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Conselho de Ârquitetuía e Urbanismo do Brasil

Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR
1. LOCAL E DATA:

DATA:

7 DE AGOSTOO DE 2019

EVENTOS

SEMINÁRIO REGIONAL DAS CPUAS/NORDESTE

LOCAL:

AUDITÓRIO UNTFACEX CAMPUS CIC (AV. DEODORO DA
FONSECA, 540 - CIDADE ALTA, NATAL - RN
JOSÉLIA DA SILVA ALVOS (AC)
NIKSON DIAS DE OLIVEIRA (RR)

NOME

PATRÍCIA

LUZ (RN)

l,UClõ.NO NAREZI (MT)
iSABELA MÜLLER MENEZES (ANALISTA

CPUA)

2. êKnPKESENTAÇÃO:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA

CAU/BR)

:3. Escapo/HiSTÓKIC0:
Este evento é uma ação da CPUA/RN e foi organizado em parceria pelo CAU/BR, por meio da sua

Comissãode Política Urbana e Ambiental. Nos últimos anos,estefoi o maior evento voltado para
o património histórico e cultural, o que confirma o potencial deste assunto,como equqlizador de
conflitos da cidade do Natal e serve como referência para fomentar o turismo.
4.©PRUqCnJUSPARUCWANTES
Presidentes dos CAU/UF

CPUAs
Representantes do CAU
Movimentos Sociais
Sociedade Civil
Estudantes

5. :, 0BJETIVOS

' '{

O evento tinha o intuito de trocar experiências para traçar estratégias conjuntas de atuação, sempre
visando zelar pelo planeljamento territorial, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na
gestão urbana e ambiental, e estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de
Estado
sta

6. PKOCKAMAÇÃO
Manhã:
9h: Palestra: Demolições, debates e tentativas pioneiras de preservação em Salvador e Recite (19091933). Com a Arquiteta e Urbanista Gabriela Assunção

IOh: Apresentaçãodo Processode candidatura do Forte dos Reis Magos à Património da
Humanidade. Com repi'esentantedo IPHAN-RN
10h45: Coffee Break
llh: Palestra"Intervençõesdo Património Arquitetânico Potiguar" Com o Arquiteto e Urbanista
Haroldo Maranhão
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Tarde
r
14h: Natal Desenhada:açõesde Educação Patrimonial do grupo Urban Sketchers Natal. Com os
Arquitetos e Urbanistas, Eunádia Cavalcante,e JoséClewton do Nascimento.
14h20: Apresentação do Projeto de Extensão "Ribeira Minha Ribeira" Com a Arquiteta e Urbanista
llana Pauta Revoredo
14h40 Olhos da Ribeira: Projeto de Requalificação Urbana. Com os arquitetos e urbanistas, Marcela
Lorena Farkat Scheer,Nicholas Saraiva Martino e Dmetryus Targino Marquês de Souza
15h30: Palestra "PrometoViva o Centro" Com Delcindo Medeiros
16h: Caminhada até o "Beco da Lama'' com paradas no percurso em alguns Edifícios Históricos.
]7h: Chegada ao Beco da Lama: programação de visitas, discursos e explanações
7. ...RELATO:
O Seminário contou com a palestra da arquiteta e urbanista Gabriela Assunção com o tema:

"Demolições, debates e tentativas pioneiras de preservação em Salvador e Recite (1909- 1933)" que
constituiu um momento de falar sobre as repercussões nos debates urbanos. A segunda palestra foi

com a consultora do IPHAN-RN, Cintia Camila que apresentouo documento referente ao processo
de candidatura do Forte dos Reis Magos à Património da Humanidade, que incluiu listar uma série
de aspectostécnicos para que o forte seja aceito como bem senado do conjunto de fortificações do
Brasil. O arquiteto e urbanista Haroldo Maranhão ministrou a palestra "Intervenções do Património
Arquitetânico Potiguar", onde apresentou duas propostas urbanísticas prometodo parque da fortaleza
dos Reis Magos e do Centro Cultural da Capitania das Artes.

De tarde, tivemos a palestra "Natal Desenhada: Ações do Grupo SketchersNatal", proferida.pelos
arquitetos e urbanistas,Eunádia Cavalcante e José Clewton do Nascimento de um grupo não
formado exclusivamente por arquitetos. O grupo abriu a participação para a sociedade civil num
exercício de olhar para a arquitetura histórica. Já Eunádia Cavalcante, falou do quanto o movimento
é agregador "UniHicamos essas atividades já desenvolvidas pelo Grupo Sketchers e elaboramos um

prometode extensão, que convida pessoasque conhecem bem a Ribeira para participar de encontros

que envolvem desenho,roda de conversa e música, agregando, inclusive, outros projetos ligados à
música da Universidade.
A arquiteta e urbanista llanna Revorêdo falou do seuprqeto de extensão "Ribeira Minha Ribeira",
que surgiu com objetivo de sensibilizar alunos para a questão do património histórico-cultural, em
que todas as ações são feitas pelos alunos e este ano resolveram ampliar a área de atuação e estendeu
o prometopara todo centro histórico e edificações tombadas. Os arquitetos e urbanistas Lorena

Farkat, Nicholas Saraiva e Dmetryus Targino, que falaram sobre "Olhos da Ribeira: Pr(feto de
Requalinlcaçãó Urbana, apresentando ideias de gestão participativa para melhorar a economia local
para trazer o desenvolvimento para o bairro, atualmente abandonado.

Por fim, o. empresário Delcindo Mascena falou sobre o prometoque encabeçou para resgatar o
Centro, o "Viva o Centro" e relatou: "Em 2017 comecei a observar uma redução do movimento no
Centro de Natal, devido a uma greve dos policiais, insalubridade das ruas e a insegurançagerada
por tal. Iniciei assim, a busca por meios para soluciona-los e com o apoio dos; de
demais,,çrqpresários,

criamos uma associação''
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O evento se encerrou com uma caminhada até o Beco da Lama, espaço conhecido pela boêmia e
pelas manifestações culturais, transformado anualmentepor intervenções artísticas, sobretudo na
áreado grafitti, sendo uma verdadeira galeria a céu aberto e um novo ponto turístico da Cidade.

8. CONCLUSÃO
Como resultadosdo eventopodemosdestacarda fala da coordenadorada CPUA-RN Ana Clara
Madruga de que é urgente que os gestores públicos e a sociedade civil "olhem para o património
com o olhar dos arquitetos". Na avaliação do cons. Luciano Narezi o evento se assemelhou a uma

Aula de Cidadania,persistênciae de Amor por uma cidade.Além de ter apresentadocomo boa
prática, o exemplo de unl empresário que demonstrou ser possível lutar por uma ideia e recuperar
urbanisticamenteuma área degradada.Em resumo, os participantes avaliam que o trabalho feito no
Beco da Lama serve e referência e de inspiração para todos urbanistas.

Brasília, 05 de setembro de 2019.
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PATRÍCIA
Coordenadora

LUCIANÓ NAREZI 7
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ISABELA

Analista Técnica

9:;::ANExos:
Links:
https://www.ca u rn.gov. b r./?p=169 60
Fotos
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