albuquerque e reconstrucção quase por 

completo do theatro Carlos Gomes, sob projecto e administração do architecto 

Herculano Ramos, consultor technico do thesouro do estado.49 

 

Além de fazer parte da comissão de melhoramento do porto, Herculano participou de 

outras comissões como uma para classificar os produtos do RN que seriam levados para 

exposição nacional de 1909 em comemoração à abertura dos portos do Brasil. 50 

A última notícia que encontramos do Ramos em Natal foi a reforma do teatro Carlos 

Gomes reinaugurado em 1912. Concomitantemente ao trabalho realizado no teatro em Natal, 

segundo relatos encontrados em textos extraoficiais, ele também participa da construção do 

teatro José de Alencar em Fortaleza - CE. Neste, o arquiteto fica responsável pela decoração e 

pela pintura do pano de boca do teatro (COSTA, 1994). 

Depois desta colaboração no Ceará, foi encontrado um registro na relação dos 

passageiros saídos para Bahia 24 de maio de 1911 no vapor Nacional Goiás no dia 22. 51 

Esta informação diverge da pista contada por Othonoel Menezes (MELO, 2001) que Herculano 

teria vindo da Bahia para Natal atraído por Alberto Maranhão. Uma vez que a última notícia 

localizada foi justamente a relação dos passageiros vindos no paquete inglês Amazon para 

Bahia em 1914.52 Deste modo, Herculano não podia ter vindo da Bahia para Natal já que as 

datas sucedem a permanência dele em Natal. 

As mensagens do governo e as notícias dos jornais constituem, portanto, uma rica 

fonte de informações sobre o arquiteto H. Ramos enquanto permaneceu nas capitais e 

desempenhou seu papel como arquiteto. A partir delas foi possível iniciar uma investigação 

minuciosa da contribuição que este arquiteto deixou pelo Brasil e até então não se encontrava 

sistematizada. 

Herculano Ramos faleceu aos 74 anos, em Belo Horizonte no dia 14 de janeiro de 1928. 

Na figura 15 e no quadro 1, elucidaremos um pouco da trajetória do H. Ramos, fazendo 

um panorama das capitais por ele passou e traçando um paralelo onde ele passou, quanto tempo 

ficou e qual era sua atribuição em cada lugar. 

  

                                                             
49 Mensagem de Governo - 01 de Novembro de 1910 
50 Jornal A República RN encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo Y) 
51 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo Z) 
52 Diário de Pernambuco encontra-se em anexo no final do trabalho (Anexo A1) 
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Figura 14: Ilustração dos lugares por onde encontramos relatos que o arquiteto Herculano Ramos esteve. 

 
Fonte: Base da imagem Energy Control53 reelaborado pela autora  

 

Quadro 1: Resumo da trajetória do arquiteto Herculano Ramos 

 

                                                             
53 Disponível em: http://www.energycontrol.com.br/images/mapaBrasil.gif Acesso em: 28 Fev.2016 
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Apesar de possuir uma vasta produção arquitetônica e urbanística, a trajetória deste 

arquiteto e dos estudos sobres suas obras se limitaram a excertos em trabalhos acadêmicos e em 

livros sobre a história da cidade do Natal. O esforço deste trabalho consistiu, inicialmente, em 

compilar as informações existentes sobre Herculano Ramos, a nível nacional, e depois 

confrontar com os dados pesquisados em fontes primárias que se limitaram às mensagens do 

governo, matérias de jornais e textos de algumas bibliografias consultadas. Por meio desta 

comprovação realizamos esta sistematização dos dados existentes com as informações 

descobertas apresentando, desta forma, a vida e obra do arquiteto Herculano Ramos.  

A trajetória do Ramos desperta a necessidade de olhar para a história da profissão do 

arquiteto no Brasil sob uma nova ótica. É no mínimo curioso um arquiteto com tamanha 

competência e disposição, que tão bem desempenhou seu papel de criar belas edificações e, 

principalmente, que tivesse uma relação de espacialidade com seu entorno, ter sua contribuição 

minimamente contada nas bibliografias existentes.  

Isso mostra as lacunas existentes nos estudos e nas pesquisas tanto da historiografia da 

cidade do Natal quanto na arquitetura acadêmica e eclética no Brasil. 

Ramos é um dos exemplos dos atores sociais pouco explorados, mas que precisam ser 

investigados na busca da compreensão das questões relacionadas às representações e às 

possibilidades de construção de uma história cultural urbana e do urbanismo. 

O meu anseio se resume nas frases do professor Fernando Atique (2009) em sua tese de 

doutorado onde descreve: 

 

Que estes personagens que, outrora estiveram visíveis no grande circuito da 

arquitetura do Brasil, possam ocupar algumas páginas dos manuais de história da 

arquitetura e do urbanismo no país, ajudando a entender a circulação de idéias que 

ajudaram a construir um país tão plural como o que se tem hoje. 

 

2.2 AS MULTIFACETAS DE UM ARQUITETO DA AIBA 

 

Dentre as habilidades desenvolvidas pelo H. Ramos, como Cascudo mesmo relata no 

seu livro das velhas figuras, e como um típico aluno formado na escola de Belas Artes, Ramos 

era muito mais do que um “projetista”. Nas pesquisas realizadas nos periódicos dos governos, 

encontramos algumas notas sobre sua atuação como pintor, escultor ou desenhista. Além disso, 
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suas habilidades eram reconhecidas por todos que conviveram com ele ou apenas eram 

apreciadores de suas obras. Suas multifacetas eram, de fato, peculiares a ele, e isso lhe rendeu 

bastante elogios como podemos despontar a seguir: 

 

Herculano Ramos, atraído da Bahia por Alberto Maranhão, e que era um maravilhoso 

arquiteto, um poeta da geometria, urbanista, gentilíssimo, levantava esse madrigal a 

Melpômene e Tália, que é a linda fachada do Teatro Carlos Gomes; filigranava em 

arabescos e florões de caprichosa leveza e graça oriental, os caramanchões dos jardins 

da cidade (MELO, 2001). 

 

Câmara Cascudo é uma das pessoas que mais escreveu a seu respeito. No seu livro das 

velhas figuras dedica 2 páginas para contar um pouco do que sabia do arquiteto. Provavelmente 

por ter sido muito próximo ao Ramos enquanto ele esteve em Natal, consegue relatar não só o 

que viu sobre ele, mas detalhes e algumas curiosidades da vida do arquiteto. Nas suas páginas 

descreve-o de forma saudosa e otimista amigável:   

 

Arquiteto, engenheiro, pintor, desenhista, cenógrafo, começou a trabalhar por todo 

Brasil ajudando em comissões técnicas, riscando projetos, desenhando otimamente, 

propondo, sugerindo, vivendo. Andou pela Europa estudando engenharia Civil. 

Voltando fez grandes cousas (CASCUDO, 1974). 

 

Embora tenha deixado uma grande contribuição arquitetônica e urbanística por onde 

esteve, pouquíssimas foram as notas encontradas na pesquisa realizada neste trabalho referente 

ao Herculano. Livros, jornais, artigos, teses, dissertações, etc, até então, o citam de forma 

“acanhada”, sem muitas delongas quer seja ao seu respeito ou a suas obras. A grande questão é 

que assim como outros nomes da arquitetura, foram sendo “esquecidos’’ de serem estudados 

ou passaram despercebidos na história, isto não o faz um arquiteto sem “importância”, o que se 

pode atribuir a este fato é apenas o descuido ou até mesmo a falta interesse em estudar estes 

atores sociais que tanto contribuíram para história da nossa cidade.  

Neste tópico traremos o material compilado sobre o H. Ramos confirmando as 

multifacetas deste, acima de tudo, artista, cujo o nome geralmente precedia de adjetivos como 

hábil, distinto, ilustre, provecto, inteligente, etc. Atributos que só ratifica a figura do artista, 

arquiteto e engenheiro que ele foi. 

Em 1889, no diário de Pernambuco, aparece nota sobre um monumento na igreja da 

Penha, que será construído para a solenidade do funeral do trigésimo dia do Rei Dom Luiz I, 
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que faleceu subitamente em Portugal, como também da comemoração do patriotismo da colônia 

portuguesa em Recife.  

A parte arquitetônica a ser construída na capela do Cruzeiro, foi confiada a Herculano 

Ramos e muito elogiada por todos que apreciaram seus desenhos para a ideia do monumento. 

Não só o desenho, como também a pintura se destacavam dentre as habilidades do 

Ramos. Três matérias de jornais noticiaram quadros pintados por ele. Um foi no diário de 

Pernambuco e os outros no jornal A república RN. (figura 15,16 e 17) 
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Figura 15: Nota retirada do jornal dia 12 de novembro de 1889. Diário de Pernambuco 

 
Fonte: Hemeroteca Digital

54 

 

Figura 16: Sobre quadro Pintado a óleo. Diário de Pernambuco 

 
Fonte: Hemeroteca Digital

55 

 

  

                                                             
54 Diário de Pernambuco. Edição 00257 do dia 12 de novembro de 1889 
55 Diário de Pernambuco. Edição 00051 do dia 4 de março de 1890. 
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Figura 17: Sobre um catafalco erguido no templo de Nossa Senhora da Penha 

 
Fonte: Hemeroteca Digital

56
 

 

Ainda pelo Recife, idealizou junto com o engenheiro Antônio Pereira Simões, uma 

escola especial de arquitetura que pudesse transmitir o ensino projetado pela escola de belas 

artes francesa conforme relata Carvalho na figura 18. Porém não foram encontradas outras 

pistas que levassem a mais informações sobre esta escola.   

 

Figura 18: Trecho da dissertação onde fala da escola de arquitetura do Recife  

 
Fonte: Carvalho (2002, p. 163) 

  

                                                             
56 Diário de Pernambuco. Edição 00286 de 1889.  
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Na figura 19 aparece mais uma tela pintada, assim como na figura 20, desta vez 

encomendada por um coronel para dar de lembrança a um amigo e também uma escultura 

esculpida em gesso oferecida a um Almirante. 

Figura 19: Sobre aquarela pintado da vista da passagem do Gurupá57. A república RN 

 
Fonte: Hemeroteca Digital

58 

 

  

                                                             
57 Gurupá é um município do Pará 

58 A República RN. Edição 00279 do dia 30 de dezembro de 1902.  
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Figura 20: Sobre uma tela pintada em cetim e uma escultura. A república RN 

 
Fonte: Hemeroteca Digital

59 

 

Por ocasião de um banquete oferecido pela comissão da associação comercial em 

comemoração a entrada dos vapores Lloyd, Herculano escreve o menu do jantar num belíssimo 

cartão desenhado à pena, no qual foi muito elogiado (Figura 21) a noite toda. 

 
  

                                                             
59 A República RN. Edição 00194 do dia 14 de setembro de 1907.  
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Figura 21: Sobre um cartão desenhado a pena. A república RN 

 
 

 

Fonte: Hemeroteca Digital60 

 

Era tão popular, considerado quase que uma autoridade na cidade, que até mesmo um 

concerto musical (Figura 22) foi dedicado a ele, juntamente com outros nomes da sociedade. 

Sendo ele um pupilo próprio da AIBA, seu diletantismo acentuado sempre foi notado por todos 

ao seu redor.  

Outra astúcia do Herculano foi noticiada no diário de Pernambuco na edição 00151 do 

ano 1894 (Figura 23), sobre as chuvas que alagaram toda a cidade e o arquiteto consegui salvar 

um homem que estava se afogando.   

 
 

 

 

 

 

  

                                                             
60 A República RN. Edição 00214 do dia 06 de outubro de 1902.  
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Figura 22: Sobre uma homenagem num concerto musical. A república RN 

 
Fonte: Hemeroteca Digital

61 

 
 

Figura 23: Notícia do salvamento realizado pelo Herculano Ramos. 

 
Fonte: Hemeroteca digital 

 

No entanto, seu inegável talento na pintura foi assinalado na pintura dos panos de boca 

do teatro Carlos Gomes (Figura 24) e do teatro José de Alencar em Fortaleza62.  O telão de boca 

do teatro em Natal, media aproximadamente 7,90m de comprimento por 6m de altura e 

                                                             
61 A República RN. Edição 00234 do dia 30 de outubro de 1902.  
62 Trataremos deste teatro com mais detalhe no próximo tópico 
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representava uma apoteose a Carlos Gomes, pelos personagens de suas óperas, II Guarany, 

Condor, Fosca, Colombo, Lo Schiavo e Salvator Rosa (MIRANDA, 1981).  

 
Figura 24: Pano de boca do Teatro Alberto Maranhão, pintado pelo Herculano Ramos. 

 
Fonte: MIRANDA,1999 

 
Já no teatro José de Alencar - não só o 1º pano de boca foi pintado pelo Ramos – como 

toda cenografia foi feita por ele. Para tanto, contou com o auxílio do escritor e historiador 

cearense Gustavo Barroso. 

No Jornal do Ceará do dia 23 de março de 1910 (Figura 25), saiu uma matéria sobre o 

teatro, elogiando a obra e o descrevendo-o de forma que o leitor pudesse vislumbrar como era 

por dentro. 
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Figura 25: Notícia do Teatro José de Alencar 

 
Fonte: Hemeroteca digital63 

 

Tomando como base o título deste capítulo, não restam dúvidas do potencial artístico 

que o Herculano Ramos levava consigo. É visível o quanto sua formação na AIBA fomentou 

suas inúmeras habilidades o que fez com que as desenvolvessem com tanto apreço e esmero. 

No próximo tópico exemplificaremos algumas das suas obras realizadas nas cidades onde por 

onde Herculano esteve, o que nos servirá como substrato para a compreensão das características 

arquitetônicas e filiação estilística, empregadas pelo Ramos.  

 

2.3 UM PANORAMA DE SUAS OBRAS NO BRASIL 

 

Tendo narrada toda a trajetória do Herculano Ramos e relatando sua vasta produção 

arquitetônica e urbanística, vamos agora conhecer um pouco da sua produção pelo país.  

Entretanto, uma ressalva deve ser feita. As obras remetidas aqui neste capítulo e no 

subsequente, não se resumem a toda produção da sua carreira. Estes relatos se constituem 

apenas das publicações que foram localizadas. Acredita-se, portanto, que ainda existem várias 

construções que não foram identificadas até o presente momento.  

                                                             
63 Jornal do Ceará, número 1171 de 23 de março de 1910  
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Dessa forma, mesmo elencando sua produção a partir dos registros encontrados, não 

será possível apresentar tamanho acervo realizado pelo arquiteto Brasil a fora, pela escassez de 

registros iconográfico das referidas obras.  

Diante desse quadro, trouxemos dois exemplos de suas obras: uma é a estação 

ferroviária do Recife, autoria do projeto de Herculano Ramos e a outra é o Teatro José de 

Alencar, cuja a decoração deste foi confiada ao arquiteto. 

 

A estação ferroviária do Recife 

 

A edificação de estilo eclético da estação ferroviária (Figura 26) do Recife foi 

inaugurada em 1888, para servir à Estrada de Ferro Central de Pernambuco, marcando o 

pioneirismo da região na construção de ferrovias (LIMA, 2009).  

 

Figura 26: A estação, sem data. 

 
Fonte: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcp_pe/central.htm >Acesso em:14 abril.2016 

 

Localizada em frente à Casa da Cultura, na Rua Floriano Peixoto, s/n, bairro de São 

José, região central do Recife, a estação se tornou o museu do trem do Recife, com exposições 

fixas que contam a memória ferroviária do estado. 

A fachada do prédio é composta de dois torreões e, sobre eles, quatro águias de bronze 

de asas abertas (Figura 27). No meio da fachada, há um relógio com uma moldura artística, em 

mármore. Na entrada da estação, pode-se ver quatro coroas de metal, onde estão gravados 



72 
 

alguns símbolos maçônicos e os nomes de Viollet-le-Duc, W. Young, F. Schimidt e Polonceau 

(LIMA, 2009).  

 

Figura 27: Detalhe para os elementos arquitetônicos da época 

 
Fonte: <http://www.turismonorecife.com.br/pt-br/o-que-fazer/atracoes/monumentos-historicos/antiga-

estacao-ferroviaria> Acesso em:14 abril.2016 

 

Podemos identificar aqui alguns elementos do neoclassicismo, como o pórtico com 

frontão triangular (Figura 28), o telhado com platibanda, as janelas simétricas, de madeira e 

vidro, encimadas com vergas retas no pavimento superior e vergas de arco abatido no térreo, 

com cercadura de massa e coroamento em alto relevo.  
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Figura 28: O pórtico da estação  

 
Fonte:<http://2.bp.blogspot.com/L8bxinW5jhg/VJYg4iGv1jI/AAAAAAAABp0/To670Uc5D2s/s1600/64eb

906f1417dc4d8da4695495d3f90c.jpg> Acesso em:14 abril.2016 

 

Nota-se também o pórtico marcando a entrada principal da edificação, as cornijas 

marcando o eixo horizontal da edificação, e o uso de novos materiais como os elementos 

decorativos em ferro fundido, muito utilizados na época, o uso da madeira e do vidro, este 

utilizado no pavimento superior com um grande rosácea (figura 29) encimado com uma verga 

em arco pleno, onde se tem a visão da balaustrada de ferro voltada para a praça (figura 30) em 

frente a estação. Há uma predominância do vazio sobre o cheio e do eixo visual horizontal sobre 

o vertical. Na área externa da estação está localizada a praça Visconde de Mauá, contribuindo, 

ainda mais, com a beleza da paisagem daquele local.   
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Figura 29: Vista de dentro para fora da estação 

 
Fonte:< http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/12/Estacao-Central-Capiba-Museu-do-

Trem-005.jpg> Acesso em:14 abril.2016 

 

Figura 30: Vista da praça Visconde de Mauá para a estação 

 
Fonte:http://www.wakedbrasil.com.br/IMAGES/pernambuco/10b_ESTACAO_CENTRAL.jpg Acesso 

em:14 abril.2016 
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O Teatro José de Alencar 

 

Outro exemplo da sua contribuição arquitetônica foi a participação no projeto do Teatro 

José de Alencar (figura 31), em Fortaleza. Localizado no centro da praça Marquês do Herval, 

hoje praça José de Alencar, foi inaugurado oficialmente em 17 de junho de 1910. Apresenta 

uma arquitetura eclética, seguindo as linhas do neoclássico e do art nouveau. 

 

Figura 31: Postal do teatro José de Alencar 

 
Fonte: <http://omundoapaixonantedamaximafilia.blogspot.com.br/2010/07/o-teatro-jose-de-alencar.html> 

Acesso em: 29 abril.2016 

 

A autoria do projeto arquitetônico foi do tenente Bernardo José de Melo, e dos 

engenheiros da firma de fundição escocesa Walter MacFarlane & Co, que numa solução 

inusitada projetaram uma fachada em estilo eclético e justaposta á de um teatro de ferro, 

obedecendo a linhas dos teatro-jardins64 (figura 32).65 As peças de ferro fundido que compõem 

a estrutura do teatro foram importadas de Glasgow, na Escócia. 

                                                             
64 Os “teatros-jardins", segundo a denominação usada em catálogo da firma escocesa MacFarlane, que 

projetou e produziu a estrutura metálica do Teatro José de Alencar são construções do começo deste 

século. Apresentam características arquitetônicas ecléticas, chamando a atenção pela existência de 
avarandados e pátios internos, especialmente criados para o arejamento desses edifícios erguidos em 

regiões de temperaturas elevadas. 
65 CTA. Teatro José de Alencar. Centro Técnico De Artes Cênicas. 
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Figura 32: Postal do teatro José de Alencar. 

 
Fonte:<http://www.allaboutarts.com.br/default.aspx?PageCode=12&PageGrid=articles&item=0803A2> 

Acesso em: 29 abril.2016 

 

Esta grande estrutura metálica, apresenta desenhos com nítidos traços art nouveau, 

passarelas que ligam os blocos de entrada ao teatro e escadarias dando acesso ao piso dos 

camarotes nas laterais do pátio.   

É composta de uma sala de espetáculo (figura 33) em estilo art nouveau66, auditório de 

120 lugares, foyer, espaço cênico a céu aberto e o prédio anexo, com dois mil metros quadrados, 

que sedia o Centro de Artes Cênicas (CENA).67  

 

 

 

                                                             
66 Segundo Yves Bruand são encontrados neste estilo motivos decorativos como a abundancia da flora 

naturalista, linhas que ondulam como chamas e o gosto acentuado pela curva, pelo movimento, pela 
profusão de ornamentos. BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea do Brasil. São Paulo. Ed 

Perspectiva,1981, p.44. 
67 CTA. Teatro José de Alencar. Centro Técnico De Artes Cênicas. 
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Figura 33: Vista da sala de espetáculos 

 
Fonte: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/polopoly_fs/1.1002922!/image/image.jpg> Acesso 

em: 29 abril.2016 

 

Observa-se também a composição simétrica da fachada (figura 34). No térreo, existem 

quatro aberturas centrais com um pequeno pórtico de coluna toscanas á frente e mais três 

aberturas em cada um de seus anticorpos laterais. As portas são de ferro e madeira, encimadas 

com vergas em arco pleno e com desenhos menos rebuscados acompanhando a altura do 

pavimento térreo.  Tendo duas torres servindo de base para os terraços laterais, formados com 

balaustradas em cima de cada torre. 
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Figura 34: Fachada frontal do teatro José de Alencar 

 
Fonte:<http://m8.i.pbase.com/o6/11/141711/1/84782498.fy2bPjGx.TeatroJosdeAlencar_3053.jpg> Acesso 

em: 29 abril.2016 

 

O segundo pavimento (figura 35), possui sete janelas superiores de madeira e vidro, com 

vergas retas, encimadas por detalhes decorativos feito com massa, tendo três janelas compondo 

um pórtico central que saca da edificação e as janelas laterais possuindo varandinhas com ferro 

fundido. Os terraços laterais são voltados para a praça e para as ruas vizinhas. 

Figura 35: Fachada frontal do teatro José de Alencar 

 
Fonte:< http://m7.i.pbase.com/o6/11/141711/1/84072587.H9YdrMhi.TeatroJosedeAlencar_3059.jpg> 

Acesso em: 29 abril.2016 
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A construção é composta de quatro blocos: o frontal, o pátio interno, a sala de 

espetáculos (figura 36) – que contem quatro pavimentos - e o último a caixa de cena. A entrada 

principal é valorizada pelo frontão que se eleva acima da platibanda. 

 

Figura 36: Sala de espetáculo do teatro José de Alencar, mostrando os elementos de decoração e todo 

cenário. 

 
Fonte: <http://m1.i.pbase.com/o6/11/141711/1/80403001.dJtjsTAD._MG_0649.jpg> Acesso em: 29 

abril.2016 

 

A decoração do teatro ficou a cargo do Herculano Ramos, que em seus trabalhos contou 

com a colaboração de Gustavo Barroso, então aluno do Liceu, aprendiz de cenografia (figura 

38). 
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Figura 37: Sala de espetáculo do teatro José de Alencar, mostrando os detalhes das varandas dos 

camarotes. 

 
Fonte: <http://m8.i.pbase.com/o6/11/141711/1/80402998.wlYLaEO9._MG_0645.jpg> Acesso em: 29 

abril.2016 

 

Até as três primeiras décadas do século XX, era comum pintar as cortinas dos teatros 

com paisagens e figuras (figura 37). Em 1910, Herculano Ramos pintou no pano de boca do 

teatro, uma cena do romance Iracema, em que   aparecem   a   protagonista, Martim   Soares   

Moreno   e   um   Pajé, entre carnaubeiras, flores e xiquexiques.68  

  

                                                             
68 Memória do teatro José de Alencar. Disponível em: http://docslide.com.br/documents/memoria-do-
teatro-jose-de-alencar.html Acesso em 13 de maio.2016 
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Figura 38: Detalhes do Foyer mostrando os elementos de decoração. 

 
Fonte: <http://www.fortalezaemfotos.com.br/2010/08/teatro-jose-de-alencar-cem-anos-de_17.html> 

Acesso em: 29 abril.2016 

 

De toda produção do arquiteto Herculano Ramos em sua trajetória, a louvável 

colaboração no teatro José de Alencar em Fortaleza e o que eu chamo de “complexo Augusto 

Severo” (TAM, praça e grupo escolar) certamente foram os mais memoráveis. A primeira, pela 

imponente obra que a compõe, e que até hoje constitui um ícone arquitetônico a nível nacional 

e a segunda por ter sido um símbolo da “belle époque” natalense. 
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Um arquiteto na aldeia 
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3 UM ARQUITETO NA ALDEIA 

 

Não há lugar para muitos na história; esta costuma ser avarenta. Daqui a séculos, do 

drama que estamos representando nesse canto do planeta, restarão poucas figuras 

(CASTRICIANO).  

 

Segundo relatos de viajantes, do período que vai da sua fundação até meados do século 

XIX, a cidade do Natal não passava de um pequeno casario, construído em taipa, cuja vida 

social era bastante acanhada. Apesar de sua pequena dimensão e de possuir uma população 

quase inexistente, Natal teve o privilégio de ser criada como Cidade69 e não como freguesia ou 

Vila, pelo fato de estar instituída na Colônia do sistema de Governo Geral, podendo o Estatuto 

Jurídico proceder a povoação efetiva (MEDEIROS, 2003).  

Durante quatro séculos, Natal teve três igrejas edificadas, das quais foram atraindo a 

formação de ruas e consequentemente, a construção de casas em torno deste núcleo. As 

transformações que estavam ocorrendo, principalmente, no espaço urbano de várias cidades do 

mundo no final do século XIX, também chegaram a Natal propiciando uma serie de 

intervenções públicas remodelando o aspecto e as características da urbe (OLIVEIRA; 

FERREIRA, 2006).     

Mesmo que a passos lentos, o desenvolvimento da cidade caminhou junto com o 

desenvolvimento do bairro da Cidade Alta e da Ribeira, cuja a proximidade com o porto, “abriu 

as portas para a modernidade chegar”.  

Concomitantemente, o regime republicano, instalado no Brasil em 1889, representou 

para o Rio Grande do Norte – e principalmente para sua capital – uma mudança não só política 

e econômica, mas também de estruturação urbana. Iniciou-se uma serie de intervenções no 

espaço urbano de Natal, dotando a cidade de uma “infraestrutura que propiciasse sua 

desestagnação econômica, investindo em políticas de higienização e embelezamento físico, 

introduzindo melhoramentos urbanos modernizadores, e aparelhando e reformando o porto” 

(OLIVEIRA, 2000, p.18).  

Nesses anos, que marcaram a passagem do século XIX para o século XX, Natal foi aos 

poucos se aparelhando com as inovações que, então, caracterizavam a vida moderna. Um dos 

exemplos que podemos citar foi o funcionamento da primeira linha de bondes, puxados por 

animais, ligando a Cidade Alta à Ribeira, em 1908 (EMERICIANO, 2007). Assim, a cidade foi 

                                                             
69 A data de fundação da cidade do Natal é de 25 de dezembro de 1599. 
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crescendo, desenvolvendo-se e com isto vieram as transformações urbanas, empreendidas no 

intuito da “modernização da cidade”. 

Além dessas obras, o aceleramento urbano da cidade, no início do século XX, contou 

com o aumento dos recursos federais ao estado em virtude de uma grande seca que houve por 

aqui. Como muitos retirantes do interior do estado vieram para a capital em busca de 

oportunidades, o governo os contratou para trabalhar nas obras do estado e converteu tais 

recursos no pagamento à mão de obra destes retirantes (MARINHO apud SOUSA, A., 2013).  

Ao longo desse período, as diversas ações higienistas contribuíram de modo decisivo 

para melhorar as condições de vida da população de Natal, ainda muito precárias, conforme 

relata Emereciano (2007): 

 

Além da praça Augusto Severo na Ribeira e do balneário no Baldo, também foram 

realizados melhoramentos, entre 1908 e 1913, nas condições de saneamento e nos 

serviços de abastecimento de água que, inaugurado em 1882, teve então suas 

tubulações substituídas; durante o período, quando já ocorria a asseio noturno das 

ruas, também foi reorganizada a coleta de lixo, tendo sido instalado um forno para sua 

incineração. Acrescente-se ainda que os fiscais da Inspetoria de Saúde Pública 

visitavam todos os prédios particulares antes de eles virem a ser habitados. 

 

 

Diante toda transformação que a cidade do Natal estava vivendo, Herculano se depara 

com uma capital urgindo por modernidade, especialmente pela elite dominante que queria a 

todo custo passar uma imagem da cidade condizente com seus interesses, transformando a 

imagem da cidade colonial em outra mais moderna (OLIVEIRA; FERREIRA, 2006). 

A “aldeia” mencionada aqui nesse título, se refere justamente a como Natal era tratada 

pelo engenheiro Henrique de Novais. Já que a cidade passava uma imagem de atraso, tinha uma 

estrutura velha e insignificante (DANTAS, 2003).   

A motivação maior para elaboração deste trabalho, partiu da necessidade de além de 

compreender como se configurou essas influencias arquitetônicas e urbanísticas em Natal, dar 

o devido reconhecimento aqueles atores sociais que muitas vezes, suas obras acabaram foram 

sendo deixadas passar e acabaram despercebidas de serem estudadas. Não só o arquiteto 

Herculano Ramos, mas vários profissionais da área passaram na nossa cidade com o espírito de 

renovação e remodelação, deixaram seu legado e contribuíram para a configuração da paisagem 

urbana da nossa cidade, e por isso precisam ser estudados.  
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O capítulo final desta pesquisa, além do objetivo principal de fazer a leitura das obras 

realizadas por H. Ramos em Natal, se volta para compreensão do contexto histórico da época 

da chegada do arquiteto por aqui.  Que transformações estavam ocorrendo, o tipo de arquitetura 

estava sendo construída, de onde vinham suas influencias, enfim, tudo aquilo que nos possa dar 

substratos para nos ajudar a identificar e analisar os princípios e características arquitetônicas 

das obras do arquiteto H. Ramos em Natal.  

Dentre as obras realizadas em terras potiguares, abordaremos neste capítulo, o teatro 

Alberto Maranhão, a praça Augusto Severo, o grupo escolar Augusto Severo, o jardim da Praça 

André de Albuquerque e o prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, antigo congresso 

estadual.   

 

3.1 AS TRANSFORMAÇÕES DA PACATA NATAL NO ENTRESSÉCULO XIX E XX 

 

Como vimos nos capítulos anteriores, a presença de uma corte no Brasil ocasionou uma 

serie de transformações sociais, políticas e culturais não só na capital carioca como em várias 

províncias brasileiras e não foi diferente na província do Rio grande do Norte.   

Natal era uma cidade que apresentava características tipicamente coloniais (IPHAN, 

2010). As ruas e casas eram desalinhadas, havia ausência de passeio, a vegetação era escassa e 

não havia áreas verdes (praças, parques, etc). Não existiam ruas e sim caminhos, que eram 

definidos pelas próprias edificações (OLIVEIRA; FERREIRA, 2006). Os espaços livres em 

frente as igrejas se configuravam como as praças secas. As casas e sobrados apresentava 

fachada básica da casa colonial, composta por uma porta (sempre frontal) e duas janelas. 

Embora houvesse muitas outras casas maiores, em todas elas prevalecia a métrica e os 

espaçamentos entre as aberturas. Os edifícios institucionais mais frequentes eram os de cunho 

religioso (igrejas e conventos), mas havia também casa de câmara e cadeia, estas duas 

geralmente no mesmo edifício (BRUXEL e tal).  

Na mensagem do governador Pedro Velho, em 1893, o próprio governo do estado 

reconhece o caos em que Natal se encontra e a urgência em investir nos melhoramentos urbanos 

para a cidade: “Não temos escolas, não temos prisões, não temos estradas, e apenas umas casas 
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e terras imprestáveis, [...]/ Em tais condições parece que é tempo de providenciardes no sentido 

de dotar o Estado de alguns melhoramentos em relação a obras públicas, ...”70  

Eram essas as características da Natal oitocentista, que contou com um lento e gradual 

povoamento o que contribuiu mais ainda para tardar o desenvolvimento da cidade. Porém o 

regime republicano, instalado no Brasil em 1889, representou para o Rio Grande do Norte – e 

principalmente para sua capital – uma mudança não só política e econômica, mas também de 

estruturação urbana. Ainda nos fins do século XIX, iniciou-se uma serie de intervenções no 

espaço urbano de Natal, dotando a cidade de uma “infraestrutura que propiciasse sua 

desestagnação econômica, investindo em políticas de higienização e embelezamento físico, 

introduzindo melhoramentos urbanos modernizadores, e aparelhando e reformando o porto” 

(OLIVEIRA, 2000, p.18).  

O relatório do Secretário de Governo Henrique Castriciano, lido na mensagem do então 

governador Tavares de Lyra relata um pouco deste tardio desenvolvimento, porém com 

otimismo depois da instalação do novo regime:  

 

TAVARES DE LYRA, Augusto. Mensagem lida perante o Congresso Legislativo a 

14 de julho de 1905. Natal, Typ. d´A Republica, 1906. Relatório do Secretário de 

Governo Henrique Castriciano. No periodo monarchico, o progresso desta capital 

desenvolveu-se muito lentamente, sendo que, em 1890, no inicio da Republica, era 

ainda, sob alguns pontos de vista, mais atrasada do que certos municipios do estado./ 

Apos a mudança do velho regime, esta cidade tem progredido bastante, se bem que o 

seu commercio não possa ter o necessario desenvolvimento, á falta de transporte facil 

para o centro e em vista da injusta campanha movida contra o nosso porto. (p.23).71 

 

O cenário econômico do país começava a apresentar sinais de melhoras, depois do 

período turbulento que acompanhara a derrocada do Império. Começa a serem tomadas, uma 

série de iniciativas que visavam acabar com mazelas antigas, que haviam se vinculado ao 

império e ao atraso, adequando a cidade aos tempos modernos (UZEDA, 2010).  

Segundo Ferreira,  

 

o período de 1900 a 1919 caracterizava-se por uma continuidade nas medidas de 

construção dos edifícios de assistência à saúde coletiva, mas se diferencia das ações 

                                                             
70 MARANHÃO, Pedro Velho de Albuquerque. Mensagem dirigida ao Congresso Legislativo do Estado 
do RN em 14 de junho de 1893. Natal: Typ. d’A Republica, 1893. p.08. 
71 Mensagem de 1905 (14 de julho de 1905) 
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do final do século XIX por introduzir projetos de reformas e melhoramentos dos 

espaços públicos situados no centro da cidade e promover a ocupação de novas áreas 

fora do núcleo central. Verifica-se, nesse momento, uma modificação física no interior 

da cidade em decorrência, sobretudo, da promoção de obras de aterro e nivelamentos 

de espaços centrais e construção de novos logradouros públicos com boas condições 

de salubridade (FERREIRA e tal, 2008, p.60). 

 

Em 1902, a instalação da comissão das obras do porto impulsionou o povoamento da 

Ribeira fazendo deste bairro emblemático para a evolução urbana da cidade (NESI, 2012). É 

desta parcela da cidade que vamos tratar no decorrer deste trabalho, que além de constituir uma 

parcela da formação histórica da capital – exemplificando a configuração da paisagem urbana 

da “Cidade Baixa”, bairro onde se dá o desfeche deste trabalho, assim como no bairro da Cidade 

Alta. 

No final do século XIX, o bairro da ribeira começou a se desenvolver, e no início do 

XX, já despontava como o principal centro cultural e comercial da cidade. O teatro da praça 

Augusto Severo, surgia então, como um marco do progresso, além de constituir uma parcela da 

formação histórica da capital (NESI, 2012).  

H. Ramos não só acompanha a transformação da capital potiguar como contribui durante 

o primeiro ciclo de modernização da cidade no ultimo quartel do século XIX. 

Em meio a essa transformação, nos interessa observar como se deu a configuração urbana de 

Natal relacionando com alguns ícones arquitetônicos que estavam sendo construídos na cidade, 

como substrato da análise das obras do H. Ramos e o que elas representaram para a sociedade 

natalense daquela época. 
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A arquitetura “moderna”72 no início do século XX   

 

Quando a corte chega ao Brasil, os bairros existentes em Natal eram o da Ribeira e a 

Cidade Alta. Foram através deles que as influências da arquitetura ecléticas adentraram em 

nossa capital (NESI, 2012).  

Poucas são as obras que podem ser caracterizadas exclusivamente como neoclássicas, 

em Natal e no RN. Geralmente, as dificuldades de acesso aos materiais, as dificuldades técnicas 

e financeiras impunham um menor dimensionamento das obras ou um certo despojamento de 

seus elementos decorativos. Além de empobrecimento do neoclássico, muitas obras construídas 

na passagem do século XIX para o século XX ou incluíram algum elemento de outro estilo, ou 

mesclavam os estilos deliberadamente (LIMA, 2012). 

Para compreender melhor o conjunto arquitetônico construído ao longo do século XIX, 

delinearemos um pouco sobre alguns ícones desta arquitetura, começando pelo palácio Potengi 

(figura 39).   

Em meados do século XIX, funcionava naquele local a Assembleia Legislativa 

juntamente com a Tesouraria Provincial. Depois da proposta do Diretor de Obras públicas de 

demolir o sótão deste prédio e amplia-lo até a rua grande (hoje Praça André de Albuquerque), 

em 1866 o presidente Olintho José Meira resolveu destruí-lo para que fosse erguido um novo 

imóvel a fim de abrigar outros órgãos públicos (NESI, 2012).  

A obra do atual Palácio Potengi, foi concluída em 17 de março de 1873, mesmo dia da 

sua inauguração. Em 10 de março de 1902, o mesmo prédio que serviu como sede ao Palácio 

do Tesouro, se tornou a nova sede do Governo (CASCUDO, 1999).  

O prédio apresenta estilo neoclássico, contendo dois pavimentos com o partido e planta 

retangular, possui telhado de quatro águas, arrematado por platibanda corrida. Sua fachada 

contém uma simetria perfeita. Possui portada central, com três vãos em arcos plenos 

emoldurados por colunas e cunhais, ladeada por janelas de vergas retas. O Pavimento superior 

apresenta janelas rasgadas, com guarda- corpos de ferro, e na parede central uma sacada corrida, 

frontão triangular com brasão no tímpano. Atualmente o prédio funciona como Pinacoteca do 

Estado. (Figura 39). 

 

                                                             
72 Neste caso o “moderno” tem o sentido em relação as pessoas estarem começando a experimentar o 

novo. Então para aquela época todas as novidades eram sinônimo de modernidade.  Sobre o conceito de 
modernidade, modernização e moderno. BERMAN, Marshall, Tudo que é sólido desmancha no ar: a 

aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1982. 370 p. 
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Figura 39: Palácio Potengi 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) 

 

Uma obra neoclássica importante é o prédio do Instituto Histórico Geográfico do Rio 

Grande do Norte - IHGRN.  

  “É uma das mais significativas edificações que a cidade de Natal preserva” (NESI, 2012, 

p.96). Implantado no alinhamento da Rua da Conceição, o prédio apresenta um partido de planta 

retangular, fachadas com traços e características neoclássicas, com frontões curvos e 

triangulares - com uma distribuição que busca a simetria - platibanda com balaustrada, 

arrematando o coroamento das paredes e esquadrias em madeira e vidro. Uma das 

características marcantes à época da sua construção foi o acesso que se dá pelas laterais 

valorizado pelas escadarias que lhe dão imponência o nosso IHGRN (Figura 40), é a mais antiga 

instituição cultural do Estado. Acha-se tombado pelo governo estadual, desde 30 de novembro 

de 1984 (NESI, 2012).  

No livro 400 nomes de Natal, há uma referência dizendo que o IHGRN também seria 

de autoria do Herculano, contudo essa informação não foi confirmada. O que podemos inferir 

é que há possibilidade de ter sido o Herculano o projetista desta edificação já que o governador 

da época era Alberto Maranhão, no qual era um admirador do arquiteto e a quem lhe incumbiu 

várias construções em Natal. Como o IHGRN fora construído na mesma época em que 

Herculano ainda estava por aqui, pode ser de fato que tenha sido projeto seu. Mas, reiteramos, 

que esta informação não é absoluta. 
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Figura 40: Instituto Histórico geográfico do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) 

 

O solar bela vista, outra bela edificação da época, foi construído entre 1907-1913, sob a 

encomenda do Cel. Aureliano Clementino de Medeiros, paraibano da cidade de Pilar. Mudou-

se para Natal em 1904 e, sendo dono de uma sólida fortuna, comprou um palacete na avenida 

Junqueira Aires e o terreno vizinho. Para a construção, ele importou vitrais, ferros e grades de 

bronze.73 

Existem relatos que a ideia do projeto, que se assemelha a uma cruz (Figura 41), fora do 

próprio Cel. Aureliano. Os traços geométricos da construção se repetem nos jardins, cujo 

projeto paisagístico era inspirado nos moldes europeus, incorporando e associando este espaço 

à arquitetura do casarão. Com guarda-corpos de ferro - que outrora foram decorados com belas 

correntes de bronze – as imponentes escadarias valorizavam o acesso a residência (NESI, 2012).   

 

Figura 41: Planta baixa do Solar Bela vista 

                                                             
73 SESI. Centro de Cultura e Lazer Solar Bela vista. Serviço Social da Indústria. 
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As casas da época eram, em geral, construídas rente às calçadas, mas o casarão ficava 

no centro do terreno, com jardins em volta; O palacete era assobradado, seu porão era habitável 

e tinha capela particular, para a missa dos domingos. Inclui a sala de visitas, uma capela com 

oratório, quartos das filhas, quarto de casal e a sala de refeições.74 

A parte posterior da edificação é constituída por dois blocos, separados por um pátio. 

Um dos blocos é destinado aos quartos dos filhos e o outro abrange a parte de serviços, um 

banheiro, a cozinha e um quarto de engomar. Existia ainda uma pequena edificação que ficava 

no final do terreno, destinada a abrigar os criados, mas que após abandono se encontrava em 

estado de completa descaracterização e não entrou no projeto de restauro.  

Num tempo de poucas casas, o casarão marcou época. As fachadas principais e laterais 

apresentam frontões triangulares emoldurados por cornijas de massa – característicos do estilo 

neoclássico - e com uma estrela vazada ao centro. Uma platibanda vazada e encimada por 

pequenos e graciosos pináculos arremata toda a cobertura da casa (NESI, 2012). (Figura 42) 

 

Figura 42: Fachada do Solar Bela vista 

                                                             
74 SESI. Centro de Cultura e Lazer Solar Bela Vista. Serviço Social da Indústria. 
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Fonte: Arquivo do Prof. Paulo Heider 

 

Somente após a queda do império é que o cenário econômico do país começava a 

apresentar sinais de melhoras. Em 1902, mesmo ano que H. Ramos chega a Natal, o governo 

republicano75 lança novas iniciativas como as campanhas de saneamento e de erradicação de 

doenças endêmicas, que visavam acabar com mazelas antigas (febre amarela; peste bubônica; 

varíola), todas estas vinculadas ao império e ao atraso do País, o que adequaria a cidade aos 

tempos modernos (UZEDA, 2012). 

 

Aformosear Natal com obras e equipamentos urbanos que existiam nas grandes 

cidades, construir uma cidade moderna, civilizada e progressista também se 

evidenciava na adoção de novos valores culturais, uma vez que o consumo destes 

tornava real a fantasia da modernidade (OLIVEIRA, 2000, p.64). 

 

Tendo se constituído um dos principais profissionais de que remodelaram a cidade, 

sendo responsável pelas principais obras do primeiro ciclo de modernização urbana da capital 

potiguar, apresentaremos a seguir as obras realizadas pelo Ramos em Natal, identificando e 

analisando os princípios e características arquitetônicas nelas contidas, a fim de relacionar a 

influência dos princípios academicista da AIBA.  

 

                                                             
75 Rodrigues Alves sucede a Campos Sales na presidência em 1902. 
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3.2 O LEGADO PARA NATAL 

 

Dando sequência ao tema das transformações arquitetônicas e urbanísticas, neste tópico 

traremos a leitura das obras do Herculano Ramos em Natal. Constituem edifícios públicos e 

praças públicas que não necessariamente possuem uma arquitetura excepcional, no entanto 

preservam traços importantes da época. Esse legado, de tanto valor para Natal, está inserido na 

poligonal de tombamento do sítio histórico da cidade do seu entorno conforme figura 43. 

A metodologia aplicada está baseada na presença ou não de determinados elementos e 

características arquitetônicas da época identificando: tipologias, filiação estilística, tipos de 

cobertura, materiais, sistema construtivo entre outros, buscando a relação das características 

formais do padrão ensinado na escola de belas artes carioca.  

Iniciaremos a leitura das obras com o teatro Carlos Gomes, atual Alberto Maranhão em 

seguida a praça Augusto Severo. Depois o grupo escolar Augusto Severo, o prédio da OAB e o 

jardim público da praça André de Albuquerque. Por último apresentaremos o possível local de 

uma das residências construídas em Natal pelo arquiteto76. 

 

Figura 43: Poligonal de tombamento do sítio histórico de Natal localizando as obras estudadas do arquiteto 

Herculano Ramos 

 
Fonte: Arquivo SEMURB, reeditado pela autora 

 

                                                             
76 Cascudo fala de algumas casas que o arquiteto construiu em Natal inclusive uma delas foi comprada 

pelo pai dele, Cel. Cascudo. (CASCUDO, 1974). 
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O Teatro Alberto Maranhão 

 

Atendendo ao pedido da sociedade natalense, o governador Ferreira Chaves inicia as 

obras de um teatro para esta capital que pudesse receber vários espetáculos, concertos, entre 

outros, afim de promover mais lazer para o povo, como consta na mensagem do governo de 

1899: 

 

CHAVES, Joaquim Ferreira. Mensagem dirigida ao Congresso Legislativo do Estado 

do RN em 14 de julho de 1899. Natal, Typ. d’A República, 1900. Julgando attender 

ao imperioso reclamo, fiz iniciar o anno passado, como vos annunciei, a construcção 

de um theatro nesta capital./ Não tive [...], o proposito de dotar a capital com uma 

destas construcções grandiosas que attestassem as maravilhas do genio artistico; 

modesta casa de espectaculos que respeitasse, quanto possivel, os principios de 

hygiene e offerecesse a indispensavel segurança, [...] em consequencia da crise 

financeira [...], não se tenha podido imprimir mais rigoroso impulso ás obras iniciadas 

[...]”(p.10). (p.11)77 

 

O primeiro prédio (Figura 44) construído para receber o teatro foi projetado pelo 

engenheiro José de Berredo e teve suas obras iniciadas em 1898, porém, o evento de 

inauguração só aconteceu no dia 24 de março de 1904.  Construído na antiga campina da 

Ribeira, em forma de um chalé, a edificação apresentava uma composição clássica, com três 

portas encimadas por bandeirolas em arco pleno, enquadradas por colunas e encimada por um 

frontão triangular (NESI, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Teatro Carlos Gomes, na época da construção 

                                                             
77 Mensagem de 1899 (14 jul. 1899) 
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Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) 

 

Figura 45: Fachada do Teatro Carlos Gomes depois da construção 

 
Fonte: Ceres Knoll (1999) 

 

Continha três portas de entrada, jardim interno, botequim, toalete, camarotes, frisas, 

palco, salão para cenografia, etc. Para encimar a fachada, veio de Paris uma réplica da famosa 

estátua “A Arte” de Mathurin Moreau, esta existente até hoje (Figura 47). Nesta primeira fase 

do teatro apenas a decoração ficou a cargo de H. Ramos (CASCUDO, 1999). (Figura 45) 
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Do antigo edifício do teatro percebe-se as portas de entrada simétricas, sendo o caixilho 

fixo em forma de arco pleno; o frontão triangular, eclético, e de poucos ornamentos na fachada. 

Percebe-se também, que sua concepção foi inspirada nos teatros jardins, onde tinha um grande 

pátio antecedendo a chegada na sala de espetáculos (Figura 46)  

 

Figura 46: Vista do largo do teatro mostrando um panorama do antigo teatro Carlos Gomes 

 
Fonte: Acervo do HCurb 

Figura 47: Vista do meio do pátio interno mostrando a estátua e o frontão do 3º bloco do teatro também 

em estilo chalé 

 
Fonte: http://www.espacoturismo.com/atracoes-turisticas/teatro-alberto-

maranhao/nggallery/www.teatroalbertomaranhao.rn.gov.brAcesso em: 8 de Mar.2016 
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Na mensagem do governo apresentada por Alberto Maranhão ao passar o governo do 

estado para o Dr. Augusto Tavares de Lyra, no dia 25 de março de 1904, curiosamente um dia 

após a inauguração do teatro, o então governador expõe a importância que tinha o grandioso 

empreendimento oferecido à cidade, mas ressalta as necessidades existentes do local: 

 

Como indispensável complemento a essa bela construção, cômoda e elegante, 

perfeitamente adaptada ao nosso clima, impõe-se a drenagem e ajardinamento da 

Praça Augusto Severo. Para isso, certamente, aproveitareis a planta e desenhos já 

oferecidos ao administrador pelo Dr. Herculano Ramos, podendo, com facilidade, de 

acordo com as indicações ali contidas, possuir dentro em breve a nossa capital uma 

boa praça pública, formosa e saneada.78   

 

Para Henrique Castriciano, o edifício ficou com todas as acomodações necessárias a um 

teatro moderno (SIMONINI, 2010). É provável que a escolha do formato chalé na primeira fase 

da construção do teatro, provém da influência da arquitetura eclética carioca, estilo esse 

bastante encontrado no quartel do século XIX, porém considerado ultrapassado no início do 

século XX (KNOLL, 1999).  

O prédio foi totalmente reformado (Figura 48) em 1910, após, apenas, seis anos da sua 

inauguração. Alegando as estruturas do teatro estarem em péssimas condições. Em seu segundo 

mandato, Alberto Maranhão contrata o arquiteto Herculano Ramos para avaliar as estruturas 

que pudessem ser aproveitadas e iniciar uma reforma remodelando totalmente os traços antigos 

existentes. A ideia do governador era de ter um teatro moderno que pudesse atrair 

personalidades nacionais e internacionais. No dia 19 de julho de 1912 aconteceu a 

reinauguração do teatro (NASCIMENTO e tal, 2016). 

 

  

                                                             
78 Mensagem do governo, 25 de março de 1904. Arquivo próprio HCUrb 
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Figura 48: Teatro Carlos Gomes, 1910 (Atual Alberto Maranhão) 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) 

 

Dessa vez o projeto foi todo de autoria do Ramos, que aproveitou da antiga construção 

apenas as suas paredes laterais e o material de demolição, acrescentando-lhe linhas e elementos 

das tendências arquitetônicas do final do século XIX (PIRES, 1999). Seu partido arquitetônico 

é semelhante à do José de Alencar - por isso se enquadra na categoria de teatros jardins - com 

parte interna e estrutura metálica independente das paredes externas de alvenaria (Figura 49). 

Figura 49: Imagens mostrando a semelhança do TAM com o TJA 

 
  

Fonte: <http://www.fortalezaemfotos.com.br/2010      Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) 

/08/teatro-jose-de-alencar-cem-anos-de_17.html>  

Acesso em: 29 abril.2016 

 

O novo prédio, no seu formato atual com dois pavimentos, articula elementos 

arquitetônicos de diferentes estilos. 79 Sua fachada apresenta uma simetria de composição 

                                                             
79 CTA. Teatro José de Alencar. Centro Técnico De Artes Cênicas. 

http://www.ctac.gov.br/tdb/portugues/teatro_albertomaranhao1.asp
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própria do neoclassicismo (Figura 50). Ao nível do térreo, está guarnecida com cinco portões 

de ferro, fundidos em Paris, com vão de arco abatido superpostos com igual números de janelas 

no pavimento superior. No segundo pavimento as janelas são de madeira e vidro com vãos em 

verga reta, e guarda corpo em ferro fundido (Figura 51). Foi construído em estilo eclético com 

predominância de vários elementos “art nouveau” distribuídos por toda fachada.  

 

Figura 50: Leitura da fachada atual do Teatro Alberto Maranhão (TAM) 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) grifos da autora 
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Figura 51: Detalhe das esquadrias do pavimento superior 

 
Fonte: <http://portalnoar.com/wp-

content/uploads/2014/03/99b02b13e3c31383a18335ecc26c488a.jpg?904b1d>Acesso em: 30 mar.2016 

 

A cobertura é arrematada com platibanda adornada com elementos de metal, jarros e 

janelas importados da França (LIMA, 2002). Sobre os eixos visuais, observa-se uma clara 

predominância do eixo horizontal sobre o vertical. Também há uma predominância do cheio 

sobre o vazio (Figura 52).  

Figura 52: O teatro em outro angulo 

 
Fonte: <http://www.espacoturismo.com/atracoes-turisticas/teatro-alberto-

maranhao/nggallery/www.teatroalbertomaranhao.rn.gov.br> Acesso em: 30 de mar.2016 

Os detalhes do projeto foram contados por Meira Pires: 
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O novo projeto contaria com uma frente, jardim, sala de espetáculo (Figura 53) e 

“caixa” com vigamento em ferro com altura de 14m, em grande portão contendo vigas 

para passagem de ar, este podendo ser utilizado como depósito de material cênico, 

nove camarins e um auditório com vigamento em ferro contornado por colunas 

artísticas. Este é dividido em 3 ordens: as frizas, os camarotes e as cadeiras gerais. Na 

frente do palco uma galeria nobre com acesso independente da mesma forma das 

gerais, por onde se faz a passagem através escadas situadas nas laterais do jardim. O 

teto é ligeiramente abobadado e forrado de madeira com uma grande rosácea central. 

Toda a sala de espetáculo e frizas seriam revestidas de mosaicos finos oriundos da 

Bélgica. O jardim recebe um grande candelabro artístico em ferro no centro (Figura 

56), com torneiras, cercado por varandas de ferro (Figura 55)  (PIRES apud SANTOS, 

1999).  

 

Figura 53: Fotografia sem data, mas que mostra a sala de espetáculo com os guarda corpo pintados de 

branco 

 
Fonte: <http://arquivos.tribunadonorte.com.br/fotos/62805.jpg>Acesso em: 30 de mar.2016 
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Figura 54: Vista de dentro do Foyer para o pátio 

 
Fonte: <http://www.espacoturismo.com/atracoes-turisticas/teatro-alberto-

maranhao/nggallery/www.teatroalbertomaranhao.rn.gov.br> Acesso em: 30 de mar.2016 

 

Os portões tanto internos como externos apresentam traços art nouveau no seu desenho 

com arabescos e linhas retas nos detalhes entre e os portões, com bandeirolas fixa em madeira 

e vidro (Figura 54). Observa-se também a cerâmica do piso, o lustre, os detalhes de gesso no 

roda teto, provavelmente todos materiais importados.   

 

Figura 55: Vista atual do meio do pátio com vista das varandas de acesso ao jardim e a escultura 

 
Fonte: <http://www.espacoturismo.com/atracoes-turisticas/teatro-alberto-

maranhao/nggallery/www.teatroalbertomaranhao.rn.gov.br> Acesso em: 30 de mar.2016 
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Na figura 47 é possível ver este pátio sem as varandas, e sem as escadarias de acesso. O 

que atesta que estes elementos foram concebidos na reconstrução do arquiteto Herculano 

Ramos, permanecendo daquela imagem, apenas a estátua, o frontão triangular – fazendo 

referência ao estilo chalé, com seus elementos decorativos art nouveau como as luminárias - e 

também com os lambrequins nos arremates do telhado.    

Figura 56: Estátua “a arte” - Mathurin Moreau cravada no alto do frontão do teatro existente até hoje 

 
Fonte: Santos (1999) 
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Figura 57: Plantas baixas do TAM com a setorização dos ambientes 

 
Fonte: Santos (1999) 

 

A partir da leitura das plantas do teatro (Figura 57) percebemos uma clara divisão 

espacial dos ambientes, onde estes são distribuídos conforme a categoria destinada: o público, 

os que fazem o espetáculo e área administrativa do edifício. Segundo Serroni, este era o estilo 

de teatro que predominava no Brasil, conhecido como teatro à italiana80: 

O teatro a italiana apresenta em seu interior uma sala que pode ser em forma de 

ferradura, retangular, semicircular ou mista, poltronas na plateia; frisas ou camarotes quase ao 

nível da plateia; balcões e camarotes divididos em andares ou ordens; galerias (SERRONI apud 

SANTOS, 1999).   

É importante lembrar que desta configuração espacial do teatro, pouco foi aproveitado 

do antigo teatro. Herculano manteve a ideia de utilizada em 3 blocos, porém incorporou uma 

nova “roupagem” na composição destes blocos.  Foi possível verificar, claramente, a origem 

clássica, a presença dos elementos trabalhados em ferro fundido remetendo ao estilo art 

nouveau como também os usos de outros elementos decorativos na fachada permitem 

caracterizar a obra como eclética (Quadro 2). O prédio foi tombado a nível federal e estadual 

em 28.06.1985. 

                                                             
80 O teatro a italiana possui raízes no renascimento, período que o teatro passou a ser considerado uma 
arte erudita e o edifício foi pensado a partir de uma modelo greco-romano. Era entendido como um lugar 

de abrigo para um povo ideal, com divisões hierárquicas. (MANTOVANI apud SANTOS, 1999). 

Área restrita ao espetáculo 

Área dos Expectadores 
Área administrativa 
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Quadro 2: Resumo leitura do edifico do TAM 

 
 

A praça Augusto Severo 

 

Conhecida anteriormente como praça da República (OLIVEIRA apud SOUSA, A., 

2013), a praça Augusto Severo81, outrora símbolo da “Belle Époque” Natalense, principal ponto 

de encontro e referência para a cidade, foi desenvolvida pelo arquiteto Herculano Ramos, em 

1905 (PEREIRA e tal, 2009).  

O arquiteto foi contratado em 1904 para realizar o serviço de melhoramento da área que 

ficava em frente ao teatro. Tratava- se do embelezamento do local e principalmente do aterro 

do alagadiço da Ribeira por uma questão de salubridade, conforme mensagem do governo de 

14 de julho de 1905: 

 

TAVARES DE LYRA, Augusto. Mensagem lida perante o Congresso Legislativo a 

14 de julho de 1905. Natal, Typ. d´A Republica, 1906. Sobre as obras públicas – 

“Conforme já tive a occasião de dizer-vos, contractei, em 11 de junho de 1904, com 

o illustre acrhitecto Herculano Ramos o aterro e ajardinamento da ‘Praça Augusto 

Severo’. Era, como sabeis, um serviço inadiavel, não só para o embellezamento como 

para a salubridade desta capital; e, si preferi dispensar para elle a concorrencia publica, 

foi porque esta, offerencendo maiores garantias quanto ao preço, não attendia a 

condição imprescindivel em trabalhos desta natureza: a idoneidade profissional do 

contractante./ A ideia de ajardinar a praça a que me refiro é antiga. Já em 1853, na 

fala com que abriu a assemblea oficial, o Dr. Antonio Francisco Pereira de Carvalho 

mostrava a conveniencia desse melhoramento e ordenava à Camara Municipal que 

prohibisse alli as edificações particulares. O seu desejo era que o jardim começasse a 

                                                             
81 Augusto Severo era irmão de Pedro Velho – o primeiro governador do RN- e um grande nome da 
aviação da época. Morreu em 12 de maio de 1902, em Paris, quando voava no seu dirigível conhecido 

como “PAX”.  Passou a ser chamada assim logo que se iniciou as obras. 
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margem do rio e se estendesse até o morro, que demora ao fundo da praça./ [...], com 

o decorrer dos annos, foram surgindo edificações particulares na praça, ficando 

reduzidas as proporções que o local offerecia para a constrcção de um passeio publico, 

que poderia ser um dos mais bellos de quantos existem nas capitaes dos diversos 

estados. Em todo caso, o espaço desoccupado ainda se apresentava como o melhor 

para um jardim, accrescendo que, construido este, estaria conseguido o aterro da area 

invadida pelas grandes marés e onde,  após as enxurradas provenientes das quedas das 

águas, em quadras invernosas, se formavam verdadeiro pantano, cuja extincção, como 

medida de hygiene,  era, insistentemente, reclamada pela população.” (p.09)/ 

“Aterrada e ajardinada a praça Augusto Severo, a antiga galeria alli existente não tinha 

capacidade para o escoamento das aguas.[...]  Ainda como uma necessidade 

decorrente do aterro e ajardinamento da mesma praça, auctorisei o calçamento das 

ruas que a ladeiam pelo poente e pelo norte da frente do ‘Theatro Carlos Gomes’, da 

rua Sen. José Bonifacio e parte da avenida Sachet./[...] A praça foi arborisada e, de 

futuro, será um ponto agradavel de reunião e recreio.82 

 

O alagadiço que permanecia a dividir os dois bairros da cidade, iria se revestir de outros 

sentidos. O Governador, vê naquele alagadiço o espaço ideal para reunir as principais 

edificações públicas da cidade, promovendo um cenário de civilização para quem chegasse de 

trem em Natal (RODRIGUES, 2011). O aterro e ajardinamento da Praça Augusto Severo era 

inaugurado em 1905 (Figura 58 e 59). 

Figura 58: Fotografia Praça Augusto Severo, sem data. 

 
Fonte: Rodrigues (2010) 

                                                             
82 Mensagem de 1905 (14 de julho de 1905) 
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Figura 59: Postal da praça Augusto Severo, por volta de 1910 mostrando um trecho da antiga rua das 

lojas, atual rua Dr. Barata. 

 
Fonte: Por João Emilio Gerodetti, Carlos Cornejo (2004) 

 

Sobre tão frondosa obra urbanística, Lauro Pinto descreve: 

 

Na Ribeira existiu – porque hoje só encontramos um grosso arremedo – o mais belo e 

encantador jardim da cidade, uma verdadeira obra prima de arte e bom gôsto. Natal 

jamais terá outro igual. Jardim que alegrava os olhos e a alma dos natalenses. Era um 

grande èden que tomava toda a praça Augusto Severo, em forma circular, muitas 

árvores, canteiros floridos e bem tratados. O jardim era cortado por alamêdas com o 

piso de pedrinhas, vários canais e pontes que com a maré cheia causava 

deslumbramento. [...] Possuia o jardim um grande e belo coreto de madeira, montado 

em base de alvenaria [..] Havia mais outra grandiosidade: uma fonte ornamental de 

bronze, constante de uma bacia tendo no centro, em plano elevado, um índio 

estrangulando uma jiboia 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. P,27). 

 

 

 

 

 



108 
 

Figura 60: Reconstrução do antigo belo jardim da praça Augusto Severo. (a) estátua de Augusto Severo;(b) 

fonte do índio com a jiboia; (c) coreto de madeira 

 
Fonte: Nobre (2008) 

 

Figura 61: Visão Parcial da estação ferroviária e do jardim público Augusto Severo por volta de 1910. 

 
Fonte: Por João Emilio Gerodetti, Carlos Cornejo (2004) 

 

De fato, havia um desejo da elite administrativa de imprimir sua memória nesse espaço. 

Queriam apagar aquele velho espaço da memória do povo, e sob a argumentação de “devolver” 

a salubridade da cidade, usam os recursos federais destinados ao combate das secas para aterrar 
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e ajardinar a praça. “A estação central de trem- agora pertencente à Great Western- era o novo 

pórtico por onde se via um cenário urbanizado e quase equivalente às outras capitais da linha. 

Estava pronto o suporte para formar o cenário a descortinar-se para os passageiros e visitantes 

da cidade” (RODRIGUES, 2011, p. 92). (Figura 60 e 61). 

Figura 62: Uma das pontes que existia na Praça Augusto Severo 

 
Fonte: CD Natal ontem e hoje 

“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 (Figura 62 

e 63) para atravessar os canais que permaneceram após o aterro” (MARIZO e tal apud 

GIOVANA, 2000). 

Figura 63: As pontes da Praça Augusto Severo 
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Fonte: CD Natal ontem e hoje                                         Fonte: Natal que eu vi 

Segundo Macedo, a praça tinha um desenho orgânico, que poderia relacioná-la com o 

estilo inglês, que valoriza a composição da paisagem natural. Seus principais pontos de atração 

eram a estátua homônima (Figura 64), o coreto e as pontes (ROBBA e MACEDO apud SOUSA, 

A., 2013).   

Figura 64: Equipamentos na praça Augusto Severo  

 
Fonte: Nobre (2008) 

 

Para Nobre: 

 

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 europeia do século XIX” (PEREIRA, 2009). 

 

O autor ainda ressalta que a 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. ” 

Nas imagens 63 e 64 nota-se o quão convidativo e agradável era este lugar. Bastante 

arborizado com árvores de todos os portes (rasteiro, arbustivo e arbóreo), bem suprido de 

mobiliário urbano como bancos e postes, largos passeios, coreto. 

 

O Grupo Escolar Augusto Severo 
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Edifício de relevante interesse arquitetônico (Figura 65), foi construído no início do 

século XIX para abrigar o grupo escolar depois da venda da velha escola da Ribeira, o governo 

estadual mandou construir edifício um tanto precioso para ser casa - da - escola também no 

bairro da Ribeira, construído pelo arquiteto Herculano Ramos (CASCUDO, 1999). 

Figura 65: Grupo Escolar Augusto Severo (Início do século) 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje 

 

Ana Zélia destaca a importância do equipamento educacional dentro da reestruturação 

da instrução pública do Estado, no projeto de educação republicana. Foi a primeira instituição 

construída de acordo com as concepções pedagógicas da época, abrigando a escola elementar 

masculina e feminina e a escola mista infantil (MOREIRA, 2011).  A inauguração ocorreu no 

dia 12 de julho de 1908. 

Figura 66: Postal do Grupo Escolar Augusto Severo, 1921 
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Fonte: Cornejo (2004) 

Com estilo eclético, resguarda características bem neoclássicas. Desenvolvido em um 

único pavimento, o antigo grupo escolar ostenta uma fachada rebuscada, de composição 

simétrica (Figura 66). Possui corpo central, com pórtico de entrada enquadrado por pilastras, 

valorizado por escadarias de acesso e ladeado por duas janelas. Exibe um frontão triangular, 

platibanda com ornatos e cornija de massa, arrematada por elementos de metal, jarros, águias e 

estátua (Figura 67).  

 

Figura 67: Grupo Escolar Augusto Severo (atual) 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje 
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O sistema construtivo utilizado foi o de alvenaria estrutural, assentado sobre alicerce de 

alvenaria de pedra, comumente utilizado na época. O pé direito possui mais de 4m e sua 

cobertura originalmente era toda em madeira de lei e telha colonial. Seguindo a linha da simetria 

da forma do edifício, as esquadrias mantinham um equilíbrio simétrico tanto no desenho como 

na sua distribuição, sendo proporcionais à altura da edificação. As janelas são todas de madeira, 

emolduradas por acabamento em baixo relevo na alvenaria com um encabeçamento de desenho 

rebuscado na argamassa nas janelas frontais (Figura 68). Diferente das posteriores, que ficaram 

apenas recuadas em relação a alvenaria. Já as portas tanto externas como internas possuem 

bandeirolas com detalhes orgânicos recortados na madeira e as portas do acesso lateral são 

coroadas com detalhes de massa em art nouveau.  

 

 

Figura 68: Acesso pela escadaria lateral 

 
Fonte: <http://lisbethlima.zip.net/arch2007-11-04_2007-11-10.html> Acesso em:15 maio 2016 

 

Segundo a arquiteta Ana Zelia, o grupo escolar teria sofrido essa ampliação entre 1914 

e 1921. O que de fato pode ter acontecido já que na mensagem do governo de 1910 o governador 
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Alberto Maranhão manifesta a pretensão de, além de construir outros equipamentos urbanos 

para a cidade, aumentar o prédio do grupo escolar.83 

Em sua tese, a arquiteta destaca os aspectos históricos e arquitetônicos do prédio. Para 

ela “o espaço teve grande representação no processo de transformação urbana de Natal, nas 

primeiras décadas do século XX, compondo a paisagem da modernidade ao lado de outros 

prédios urbanos” (MOREIRA, 2011). (Figura 70 e 71) 

Ainda acrescenta que o imóvel funcionou como instituição educacional de ensino 

primário, secundário e superior durante 65 anos. Abrigando, além do grupo escolar, a Escola 

Normal, anexo do Atheneu Norte-rio-grandense, e a Faculdade de Direito. Sendo considerado 

patrimônio histórico-cultural no Rio Grande do Norte. Ele foi tombado pelo governo do estado 

em 6 de dezembro de 1991 (Figura 69). Atualmente o prédio encontra-se abandonado e em 

precário estado de conservação (NESI, 2012).   

Figura 69: Grupo Escolar Augusto Severo (atual) 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje 

 

Figura 70: Grupo Escolar Augusto Severo (Início do século) 

                                                             
83 Mensagem do governo em 1º de novembro de 1910. Sobre as Obras Públicas na capital (p.17-20) 
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Fonte: Cd Natal, ontem e hoje 

Figura 71: Grupo Escolar Augusto Severo (Início do século) 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje 

No livro intitulado “Natal que eu vi”, Lauro Pinto conta que existiam ali duas 

lindíssimas estatuas de bronze (figura 72), vindas da França, representando um casal de 

estudantes. Eles ornamentaram o grupo escolar por mais de 50 anos. A estátua masculina 

indicava a ala dos meninos e a outra a seção feminina. Posteriormente foram levadas para praça 

Pedro Velho, depois para a lagoa Manoel Felipe e atualmente se encontram no colégio Estadual 

Wiston Churchill no bairro da cidade Alta (PINTO, 1971, p. 20). Sobre a peregrinação das 

estátuas, que correu de mão em mão ele brinca: “como sofrem crianças com Madrasta...”  

Figura 72: Estátua do casal de estudantes que eram do Grupo Escolar Augusto Severo 
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Fonte: <http://www.sandrofortunato.com.br/fotosblog/eaestud.jpg> Acesso em: 20 Maio.2016 

Figura 733: Leitura da fachada atual do Grupo Escolar Augusto Severo 

 

Fonte: http://haroldomaranhao.blogspot.com.br/2011_08_15_archive.html 

 

 

Quadro 3: Resumo leitura do edifico do grupo escolar Augusto Severo 
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O prédio da OAB, antigo Congresso Estadual 

 

Em 1906 o governador Tavares de Lyra contrata o Herculano Ramos para construir o 

prédio onde funcionou a sede do congresso Legislativo do estado (figura 74), no início do século 

XX, e hoje abriga a ordem dos advogados do Brasil, seção do RN.84 Situado na Av. Câmara 

Cascudo n 478, sua arquitetura eclética faz fortes referências aos padrões neoclássicos.  Assim 

como no Teatro Alberto Maranhão, os elementos em ferro fundido são de influência art nouveau 

(LIMA, 2002).  

Figura 74: Antigo congresso estadual, hoje prédio da OAB 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) 

 

Nota-se nesta imagem que alguns elementos decorativos da fachada foram sendo 

inseridos depois. Dentre os possíveis motivos estão o fato de que a fachada pode não ter sido 

                                                             
84 Ver mensagem do Governo de 1906. 
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terminada para o dia da inauguração ou estes elementos podem ter sido acrescidos ao longo do 

tempo com as reformas.  

Em seu livro “Natal Monumental”, Nesi vai descrevendo este prédio de relevante 

interesse arquitetônico, e que foi palco de importantes decisões para a nossa cidade: 

Concebido em um único pavimento - embora possua um porão (Figura 75), no seu lado 

esquerdo, dando-se aproveitamento à inclinação do terreno – teve seu recuo frontal aproveitado 

como jardim (Figura 76), protegido no alinhamento da rua, por gradis85 e portão de ferro (Figura 

77), “caprichosamente trabalhados, com arabescos e volutas imitando flores” (NESI, 2012, p. 

92). 

 

Figura 75: Fachada esquerda do prédio mostrando o porão alto 

 
Fonte: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/16619272.jpg 

 

  

                                                             
85 Estes gradis foram confeccionados no Rio de Janeiro, sob determinação e projeto do Herculano 
Ramos. 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/16619272.jpg
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Figura 76: Vista do jardim do prédio da OAB 

 
Fonte: <http://agorarn.com.br/files/uploads/2016/01/OAB-RN-e1452115986459.jpg>Acesso em: 16 

maio.2016 

 

Figura 77: Detalhe dos gradis do muro do prédio da OAB 

 
Fonte: http://s2.glbimg.com/pH-

V5cXMnAaUtwumswVSYncKJyM=/1200x630/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/12/03/oabrn.jpg>Acesso 

em: 09 maio. 2016 

 

A fachada principal do edifício é emoldurada por cunhais e cornija, encimada por 

platibanda com elementos decorativos como 4 vasos colocados nela. A ornamentação externa 

do prédio é sóbria, possuindo elementos de metal, candelabro de ferro fundido, que arremata 

http://agorarn.com.br/files/uploads/2016/01/OAB-RN-e1452115986459.jpg
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graciosamente a parte inferior da escadaria (Figura 78), em forma de “S”, guarnecida por uma 

balaustrada imitando cantaria (NESI, 2012).  

 

Figura 78: Detalhe da escadaria que dá acesso ao prédio 

 
Fonte: 

<http://novojornal.jor.br/sites/default/files/conteudo/field/image/fachada_da_oab._fm_3.jpg>Acesso 

em:15 maio.2016                         

 

Suas esquadrias são de madeira, sendo suas janelas com duas folhas de madeira pintada, 

vidros e folhas de vedação. Sobre as vergas e o coroamento das janelas, há delicados arabescos 

modelados em massa, seguindo o padrão art nouveau, de utilização, na decoração, da fauna e 

da flora estilizadas (NESI, 2012).   

Figura 79: Antigo prédio e atual 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) 

 

http://novojornal.jor.br/sites/default/files/conteudo/field/image/fachada_da_oab._fm_3.jpg
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Nesi também relata que a fachada foi originalmente concebida com simetria. Porém, 

uma nova ala foi acrescida, posteriormente no lado direito, quebrando a simetria original, 

conforme podemos observar na figura 79 do antes e o depois.  

Neste sentido, realizamos inicialmente uma leitura da fachada principal (Figura 80) e 

em seguida elaboramos um quadro a fim de mostrar os elementos e características 

arquitetônicas existente nesta edificação. 

 

Figura 80: Antigo prédio e atual 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) grifos da autora 

 

Quadro 4: Resumo leitura do edifico da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

 
 

Nesta edificação podemos identificar que possui apenas o pavimento térreo, com portas 

e janelas, estas com decorações de motivos florais sobre os vãos, sua porta principal é encimada 
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por um pórtico em arco abatido que se eleva acima da platibanda e são arrematados com vasos 

decorativos. Um destaque que damos para este prédio são os elementos em ferro fundido. O 

prédio foi tombado a nível estadual em 30 de julho de 1992. 

 

A praça André de Albuquerque 

 

Berço da cidade de Natal, a área escolhida para fundação da cidade foi o local elevado, 

longe dos alagadiços da parte baixa, que hoje constitui a Praça André de Albuquerque (LIMA, 

2002). Cascudo (1999) relata que em até 1631 existia cerca de 60 casas em Natal, cujo núcleo 

formava um retângulo na área da referida praça que tinha como referência a capela matriz, no 

local onde se encontra a antiga catedral de Natal. 

Conforme Oliveira (2000), a partir de meados do século XIX a cidade vai ganhando 

forma. Porém, somente no início do século XX é que de fato se intensificam as obras de 

melhoramento e aformoseamento da capital.  

 

A preocupação com o aformoseamento da praça surgiu apenas no início do século 

XX, em que houve a tentativa da população de arrecadação de dinheiro para 

construção de um jardim, contudo o projeto não saiu do papel (NESI, 1997). 

 

Existia ali, um descampado (figura 81) sem projeto específico, utilizado para festas 

religiosas, festas folclóricas entre outros (NESI, 1997).  

 

Figura 81: A praça André de Albuquerque antes do projeto do Herculano Ramos 

 
Fonte: Arquivos do HCUrb 
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Observa-se na imagem acima, que de fato no local havia apenas um grande terreiro, sem 

qualquer aproveitamento possível da área. Do seu entorno podemos notar algumas edificações 

construídas com estilo colonial, apresentando telhado com duas águas, esquadrias simétricas e 

alinhadas com a rua. 

Nesi (1997) relata que neste mesmo ano, foram executados “aterros, aplainamentos de 

terra, construção do largo passeio de contorno e um pavilhão central, construído de ferro batido 

com porão para depósito de material. ” Segundo Paiva (apud SOUSA, A., 2013), o tal 

embelezamento da praça seria de autoria de Herculano Ramos. O que pôde-se comprovar a 

partir do jornal citado no capítulo anterior 86 , onde o próprio Herculano confirma essa 

informação. 

 

Figura 82: A praça André de Albuquerque depois do projeto 

 
Fonte: Arquivos do HCUrb 

 

Na figura 82 vemos esta nova configuração da praça. Percebemos uma praça 

completamente urbanizada, com inserção de vegetação de todos os portes, definição de ruas e 

de passeio público. Em relação ao seu entorno, as edificações já aparecem diferentes estilos, 

com platibandas na cobertura e não predominantemente em estilo chalé.   

 

  

                                                             
86 Ver anexo X. 
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Figura 83: Vista da praça André de Albuquerque sendo bastante utilizada pelos moradores 

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/memoriaviva/171335711/in/photostream/ 

 

Nesta imagem (Figura 83) ainda se vê a casa de câmara e cadeia que fora demolida em 

1911 para dar espaço ao alargamento da rua lateral, permitindo assim a visão e conexão com 

rio Potengi (NESI, 1997). 

Na mensagem do governo de 01 de novembro de 1910, o Gov. Alberto Maranhão 

proferiu o seguinte: 

 

Sobre as Obras Públicas na capital (p.17-20): Para sanear e melhorar a capital foram 

feitas as seguintes obras: [...] Conclusão dos jardins publicos da praça Augusto Severo 

e Andre de Albuquerque e reconstrucção quase por completo do theatro Carlos 

Gomes, sob projecto e administração do architecto Herculano Ramos, consultor 

technico do thesouro do estado.87 

 

Outro ponto que se refere as iniciativas para o desenvolvimento da capital, foi à primeira 

linha de bondes da cidade que entrou em funcionamento em 1908, cujo percurso se iniciava na 

Praça Padre João Maria que era ponto final dos bondes, passava pela Praça André de 

Albuquerque (NESI, 1997) (figura 84) e continuava em direção à Praça Sete de Setembro 

descendo pela Avenida Junqueira Aires e finalizando seu trajeto na Praça das Mães (NESI apud 

SOUSA, A., 2013).  

Nota-se que esse percurso serviu para fortalecer ainda mais o papel da construção de 

uma praça naquele local, que serviria tanto como opção de lazer quanto para ir dando forma a 

configuração urbana da cidade.   

 

                                                             
87 MARANHÃO, Alberto. Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo em 01 de Novembro de 

1910. Natal: Typographia d’A Republica, 1910. 

https://www.flickr.com/photos/memoriaviva/171335711/in/photostream/
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Figura 84: A linha do bonde que passava pela praça 

 
Fonte: CD Natal, ontem e hoje (Arquivo HCUrb) 

 

Como tantas outras, esta praça encontra-se totalmente descaracterizada. Souza descreve 

que na década de 1930 foram colocados 12 novos bancos de cimento armado e em 1942, outra 

modificação foi feita no logradouro “cujo desenho foi modificado drasticamente, dando lugar 

a um traçado mais simétrico, com uma rearborização, troca de mobiliário e troca do coreto 

(Figura 85) por outro sobre a mesma base, mas todo em alvenaria” (SOUZA apud SOUSA, A., 

2013).  

 

Figura 85: A praça depois das reformas 

 
Fonte: Sousa (2013) 
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A Vila Amélia 

 

Cascudo no seu livro as velhas figuras, revela que enquanto Herculano esteve por aqui, 

construiu algumas casas: “Edificou muita casa bonita em Natal. Ganhava dinheiro e construía 

uma casa própria. Vendia e recomeçava. Ergueu três e ficou sem nenhuma. ” 

Diante da pista relatada por Câmara Cascudo, iniciamos uma busca pelo paradeiro 

dessas edificações e atestamos esta informação no livro intitulado “400 nomes de Natal” e em 

um verbete da Fundação Jose Augusto88 ondem descrevem a localização da referida edificação 

(Figura 86) chamada “Vila Amélia”89, nome dado certamente em homenagem a sua esposa. No 

entanto, até o momento não foi encontrado nenhum registro iconográfico desta construção.   

 

Figura 86: Localização do referido quarteirão de uma das residências construída por Ramos 

 
Fonte: Google Maps. Acesso em: 26 abril. 2016 

                                                             
88 Ver anexo D1. 
89 O termo vila, no contexto da época, se referia a uma grande casa de campo. 
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Atualmente o referido quarteirão é ocupado uma parte por estabelecimentos comerciais 

e outra por prédios de residências multifamiliar, não restando assim nenhum vestígio dessa 

edificação.   

Oliveira (et al, 1996) ainda desponta de outro projeto atribuído ao Herculano. A autora 

relata que no período do primeiro governo de Alberto Maranhão (1900-1904), várias ações 

públicas foram realizadas visando intervir no direcionamento da expansão da cidade. Uma delas 

foi a execução de duas avenidas projetadas: a avenida Sachet (atual Duque de Caxias) e a 

Avenida Almino Afonso, na qual marcaram o início das amplas melhorias do bairro da Ribeira. 

No último ano de governo, Alberto Maranhão contrata o arquiteto para “ficar sob sua 

responsabilidade a concepção dos projetos e a ornamentação de todos os edifícios construídos 

pelo governo a partir desta data” além de executar obras de paisagismo pela cidade. Daquelas 

referidas avenidas, Cascudo relata que a autoria da av. Sachet é dada ao Ramos: 

 

[..] Herculano Ramos transforma os trechos arenosos em parques frondosos, como fez 

na praça André d’ Albuquerque, Augusto Severo e muitas avenidas, como a Sachet, 

hoje Duque de Caxias. [...] (CASCUDO, 1968, p.69). 

 

A partir destas informações pode- se inferir pelo que além da avenida Sachet, aquela 

outra avenida, Almino Afonso, tenha sido também projetada pelo H. Ramos, porém até o 

momento esta informação não foi confirmada.  

Figura 87: Antiga Avendia Sachet, Ribeira 

 
Fonte: http://pt.slideshare.net/JulioCezarJulioCezar/natal-ontem-ehoje> acesso em 10 Jan.2016 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil oitocentista conviveu com um grande processo de transformação e 

remodelação urbana nas cidades. A presença de uma corte no país, tenta remodelar, a todo 

custo, a feição de uma “acanhada” colônia para os moldes europeus. Com a chegada da missão 

francesa e a criação de uma academia carioca, o rei consolida seu objetivo de promover a 

sistematização e a modernização do ensino de arte do país, transformando a capital da corte 

numa idealizada cidade neoclássica. 

O ensino na AIBA seguiu fielmente os padrões estabelecidos pelo modelo Francês, 

bastante rígido assim como a forma, facilmente reconhecível. Porém, a repercussão de uma 

academia de belas artes ficou limitada a capital carioca e passados alguns anos da sua abertura, 

a pouca procura de alunos interessados em ingressar nela, ameaça a academia a fechar suas 

portas. 

Além da ampla concorrência já existente entre arquitetos artistas e os engenheiros 

militares, a ideia de trazer comitivas de artistas estrangeiros ao país, a fim de transplantar a 

“civilização” aos trópicos, acarretou ainda mais, na “desacreditação” no ensino da belas artes 

carioca. Ora, com tantos artistas europeus no país, a disputa pelo domínio no campo da 

construção civil ficava quase que inviável. 

No intuito de conferir “ares europeus” relegando a arquitetura barroca, inúmeras 

reformas foram engendradas nas urbes brasileiras, a começar pela própria capital do império e, 

posteriormente, na sua área de influência imediata. O Rio de Janeiro passa por profundas 

transformações ao longo do século XX. Eram iniciativas que visavam acabar com mazelas 

antigas, que haviam se vinculado ao império e ao atraso, adequando a cidade aos tempos 

modernos. 

É só a partir destas iniciativas, que começam a surgir de fato, as oportunidades para os 

arquitetos egressos da AIBA desempenharem seu papel e mostrarem que eram capazes tanto 

quanto os engenheiros militares e os arquitetos estrangeiros. 

No entanto, se a academia teve, indiscutivelmente, o mérito de promover a 

sistematização do ensino de arte no país, alguns estudiosos da área consideram que ela também 

foi responsável, de certa forma, pela desvalorização, que perdurou por muito tempo entre nós, 

da rica e original experiência do barroco brasileiro do século XVIII. E ainda contestam mais, 

quando afirmam que os padrões estéticos impostos por ela teria enrijecido demasiadamente a 

arte brasileira, fazendo-a perder a espontaneidade do período anterior. 
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De fato. Essa busca demasiada por construções sob a ótica do padrão europeizado da 

época, procurava suprimir a produção barroca alegando o emprego de uma produção “mais 

refinada”, quando essa se constitui a essência do barroco. Nesse sentido, essa produção 

neoclássica se perpetuou pelo país e chegou aqui na capital potiguar, predominando o estilo 

eclético em suas construções e com o uso de elementos do art nouveau.  

A produção arquitetônica e urbanística do Herculano Ramos, não só em Natal, mas 

também nas outras capitais, segue a linha do modelo ensinado na AIBA, seguindo as regras e 

proporções determinadas e todas suas relações a composição, decoração dos edifícios, desenho 

de ornatos; além disso, se destacava por ser um típico aluno de belas artes, onde tinha grandes 

habilidades na pintura, escultura e principalmente no desenho. 

Por isso, buscou-se a compreensão da concepção arquitetônica e urbanística acerca do 

tema do ensino de arquitetura no Brasil, a fim de relacionar como se deu esse academicismo 

nas construções da virada do século, assim podendo discorrer da trajetória dos arquitetos por 

ela formados. 

É importante ressaltar que o fato do referido arquiteto ter pouca bibliografia e estudos a 

seu respeito e paralelamente sobre suas obras, não o faz menor entre os atores sociais90 que 

tanto contribuíram para a modernização e formação da transformação urbana das cidades 

brasileiras. Por onde passou constitui um legado, espalhando modelos neoclássicos na 

construção de edifícios oficias pelo país.  

Além do seu acervo arquitetônico e urbanístico, e em reconhecimento a figura do 

arquiteto e o que ele representou para a nossa cidade Herculano Ramos ganhou o nome de uma 

rua situada no bairro do Alecrim. 

São pormenores valiosos, que vão completando a história da cidade/ desse arquiteto. 

Terminamos as considerações com em excerto de Lemos, muito pertinente para o 

contexto que vivemos, onde a memória da cidade vem sendo liquidada a todo tempo e 

precisamos estar atentos para manter o pouco que nos resta: 

 

A arquitetura rica já foi bastante estudada entre nós, enquanto que as demais passam 

despercebidas, não havido, inclusive, esforços destinados a preservá-la. É que nela é 

notado interesse artístico relevante, nem tampouco é visto o valor histórico – pretextos 

sempre alegados pelas entidades destinadas a conservar bens culturais. Devido a essa 

indiferença aos bens prosaicos do cotidiano popular, de alta representatividade 

                                                             
90 Termo utilizado na base de pesquisa HCUrb para aos personagens que fizeram parte da construção e 

remodelação das cidades brasileiras. 
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cultural, no entanto, é que nosso repertório de exemplares significativos conservados 

é tão pequeno. Na verdade, enquanto se preserva o excepcional, permite- se a 

destruição do trivial (LEMOS, 1979, p.30). 
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GLOSSÁRIO 

Neoclassicismo: A arquitetura neoclássica se desenvolveu na Europa, a partir da França, em 

torno da segunda metade do século XVIII. Sob influência do iluminismo, tratava-se de uma 

reação aos excessos do barroco, cuja arquitetura transfigurava os padrões clássicos, exagerando 

na decoração e na criação de cenários. O neoclassicismo vê no legado greco-romano não um 

modelo a ser totalmente copiado, mas a expressão mais simples da arquitetura, revelada através 

de sua estrutura (coluna, entablamento, cobertura) e de suas formas, isto é, do seu caráter 

geométrico e simétrico e do seu aspecto monumental.  

Rococó: O estilo rococó também teve sua origem na França, ainda no século XVII. O termo 

era uma forma depreciativa de se referir a uma arte que superara o barroco no uso do 

decorativismo. Não tendo compromisso de se contrapor à reforma protestante e reconquistar 

fiéis para o catolicismo, o rococó visava a alegria mundana de viver, a brincadeira, a 

graciosidade, a elegância e o requinte – tudo aquilo que identificava os salões das cortes 

absolutistas da Europa. Suas principais características eram o uso excessivo de curvas 

caprichosas e uma profusão de elementos decorativos (conchas, laços, fitas, folhagens, flores 

etc.). 

Platibanda: Moldura continua que contorna uma construção, acima das cornijas, escondendo 

o telhado.  

Pórtico: Galeria aberta de um dos lados. Passadiço com cobertura sobre colunata. Entrada 

principal de edifício ou templo. Viga horizontal sustentada por dois pilares ou colunas.  

Balaustrada: Proteção constituída por pequenas colunas ou pilares arrematados por um 

elemento horizontal de madeira, ferro ou alvenaria.  

Cantaria: Pedras lavradas e cortadas obedecendo a determinadas dimensões e espessuras.  

Capitéis: Parte superior da coluna, colocada na extremidade superior do fuste. A forma e a 

decoração do capitel identificam a ordem a que a coluna pertence.  

[Casa de] porão alto: É o espaço situação entre o solo e o piso do primeiro pavimento. Sua 

função era a de isolar a edificação da umidade do chão permitindo a circulação de ar por baixo 

das taboas do assoalho. Dependendo de sua altura podia ser habitado por escravos e serviçais, 

servindo também para depósito ou instalações sanitárias.  

Chalé: Aportuguesamento da palavra francesa chalet. Originalmente designava casa campestre 

de estilo suíço.  

Lambrequim: Ornato na forma de um rendilhado utilizado para decorar as extremidades do 

beiral. Seu uso está associado ás construções denominadas de chalé.  

Vergas: Peça horizontal que fecha na parte superior o vão de uma porta janela 

Art noveau: Movimento artístico europeu ocorrido na passagem do século XIX para o século 

XX, também denominado de jugendstil na Alemanha, modern still na Inglaterra, liberty na Itália 

etc. Uma de suas principais características são os motivos ornamentais inspirados nas formas 

orgânicas da natureza. Na arquitetura, abandonam-se os padrões clássicos, valorizando-se a 

funcionalidade e a verdade dos materiais.  
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Águas (de um telhado): Os diversos planos inclinados que formam um telhado.  

Arco abatido: É aquele constituído por uma porção de arcos conjugados, com o auxílio de 

vários arcos de circunferência;  

Arco pleno: é aquele que tem como perfil uma semicircunferência. É o mesmo que arco de 

meio ponto ou de volta inteira;  

Cercadura: Moldura em argamassa ou pedra que circunda os vãos das esquadrias; 

Coluna: Elemento estrutural de sustentação, quase sempre vertical. As colunas têm seções de 

formas arredondadas. A coluna clássica, que definia as ordens greco-romanas, compunha-se de 

base, fuste e capitel. 

Cornija: Elemento que encima um entablamento clássico, via de regra composto de um 

cimácio, uma coroa e uma moldura em talão, ou uma projeção continua moldada que remata 

uma parede ou elemento de uma construção, ou que a divide horizontalmente para fins de 

composição. 

Cunhal: Nome da pedra ou pedras situadas nos ângulos externos dos edifícios. Qualquer ângulo 

externo formado por paredes concorrentes. Quina, esquina.  

Frontão: peça que adorna a parte superior de portas ou janelas, ou que coroa a entrada principal 

ou a frente de um edifício.  

Guarnição: moldura que o remate no topo e nas laterais de uma porta ou janela; 

Pilares: elemento estrutural de seção quadrada que trabalha a compressão; 

Pináculo: Elemento vertical e pontiagudo, especialmente utilizado na arquitetura gótica, que 

normalmente encima pilares, pilastras e cúpulas. 

Sacada: Nome de qualquer elemento arquitetônico que faça saliência sobre o limite da parede. 

Balanço, balcão.  

Ecletismo: Geralmente, o ecletismo é compreendido de forma depreciativa como uma mistura 

de estilos na concepção de uma obra.  

Barroco: O estilo barroco se desenvolveu na Itália, especialmente em Roma, em meados do 

século XVII. Não obstante a permanência de elementos arquitetônicos clássicos, evidencia-se 

neles uma grande transformação. As formas geométricas retilíneas e circulares são substituídas 

pelas formas ovaladas e onduladas (côncavo-convexo-côncavo). A forma e o espaço 

arquitetônico passam a ter uma concepção escultórica e pictórica, integrando-se totalmente 

entre todas as artes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

Jornal A República X1 01 de junho de 

1907. Edição 00115, página 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Diário de Pernambuco. Ano 1888 Edição 

00156, página 2.  Sobre sua partida para o 

Ceará com sua família 

 

 

 

ANEXO C 

Diário de Pernambuco. Ano 1888 Edição 

00239, página 2 

Sobre disponibilidade a atuar como 

professor 
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ANEXO D 

Diário de Pernambuco. Ano 1882. Edições 

00182 e 00096, página 2 Sobre  obra no 

Campo das Princesas 

 

 

 

 

ANEXO E 

Diário de Pernambuco. Ano 1883, edições: 

00022;00023; 00024, 00031; 00033, 00034, 

00035, 00036, Aparece como empregado do 

escritório de prolongamento da estrada de ferro 

do Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

Diário de Pernambuco  2 de janeiro  Ano 

1884, edição  00021 

 Relatório do Presidente da câmara Municipal 

onde aparece como engenheiro da câmara 

municipal 

 

 

 

 

ANEXO G 

Diário de Pernambuco.  23 de novembro 

de 1886, edição 00269 
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ANEXO H 

Diário de Pernambuco 14 de julho ano 

1888, edição 00159 Sobre cargo de almoxarife da 

estrada de ferro de Baturité 

 

 

 

ANEXO I 

Diário de Pernambuco 4 de setembro. Ano 

1888, edição 00201 Sobre “des”nomeação 

do cargo de almoxarife 

 

 

 

 

 

ANEXO J 

Diário de Pernambuco 20 de janeiro de 

1889. Ano 1889, edição 00016 Sobre 

passageiros do porto  

 

ANEXO K 

Jornal o liberal do Pará. 26 de janeiro de 

1889. Sobre passageiros do porto vindos de 

Pernambuco 
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ANEXO L 

Jornal o liberal do Pará. 13 de fevereiro de 

1889. Edição 00036. Página 2. Nomeação para 

compor comissão 

 

ANEXO M 

Diário de Pernambuco. Ano 1890, edição 

00089 sobre reforma nos jardins público do 

Recife  

 

 

 

 

ANEXO N 

Diário de Notícias (PA) 23 de maio de 1891, 

edição 00113. Sobre a publicação do código 

de edificações do estado de Pernambuco. 

p.2   
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ANEXO O 

Diário de Pernambuco. Ano 1891,  

edições: 00201; 00202; 00203; 00211; 

00212 e 00226 Aparece como arquiteto e 

engenheiro da intendência 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO P 

Diário de Pernambuco. Ano 1893, edições 

00094 e  00095 Portaria onde aparece o 

nome do prefeito da cidade 

  

ANEXO Q 

Diário de Pernambuco.  23 de fevereiro 

ano 1895, edições: 00046; 00047; 00050 e 

00051.Aparece como Encarregado do 

escritório de engenharia 
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ANEXO R 

Diário de Pernambuco.  Ano 1896, edição 

00077 Sobre planta e orçamento da escola 

pública Maciel Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO S 

A república RN 01 de Outubro de 1902, 

edição 00211 sobre a entrega da planta do 

porto  
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ANEXO T 

A república RN 09 de Janeiro de 1907, 

edição 00007 Pagamento pelo jardim da 

praça André de Albuquerque 

 

 

ANEXO U 

A república RN 09 de Abril de 1907, 

edição 00075 Pagamento pelo contrato 

para do projeto das bancadas do congresso 
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ANEXO V 

A república RN 23 de Maio de 1907, 

edição 00108 Sobre a entrega do edifício 

do Congresso completo com as mobílias 

necessárias 
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ANEXO W 

A república RN 27 de Maio de 1907, 

edição 00111 Sobre o contrato para fazer o 

grupo escolar Augusto Severo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

A república RN 15 de Junho de 1907, 

edição 00126 Sobre os melhoramentos da 

praça André de Albuquerque e algumas 

obras realizadas no Recife 
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ANEXO Y 

A república RN 05 de Outubro de 1907, 

edição 00212  Nomeação para comissão de 

obter e classificar produtos do RN 

 

 

ANEXO Z 

Diário de Pernambuco 24 de Maio de 

1911, edição 00141 Relação de passageiros 

saídos (Bahia)  para o sul no vapor 

Nacional Goiás no dia 22 

 

 

 

 

ANEXO A1 

Diário de Pernambuco 30 de Maio de 

1914, edição 00117; Relação de 

passageiros vindos no paquete inglês 

Amazon para a Bahia no dia 29 
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ANEXO B1 
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ANEXO C1 
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ANEXO D1 

 


