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RESUMO 

 

O turismo apresenta nos últimos anos um significativo crescimento na economia, 
expresso no uso do território. Daí, a importância de discutir como a atividade vem 
sendo planejada através do poder público e das empresas, agentes importantes 
deste processo. Nosso objetivo é analisar o uso corporativo do território Norte-Rio-
Grandense pelo turismo, com base na renovação do pensamento geográfico em 
Milton Santos e demais autores coerentes a sua teoria. Embora, o planejamento seja 
visto como uma prática que incorpora diferentes aportes científicos é inegável sua 
base eminentemente geográfica, pois se trata de relações e processos realizados no 
território. O projeto Parque das Dunas/Via Costeira impulsionou o desenvolvimento 
do turismo na cidade de Natal já que com a sua construção, a cidade passou a ter 
infraestrutura hoteleira de qualidade capaz de receber um maior número de turistas. 
Um dos instrumentos orientadores do planejamento estadual em conformidade com 
o Governo Federal é o Planejamento Pluri-Anual – PPA, o qual tem como discurso o 
território, mas estabelece ações setoriais, sendo o turismo contemplado com a 
dotação de recursos. Além de receber recursos provenientes do BIRD através do 
PRODETUR I e II, desde o início da década de 1990, além de outras linhas de 
financiamento disponíveis através das instituições financeiras federais. Assim, a 
ação setorial do planejamento é desintegrada, enquanto o planejamento territorial 
nos faz pensar a totalidade em movimento e sua complexidade. Diante dos dados de 
políticas e investimentos públicos e privados, comprovamos que a ação das 
empresas em consonância com o Estado, favorece os agentes hegemônicos, ou 
seja, o uso corporativo do território Norte-Rio-Grandense. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Turismo; Uso corporativo do território; Planejamento 
territorial. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Tourism has in recent years a significant growth in the economy, bringing 
repercussions on use of the territory. Hence the importance of discussing how the 
activity has been planned by public authorities and business, important actor in this 
process. Our objective is to analyze the corporative use of the territory Norte-Rio-
Grandense by tourism, based on the renewal of geographical thought in Milton 
Santos and other authors coherent theory. Although planning is seen as a practice 
that incorporates various scientifics contributions is undeniable eminently 
geographical base, as it comes to relationshipsand process in the territory.  The 
project “Parque das Dunas/Via Costeira” driving the development of tourism in Natal 
as to its construction, the city had a quality hotel infrastructure capable of receiving a 
greater number of tourists. One of the guiding instruments of state planning in 
accordance with the Federal Government is the “Planejamento Pluri-Anual” - PPA, 
which has the discourse territory, but establishes sectoral actions, which included 
tourism with the allocation of resources. In addition to receiving funds Prodetur I and 
II, since the early 1990s, these resources from the BIRD and other lines of funding 
available through federal financial institutions. Thus the sectoral action planning is 
disintegrated, while the territorial planning makes us think the whole moving and 
complexity Our data policies and public and private investments, we proved that the 
action of companies in line with the state, favors the hegemonic agents, or the 
corporative use of the territory Norte-Rio-Grandense. 
 
KEY-WORDS: Tourism; corporative use of the territory; Territorial planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A ciência geográfica tem como objeto de estudo o espaço geográfico1, este 

uma instância, uma categoria universal, Santos (2006) propõe que seja colocado 

como sinônimo de território usado ou espaço banal, e, portanto, o território usado 

precisa ser adotado como uma categoria de análise social. Por isso, nosso ponto de 

partida será a sociedade humana em processo, levando em conta o território usado, 

a partir de sua materialidade e suas ações. 

A pesquisa pauta-se na compreensão do turismo no Estado do Rio Grande do 

Norte, pois este vem interferindo ao longo do tempo na organização do território. 

Assim, por ser um processo marcante no Estado, notadamente pelas possibilidades 

de uso do território e as transformações que dele decorrem, a Geografia pode dar 

suas contribuições para análise deste processo. Daí, a importância de discutir como 

a atividade vem sendo planejada, através do poder público e das empresas, agentes 

importantes deste processo. 

Neste sentido, esta pesquisa consiste num esforço para entender como se dá 

o uso do território pelo turismo no Rio Grande do Norte, a partir da concepção do 

território usado: “base da existência para todos, com seus conteúdos materiais, 

herdados, tornados presentes pela ação e outros orientados ao futuro.” (Silveira, 

2008, p. 27). 

 Nesta pesquisa daremos ênfase ao uso corporativo do território. Este 

delineado pelo uso que as empresas fazem dele ao se beneficiarem das ações do 

poder público, no sentido de dotar o território para que estas se instalem e, portanto, 

usem o território de forma privilegiada. 

 Com relação aos procedimentos da pesquisa realizamos levantamentos 

bibliográficos, pesquisa documental e de dados em órgãos e instituições públicas 

como: a Secretaria Estadual de Turismo (SETUR); a Junta Comercial do Estado do 

Rio Grande do Norte (JUCERN); a Empresa Potiguar de Promoções Turísticas 

(EMPROTURN) e o Ministério do Turismo (MTUR). Análise de documentos do 

Projeto Parque das Dunas/Via Costeira e do Programa de Desenvolvimento do 

                                                 
1
 “Formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se 
dá.” (Santos, 2006, p.39). 
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Turismo no Nordeste (PRODETUR/RN), os decretos que instituem os “Pólos de 

Turismo” do RN, o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

(PDTIS) do Pólo Costa das Dunas, o Plano Plurianual do RN (2008-2011), além de 

confecção e análise de mapas temáticos, tabelas e quadros e a construção de uma 

matriz de periodização que nos permitiu dar um enfoque espaço-temporal na análise 

do processo do turismo. Estes procedimentos nos deram como resultado a obtenção 

de dados importantes da realidade estudada que serviram para embasar o teórico 

da pesquisa. Assim, a organização do raciocínio tem por base a renovação do 

pensamento geográfico em Milton Santos e em alguns autores coerentes a sua 

teoria.  

 Estruturamos o trabalho em oito partes: 1. Introdução; 2. Estado da Arte: 

estudos e pesquisas sobre o turismo; 3. Periodização do Turismo no Rio Grande do 

Norte; 4. Normatização do Turismo: Políticas, Projetos e Programas; 5. 

Monitoramento do uso do território pelo turismo no Rio Grande do Norte; 6. Uso 

corporativo do território e o turismo no RN; 7. Planejamento territorial: uma saída 

para pensar o turismo; 8. Considerações finais.  No segundo item, levantamos as 

definições de turismo propostas por alguns autores e os trabalhos e pesquisas que 

tratam do tema no Brasil e no RN. Isto dará um panorama de como o tema vem 

sendo abordado e qual a perspectiva que escolhemos para trabalhar. O terceiro 

item, “Periodização do Turismo no Rio Grande do Norte”, consiste numa 

estruturação em quatro períodos, desde a década de 1940 até os dias atuais. No 

quarto item, “Normatização do Turismo: Políticas, Projetos e Programas”, 

mostraremos como é estruturado e organizado o turismo a partir dos órgãos 

responsáveis, a exemplo da Organização Mundial de Turismo – OMT, a nível 

mundial, e dos demais organismos em âmbito nacional e estadual; bem como, 

faremos referência às leis, decretos, planos e projetos voltados para o ordenamento 

do turismo, influenciando na forma que o processo ocorre. No quinto item, 

enfatizaremos como o turismo se dá nos diferentes “pólos turísticos” do Estado. No 

sexto item, aprofundaremos a análise em relação ao litoral do Estado, que abrange o 

denominado “Pólo Costa das Dunas”, este que recebe mais incentivos do poder 

público, como veremos, e que é alvo das grandes redes hoteleiras internacionais e 

nacionais, constituindo-se num uso corporativo do território. No sétimo item, 

traremos a discussão do planejamento, como ele vem sendo feito no Brasil e no Rio 

Grande do Norte e como influenciou no processo de desenvolvimento do turismo, e, 
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num outro momento, propondo um planejamento com base territorial como 

alternativa para se pensar o turismo. 

Assim, o presente trabalho tem a perspectiva de, ao longo desses capítulos, 

analisar e mostrar a realidade do nosso Estado a partir do turismo; como este vem 

sendo planejado e executado pelo poder público e pelas empresas, constatando-se 

que ocorre um uso corporativo do território e como é possível planejar o turismo de 

uma forma diferente da que vem sendo feita, pensando a partir dos usos do 

território, privilegiando não apenas o uso pelos agentes hegemônicos, este seletivo, 

e sim o uso de todos os seus agentes, constituindo-se num espaço banal, o qual, 

todos tem direito ao seu uso. 
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 CAPÍTULO 1 – TURISMO: CONCEITO E PESQUISAS. 

 

 

Neste capítulo, faremos uma introdução do conceito e definição do turismo, 

como este processo vem sendo estudado ao longo do tempo e um panorama geral 

dos estudos sobre o turismo na Geografia, dividindo-o em três momentos: o primeiro 

como o turismo vem sendo definido e conceituado; o segundo, mostrando como 

surgem e evoluem as pesquisas relacionadas a este tema; e no terceiro como 

alguns autores vem discutindo esse tema na Geografia. 

 

 

- O conceito de turismo 

 

 

Como o objeto foco deste trabalho é o turismo, precisamos primeiramente 

entender o seu conceito, portanto, será necessário sabermos sua definição, para 

assim podermos trabalhar com este termo de forma clara. 

 Em relação a definição de turismo: 
 

 

É importante lembrar que uma definição de turismo não é fácil de ser criada 
e, ao mesmo tempo, de ser aceita entre os profissionais e estudiosos devido 
à grande diversidade de empresas, serviços e profissionais que constituem 
esse setor. Buscar uma definição é importante, mas pode trazer um 
problema também, qual seja: uma perspectiva limitada da realidade e da 
verdadeira abrangência do fenômeno.  (PANOSSO NETTO, 2010, p. 20) 

 

 

Existem várias visões a respeito do que é o turismo, não queremos delimitar, 

no sentido de trazer apenas uma definição, mas sim entender a origem do termo e 

os diferentes pontos de vista para que possamos ter uma visão geral do que vem 

sendo estudado deste tema. A partir daí, explicitarmos como a ciência geográfica 

pode contribuir para o estudo deste fenômeno. 

 “O termo turismo vem das palavras tour e turn (inglês), com raiz no latim 

tornus e tornare. Com o tempo, foi assumindo o significado de tornar, retornar, girar, 

dando a idéia de viagem de ida e volta.” (PANOSSO NETTO, 2010, p.21)                        
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A partir da origem do termo, podemos ver que está intrínseco no mesmo a idéia de 

deslocamento.  

Segundo o dicionário Online UOL Michaelis [http://michaelis.uol.com.br] 

Turismo significa: “1 Gosto das viagens. 2 Realizações das viagens de prazer ou 

recreio e esporte. 3 Prática esportiva de locomoção, por mero recreio ou prazer de 

viajar.[...]”. Já as Recomendações da Organização Mundial de Turismo / Nações 

Unidas sobre Estatísticas de Turismo o definem como: "As atividades que as 

pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos dos que 

vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, 

negócios e outros." A principal diferença entre essas definições é o fato de que na 

definição da OMT se incluem as viagens a negócios e não só as de lazer / prazer. 

Portanto, o turismo não vai se limitar a viagens de lazer2, mas pode ser considerada 

uma das formas de lazer, diferenciada das demais pelo fato da pessoa ter que se 

deslocar de seu lugar habitual de residência para praticá-lo.  

Considerando essas definições, percebemos que há marcadores de tempo 

que caracterizam a atividade, ou seja, para ser considerado turismo é necessário 

que esse deslocamento se dê por um período igual ou superior a vinte e quatro 

horas e inferior ao tempo de um ano. Outro fator importante que caracteriza a prática 

do turismo é que o referido deslocamento deve ocorrer para lugar diferente daquele 

em que o turista mantém sua residência. Portanto, a concepção de turismo denota 

deslocamento relacionado a condições espaço-temporais específicas.  

 

A compreensão do fenômeno turístico atual deve, necessariamente, passar 
por uma análise sobre o significado das viagens para os homens no 
decorrer da sua história. Estas quase sempre foram movidas por interesses 
econômicos, políticos e militares (CASTELLI, 1996). 
 

 

 Ao longo do tempo, agregam-se às viagens outras motivações, sendo gerada 

pelo tempo livre que os trabalhadores passaram a ter após conquistar direitos, como 

redução da jornada de trabalho e férias remuneradas. Estes fatores contribuíram 

                                                 
2
 Existem várias tipologias para o turismo. Castelli (1996) define que o turismo pode ser classificado 

por: de negócios, saúde, religião, férias, família, esporte, missão, seminários, congressos e outros. 
Andrade (2002) já diz que os tipos de turismo são: Turismo de férias ou de lazer, Turismo Cultural, 
Turismo ecológico ou ecoturismo, turismo desportivo, turismo de negócios, turismo de saúde, turismo 
religioso, turismo de aventura, turismo rural ou agroturismo, entre outros. Portanto, essa tipologia é 
bem vasta e difere de acordo com o autor. O que nos interessa é saber que existem estas várias 
segmentações e que o turismo se torna cada vez mais uma atividade bem diversificada. 
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para que as pessoas pudessem realizar viagens de lazer, de descanso, ou com a 

finalidade de conhecer novos lugares e culturas. 

 
 
 

 A viagem é uma ação decorrente de todo um contexto dentro do qual está 
inserida a sociedade em um determinado momento da história. O homem, 
ao descobrir a roda, o barco à vela, o motor a vapor e a explosão, 
paralelamente, ao inventar uma série de instrumentos que lhe permitiram 
melhor prever e controlar os fenômenos naturais viu que as viagens foram 
se tornando cada vez mais possíveis. (CASTELLI, 1996) 

 

 

 A evolução dos objetos técnicos nos permitiu que deslocássemos com mais 

facilidade e rapidez no território, aumentando a facilidade e o número de viagens ao 

longo do tempo. 

O turismo é um tema que vem sendo bastante discutido tanto no mundo, no 

Brasil bem como no Rio Grande do Norte. Veremos isso de acordo com os trabalhos 

que traremos para discussão no presente estudo. Estes trabalhos que iremos utilizar 

trazem várias discussões sobre a questão do turismo na ciência geográfica e em 

outras ciências também, o que evidencia o seu caráter transdisciplinar. 

 

 

- Evolução das pesquisas sobre turismo 

 

 

No livro Turismo e Pesquisa Científica: Panorama internacional x situação 

brasileira da autora Rejowski (1996), é feito um levantamento dos estudos realizados 

sobre o Turismo que passa da situação internacional a situação brasileira, o que nos 

ajuda a ter uma noção de como e quando a pesquisa científica em Turismo começou 

a se desenvolver, o que foi produzido e as disciplinas que costumam utilizar o 

Turismo como tema de pesquisa. 

 No primeiro capítulo Rejowski (1996) traz os primeiros estudos realizados 

sobre o Turismo no mundo, que foram encontrados no início da década de 1870. 

Wolf e Jorckzek, 1986 (apud Rejowski, 1996, p.15) analisam a evolução do turismo 

na Alemanha e constatam os primeiros estudos com enfoque geográfico: Die 

Bedeutung des Fremdenverkehrs (A importância do turismo), de Brougier, em 1902, 

e Der Fremdenverkehr (O Turismo), de Stradner, em 1905, sendo este último autor 
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quem introduziu o tema geografia do turismo na terminologia científica da atividade. 

E Sputz em 1919, com a Die Geographischen Bedigungen und Wirkungen des 

Fremdenverkehrs (Condicionantes geográficos e efeitos do turismo), como um dos 

primeiros autores a relacionar as viagens turísticas ao deslocamento espacial. 

 Segundo Panosso Netto (2010) a questão dos deslocamentos de pessoas 

entre países despertou o interesse de estudiosos já em fins do século XIX. Sendo 

que o primeiro trabalho científico em turismo que se tem notícia foi publicado em 

Zurique, em 1883, com o título Amtlicher bericht uber das scheizer hotelwesen 

(Relatório oficial sobre a indústria hoteleira suíça) de Eduard Guyer-Freuler. Em 

1905, foi publicado em Berna, Suiça, o Handworterbuch der sweizerischen 

volkswirtschaft, sozialpolitik und verwaltung (Dicionário manual de economia, política 

social e administração) no qual está uma das primeiras definições impressas de 

turismo que foi escrita por Eduard Guyer-Freuler. 

 

 

Dos fins do século XIX até a década de 1940, os principais estudiosos do 
turismo eram europeus, com destaque para os suíços, italianos, austríacos 
e alemães. São desconhecidos trabalhos de envergadura de norte-
americanos e latino-americanos antes de 1960. Esse fato é simples de se 
compreender, pois foi nos países europeus mais avançados industrialmente 
que a prática do turismo pode se desenvolver com mais força. (PANOSSO 
NETTO, 2010, p. 24-25) 

 

 

 Assim, podemos perceber que os estudos do turismo datam desde o século 

XIX, porém com forte concentração na Europa, já que este fenômeno já vinha se 

consolidando. No Brasil, os estudos são mais recentes, pelo fato do mesmo só 

tomar uma proporção maior, a partir de meados do século XX.  

 De acordo com Derruau (1977) o turismo desenvolve-se, sobretudo a partir do 

século XVIII, quando vê surgir ao mesmo tempo o romantismo e a revolução 

industrial. Desde então o movimento acompanhou o desenvolvimento da sociedade 

industrial e o do progresso material. O turismo foi considerado pela geografia 

durante muito tempo, uma atividade desprezível, ganhando uma amplitude que 

ultrapassa muitas vezes o rendimento dos maiores ramos tradicionais. Observou-se 

que tal atividade tinha transformado mais os Alpes do que a indústria o tinha feito.   

Rejowski (1996) faz um levantamento dos estudos científicos realizados sobre 

Turismo no Brasil, no período de 1975-92, no qual a autora constatou que a primeira 
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produção cientifica em turismo introduziu-se no meio acadêmico em 1975, com uma 

tese de doutorado na área de Geografia. Sendo o total de 55 produções, no período 

investigado pela autora, das quais: 37 dissertações de mestrado; 12 teses de 

doutorado e 06 teses de livre-docência. Sendo, dessas 55 produções, 09 dentro da 

Geografia e as demais na Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciências 

Sociais, Comunicação, Direito, Economia e Engenharia. Portanto, em 18 anos, 

Rejowski (1996) constatou a produção científica de nove estudos dentro da área da 

Geografia. Tendo sido a disciplina precursora em estudos turísticos no ano de 1975, 

com a tese de doutorado de Armando Corrêa da Silva, cujo tema foi “O Litoral Norte 

do Estado de São Paulo – Formação de uma Região Periférica”, produzida na USP, 

classificada como um estudo de caso. 

 A partir dos anos 1990 vamos perceber um numeroso aumento de estudos 

sobre o turismo em todas as áreas, visto o próprio desenvolvimento da pesquisa 

turística, com o crescimento do número de escolas e universidades com 

especializações e graus na área de turismo, hospitalidade e recreação; a evolução 

da tecnologia da informação, transformando oportunidades de pesquisa e facilitando 

o intercâmbio de informações entre os pesquisadores; aumento da quantidade e 

qualidade de estudos de pesquisadores dessas áreas, apresentados em eventos 

técnico-científicos (REJOWSKI, 1996, p.25).  

Rejowski (2002) faz uma periodização da evolução do turismo no Brasil, 

classificando-o nos seguintes períodos: 

- Primórdios – da colônia ao império (Séculos XVII e XIX): dos ranchos que atendiam 

aos tropeiros às viagens anuais dos senhores do café à Europa; 

- Primeiras manifestações (1900 a 1949) – das estações de cura e do cassinismo ao 

início do uso do automóvel nas viagens; 

- Expansão e organização do turismo (de 1950 a 1969) - da ampliação e melhoria da 

infra-estrutura de transportes e turística até a organização da atividade por 

associações e a elaboração de políticas; 

- Do sonho à decepção (1970 a 1989) – do intenso crescimento e das perspectivas 

otimistas à estagnação e decadência; 

- Retomada (de 1990 a 2000) – do crescimento de mercado interno aos grandes 

investimentos em vários e diferentes setores e da descoberta de novos segmentos 

de mercado. Portanto, vemos que o turismo no Brasil passou por diferentes 

motivações e impulsos, de acordo com a época de ocorrência.  
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- Panorama dos estudos sobre o turismo no contexto da Geografia 

 

 

Alguns autores da Geografia que trabalham com o tema fazem suas 

interpretações sobre o turismo.  

 

 

O turismo é uma das mais novas modalidades do processo de acumulação, 
que vem produzindo novas configurações geográficas e materializando o 
espaço de forma contraditória, pela ação do estado, das empresas, dos 
residentes, e dos turistas. (CORIOLANO, 2006) 

 

 

 O turismo é um fenômeno bastante complexo por envolver várias esferas da 

sociedade, desde o setor público, ao setor privado, indo até o cidadão comum, 

sejam residentes ou turistas que se deparam com o resultado dessa relação híbrida 

nos lugares. 

 

 

Denominamos híbrido – a presença conjunta do Estado, as corporações 
hegemônicas e, com menor peso de influência nesse tripé regulatório, os 
movimentos sociais organizados mais as associações relevantes de 
consumidores. (ANTAS JR, 2005, p. 173-174) 

 

 

A citação a seguir nos leva a perceber que o turismo é uma atividade que 

seleciona os lugares para se instalar e integrá-los na lógica do turismo mundial, 

aproveitando-se dos recursos locais. Diferentemente de outras atividades que se 

realizam no Rio Grande do Norte, como, por exemplo, as atividades salineira, 

petrolífera, ceramista e a fruticultura irrigada, que necessitam extrair os recursos 

naturais para desenvolver a sua produção, o turismo explora os recursos 

paisagísticos, culturais e históricos, utilizando também, além das belezas naturais, 

toda a infraestrutura disponível nesses lugares.  

 

 

O turismo materializa-se na lógica da diferenciação histórica e geográfica 
dos lugares e das regiões. É pertinente ao local tanto quanto ao mundial, 
pois domina as relações sociais históricas em função das mudanças e 
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reestruturação dos espaços aproveitando os recursos locais. (CORIOLANO, 
2006) 

 

 

Por ser a paisagem3 um dos recursos mais explorados pelo turismo, 

entendemos que além da necessidade de uma tecnoesfera, há uma psicoesfera que 

se cria em torno da atividade. Silveira (1999) define aptidão paisagística como o 

“conjunto de dados psiconaturais e técnicos de um lugar que constituem o domínio 

do visível, isto é, a paisagem. Os dados psiconaturais referem-se à apropriação que 

a psicoesfera faz daqueles elementos ditos naturais.” E coloca ainda que “assim, a 

aptidão paisagística é uma forma potencial da produtividade espacial, pois denota 

que a psicoesfera impõe aos lugares, com freqüência, uma valorização anterior à 

chegada da tecnoesfera – no sentido de concretização de uma função turística.” 

Assim, sendo a Psicoesfera o campo das ações, das intenções e das idéias, 

ela se torna indissociável da atividade turística; pois, para sua realização, é 

necessário que haja intenção, como, por exemplo: “As várias formas de agir do 

Estado, das organizações internacionais e das firmas globais do turismo que 

buscam prolongar e diversificar a rede de lugares através de novos objetos, 

organizações e calendários.” (SILVEIRA, 1999, p.198) A partir daí notamos a 

redutibilidade entre Psicoesfera e Tecnoesfera, pois as intenções e ações são 

direcionadas a criação de objetos turísticos e centros turísticos para que ocorra a 

realização da atividade turística. E por isso Silveira (1999) considera a Psicoesfera 

mais abrangente que a Tecnoesfera, e os lugares com aptidão paisagística são mais 

numerosos que os centros turísticos. 

Como veremos no decorrer do trabalho, esta maior abrangência da 

Psicoesfera, também se dá no Rio Grande do Norte, pois a principal atratividade do 

Estado é o turismo de sol e mar; por isso, podemos considerar todo o nosso litoral 

propício a essa atividade. Porém, no sentido da concretização de uma tecnoesfera, 

nem todo o litoral possui infraestrutura adequada para que esse turismo realmente 

ocorra. Segundo Bonilla e Bonilla (2007) o planejamento e a gestão de um destino 

                                                 
3 A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por frações de 
ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério. A paisagem é 
sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe uma multiplicidade de funções, e quanto maior o 
número destas, maior a diversidade de formas e atores. (SANTOS, 2008a, p.71)  
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turístico devem prestar atenção especial a manutenção e conservação dos recursos 

naturais e artificiais que representa o turismo4. 

Percebemos na atividade turística a valorização da paisagem como um 

conjunto heterogêneo, pois o natural é vendido, ou seja, o fato do lugar ter 

elementos naturais; e, não só naturais, mas também artificiais, esta condição 

qualifica essas formas como viabilizadoras das necessidades do turismo. Por 

exemplo, torna-se muito agradável para um turista ir para um local com belezas 

naturais, como o mar e as dunas, e que, unido a isto, existam ótimos equipamentos 

de hospedagem, de alimentação e de lazer. Ou seja, a heterogeneidade da 

paisagem acaba por ser utilizada como recurso promotor da venda turística dos 

lugares. 

Silveira (2003a) chama a atenção para o papel da publicidade como 

influenciadora da sociedade ao consumo, induzindo sobre o território formas de 

consumo não-material, entre elas o lazer e o turismo. “A multiplicação e a 

modernização dos centros turísticos são apenas manifestações desse fenômeno” 

(SILVEIRA, 2003a). Acrescenta ainda que “A proliferação dos roteiros turísticos e o 

crescimento do número de associados aos time-sharing – que em meados da 

década de 1990 era próximo a 30 mil – evidenciam a forma como o território se torna 

uma paisagem a ser consumida.” 

 
 

 
O turismo é um lazer especial dirigido às pessoas e grupos que podem 
consumir viagens, conforme os ditames do capital internacional. As redes 
de serviços destinadas ao turismo como a da hotelaria, por exemplo, levam 
em consideração as vantagens de localização representadas pela dotação 
em riquezas naturais (sol, mar, montanhas) bem como pelo valor do 
patrimônio cultural e histórico de um país (arquitetura, museus). São esses 
fatores, também as decisões das multinacionais especializadas que 
determinam a capacidade de um país receber turistas. (CORIOLANO, 2006)  

 

 

Estes são os fatores que tem forte influência para as redes de serviços 

internacionais escolherem os lugares e poderem se instalar, introduzindo o vetor 

vertical no lugar e tornando-o um dos pontos da rede mundial do turismo. Tendo em 

vista que a atividade turística se realiza apenas em pontos do território, estes são 

                                                 
4
 Citação original: “La planificación y gestión del destino turístico deben prestar uma atención especial 

al mantenimiento y conservación de los recursos naturales y artificiales que representan la oferta 
turística. (BONILLA e BONILLA, 2007, p.71) 
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analisados e escolhidos pelas empresas que vão se instalar de acordo com os 

critérios da lógica hegemônica. 

Coriolano (2006) nos diz ainda que “O turismo é uma prática social de 

apropriação e de dominação de muitos territórios, especialmente nos países 

tropicais.” Os países tropicais se deixam ser apropriados e dominados pelo turismo, 

de acordo com os ditames que interessam ao turismo mundial, pois, em muitos dos 

casos, não existem infra-estrutura e condições para receber turistas, ao contrário, de 

outros países cujas cidades são muito bem estruturadas, e por isso, não são 

pensadas exclusivamente para o turismo, o seu arranjo possibilita que essa 

atividade aconteça, por ser uma cidade bem planejada para quem nela vive, e, 

agradável também para quem a visita.  

Segundo Yázigi (2002), cabe ao geógrafo observar nos estudos turísticos, 

principalmente cinco elementos: a paisagem; a dinâmica das mudanças nas 

configurações geográficas; a política urbana e de preservação natural; a tecnologia e 

a história. Nesse sentido, observamos como o turismo perpassa as questões 

pertinentes à Geografia e como se torna essencial para contribuir nos estudos 

turísticos. 

De acordo com George (1974, p.108) “O turismo é extraordinariamente 

poluente, gerador da acumulação de resíduos, da construção voluntária ou 

involuntária da natureza” Por isso alguns autores como Wahab (1977) chegam a 

definir o turismo como uma indústria, pois gera poluição e por ser os produtos 

consumidos no local, formam exportações invisíveis. Porém o turismo faz parte do 

setor terciário da economia, produtor de bens e serviços. 

 

 

Em parte, é necessário construir as infra-estruturas de hospedagem, por 
outra parte é necessário organizar o espaço em função das necessidades 
que se entendem satisfatórias, financiamento do serviço. Financeiramente, 
a operação é garantida pela disponibilidade de financiamento 
correspondente a poupança destinada as férias e, eventualmente por 
mecanismos de crédito apropriado. Ela encoraja investimentos importantes 
fornecidos pelos grandes circuitos bancários e por seus intermediários, 
pelas sociedades industriais representam um desvio com relação aos 
investimentos propriamente industriais (GEORGE, 1974, p. 104). 

 

 

 Dois motivos foram muito importantes para a consolidação e a evolução do 

turismo: a conquista das férias dos trabalhadores, (Foi instituída férias remuneradas 
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pela primeira vez na França e na Bélgica no ano de 1936), que assim passaram a 

ter tempo livre para se deslocar; e acesso a crédito, a partir da disponibilidade de 

recursos pelas instituições bancárias e financeiras, permitindo, assim, que um maior 

número de pessoas pudessem ter condições de se deslocar, viajar. Notemos outros 

fatores que, a partir do avanço das técnicas e da evolução dos transportes, também 

influenciaram para os deslocamentos, as viagens e consequentemente o turismo. 

 

 

A civilização tecnicista multiplica, para muitos indivíduos, as possibilidades 
de contato, de recreação, de assistência, de participação (pelas facilidades 
de transporte), as estimulações pela publicidade e pela pressão do meio, 
mas também as obrigações e os riscos de dispersão (FRIEDMANN, 1968, 
p. 103). 

  

 

A evolução da técnica5 permitiu o crescimento e o aperfeiçoamento das 

estradas, dos transportes, das telecomunicações, da energia, enfim das bases 

materiais que dão sustentação e permitem uma maior circulação de pessoas, 

mercadorias, dinheiro, etc., aumentando assim o número de fluxos e a 

expressividade da atividade turística. 

Segundo (SANTOS, 2006, p. 171) “As características da sociedade e do 

espaço geográfico, em um dado momento de sua evolução, estão em relação com 

um determinado estado das técnicas.” Ou seja, a técnica proporciona o diálogo entre 

o homem e o seu entorno, contribuindo para a artificialização da natureza, de 

acordo, com as técnicas disponíveis em cada período. 

 “O progresso e a maior disponibilidade dos transportes, a aceleração dos 

deslocamentos e a força da publicidade convergem para que as pessoas sejam 

móveis nos pólos turísticos. Daí uma fragmentação dos lugares turísticos.” 

(SILVEIRA, 2002, p. 40) Portanto, percebemos que ao ter plenas condições de 

realização, a atividade turística, além de se intensificar influencia no uso do território. 

Um desses seria a fragmentação que se dá dos lugares considerados turísticos. 

                                                 
5 Autores como: J. Attall (1982); J. Rose (1974); Ortega y Gasset (1963); Heidegger; L. Mumford 

(1934); Ronald Anderton (1971); Hanna Arendt (1958, 1981); George (1974); Mandel (1980); Santos 
(2006), discutem a técnica e falam da sua evolução e seus diferente períodos. Ortega y Gasset 
(1963) afirma que não há homem sem técnica e esta varia em cada sociedade e momento histórico 
em função da idéia de bem-estar, periodizando-a em três momentos: Técnica do acaso, Técnica do 
artesão e       Técnica do técnico. A técnica é uma categoria primordial para pensar os elementos 
constitutivos do espaço geográfico, bem como as transformações decorrentes da ação humana. 
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Podemos dizer que esta fragmentação se expressa pela forma desigual que o 

território passa a ser usado, justamente por serem apenas alguns fragmentos que 

são voltados para o turismo. Complementando a discussão, Santos (2009, p.125) 

nos diz que “a modernização imposta do interior ou do exterior é sempre seletiva nas 

suas formas e nos seus efeitos. As variáveis modernas não são todas recebidas ao 

mesmo tempo nem no mesmo lugar.” 

 “Novas formas organizacionais nascem ao abrigo dessas fragmentações 

cruzadas: roteiros; pacotes turísticos e resorts; entre outros. É a venda de 

fragmentos geográficos para o consumo turístico.” (SILVEIRA, 2002, p. 40) Apenas 

pontos do território são usados para atrair os turistas, que ao chegarem aos lugares 

muitas vezes ficam circunscritos ao uso apenas desses fragmentos do território, sem 

ter uma noção geral da realidade. 

 Com base na visão dos vários autores aqui expostos e na realização da 

pesquisa empírica, podemos afirmar que o turismo é uma atividade seletiva e 

pontual, realizando assim um uso diferencial acentuado do território ou um uso 

hierárquico, na medida em que as empresas escolhem os lugares pelo conjunto de 

circunstâncias vantajosas do seu ponto de vista. Observamos que este uso 

hierárquico, seletivo e pontual do território pelas empresas ligadas ao turismo, 

também se dá no Rio Grande do Norte, como veremos nos próximos capítulos. 

A discussão que Yázigi (1998) desenvolve no que tange ao confinamento 

territorial é primordial para o entendimento do turismo e de sua seletividade e 

pontualidade. Assim, vejamos o que ele diz: 

 

Tanto quanto o lazer, o turismo, também vem registrando confinamentos e 
aqui é importante conhecer suas principais manifestações, para melhor 
discernir o fenômeno. O confinamento territorial do turismo pode ser 
entendido como uma extensão contínua de interesses ambientais, 
equipamentos e serviços, microcosmos, no perímetro dos quais tem de se 
dar a vida turística, que alguns preferem chamar de bolha. (YÁZIGI, 1998, 
p.54) 

 

Assim, para Yázigi (1998) as razões do confinamento são múltiplas e não só 

de segurança. As formas de confinamento são definidas por condicionantes naturais 

e pelas modalidades de equipamentos territoriais: O confinamento em grandes 

complexos, o confinamento em hotéis, o confinamento em zonas turísticas, o 
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confinamento por segregação social, o confinamento pela violência, o confinamento 

causado por acidentes geográficos e o confinamento provocado pela feiúra. 

 

 

No entanto, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o 
Brasil, com violência, miséria, desleixo material, incapacidade técnico-
administrativa e até insalubridade forçam o surgimento de bolhas, como 
uma solução de vida, para quem tem dinheiro. (YÁZIGI, 1998, p.55) 
 

 

 Portanto, ao invés de tentar sanar estes problemas que afetam toda a 

população, a solução que se encontra para os países subdesenvolvidos é confinar 

os turistas para que não se deparem com os problemas que ocorrem no cotidiano 

dos lugares.  

Modernamente, o uso dos objetos pelos sujeitos e suas ações decorrem da 

técnica, da ciência e da informação. Assim, o turismo deve ser entendido, 

atualmente, como elemento vinculado ao meio em que estamos inseridos; ou seja, 

definido por Santos, como meio técnico-científico-informacional; expressão própria 

do período da globalização em que estamos vivendo.  

O entendimento do que é turismo deve perpassar a concepção de que “o 

espaço é um misto, um híbrido, um composto de formas-conteúdo.” (SANTOS, 2006, 

p.25) No nosso caso, levaremos em conta o espaço marcado pelo conteúdo 

extremamente técnico, dotado de objetos técnicos, na perspectiva de que a criação 

desses objetos é voltada para a realização da atividade turística no RN. Portanto, é 

pensando no uso do território pelo turismo, no meio técnico-científico–informacional, 

que devemos estudar este fenômeno pela Geografia atualmente. 

 

 

O meio técnico-científico-informacional é a nova cara do espaço e do 
tempo. É aí que se instalam as atividades hegemônicas, aquelas que têm 
relações mais longínquas e participam do comércio internacional, fazendo 
com que determinados lugares se tornem mundiais. (SANTOS, 1997, p.21)  

 

 

É o que ocorre atualmente com a atividade turística, onde os atores 

hegemônicos se instalam, tornando estes lugares inseridos na ordem global. 

Ocorrendo também em alguns lugares do nosso Estado, que se tornam atrativos 
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turísticos mundiais. Por isto é necessário entender como se dá esse processo e 

quais os motivos da escolha destes lugares.  

Santos (2006) afirma que a Geografia pode buscar entender o mundo através 

das formas geográficas. Portanto, buscaremos entender o turismo no Rio Grande do 

Norte, a partir do estudo das materialidades postas, ou seja, dos sistemas de objetos 

turísticos implantados ao longo dos diversos momentos históricos. 

Em se tratando da relação espaço/tempo, Santos (2006) propõe que “A 

periodização histórica poderia ser o instrumento adequado para enfrentar o 

tratamento do espaço em termos de tempo.” Nesse sentido, é necessária uma 

periodização, pois é através dela que poderemos entender como se dão os 

diferentes usos nos diversos momentos históricos (trabalharemos com mais detalhes 

essa questão no capítulo 3). Assim, cada período se caracteriza por extensões 

diversas de formas de uso. 
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CAPÍTULO 2 - ESTADO DA ARTE: ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O 

TURISMO. 

 

A construção do Estado da Arte se torna um desafio importante por ter um 

caráter bibliográfico, o qual necessita ser feito um mapeamento e uma discussão da 

produção acadêmica realizada até hoje, buscando os aspectos e dimensões que 

vem sendo utilizados e destacados em diversas épocas e lugares referente ao tema 

que iremos trabalhar. O Estado da Arte, portanto, é fundamental para embasar a 

pesquisa e propor o que pode ser feito diferentemente das pesquisas que vem 

sendo realizadas.  

Dividimos este capítulo em dois momentos: traremos primeiramente um 

levantamento das pesquisas realizadas sobre o turismo na Geografia e em um 

segundo momento pesquisas especificamente sobre o turismo no Rio Grande do 

Norte. 

O tema que pretendemos trabalhar exige um levantamento de trabalhos que 

discutam o processo do turismo, principalmente na Geografia que é o nosso maior 

interesse. No empírico levantaremos o que existe de produção de trabalhos sobre o 

Rio Grande do Norte, nos interessando principalmente trabalhos que tratem do 

turismo e da influência desse processo no uso do território. 

 

- Pesquisas realizadas sobre o turismo na Geografia 

 

 

Cruz (2002) na obra Política de turismo e território a autora faz uma discussão 

da relação entre o turismo e o território e as políticas nacionais e regionais de 

turismo e (re)ordenamento do território, voltado para a discussão da Região 

Nordeste trazendo para o centro desta discussão a política de megaprojetos 

turísticos e o PRODETUR-NE. A respeito da atividade turística na década de 1990, a 

autora constata que: 

 

 

 A valorização da atividade turística no Brasil, a partir da década de 1990, 
resulta de diferentes fatores conjugados, como o crescente significado 
econômico do setor de serviços no mundo e, inserido neste, o turismo; a 
chamada potencialidade natural turística do país; a disponibilização de 
capitais estrangeiros para financiamento de projetos e os posicionamentos 
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público e privado favoráveis ao desenvolvimento da atividade. Um marco 
dessa mudança é a Política Nacional de Turismo, instituída no primeiro 
mandato do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). (CRUZ, 
2002) 

 

Cruz (2002) constata ainda que as políticas regionais de turismo para o 

Nordeste, abrigam processos distintos e ao mesmo tempo complementares, de 

apropriação e de produção de espaços pelo turismo e para o turismo. Um deles 

seria uma urbanização turística dos lugares e o outro uma urbanização para o 

turismo. No primeiro caso cria-se todo o sistema de objetos (infra-estrutura) 

necessário à atividade turística e no segundo caso, cria-se, apenas, a infra-estrutura 

suporte para a atividade turística; urbaniza-se, prevendo-se (e desejando-se) o uso 

turístico futuro, dessa dupla complementar de ações resulta uma nova organização 

socioespacial. 

Cruz (2007) em um dos seus livros, intitulado Geografias do turismo: de 

lugares a pseudo-lugares trata do turismo a partir do mundo, pois para ela “É o 

mundo que explica o turismo e não o contrário.” Buscando assim compreender a 

inserção da atividade turística nessa totalidade. Traz ainda uma importante 

discussão da idéia de não-lugar, disseminada e utilizada por muitos geógrafos, 

principalmente os que trabalham com turismo, colocando- o como não operacional, 

pertinente ou coerente. Assim, ela traz a idéia de pseudo-lugares e faz também uma 

discussão sobre as redes, o território e o turismo. 

No ano de 1995 foi realizado o Congresso Internacional de Geografia e 

Planejamento do Turismo: “Sol e Território”, pelo Departamento de Geografia da 

USP, o qual deu origem a três livros com os textos produzidos e discutidos no 

congresso. Um intitulado Turismo: Impactos Socioambientais, organizado por Amália 

Inês Geraiges de Lemos o qual trouxe os temas: Turismo, Meio Ambiente e 

Impactos Espaciais; Turismo em áreas protegidas; Impactos socioculturais do 

turismo; Políticas de turismo e Turismo: Representações e Tendências, outro 

intitulado Turismo: Espaço, Paisagem e Cultura, organizado por Carlos, Yázigi e 

Ariza da Cruz (1996), o qual trouxe temas como: Espaço, Lugar, Percepção; 

Planejamento e Paisagem e o outro intitulado Turismo e Geografia: Reflexões 

Teóricas e Enfoques Regionais, organizado por Adyr Rodrigues (1996), o qual, os 

principais temas abordados foram: Aportes Teórico-Metodológicos à Geografia do 
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Turismo; Turismo como vetor do desenvolvimento; Turismo: modelo sol e praia e 

Turismo e Lazer: Fenômenos essencialmente urbanos.  

Este congresso acarretou um grande avanço em produção bibliográfica na 

temática do turismo dentro da Geografia, com importantes textos publicados. Como 

o de Knafou (1996), Turismo e Território: Por uma abordagem científica do turismo, o 

qual o autor traz para discussão: a questão das idéias prontas do turismo que 

acabam por deformar o fenômeno; o fato de o turismo ser um campo de pesquisa 

dominado pela visão econômica; as três fontes de turistificação dos lugares e dos 

espaços; e os três tipos de relação entre turismo e território. As três fontes de 

turistificação dos lugares e dos espaços abordada por ele são: “Os turistas que 

estão na origem do turismo”, “O mercado é a segunda fonte de criação de lugares 

turísticos” e “A terceira fonte: planejadores e promotores „territoriais‟”. Para o autor 

hoje a principal é a segunda fonte, pois, “a origem reside na concepção e na 

colocação de produtos turísticos, e não mais, diretamente nas práticas turísticas em 

si.” Por último o autor aborda os três tipos de relação entre turismo e território, que 

são: “Pode existir territórios sem turismo”, “Pode existir também um turismo sem 

território” e “Pode, enfim, existir territórios turísticos.” Portanto, a existência de 

territórios turísticos, implica que estes são criados para os turistas, os quais sem eles 

não haveria razão de sua existência.  

Outro texto apresentado no Congresso Internacional de Geografia e 

Planejamento do Turismo: “Sol e Território” e posteriormente publicado, foi o de 

Arlete Moysés Rodrigues (1996) que entende que “A indústria do turismo produz 

espaços delimitados e espacialmente destinados a um determinado tipo de consumo 

– o consumo da natureza – através dos denominados “serviços” do turismo.” A 

autora destaca em seu texto que trata de dois tipos diferentes de “venda do 

território”: um que é a venda do natural, que vai da neve ao sol e o qual ela se detém 

e o outro de vender o passado histórico através do conjunto de edificações de um 

dado período histórico. 

Moysés Rodrigues (1996, p.58) discute que se a atividade do turismo não é 

nova, a forma de produzir estes espaços é tecnologicamente mais arrojada e 

moderna. Assim, ela acrescenta que a atividade turística não é uma atividade nova, 

mas suas formas que tem se tornado modernas.  

Adyr Rodrigues é uma autora que discute bastante o turismo a partir da 

ciência geográfica. Sua iniciação neste tema ocorre com a sua tese de doutorado, 
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concluída em 1985. Uma de suas primeiras produções foi o livro Turismo e Espaço: 

rumo a um conhecimento transdisciplinar (1997c). Neste livro a autora reúne 

diferentes textos apresentados em eventos nacionais e internacionais, desde os 

anos que começou a se dedicar a esta temática. Trazendo inclusive o texto “Águas 

de São Pedro – Mito e Realidade”, o qual apresenta algumas conclusões da sua 

tese de doutorado. Traz também textos que discutem: As perspectivas do turismo 

para o século XXI; A questão do lugar, do não-lugar e da realidade virtual no turismo 

globalizado; Reflexões entre a Geografia e o Turismo; A urbanização do Brasil e o 

fenômeno do turismo, entre outros. 

Logo em seguida, organiza três livros os quais foram fruto do 1º Encontro 

Nacional de Turismo com Base Local. Um deles intitulado Turismo e 

Desenvolvimento local (1997b) trazem vários textos, enquadrados dentro dos 

seguintes temas: O turismo como desafio do desenvolvimento; Turismo e ordenação 

territorial e o Turismo no processo educativo. Trazendo um texto de sua autoria 

intitulado “Turismo local: oportunidades para inserção”. Outro livro com o título 

Turismo. Modernidade. Globalização (1997d), os textos foram divididos dentro dos 

temas: Turismo e Globalização; Turismo e impactos socioculturais e Turismo e 

porvir: o nordeste em foco.”  

O terceiro e último livro fruto deste encontro tem o título Turismo e Ambiente: 

Reflexões e propostas (1997a), este traz uma discussão da polêmica entre turismo e 

ambiente, pois, como coloca a autora “o turismo como importante fenômeno global 

é, sem sombra de dúvida, um dos maiores responsáveis pelos impactos ambientais 

negativos, particularmente nas zonas costeiras do mundo intertropical, onde assume 

características massivas.” A partir disto se estruturou um discurso sobre o turismo 

como depredador do ambiente. E em contrapartida, há outra corrente que vê no 

turismo uma forma de salvaguarda do ambiente. Portanto, para Adyr Rodrigues, 

entre estas duas posições extremas há que se deixar de lado os radicalismos no 

sentido de buscar uma compreensão do fenômeno do turismo em diversas escalas 

geográficas e em territórios precisos, com mais embasamento científico e 

despojando-se de idéias preconcebidas. Sendo assim este livro organizado em duas 

partes. A primeira com reflexões teóricas e a segunda com estudos de caráter 

empírico. Todos estes livros organizados por Adyr Rodrigues foram publicados logo 

após a realização do encontro em 1997. Assim, com a qualidade dos textos 
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produzidos percebemos que as discussões feitas neste congresso trouxeram um 

grande enriquecimento para a temática do turismo. 

Adyr Rodrigues (2006) discute o “modelo economicista” como modelo de 

implantação do turismo e traz que este modelo, que denomina também de modelo 

tecnocrático-hegemônico, está subordinado a um sistema reticular de fluxos que 

vincula-se aos sistemas produtivos globais, dominados por macroatores, que produz 

a valorização seletiva dos lugares, conjugando possibilidades (mundo) como 

oportunidades (locais).  

 

 

Expressa uma solidariedade do tipo organizacional verticalizada, cujas 
relações de agregação e cooperação entre os atores produzem uma 
estrutura em que predominam fatores externos aos espaços de sua 
incidência, configurando, portanto, territórios descontínuos, unidos por 
pontos em rede. Trata-se de uma regulação subordinada porque, na sua 
maior parte é capitaneada por macroempresas transnacionais. 
(RODRIGUES, 2006, p. 307).  

 

 

Artigo rico teoricamente que enquadra a Teoria Miltoniana na questão do 

turismo, relacionando a realidade com as questões modernas do turismo. 

Castelli (1996) faz um estudo sobre o turismo e considera como uma 

atividade marcante do século XX. Para ele: 

 

 

 O turismo é uma atividade marcante na sociedade industrial. No século XX, 
tornou-se uma atividade na qual se engajam milhares de pessoas de todas 
as nações do mundo. Ele passou a ocupar um lugar de destaque nas 
relações internacionais. Daí o surgimento de inúmeras organizações 
turísticas, organizações nacionais e internacionais, quer em nível 
governamental, quer em nível não-governamental. (CASTELLI, 1996) 

 

  

Eduardo Yázigi (1998) publica uma de suas primeiras, da sua vasta obra 

dedicadas ao turismo e ao planejamento intitulada: Turismo: uma esperança 

condicional.  Este livro é dividido em quatro partes: a primeira trata dos problemas e 

fatos gerais da questão do turismo; a segunda, da degradação ambiental trazendo a 

questão do vandalismo paisagístico; a terceira, da definição do turismo a ser 

perseguido, colocando a necessidade do aprimoramento da idéia de lugar e o 
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ecoturismo como uma doce ilusão; a quarta e última, do aparelhamento da 

administração trazendo a questão da responsabilidade municipal no planejamento 

do turismo. A partir dos temas que o livro trata podemos ter uma noção de seu rico 

conteúdo. 

Eduardo Yázigi (2001) publica o livro A alma do Lugar: Turismo, planejamento 

e cotidiano em litorais e montanhas, o qual discute os conceitos clássicos da 

geografia e afirma que o lugar é insuficiente para entender o planejamento nas 

escalas do cotidiano e do turismo e o que está em jogo é a alma do lugar. Trazendo 

também discussões sobre o planejamento urbano e regional, identidade, litoral, 

montanha, algumas dessas discussões voltadas para municípios do Estado de São 

Paulo. 

Eduardo Yázigi publica posteriormente o livro Turismo e paisagem (2002), o 

qual é organizador e traz textos de vários autores ligados a questão da paisagem. 

Como a questão da paisagem face ao fato cultural e à percepção discutidos por 

Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes e Lucrecia d‟Aléssio Ferrara; reflexões sobre o 

urbanismo turístico por Rebeca Scherer e Rita de Cássia Ariza da Cruz; questões 

específicas do turismo no Brasil por Iná Elias de Castro, Euler Sandeville Jr. E 

Ângelo Serpa; metodologia no trato da paisagem litorânea por Sílvio Soares Macedo 

e aspectos teatrais da paisagem por Celso Nunes. O texto de introdução 

desenvolvido por ele trata da importância da paisagem, onde coloca que “Não se 

pode, como muitos pretendem, reduzir o turismo à mera questão da paisagem – 

seria falseador demais.” Para ele é necessário dignificar o cotidiano, pois a melhoria 

do nosso cotidiano tornaria a busca pelo diferencial do turismo algo menos intensa, 

incluindo toda carga negativa dos impactos ambientais e sociais. Pois, quem vive 

num lugar com múltiplas virtudes, não priorizará suas incursões turísticas por lugares 

muito parecidos com os seus. 

Logo em seguida Yázigi publica o livro Civilização Urbana, planejamento e 

turismo: discípulos do amanhecer (2003), a qual é uma obra que o autor busca 

mostrar a inseparabilidade entre turismo e planejamento urbano e regional, 

pertencendo tanto a uma teoria geral do planejamento, como à organização espacial 

do turismo, que para ele tem de estar nela contida. Traz também o padrão 

degradante de urbanização do nosso país, tentando dar fôlego aos que acreditam na 

construção de uma civilização brasileira. 
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A última publicação de Yázigi (2009) intitulada Saudades do futuro: Por uma 

teoria do planejamento territorial do turismo tem uma abordagem inédita no Brasil 

por teorizar e por em discussão os principais pontos da organização territorial do 

turismo, a começar pela crítica do próprio planejamento que segundo o autor, não 

consegue ser verdadeiramente territorial ou regional. 

Coriolano se dedica ao estudo do turismo, principalmente no Estado do 

Ceará, “motivada pelo professor Milton Santos a se dedicar a questão do turismo a 

partir de outra visão que não fosse a do mercado” (REZENDE, 2008). Publica assim 

sua obra fruto desta dedicação, resultado de um Encontro Nacional realizado na 

UECE, Luzia Neide Coriolano (1998b) organizou o livro: Turismo com ética, o qual 

traz contribuições de vários autores do Brasil e do exterior. Os trabalhos enfocam os 

temas relacionados à: Ética, Cultura, Patrimônio, Lazer, Participação e Lugar. 

Coriolano (1998a) publica o livro Do local ao Global: o turismo litorâneo cearense, 

apresentando uma análise do turismo litorâneo, privilegiando o lugar e a cultura no 

desenvolvimento da atividade que se coloca entre as mais promissoras do próximo 

milênio. Esta obra colo também em debate os pressupostos para o desenvolvimento 

de um turismo sustentável.  

Coriolano e Lima (2003) publicam os trabalhos apresentados no I Seminário 

Internacional de Turismo Sustentável, que levantam discussões sobre experiências 

de turismo comunitário, realizadas com responsabilidade socioambiental em vários 

lugares do Brasil.  

Coriolano junto com Mello e Silva (2005) discutem em seu livro Turismo e 

Geografia: Abordagens Críticas, uma discussão sobre o entendimento da atividade 

turística no olhar do geógrafo, ampliando o conhecimento de seu valor no processo 

da história do mundo moderno trazendo os conceitos da Geografia que considera 

necessário para discutir o turismo. 

O livro O Turismo e a Relação Sociedade Natureza: realidades, conflitos e 

resistências (2007), organizada pelos professores cearenses Luzia Neide Coriolano 

e Fábio Perdigão Vasconcelos, é fruto do Mestrado Acadêmico em Geografia da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). Este livro trata da compreensão do turismo 

como atividade econômica que se apropria e produz espaços e territórios, num 

processo, denominado relação sociedade-natureza. 

Lima também é um pesquisador que se dedica as questões do turismo 

ligadas a Geografia, trabalhando também com o turismo no Ceará. Luiz Cruz Lima 
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(1998) organiza o livro Da Cidade ao Campo: A diversidade do saber-fazer turístico, 

sendo o segundo volume fruto de um Encontro Nacional realizado na UECE. Dos 

textos que compõem o livro, predominam os de temas relacionados ao turismo, 

urbano, rural e religioso e também algumas discussões sobre o Nordeste brasileiro.  

Lima e Falcão da Silva (2004) publicam o livro O Local Globalizado pelo 

Turismo: Jeri e Canoa no final do século XX, o qual traz o processo de mediação 

entre o lugar e o mundo, respaldado pelo turismo. Analisando praias e comunidades 

do Ceará, introduzidas no turismo. 

Castrogiovanni (2001) organiza o livro Turismo Urbano o qual se preocupa 

com a questão da cidade e das mudanças que o processo de globalização tem 

provocado nelas. Procurando auxiliar na construção de uma teoria do turismo 

voltada para a reflexão do urbano.  

Assim, percebemos que na Geografia existem vários pesquisadores que vem 

se dedicando ao estudo do tema, dando densidade para a discussão. No Rio 

Grande do Norte o turismo também vem sendo bastante estudado mostrando a 

importância e a expressividade do processo, como veremos a seguir. 

 

 

- Pesquisas realizadas sobre o turismo no Rio Grande do Norte  

 

 

A seguir, levantamos alguns trabalhos realizados dentro da perspectiva do 

empírico que iremos trabalhar, ou seja, o Rio Grande do Norte, relacionado a 

questão do turismo que nos darão suporte para esta discussão.   

Na década de 1990 existem três monografias do Departamento de Geografia 

da UFRN, tratando sobre o tema do Turismo. A primeira com enfoque para o 

Ecoturismo, Vieira (1996), cujo tema é: “Levantamento de potencialidades para a 

prática de ecoturismo no litoral sul oriental do RN”; a segunda uma análise do 

desenvolvimento do turismo na Orla da praia de Ponta Negra, Freitas (1997), 

intitulada: “O desenvolvimento do turismo e a organização do espaço: o caso da Rua 

Erivan França” e a terceira um estudo de Oliveira (1998) sobre a praia de Pipa, cujo 

título é: “O uso da paisagem natural pelo turismo em Pipa/RN.” 

Araújo (2002) traz na Dissertação de Mestrado em Arquitetura, pela UFRN, o 

tema “Uma Viagem Insólita: de um território pesqueiro a um “paraíso” turístico – 
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Pipa/RN” e como a autora coloca, seu objetivo foi buscar compreender e interpretar 

as mudanças socioespaciais que ocorreram na Praia da Pipa/RN, decorrentes da 

expansão da atividade turística e seus reflexos no território, no período 

compreendido entre os anos de 1970 e os dias atuais. Reportando à nova 

territorialidade que emergiu com a expansão da atividade turística para o litoral 

norte-rio-grandense, atraída pela praia e pelo sol, que fez convergir para essa área, 

produtores e consumidores não apenas locais, mas também, regionais, nacionais e 

internacionais. Esse trabalho será interessante para nós pelo fato de trazer a 

questão das mudanças e da modernização que ocorreu em uma das praias mais 

visitadas do nosso Estado. 

Amaral (2008) na Dissertação de Mestrado pelo departamento de Geografia 

da UFRN, cujo, tema é “A dinâmica territorial da cultura e do turismo em 

Mossoró/RN – Uma análise geográfica” trouxe em questão a dinâmica da cultura e 

do turismo na cidade de Mossoró/RN, buscando verificar de que forma processa-se 

essa dinâmica territorial da cidade, nos últimos anos, a partir de eventos como o 

Mossoró Cidade Junina, Auto da Liberdade e Festa de Santa Luzia. Dando-nos um 

panorama da questão do turismo na cidade de Mossoró e os motivos pelo qual essa 

atividade veio ganhando grandes proporções nos últimos anos. 

Costa (2007) na Dissertação de Mestrado pelo departamento de Geografia da 

UFRN trabalha com o tema “Trabalhadores de verão: políticas públicas, turismo e 

emprego no Litoral Potiguar” e traz para debate os discursos do turismo enquanto 

gerador de emprego e desenvolvimento local, sem deixar de levar em conta a 

qualidade destes empregos, para isto ele questiona se a política pública de turismo 

denominada PRODETUR/RN I foi eficaz para geração de empregos nos municípios 

contemplados. Concluindo que Natal é o município central do produto turístico e os 

demais contemplados pelo PRODETUR/RN I periféricos. 

Marcelino (1999) conclui a Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais, 

pela UFRN, com o título “O Turismo e a transformação do espaço e da paisagem 

litorânea potiguar.” Tratando da modificação da paisagem e do espaço litorâneo 

potiguar a partir do turismo. 

Nascimento (2008) e sua Dissertação de Mestrado em Geografia pela UFRN, 

intitulada “Geografia, Turismo e Meio Ambiente: Uma nova face do litoral dos 

municípios de Extremoz e Ceará-Mirim/RN.” Sendo o objetivo deste estudo as 

transformações espaciais e suas implicações sócio-ambientais emergentes no 
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processo de produção do espaço turístico litorâneo dos municípios de Extremoz e 

Ceará-Mirim/RN, nos anos de 1997 a 2007. Com o estudo a autora conclui que 

estas localidades estão inseridas no contexto da economia global, se traduzindo 

pela exclusão social, formas de apropriação privada de espaços públicos e áreas de 

proteção ambiental como dunas, praias, lagoas, acentuação das desigualdades de 

renda numa região que possui uma problemática social crônica por ser desprovida 

de investimentos, ausência do poder público local, onde os interesses econômicos 

são prioritários frente às questões ambientais e aos interesses e vontades 

populares. 

Neverovsky (2005) Dissertação de Mestrado em Arquitetura pela UFRN 

trabalha com o tema “De Gata Borralheira a Cinderela: Nova Espacialidade 

Decorrente do Desenvolvimento Turístico, Diferenciada Pelo Estilo de Vida em 

Ponta Negra, Natal/RN”. Mostra os inúmeros investimentos para o desenvolvimento 

turístico de Natal e as mudanças que o bairro de Ponta Negra sofreu, a partir da 

inserção desta atividade na cidade de Natal. E para ela esse processo tem 

mascarado as desigualdades sociais e culturais assim como a apropriação territorial 

por uma elite econômica. Sendo os espaços apropriados pelos investidores do setor 

turístico, investidores privados, agentes e produtores imobiliários, onde a 

desigualdade não é apenas econômica, mas também cultural. Trabalho interessante 

por nos mostrar a modernização dos sistemas de objetos turísticos de um dos 

principais bairros afetados pelo turismo na cidade de Natal. 

Oliveira (2006) com a Dissertação de Mestrado nas Ciências Sociais pela 

UFRN, intitulada “Cidades e turismo sustentável: a cooperação interinstitucional no 

Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Pólo Costa das Dunas/RN”. Este 

estudo teve como objetivo compreender como acontece a cooperação 

interinstitucional existente entre os agentes (Estado, iniciativa privada e terceiro 

setor) que compõem o Conselho de Desenvolvimento do Pólo Costa das Dunas/RN, 

região litorânea potiguar onde são investidos os recursos oriundos do 

PRODETUR/NE. O autor propõe a possibilidade de um modelo de desenvolvimento 

alternativo, baseado nos princípios de sustentabilidade. 

Silva (2007) traz para sua Dissertação de Mestrado em Geografia pela UFRN 

“O processo de urbanização turística em Natal: a perspectiva do residente.”, uma 

análise do processo de urbanização turística de Natal na perspectiva do residente, 

considerado como agente produtor do espaço turístico. Reforçando a importância da 
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participação do residente diante do planejamento turístico, considerado pela autora 

um agente fundamental para a sustentabilidade dos espaços turísticos.  

Taveira (2008) concluiu sua Dissertação de Mestrado que apresenta o título: 

“Políticas de Turismo e Comunidade Local no Litoral Potiguar.” O estudo é focado 

na discussão sobre as políticas públicas de turismo vigentes no Rio Grande do Norte 

e suas contribuições para inserção das comunidades locais litorâneas na atividade 

turística. Concluindo que, o modelo de desenvolvimento de turismo no Rio Grande 

do Norte é reflexo da forma de vida da sociedade, em condições precárias. que as 

comunidades vivem. Que o modo de inclusão no turismo é quase incipiente. 

Cruz (1995) conclui sua Dissertação de Mestrado na Geografia Humana na 

USP, tratando do projeto do Parque das Dunas e da Via Costeira, cujo título é: 

“Turismo e impacto em ambientes costeiros: projeto Parque das Dunas Via Costeira, 

Natal (RN)”. Este trabalho nos servirá como importante fonte de informação por 

tratar de um dos principais projetos que deu um importante passo para o 

desenvolvimento do turismo em Natal. 

Furtado (2005) concluiu tese de doutorado nas Ciências Sociais pela UFRN, 

voltada para questão do turismo na cidade de Natal/RN, cujo título é: “A “onda” do 

turismo na cidade do sol: a reconfiguração urbana de Natal.”, na qual analisa as 

imbricações socioeconômicas que remodelam os espaços sob a égide da nova 

economia do setor de serviços capitaneada pelo turismo, em um intenso processo 

de reconfiguração da cidade. Para a autora as mudanças na cidade se deveram a 

relação público-privada (via políticas públicas) na formação dos novos espaços e na 

remodelação de áreas antigas da cidade que contribuíram para que a atividade 

turística dela se apropriasse.  

Furtado (2007) publica um artigo sobre a trajetória do turismo em natal, 

abordando a sua história a partir das primeiras iniciativas até a explosão da 

atividade. Enriquecedor por trazer dados da evolução e implantação da infra-

estrutura e equipamentos urbanos voltados para o turismo. 

Fonseca (2005) publica o livro Espaço, Políticas de Turismo e 

Competitividade que foi originada pela sua tese de doutorado e traz reflexões 

aprofundadas em relação ao turismo, revelando mecanismos que contribuem para 

melhor compreensão dos processos de produção e reprodução do espaço urbano 

do Rio Grande do Norte, ressaltando o papel das políticas públicas nas recentes 
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transformações da atividade turística. Trazendo dados importantes do considerado 

pela autora “Sistema Turístico Potiguar”. 

Fonseca (2007) publica ainda um artigo enfocando o Turismo e o Rio Grande 

do Norte, chamado Tendências atuais do turismo potiguar: a internacionalização e a 

interiorização, trazendo uma discussão do fenômeno turístico atual no Rio Grande 

do Norte e mapeando os municípios que recebem investimentos estrangeiros para o 

turismo, que tipo de equipamentos turísticos são implantados e de onde vem este 

capital investido.  

Fonseca (2008) publica outro artigo denominado Competitividade Turística e 

Racionalidade Espacial do Litoral Potiguar, no qual, mostra que muitas áreas 

economicamente periféricas tem se estruturado com o objetivo de se inserir nos 

fluxos turísticos globais. Traz também os investimentos que vem sendo feito a partir 

do modelo turístico hegemônico adotado, ocorrendo a implantação de grandes 

empreendimentos turísticos a maioria de investimentos estrangeiros, acompanhando 

a lógica do turismo mundial, como os resorts, os denominados “condotéis” e ainda 

os “meios de hospedagens-residências-golfe”. 

Abordando o Rio Grande do Norte como um todo e sua relação com o turismo 

e o lugar, Lima (2003), publica o livro Geografia do Rio Grande do Norte: O turismo e 

o lugar, trazendo uma discussão teórica prévia do turismo e da Geografia do turismo 

e depois se detém as características da organização do espaço norte-rio-grandense, 

sua diversidade paisagística e suas possibilidades econômicas.  

Oliveira Silva (2010) em dissertação de mestrado do programa de pós-

graduação em geografia da UFRN intitulada A residência secundária e o uso do 

espaço público no litoral oriental potiguar analisou a relação dos 

consumidores/usuários de residências secundárias com o espaço público 

identificando como o poder público vem atuando e se manifestando com relação a 

ocupação do litoral nisiaflorestense; como também verificou de que forma a 

residência secundária tem se apropriado privadamente dos acessos públicos 

costeiros. 

Ferreira (2009) em dissertação de mestrado do programa de pós-graduação 

em geografia da UFRN intitulada Planejamento e Ordenamento Territorial do 

Turismo na Região Metropolitana de Natal-RN analisou o turismo e sua relação com 

a (re)produção das desigualdades socioterritoriais no âmbito da Região 
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Metropolitana de Natal (RMNatal), a partir do planejamento e do ordenamento 

territorial da atividade. 

No sentido de contribuir com o estudo do turismo no Rio Grande do Norte nós 

discutiremos nesta pesquisa como se dá o uso corporativo do território norte-rio-

grandense pelas funcionalidades do turismo. Apesar de estudarmos o mesmo tema 

que já vem sendo estudado por outros pesquisadores, utilizamos neste estudo um 

olhar e uma análise diferente das demais pela opção teórica, a partir do nosso 

sistema coerente de idéias que inclui a idéia de uso corporativo do território. 

Portanto, a proposta desta pesquisa é entender como o território norte-rio-

grandense vem sendo usado pelo turismo no RN, corporativamente, seletivamente, 

pelos agentes hegemônicos e o poder público que estão envolvidos neste processo 

e quais as consequências deste uso para o Estado e a sua população. 
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CAPÍTULO 3 – PERIODIZAÇÃO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 

Para entendermos o arranjo atual dos lugares, podemos nos remeter à 

história, aos acontecimentos passados que são organizados cronologicamente, ou 

seja, a sua sucessão no tempo. Porém, nessa sucessão, os fatos não se dão 

isolados, há uma existência simultânea, uma coexistência, ocorrendo vários 

acontecimentos ao mesmo tempo, caracterizando assim os períodos. Por isto, 

passamos a ter noção da totalidade. “Nenhum elemento será considerado 

isoladamente, pelo fato de que nenhum deles existe fora das relações de 

totalização.” (SANTOS, 2008c, p.256) 

 Neste capítulo analisaremos a matriz de periodização, recurso metodológico 

imprescindível para compreender as sucessões e coexistências.  

 

 

Em cada lugar, os sistemas sucessivos do acontecer social distinguem 
períodos diferentes, permitindo falar de hoje e de ontem. Este é o eixo das 
sucessões. Em cada lugar, o tempo das diversas ações e dos diversos 
atores e a maneira como utilizam o tempo social não são os mesmos. No 
viver comum de cada instante, os eventos não são sucessivos, mas 
concomitantes. Temos, aqui, o eixo das coexistências. (SANTOS, 2006, p. 
159) 

 
 

 

 Segundo Santos (2006, p. 159) “O entendimento dos lugares, em sua 

situação atual e em sua evolução, depende da consideração do eixo das sucessões 

e do eixo das coexistências.” Portanto, para a Geografia é indispensável usarmos o 

recurso metodológico da matriz de periodização que une o eixo das sucessões e das 

coexistências, para um entendimento da totalidade e a configuração atual dos 

lugares. Esse recurso possibilita-nos delimitar períodos e entender os arranjos que 

ocorreram e que nos permitiram chegar à configuração territorial na forma atual que 

conhecemos. Ou seja, para entendermos o presente necessitamos levar em conta 

as materialidades já postas, coexistindo com as novas, que dão suporte às ações 

atuais, numa trama indissociável de objetos e ações. 
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Em cada continente, país, região ou subespaço, cada lugar representa a 
soma de ações particulares inicialmente localizadas em períodos diferentes. 
A presença simultânea de variáveis com idades tão diversas dá como 
resultado que a combinação característica de cada lugar é única. (SANTOS, 
2008c , p.258) 

 

 

 Assim sendo, a periodização constitui-se um recurso metodológico 

fundamental para entendermos como se dá o turismo no Rio Grande do Norte, já 

que o turismo é um processo mundial, que não se dá de forma homogênea nos 

lugares. O Rio Grande do Norte tem as suas particularidades que dão essa 

combinação única e intrínseca a ele. 

 

 

Utilizar as realidades do passado para explicar o presente nem sempre 
significa que introduziu corretamente a idéia de tempo no estudo do espaço. 
Se o elemento do espaço assim analisado não for tomado como um dado 
do sistema temporal a que pertence, não se tem direito de afirmar que o 
estudo em questão está sendo feito segundo um enfoque espaço-temporal. 
(SANTOS, 2008c, p.254) 

 

 

Ao estudarmos o turismo no RN e levantarmos como esse processo se deu 

no passado não estamos querendo apenas relatar estes acontecimentos que 

ficaram marcados na história, mas também compreender quais os rebatimentos 

territoriais das ações que fizeram e fazem com que o turismo se configure 

atualmente a partir de uma combinação única, ou seja, buscando um enfoque não 

apenas temporal e sim espaço-temporal. 

  Segundo Santos (2008a, p.92) “Uma empiricização é impossível sem a 

periodização. É através do significado particular, específico, de cada segmento do 

tempo que aprendemos o valor de cada coisa num dado momento.” Por isso, como 

ferramenta de empiricização do tema em questão utilizamos a periodização para que 

possamos entender as circunstâncias específicas e inerentes a cada período 

delimitado. 

Destacamos que a periodização envolve ainda a idéia de regime (variáveis 

“harmônicas” num determinado tempo) e ruptura (crise), constituindo-se no ato de 

empiricizar o tempo e o espaço ao mesmo tempo. 
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Essa noção de periodização é fundamental, porque nos permite definir e 
redefinir os conceitos e, ao mesmo tempo, autoriza a empiricização do 
tempo e do espaço, em conjunto. Na verdade o nosso grande problema não 
é o de empiricizar o espaço, que também é formado de coisas materiais e 
tangíveis; mas o de empiricizar o tempo e o espaço ao mesmo tempo. 
(SANTOS, 2008a, p.92) 

  

 

Nesse sentido, na tentativa de empiricizar o tempo e o espaço, ao mesmo 

tempo, construímos nossa matriz de periodização (APÊNDICE A) que se estruturou 

da seguinte maneira: levamos em conta os eventos que se materializaram ao longo 

do tempo no Mundo, no Brasil e no RN6, que influenciaram e deram suporte para 

que o turismo pudesse ocorrer no nosso Estado. Três variáveis foram fundamentais: 

a técnica, a política e a materialidade. 

 

 

A Geografia é uma filosofia das técnicas, porque pretende ser uma crítica 
ao que existe, e a existência do homem é trabalho e técnica. O espaço é 
feito de técnicas e aqui, uma vez mais, o plural é de rigor, pois a Geografia 
considera o conjunto de todas as técnicas e não apenas as mais modernas. 
Mas a ordem do que existe é dada pela política e por isso, esta não pode 
faltar na análise do espaço. Paralelamente, poderíamos dizer que a 
Geografia é também uma filosofia da tecnoesfera, pois deve dar conta de 
como a técnica e a política se historicizam de forma diversa nos lugares. 
(SILVEIRA, 2003, p.107) 

 

 

Silveira (2003) nos diz ainda que: “A filosofia da tecnoesfera deveria mostrar 

como o mundo se geografiza no lugar, cujo resultado é a singularidade e diversidade 

de cada região a cada momento.” Nesse sentindo, na variável técnica consideramos 

a criação dos sistemas de engenharia ao longo do tempo que vão dar condições e 

suporte para a realização da atividade turística (transportes, estradas, infraestrutura 

no geral); dando-nos uma noção da diferenciação do padrão e da qualidade ao 

longo do tempo das materialidades presentes que dão conta da realização da 

atividade turística, permitindo-nos perceber essa diferenciação pela difusão do meio 

técnico-científico-informacional atualmente no Rio Grande do Norte.  

Já na variável política consideramos as políticas e programas criados ao 

longo do tempo para o turismo; políticas que não são criadas diretamente para o 

                                                 
6
 De acordo com Santos (2008b) uma visão abrangente de uma questão composta pelo menos três 

níveis de análise: 1. O nível planetário (mundial); 2. O nível nacional (Estado-nação); 3. O nível 
regional e local. 
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turismo, mas que influenciam de alguma forma para a sua realização; e as normas 

em geral que se criam âmbito mundial, nacional e estadual que influenciam na forma 

que o turismo se dá atualmente no RN. 

A última variável foi a materialidade, a qual, consideramos as empresas 

(Equipamentos de hospedagem, lazer, alimentação, agências de turismo, etc.) 

voltadas para a realização do turismo (Quando surgem as primeiras sua evolução e 

como elas se configuram atualmente). 

“A noção de tempo é inseparável da idéia de sistema. A cada momento da 

história local, regional, nacional ou mundial, a ação das variáveis presentes depende 

estritamente das condições gerais do sistema em que se situam.” (SANTOS, 2008c, 

p.254) Portanto, não podemos considerar isoladamente a esfera local, regional, 

nacional ou apenas seus aspectos políticos, técnicos e materiais, mas sim a junção 

de todas essas variáveis para que possamos compreender o conjunto, o sistema no 

qual estão situados por completo. 

 A partir daí delimitamos quatro períodos para entender o processo do turismo 

no Rio Grande do Norte. 
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- Os primeiros passos para implantação do turismo no RN (1939 – 1970) 

 

 

 Denominamos este período como os primeiros passos para implantação do 

turismo no RN, pois do ano de 1939 (Inauguração do Grande Hotel Natal) até o 

início da década de 1980 as ações voltadas para o turismo foram apenas iniciativas 

pontuais, visando a possibilidade de implantá-lo. 

De acordo com Itamar de Souza (1999) a expansão da aviação comercial 

européia em direção à América do Sul integrou Natal na rota dos vôos 

internacionais. No final da década de 1920, Parnamirim já recebia vôos comerciais 

internacionais, que passavam pelo local seguindo em direção ao Rio de Janeiro e a 

Argentina. Este movimento intensificou-se ao longo da década de 1930.  

Como a cidade na época não dispunha de equipamentos de hospedagem, os 

viajantes eram hospedados em apartamentos de luxo do hospital Miguel Couto, hoje 

Hospital Universitário Onofre Lopes. Daí a ideia da construção do primeiro hotel da 

cidade, o “Grande Hotel”, inaugurado dia 13 de maio de 1939.  

Ainda segundo Itamar de Souza (1999) na década de 1930, os agentes das 

empresas – Compagnie Génerale Aéropostale (francesa), Sindicato Condor (alemã), 

Panair do Brasil (representante da Pan-American), Ala Littoria (italiana) – todas 

estas estavam instaladas no bairro da Ribeira, em Natal, pressionavam o governo do 

Estado para construir um hotel de boa qualidade na cidade. Por isso, para resolver 

esse problema o Interventor Rafael Fernandes Gurjão construiu o “Grande Hotel”, no 

bairro da Ribeira, que, naquela época, era o mais movimentado da capital do 

Estado.  

Segundo Pereira dos Santos (2010) sob a responsabilidade técnica do 

prefeito de Natal, o engenheiro Gentil Ferreira de Souza, o governador Rafael 

Fernandes mandava iniciar a obra em 1936.  Os recursos aplicados nas instalações 

e mobiliário do edifício chegaram ao montante de 1.607:856$500. Para a construção 

do “Grande Hotel”, foi necessário um reforço financeiro. Mas com o gerenciamento 

adequado das finanças do Estado foi possível fechar o exercício de 1940 com saldo 

positivo. 

Como relata Itamar de Souza (1999) durante a II Guerra Mundial, o Grande 

Hotel viveu seus dias de glórias hospedando visitantes ilustres do mundo inteiro. 

Vivia lotado. Passada a II Guerra Mundial, seu atendimento caiu de qualidade 
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porque a própria cidade entrou em crise econômica. Os dólares norte-americanos já 

não circulavam mais nas suas avenidas. Este hotel, que era de propriedade do 

Estado, transformou-se no birô político do seu arrendatário, o então Deputado 

Federal Theodorico Bezerra, que foi administrador do hotel durante um período. 

Assim, no início da década de 1950 o prédio do “Grande Hotel” é refuncionalizado 

para abrigar funções políticas. 

Até a década de 1950, o RN ainda tinha uma infraestrutura bastante precária, 

com poucas estradas. Em 1916, é inaugurada a ponte de ferro sobre o rio Potengi. 

Em 1928 se instalou a empresa Força e Luz do Nordeste que era concessionária 

dos serviços de bonde, telefonia e energia elétrica, ainda nesse ano é instalada a 

empresa Aéropostale que inaugurou uma estação telegráfica no campo de pouso de 

Parnamirim, passando a fazer o transporte de cartas do Brasil para a Europa. Em 

1936, é inaugurada a estrada para a praia de Ponta Negra. No mesmo ano que é 

inaugurado o “Grande Hotel”, é inaugurado também o Banco do Rio Grande do 

Norte (BDRN) e a primeira agência de publicidade em Natal. Em 1940, foi 

inaugurado mais um banco, o Banco Comércio e Indústria. Em 1941 é inaugurada a 

primeira emissora de rádio do RN a Rádio Educadora de Natal (REN); e a estrada 

que liga Natal a Ceará-Mirim; Em 1942, foi construída a base aérea de Natal em 

Parnamirim e também a pista asfaltada que liga Natal a Parnamirim. Em 1943, são 

instalados os primeiros telefones automáticos em Natal. Em 1944, a REN é 

incorporada aos Diários e Rádios Associados e passa a chamar-se Rádio Poti; é 

inaugurada a base naval de Natal no bairro do Alecrim. Em 1949, é inaugurado o 

segundo hotel de Natal o “Hotel Bom Jesus”, no bairro de Cidade Alta. 

Portanto, analisando todos esses acontecimentos, podemos dizer que a 

construção do “Grande Hotel” não significa uma grande iniciativa para o turismo na 

cidade, já que este era utilizado principalmente pelos agentes das empresas 

internacionais que apenas pousavam na cidade, pois fazia ligação das rotas que 

estes operavam. Assim, as pessoas não eram atraídas para a cidade com o intuito 

de conhecê-la e sim para a conquista de um trabalho; o que não exclui de todo o 

fato turístico. Porém, é um marco importante a ser considerado, por ser a primeira 

iniciativa de equipamento de hospedagem do Estado. O RN, nesta época ainda é 

bastante carente de infraestrutura e sua economia é baseada principalmente no 

setor primário. Assim, o turismo se mostrava uma atividade pouco pensada pelos 

seus gestores. 
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Na década de 1950, poucas são as iniciativas que podemos considerar 

importantes para o desenvolvimento do turismo no RN. Em 1954, foi inaugurado o 

“Tungstênio Hotel” na cidade de Currais Novos. Esse foi o primeiro hotel do interior 

do Estado, voltado para o contingente de pessoas que eram atraídas para este 

município por conta da exploração da scheelita. Importantes cidades do RN, como, 

Mossoró, Caicó e Currais Novos, foram interligadas por 325km de estradas. E, em 

âmbito regional, foi inaugurado, em 1952, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

órgão importante para a região, financiador de várias obras importantes. 

Fora da esfera estadual, o Brasil deu seus primeiros passos para o turismo na 

década de 1930, marcando sua passagem de um Brasil rural e agrícola para um 

país de predominância urbano-industrial. Por ser a região mais urbanizada o 

Sudeste desponta na frente a partir do final dos anos 1950, na qual o Rio de Janeiro 

ganhando o título de “cidade maravilhosa” e vira sonho de todo brasileiro. Em 1946 o 

turismo passa a ser preocupação no Ministério de Justiça e Negócios e em 1948 do 

então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Para despertar o turismo no Brasil, como uma atividade econômica 

organizada o governo Juscelino Kubistschek (1956-1961) expandiu a indústria 

automobilística e construiu e asfaltou grandes rodovias, interligando todas as regiões 

brasileiras e, em 1958, instituiu a CBT - Comissão Brasileira de Turismo. Já em 1960 

é instituído pelo BNB o PFPT-Programa de Financiamento e Promoção do Turismo. 

Em 1956 o governo cria o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN) que vem a se tornar Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) em 1959.  

O turismo na região Nordeste passa a contar, então, com a atuação direta da 

SUDENE e do BNB, através de incentivos financeiros e fiscais, campanhas de 

divulgação promocional, qualificação de mão-de-obra, além da realização de 

estudos e pesquisas.  

Estas ações nacionais tiveram rebatimentos para o nosso Estado, pois, em 

1961 é elaborado o primeiro Programa de Turismo para o Estado, cujas ações se 

voltaram para a rede hoteleira, com a construção do “Hotel Internacional dos Reis 

Magos” (1966), em Natal, primeiro hotel de porte na orla marítima urbana, além de 

hotéis em localidades do interior do Estado, como Mossoró (“Esperança Palace 

Hotel” - 1966); Caicó (Hotel “Vila do Príncipe -1973); Angicos (“Cabugi Palace Hotel” 

– 1966) e Caraúbas (Hotel “Olho D‟água do Milho” - 1964). Ainda em 1961, para se 
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adequar à dinâmica operacional da SUDENE, o Governador Aluízio Alves, criou a 

Comissão Estadual de Desenvolvimento. E, em 1964, é criada a Superintendência 

de Hotéis e Turismo – SUTUR, para administrar os hotéis do Estado e promover o 

turismo. Em 1965, é inaugurado ainda o Hotel “Samburá” em Natal  e a primeira 

agência de passagens aéreas e marítimas de Natal “Netuno Turismo”. Em 1968, é 

inaugurado o Hotel “Tirol”, em Natal.  

Já em relação a infraestrutura do Estado a década de 1960 fica marcada pela 

criação da Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte (COSERN); 

Companhia de Águas e Solos (CASOL); Companhia Telefônica do Rio Grande do 

Norte (TELERN); Fundação de Habitação Popular (FUNDAP). Em 1965, é feita a 

pavimentação a paralelepípedo do trecho que liga o viaduto de Ponta Negra a base 

da “Barreira do Inferno.” Em 1966 é criado um sistema de balsas ligando Natal a 

praia da Redinha. 

Em âmbito nacional, a década de 1960 fica marcada pelas seguintes ações: o 

turismo passa a ser preocupação do Ministério da Indústria e do Comércio, sendo 

criada uma divisão chamada de “Divisão de Turismo e Certames do Departamento 

Nacional de Comércio”, em 1963. Em 1966 é criado o Conselho Nacional de 

Turismo (CNTUR) e a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), ambos, criados 

pelo Decreto-Lei Nº55, de 13/11/1966. Este mesmo Decreto concedeu incentivos 

fiscais e financeiros para a iniciativa privada desenvolver o turismo nacional. 

Segundo Itamar de Souza (1999), estes recursos destinados a expandir o turismo 

nacional, não se restringiam à construção de hotéis. Esta política era mais ampla. 

Implicava na construção de equipamentos urbanos, tais como, pontes, viadutos, 

pavimentação, restauração de monumentos, construção de vias expressas, etc. 

Como rebatimento da criação da CNTUR e EMBRATUR, é criada a Secretaria 

Municipal de Turismo e Certames de Natal, no ano de 1969, que teve como ação 

importante o II Congresso Brasileiro de Turismo, realizado em Natal, com apoio da 

EMBRATUR, onde cerca de 300 autoridades em turismo, procedentes de todo o 

Brasil reuniram-se. De acordo com Souza (1999) nesse período do congresso Natal 

foi a capital nacional do turismo e despertou para as suas potencialidades neste 

setor da economia, este acontecimento pode ser considerado como marco inicial da 

formação da imagem de Natal como pólo turístico do Brasil. 
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No Programa de Governo do Estado (período de 1961 a 1966), o setor do 
turismo representava a quarta prioridade com 5% dos recursos. Tem-se, 
assim, esse Governo com um marco de iniciação do turismo no Estado, 
como atividade oficial planejada, e de interesse intencionalmente turístico. 
(ALEXANDRE, 1993, p.29) 

 
 

Assim, finalizando a década de 1960, podemos dizer que o Brasil começa a 

ter suas primeiras ações voltadas para a consolidação da atividade turística no Brasil 

e Natal passa a dar seus primeiros passos, colocando o turismo como uma atividade 

importante para o estado do RN. 
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- Caminhando para efetiva implantação do turismo no RN (1970 -1980) 

 

 

A década de 1970 fica marcada por várias ações que deveremos considerar 

para entender o contexto da época. Em 1970, é criada a Comissão de Turismo 

Integrado do Nordeste (CTI-NE), que segundo Bonald (1986, p.69) teve como 

objetivos básicos: Integração promocional do turismo no Nordeste; representar os 

interesses do turismo do Nordeste junto aos órgãos competentes; intercâmbio de 

experiências dos órgãos oficiais e da iniciativa privada, no exercício da atividade 

turística; realização de estudos integrados de desenvolvimento turístico; proceder 

estudos que visem ao maior incremento dos fluxos turísticos para o Nordeste e intra-

Nordeste e motivar e promover o Nordeste na Política de Integração Nacional do 

Turismo. 

 

 

Verifica-se que a década de 1970 foi o desabrochar de uma fase nova e 
dinâmica da economia norte-rio-grandense. Ao longo desse período 
abriram-se novos caminhos, surgiram projetos, uns avançaram, outros 
foram à falência e alguns arquivados. Mas, não há dúvida de que foi um 
tempo em que foram erguidos os alicerces de uma economia futura de mais 
horizontes. (PEREIRA DOS SANTOS, 2010, p. 337) 

 

 

 Assim, essa década é de extrema importância para a consolidação das bases 

econômicas do Estado, incluindo ai as preocupações com o turismo que passaram a 

ser efetivas a partir desta década. 

Ação importante para o RN foi a criação da Empresa de Promoções e 

Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte - EMPROTURN (Lei nº 4.025 

de 13/12/1971). 

 

 

O Estado do Rio Grande do Norte é pobre em indústrias e em agricultura; 
baixa é a renda per capita do nosso povo, enquanto alto é o nosso custo de 
vida. Uma coisa, porém, temos em demasia: belezas naturais e recantos 
turísticos que, se explorados – o serão, com a graça de Deus, mais dias, 
menos dias – farão do nosso Estado visita obrigatória dos mais 
categorizados grupos turísticos internacionais. (BARRETO, 1972, p.4) 
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Nesta época já se tinha a idéia e a esperança de que o turismo seria a 

salvação para os problemas econômicos do Estado, como uma opção a ser 

explorada que traria muitos investimentos. Tinha-se a visão que o que vem de fora 

sempre era melhor, por isso, a grande vontade que fossemos alvo de grupos 

turísticos internacionais. Realmente fomos. Esta vontade de anos atrás é realidade 

atual, mas será que nos trouxe rebatimentos positivos? Discutiremos esta questão 

um pouco mais a frente. No Brasil no começo da década de 1970 já era implantado 

o primeiro resort e o primeiro hotel de rede internacional, da rede “Hilton 

International Corporation” em São Paulo. Natal, ainda estava longe destes tipos de 

investimentos. 

 

 

Em se falando de praias, vale a pena citar a extensão maravilhosa de 
Touros, as dunas e o farol de Caiçara do Norte (aonde se pesca o voador); 
a beleza de Pipa, pertencente ao município de Tibau do Sul; de Muriú, do 
município de Ceará Mirim; o deslumbramento de Tibau, município de 
Grossos, e de Baía Formosa, outro grande centro pesqueiro, todas essas 
praias com enorme potencial turístico, sendo ainda de destacar, como uma 
praia inesquecível e que daria uma Colônia de férias excepcional, a praia 
dos Búzios pertencente ao município de Nísia Floresta, e que é algo “fora 
de série”. (BARRETO, 1972, p.4) 

 

 

As praias eram ainda praticamente inexploradas e pouco freqüentadas. Todas 

elas eram comunidades simples, cuja base de sustentação era a pesca. Começava-

se, portanto, a se vislumbrar um potencial turístico. Com a criação da EMPROTURN, 

havia uma expectativa para que se investisse na atividade e fosse feito um estudo e 

demonstração das possibilidades turísticas do RN. 

Além das praias, Barreto (1972, p.4) sugeriu também outras partes do Estado 

que poderiam ser exploradas turisticamente. “O pico do Cabugi, o nosso ponto mais 

alto, vulcão extinto, e todas as chapadas são dignas de possuir um hotel com 

piscina, ar condicionado, dispor de charretes para passeios de turistas interessados 

em explorações científicas.” Estes lugares nunca foram alvo de investimentos 

turísticos, a não ser para estudos científicos. “E nossos engenhos, nossos núcleos 

açucareiros, começando pelo de Cunhaú, que ainda tem as ruínas de sua capela, 

sede de resistências e martírios heróicos.” Os engenhos de Ceará Mirim e 

Canguaretama, realmente fazem parte de uma verdadeira memória histórica e 

cultural que marcou o RN; porém, nunca foi alvo de projetos e incentivos para 
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mantê-los como patrimônio histórico-cultural para que entrassem para a rota do 

turismo do Estado. A preferência realmente ficou pelas praias e o litoral do Estado 

como discutiremos melhor nos próximos capítulos. 

O ano de 1972 teve duas ações marcantes para o turismo no RN, a 

elaboração do Plano de Turismo, denominado PRODETURN – que consistiu no 

diagnóstico exaustivo, além de propostas para o desenvolvimento do setor turístico; 

e a contratação de uma empresa internacional “STUDIA”, para estudar o litoral do 

Estado desde Baía Formosa até Areia Branca.  

 

 

Também fazia parte desse estudo o litoral de Natal, especialmente entre as 
praias de Areia Preta e Ponta Negra, que se constituía, naquele momento, 
numa área-problema em decorrência da ocupação desordenada do solo 
que se alastrava pelas dunas, provocando prejuízos à sua vegetação. 
(CAVALCANTI, 1993, p.112) 

 

 

 Uma vez de posse deste estudo, a EMPROTURN passou a divulgar as 

belezas de Natal, o artesanato, a culinária potiguar e demais produtos da terra em 

Brasília, Rio de Janeiro e outros centros. Entre outras ações de divulgação da 

cidade, em congressos, jornais, cinemas, rádios e TV. 

 Esse estudo foi importante para termos uma visão da realidade que se 

encontrava o nosso litoral, porém, talvez não fosse necessário trazer uma empresa 

estrangeira para fazer esse estudo, dando oportunidade aos estudiosos do próprio 

Estado a fazer o diagnóstico. 

 No ano de 1973, o RN passa a contar com mais oito rodovias federais ligando 

seus municípios. O BDRN concede financiamento para reforma do Hotel “Samburá”, 

que passa a contar com 75 apartamentos modernamente instalados para a época. É 

inaugurada mais uma agência de viagem a “Pensatur”. 

 No ano de 1974, em relação à infraestrutura, a prefeitura de Natal investe 

bastante na melhoria do seu sistema viário com a inauguração de importantes 

avenidas como a Prudente de Morais e Bernardo Vieira e o viaduto de Ponta Negra. 

Frutos do Plano Rodoviário Municipal, que foi feito obedecendo as diretrizes do 

DNER, para obtenção e aplicação de recursos do Fundo Rodoviário Nacional. Em 

relação as ações voltas para o turismo, a EMPROTURN tomou as primeiras 

providências para transformar o maior cajueiro do mundo num ponto de atração 
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turística; e foi inaugurada a Pousada do Sol nas margens da pista que liga Natal-

Parnamirim.  

 No Brasil é elaborado o II Plano de Desenvolvimento (II PND), no qual o 

turismo passa a ser preocupação nacional. E foi criado o Fundo de Desenvolvimento 

do Nordeste (FINOR) operado pelo BNB e supervisionado pela SUDENE. 

 O ano de 1975 fica marcado com várias obras de infraestrutura, como: o 

asfaltamento da Av. Deodoro da Fonseca e da estrada de Ponta Negra; construção 

da Av. do Contorno; duplicação e asfaltamento da pista que liga Natal-Parnamirim; é 

iniciado o processo de urbanização das praias de Natal (20 mil m2 de asfalto). Em 

relação ao turismo uma ação de extrema importância foi a criação da Secretaria da 

Indústria, Comércio e Turismo do Estado. 

 Em 1976, várias ações marcaram o turismo no Estado, como: a inauguração 

do Centro de Turismo em Petrópolis (antigo prédio da casa de detenção); a 

inauguração do Ducal Palace Hotel (Natal – bairro de Cidade Alta); Instalação de um 

camping no Jiqui, administrado pelo “Camping Clube do Brasil” e é entregue a obra 

de restauração do prédio da Fortaleza dos Reis Magos. E em novembro de 1976, o 

Governo do Estado contratou o arquiteto Luís Forte Neto, de Curitiba para elaborar 

três projetos: o Plano Diretor da Grande Natal, o Plano Diretor de Macau e o do 

Parque das Dunas/Via Costeira. 

No ano de 1977, no âmbito político, várias decisões são tomadas 

influenciando bastante nos rumos do turismo no Estado:  é assinado convênio entre 

a EMBRATUR e o Governo do Estado para a construção de onze hotéis7 planejados 

pela EMPROTURN; Em 20/07/1977, o arquiteto Luís Forte Neto entregou ao 

governador os três projetos solicitados pelo governo; Em 23/11/1977, o governador 

Tarcísio Maia assinou o Decreto Nº 7.237, declarando ser de utilidade pública para 

fins de desapropriação, bens situados na área das dunas, adjacente ao Oceano 

Atlântico entre a praia do Pinto e a praia de Ponta Negra (Natal), passando então 

para o domínio do Estado. Em 06/12/1977, é assinado convênio entre a EMBRATUR 

e o governo para a construção do Centro de Convenções. Para que seja posta em 

prática a construção dos 11 hotéis acertados com a EMBRATUR, o Governo cria a 

Rio Norte Hoteleira S/A (NORTEL) (Lei Nº 4.663, de 05/07/1977). 

                                                 
7
 De início, as cidades escolhidas foram as seguintes: Mossoró, Umarizal, Olho d‟Água do Milho 

(Caraúbas), Barra de Cunhaú (em Canguaretama), Macau, Areia Branca, Martins, Alexandria, Tibau 
(em Grossos), Pau dos Ferros e Pedro Velho. 



56 

 

Pode-se dizer que essa rede de hotéis não visava na época especificamente 

o turismo, mesmo porque nem se falava no Brasil de forma enfática, como hoje. De 

acordo com Lopes Junior (2000), a iniciativa de criar esses hotéis foi um desperdício 

e uma irracionalidade, que tinha como objetivo principal satisfazer os chefes políticos 

locais. 

Em relação à infraestrutura, é concluída a Avenida do Contorno (Largo do 

Dom Bosco até a Pedra do Rosário – Natal), inaugurada em 21/11/1977; e as obras 

de urbanização da orla marítima, levando o asfalto até o clube do Círculo Militar, 

perto do acesso à Fortaleza dos Reis Magos (Natal);E em fevereiro de 1977 é 

inaugurado mais um hotel: o “Sol Hotel” (Natal), também localizado no bairro de 

Cidade Alta; 

 

 

Com a decisão de construir uma rede de hotéis no interior, que ficou a cargo 
da Secretaria da Indústria e Comércio, logo que ela foi criada pelo governo 
de Tarcísio Maia (1975-1979), abriram-se novos tempos para o turismo 
norte-rio-grandense. Sem que ninguém percebesse, uma nova estrutura 
turística do Estado começava a tomar forma com a assinatura do primeiro 
convênio com a EMBRATUR para a implantação de uma rede de hotéis no 
interior, envolvendo recursos da ordem de 100 milhões de cruzeiros. 
(PEREIRA DOS SANTOS, 2010, p.345) 

 

 

No ano de 1978, o Projeto Parque das Dunas/Via Costeira começa a se 

consolidar a partir do Decreto 82.699 de 22/11/1978 que cede por aforamento, a 

área pertencente à União para a execução do Projeto Parque das Dunas/Via 

Costeira. Essa área, situada entre as praias de Ponta Negra e Areia Preta, esteve à 

margem do processo de urbanização do município, até final dos anos 70, até a 

idealização do projeto.  

 Em 1979 as ações começam a caminhar para a execução do projeto Parque 

das Dunas/Via Costeira: Em março de 1979, o governo do Estado abriu 

concorrência para a construção da Via Costeira; e é regulamentado o Parque das 

Dunas (Decreto Nº 82.699 de 22/11/1979). Além disso são inauguradas importantes 

equipamentos voltados para o turismo, como: o Hotel Thermas de Mossoró; 

Pousada do Gargalheiras (Acari), em 15/12/1979; Hotel San Francisco, Alecrim 

(Natal); criação do Museu Café Filho - Natal, inaugurado em 12/03/1979; 

restauração do prédio da Casa Grande do Guaporé – Ceará-Mirim, inaugurada em 
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13/03/1979; inauguração da restauração do Solar do Ferreiro Torto – Macaíba em 

13/103/1979 e a Inauguração da obra de restauração da Casa de Câmara e Cadeia 

Pública – Acari em 14/03/1979. Em relação à infraestrutura foram instalados Postos 

de Serviço da TELERN em 117 municípios, antes apenas 27 municípios dispunham 

de telefones e é feito o asfaltamento da Avenida Prudente de Morais. 

 Portanto, a década de 1970 fica marcada no Estado com ações fundamentais 

para a implementação do turismo, com a construção de equipamentos de 

hospedagem e infraestrutura que permitissem um maior fluxo de pessoas, 

mercadorias e finanças. Afinal, o turismo não pode se dar se não existir essas 

condições básicas de infraestrutura que lhe dêem suporte.  

 

 

Para o turismo se desenvolver numa região, não basta a construção de uma 
rede hoteleira de qualidade. Várias outras iniciativas são necessária, tais 
como rodovias asfaltadas, portos e aeroportos de boa qualidade; 
restaurantes, bares e similares de elevado padrão; um eficiente sistema de 
telecomunicação; saneamento básico e assistência médica de boa 
qualidade; bens culturais locais, regionais ou nacionais devidamente 
conservados. Entre estes bens, podemos destacar Igrejas, museus e 
monumentos. Além disso uma infraestrutura organizacional pública e 
privada – que promovam constantemente eventos visando atrais o fluxo 
turístico. Por conseguinte, é o trabalho de marketing que dá alma, vida ao 
turismo, mobilizando milhões de pessoas, que saem da rotina onde moram 
para desfrutar as belezas existentes alhures. (SOUZA, 1999, p.287) 

  

 

Natal não se integrou ao fluxo turístico nacional tão rapidamente, pois faltou 

uma política de marketing mais eficaz. Porém, para fazer esta política era necessária 

uma boa infraestrutura para poder receber os turistas.  

 Até o início da década de 1980, o que percebemos é que os equipamentos de 

hospedagem do Estado se concentraram em Natal. A maioria, nos bairros que na 

época eram os mais movimentados como os bairros da Ribeira e Cidade Alta, e com 

tentativa de interiorização, foram construídos alguns hotéis em municípios, 

escolhidos pelo Estado, que tinham uma maior movimentação econômica. As praias 

ainda eram pouco exploradas, sendo a iniciativa maior para a construção de uma 

estrutura que focasse o litoral a construção do Parque das Dunas/Via Costeira, que 

possibilitaria um novo caráter para o turismo no Estado.  

Por isso, encerramos esse período que teve ações importantes para a 

implantação do turismo no Estado, passando para um terceiro período, no qual, 
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marca a história do turismo no RN, como um projeto que possibilitou colocar Natal 

efetivamente no roteiro do turismo nacional e posteriormente internacional. 
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- O turismo depois da Via Costeira (1980 – 1990) 
 

 O projeto Parque das Dunas/Via Costeira é uma iniciativa pensada desde o 

Governo Cortez Pereira (1971-1975), porém, não se consolidou. Segundo Itamar de 

Souza (1999), a construção do projeto foi uma obra dos três governos Maia: Tarcísio 

Maia (1975-1979), planejou; Lavosier Maia (1979-1983), executou e José Agripino 

(1983-1986), concluiu. 

 Esta obra foi bastante contestada pela população, posto que, no momento de 

sua idealização e construção, passava por vários problemas sociais. 

 

 

A “Via Costeira” era um projeto do governo, Tarcísio Maia, mas este não 
contando com recursos suficientes para executá-lo deixou-o para o seu 
sucessor realizar, Lavosier Maia, que inclusive fez dele uma das obras 
prioritárias do seu governo. A prioridade dada a essa obra foi motivo de 
muitos protestos por parte de alguns segmentos da população norte-rio-
grandense. Aqueles que eram contra a “Via Costeira” alegavam que era um 
erro muito grande do governo estadual investir seus parcos recursos na 
implantação de uma obra para a época desnecessária, quando havia outras 
prioridades, como saneamento básico e a mortalidade infantil que atingia 
índices estarrecedores, pela falta de um programa de saúde. E ainda 
apontavam que, em 1979, existiam 300 mil crianças sem escolas no Estado, 
e mesmo que os recursos empregados na obra não dessem para solucionar 
o problema, mas pelo menos, o diminuiria. E indicavam outras prioridades 
para aonde o dinheiro da Via Costeira poderia ser direcionado. (PEREIRA 
DO SANTOS, 2010, p. 336-337) 

 

 

Mesmo assim, o governo não deu ouvido às críticas e prosseguia o projeto. 

Em 17/12/1980 o governador baixou a Lei Nº 4.972, que delimitou as áreas de cada 

unidade turística. Dividindo a extensão de 8,5 km da orla em três unidades turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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MAPA 1 – Localização do Parque das Dunas / Via Costeira. 

 

Neste mesmo ano de 1980, tiveram outras ações concomitantes que 

influenciaram nos rumos do turismo do Estado, foram elas: a transferência da 

administração do aeroporto Augusto Severo do Ministério da Aerounática para a 

Infraero, inauguração das reformas realizadas nas instalações dos terminais de 

passageiros; inauguração de três hotéis pelo Estado: o “Salinas Hotel Macau”; o 

“Praia Hotel Areia Branca”  e o “Dunas Praia Hotel (Tibau)”. 

A reforma do aeroporto e a transferência da administração para a Infraero 

marcaram, no sentido de consolidar uma melhor infraestrutura aeroportuária, 

aumentando assim o número do fluxo de passageiros que chegavam a Natal por via 
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aérea. Portanto, essa inovação técnica, de modernização aeroportuária influencia 

diretamente no turismo no RN. 

Em 1981, mais dois hotéis são inaugurados no interior do Estado: o “Hotel 

Serrano de Martins” e o “Hotel de Umarizal”. Outra modernização de caráter técnico 

que influenciou diretamente no turismo do Estado foi a inauguração do novo terminal 

rodoviário de Natal, permitindo um maior fluxo de passageiros por via terrestre na 

capital. 

Na década de 1980, o turismo não começava bem, segundo Pereira dos 

Santos (2010) em janeiro de 1981, havia uma reclamação unânime, por parte dos 

agentes de viagem e gerentes de hotéis, de que Natal não podia ainda usufruir do 

seu potencial turístico. O forte dos Reis Magos estava com sua passarela 

interditada, esperando recursos financeiros para a construção de um novo acesso 

através dos arrecifes. E, assim, a cidade perdia uma das suas mais importantes 

atrações, deixando os turistas com pouquíssimas opções. Isso tudo somado à crise 

econômica do país, cada vez mais agravava a situação do turismo no Estado.  

O ano de 1982 já mostrava que o turismo no Rio Grande do Norte poderia ser 

uma fonte importante de renda para a economia estadual. Pois, até há alguns anos 

atrás, o segmento turístico do Estado era tratado com inibição por parte do governo 

e da sociedade. O projeto “Caminhos do Elefante” estava na segunda excursão, e 

teve como roteiros as praias, o destino “serrano” e o “sertanejo”, sendo uma das 

primeiras iniciativas da EMPROTURN para a interiorização do turismo no Estado. 

Segundo Pereira dos Santos (2010), houve necessidade de um conjunto de fatores 

para que a EMPROTURN se convencesse a investir 4,5 milhões de cruzeiros numa 

ampla propaganda organizada por uma agência de publicidade da terra, a Dumbo, a 

fim que esses resultados promissores surgissem. 

No último dia do mandato do Governador Lavosier Maia, em 15 de março de 

1983, foi inaugurada com grande festividade a Via Costeira e a duplicação da 

estrada de Ponta Negra. E o Centro de Convenções foi inaugurado em 31 de julho 

de 1983, concluído no Governo de José Agripino Maia. 

O projeto inicial do Parque das Dunas/Via Costeira passou por quatro 

reformulações: a primeira no primeiro governo de José Agripino Maia (1983-1986); a 

segunda no Governo Radir Pereira (1986-1987); a terceira no Governo Geraldo Melo 

(1987-1991) e a quarta no segundo governo de José Agripino Maia (1991-1994). 
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 O projeto inicial previa cinco hotéis de categoria cinco estrelas, com 15 

andares cada um, distribuídos por três unidades turísticas, intercaladas por áreas de 

acesso às praias e unidades de preservação. Como os investidores não se 

interessaram por investir em hotéis desse porte, o projeto foi reformulado em 1983, 

passando a abarcar doze hotéis de menor porte. A partir daí a iniciativa privada ficou 

estimulada a investir, sobretudo pela oferta de terrenos a baixo preço da 

EMPROTURN e financiamento com correção monetária reduzida. 

A segunda reformulação aumentou de doze para vinte lotes, incluindo o 

espaço previsto para um Shopping Center e um parque aquático, absorvendo as 

áreas de preservação ambiental. 

A terceira reformulação ocorreu quando o Governador atribui a Secretaria da 

Indústria e Comércio os assuntos do turismo, juntamente com a EMPROTURN. O 

responsável pelo projeto, Luís Forte Neto, foi chamado para analisar o projeto e 

constatou que as ações realizadas não batiam com o previsto no projeto original. As 

áreas dadas ao Estado que foram cedidas a EMPROTURN; as áreas vendidas da 

EMPROTURN a iniciativa privada e o registro dessas áreas no cartório não batiam. 

E haviam sido negociados 23 lotes desrespeitando áreas de preservação e terrenos 

de marinha acabando com as áreas de acesso às praias. Então, através do Decreto 

Nº 10.302, de 13/02/1989, o número de hotéis a serem construídos foi reduzido para 

doze novamente.  

 Na quarta reformulação, foram criados mais lotes e assim, a Lei 6.379 de 

1993, regulamentou o que na prática já estava feito, venda de 19 lotes para hotelaria 

ao invés de 12.  

Os objetivos que nortearam a concepção do Projeto Parque das Dunas – Via 

Costeira foram: (Rio Grande do Norte. Decreto nº 7.237 de 22/11/1977) 

 Proteger os sistemas geológico e geomorfológico das dunas; 

 Conter a ocupação desordenada e predatória da área; 

 Impedir o crescimento da favela (bairro de Mãe Luiza) e, ao mesmo tempo, 

promover a melhoria de suas condições de urbanização; 

 Obter o aproveitamento ótimo do potencial turístico e de lazer da faixa 

litorânea; 

 Promover a interligação litorânea de Natal, Dunas e Ponta Negra. 
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A partir da análise desses objetivos podemos constatar que o discurso ambiental 

nesta época já bastante presente, serviu para satisfazer alguns dos anseios da 

população em relação à preservação, já que o Parque das Dunas foi mantido e 

cercado e considerado área de proteção ambiental. Para isso o Governo do Estado 

contratou a empresa Burle Marx e Cia do Rio de Janeiro para fazer o projeto 

paisagístico do Parque das Dunas, acalmando as críticas dos que defendiam a 

preservação da área. 

 

 

Segundo os objetivos mencionados, é possível perceber que a 
implementação do projeto dá-se embasado num discurso ambientalista, de 
caráter preservacionista, discurso que estava em voga em todo o mundo, 
graças aos resultados das discussões empreendidas na reunião 
Internacional sobre Meio Ambiente, ocorrida em Estocolmo em 1972, cujo 
resultado foi o relatório O Nosso Futuro Comum. Por outro lado, também se 
fazia presente na execução do projeto o autoritarismo do poder público 
estadual, que ignorava totalmente o governo municipal como gestor do 
espaço urbano de Natal. É bom lembrar que estávamos ainda, nesse 
período, sob o comando da ditadura militar, que se instalara no Brasil em 
1964. (GOMES et al, 2002) 

 

 

O discurso do Estado de combater a ocupação desordenada da área serviu 

para as pessoas acreditarem que sendo ocupado pelo Estado, estaria sendo feito da 

forma correta e não desordenadamente, mas o que percebemos é que a ocupação 

foi feita de forma imposta e corporativa pelo poder público e as empresas, pensando 

apenas no lado econômico e não no acesso da população residente. Podemos 

constatar isto através do estudo de Cruz (1995) que nos mostra que: “O projeto da 

via costeira é encomendado pelo governo de Tarcisio Maia (1975-1983), sem 

abertura de concorrência, ao escritório paranaense Luiz Forte Netto, com sede em 

Curitiba. Apesar de protestos de escritórios de arquitetura locais.” 

A existência de oligarquias no estado do RN, (Os Maias estiveram no poder 

de 1975-1994, excetuando-se pelo mandato de Geraldo Melo 1987-1991) detendo a 

maior parte do poder econômico e do poder político do estado, explica em parte o 

autoritarismo do poder publico estadual que permeia toda a trajetória do projeto 

parque das dunas. Ignorou normas federais como a lei Nº 6.766/79 do parcelamento 

do solo urbano, que estabelece solicitar as diretrizes de uso do solo a prefeitura, 

assegurando a atuação do município em qualquer tipo de loteamento localizado em 

seu território. O Estado conseguiu formalizar a ocupação entre a via de tráfego e a 
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faixa da Marinha, através da lei 5.826 de 07/12/1988 regulamentada pelo decreto Nº 

10.302 de 13/02/1989. (CRUZ, 1995) 

Sem contar com o já dito anteriormente, que o projeto não foi observado na 

íntegra, foram vendidos lotes além dos colocados no projeto que não respeitaram 

áreas de marinha, de preservação, e de acesso á praia pela população. 

Quanto ao propósito de utilizar a faixa litorânea para o aproveitamento do 

potencial turístico e de lazer, não foi alcançado, pelo menos em relação aos 

moradores locais que ficaram segregados do acesso a essa área, visto que foi 

praticamente privatizada pelos hotéis tornando-se uma verdadeira praia particular 

para estes e seus hóspedes. A única linha de ônibus que passa pela Via Costeira é 

a linha de número 56, ou seja, o acesso a praia de ônibus torna-se difícil. 

 

 

A Via Costeira começa a dar visíveis sinais de precariedade. Turistas 
reclamam de falta de opções locais além do alojamento e orla marítima. 
Natalenses quase não freqüentam as praias, às quais têm dificuldades de 
acesso, pois a maioria é praticamente privativa dos hotéis. A via asfaltada 
para o usuário de carro particular significa apenas o roteiro cotidiano de 
rápida circulação entre Ponta Negra e os demais bairros. Ônibus, que fazem 
a linha coletiva, são raros e esporádicos, com horários indefinidos. O 
policiamento está cada vez mais precário, com cabines dando sensação de 
abandono. (CARDOSO, 2002, p.127) 

 

 

Diante do exposto, percebemos que se desenha um uso corporativo do 

território. Entendo-o como corporativo “porque é voltado quase que exclusivamente 

para o uso e interesses particulares de seletos agentes privados.” (KAHIL; 

PEREIRA, 2007) Neste caso os hotéis, beneficiados pelos financiamentos e 

facilidades postos pelo governo estadual. “Entre as facilidades oferecidas pelo poder 

público estadual à iniciativa privada para investimento na Via Costeira estavam os 

preços pelos quais os terrenos foram negociados.” (CRUZ, 2002). 

 Segundo Caracristi (1994) os preços dos lotes oscilaram entre US$ 0,68 

(sessenta e oito centavos de dólar) e US$ 5,60 (cinco dólares e sessenta centavos), 

o metro quadrado. Enquanto o metro quadrado de um terreno no bairro de Ponta 

Negra, adjacente à Via, custava, no início dos anos 90, US$ 55,00 (cinqüenta e 

cinco dólares) e, em bairros da periferia de Natal, em média US$ 8,00 (oito dólares). 

Ou seja, percebemos que o preço dos lotes foram vendidos bem abaixo dos valores 

de mercado. 
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O primeiro empreendimento da Via Costeira, o camping Vale das Cascatas, 

surgiu em 1981 e o primeiro hotel foi inaugurado em 1984, conforme demonstra o 

quadro 1: 

 

Hotel Ano de Inauguração 

Natal Mar Hotel 1984 

Barreira Roxa Praia Hotel 1985 

Marsol Hotel 1986 

Hotel Vila do Mar 1986 

Imirá Plaza Hotel 1987 

Jacumã Praia Hotel 1987 

Hotel Parque da Costeira 1990 

Ocean Palace Hotel 1996 

Hotel Porto do Mar  1996 

Pirâmide Palace Hotel 1997 

QUADRO 1- Hotéis Via Costeira - 1999 
Fonte: Diário do Rio Grande do Norte, 1999. 

 
 

Analisando o quadro acima, percebemos que a construção de sete (de um 

total de dez) hotéis de grande porte até o início da década de 1990, foi marcante 

para a história do turismo nesta década. Dos hotéis especificados neste quadro 

apenas o Jacumã Praia Hotel não está mais em funcionamento atualmente.  

Na segunda metade da década de 80, Natal começa a entrar nos principais 

destinos do Nordeste, devido à implantação dos hotéis da Via Costeira com boa 

infra-estrutura. Este fato confirma que a deficiência da infra-estrutura hoteleira 

constituía um impeditivo importante para o desenvolvimento do turismo no Estado, 

ou seja, a partir disto confirmamos que a materialidade é condição para as ações. 

De acordo com o que afirma Santos “[...] a ação não se dá sem que haja um objeto, 

e, quando exercida acaba por se redefinir como ação e por redefinir o objeto 

(SANTOS, 2006, p.93). 

 Além do Projeto Parque das Dunas/Via Costeira, outras ações que marcaram 

este período foram a construção do “Hotel de Alexandria no ano de 1983. No ano de 

1988 dos hotéis “Genipabu Hotel”; “Marina Praia Sul Hotel” (Ponta Negra- Natal), 

“Praia do Sol Hotel” (Praia do Meio – Natal) e o Hotel Mar de Búzios. Assim, 

observamos que todos os hotéis inaugurados no ano de 1988 foram nas praias de 

Natal ou no litoral. Comprovando que neste período o turismo do Estado passou a 

ter um caráter voltado para o atrativo sol e mar.  
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No ano de 1986 foram inaugurados dois terminais turísticos: o da praia da 

Redinha e o do Agreste (a 1km de Pedro Velho, as margens do rio Piquiri). Nesta 

década foram feitas ainda obras importantes no sistema viário, permitindo uma 

maior integração e a facilitação do acesso a várias praias do litoral do Estado, como: 

Asfaltamento da RN-64, trecho Ceará-Mirim – Touros – 1983; a conclusão da 

pavimentação a paralelepípedo da estrada ligando a Redinha à praia de Genipabu - 

1986; calçamento de paralelepípedo das estradas que ligam Extremoz à praia de 

Pitangui e a estrada ligando Pitangui à praia de Muriú - 1986; pavimentação da 

estrada ligando a praia de Pirangi à praia de Búzios- 1986; praias como Barra de 

Tabatinga, Tibau do Sul, Sagi e Barra do Cunhaú, também foram beneficiadas com 

a pavimentação dos seus acessos – 1986 e duplicação, Iluminação e asfaltamento 

da estrada Igapó-Praia da Redinha, numa extensão de 5,4 km, inaugurada no dia 

12/02/1988. 

No ano de 1990, foram feitas, também, a duplicação da Ponte de Igapó, ponto 

de partida da BR-101, que depois foi prolongada até a cidade de Touros e a 

duplicação do pequeno trecho que vai do encontro da Via Costeira com a Estrada de 

Ponta Negra (Av. Roberto Freire) até o início da estrada que conduz à praia de 

Pirangi. 

Alguns eventos que ainda marcaram essa década foram: a criação do 

Conselho Estadual de Turismo (CONETUR) – através da Lei Nº 9.329, de 

19/08/1985, na qual o Governador José Agripino criou, no âmbito da Secretaria da 

Indústria, Comércio e Turismo, o CONETUR, como órgão consultivo; a criação da 

Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Natal), pelo prefeito Garibaldi 

Alves Filho, mediante a Lei Nº 3.394, de 21/01/1986 (Essa Secretaria foi criada pela 

primeira vez em 1969, mas foi extinta pelos seus sucessores e recriada pelo prefeito 

Garibaldi);  o XV Congresso Nacional dos Agentes de Viagem (ABAV), entre os dias 

18 e 22 de agosto de 1987, no Centro de Convenções.  

Estas ações políticas nos fazem perceber que o turismo realmente passa a 

ser alvo de preocupação do Governo do Estado na década de 1980, articulando 

ações nas três variáveis: Técnica, (foram construídas várias estradas e outras obras, 

dotando o território de infraestrutura necessária ao aumento dos fluxos); 

Materialidade, (foram criados muitos hotéis novos em diversos municípios do 

Estado, principalmente naqueles próximos ao litoral); e essas ações políticas, já 
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citadas, influenciaram bastante nos rumos do processo de desenvolvimento do 

turismo.  

Em âmbito nacional, o turismo é citado na Constituição Federal Brasileira de 

1988 em seu art. 180, no qual, se atribui responsabilidades iguais a todos os níveis 

governamentais, ficando, portanto, tanto o âmbito federal, como o estadual e o 

municipal responsáveis pelo planejamento do turismo, importante no sentido que 

não centraliza as ações. 

Portanto, o desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte é 

considerado recente, não havendo dúvida de que ele se consolida com o projeto da 

Via Costeira. Pois, até então, a preocupação com a atividade turística (fosse 

manifestada pelos empresários, fosse pelo Estado), existia apenas de modo pontual, 

devido à falta de planejamento. Como rebatimentos do Projeto Parque das 

Dunas/Via Costeira para a cidade de Natal, podemos destacar que houve uma 

expansão imobiliária da cidade para a zona sul de Natal, principalmente no bairro de 

Ponta Negra que passou a ser alvo de investimentos de vários empresários, 

construindo estabelecimentos como bares, restaurantes, pousadas, mudando o 

caráter deste bairro, que era caracterizado pela comunidade pesqueira que ali 

existia.  

Como veremos, a Tabela 1 mostra o crescimento do número de hotéis no 

Estado, saindo de um total de 16, no ano de 1982, para 55, no ano de 1990. Houve 

um crescimento ainda pequeno, mas já bastante considerável para o contexto da 

época do RN. A concentração dos equipamentos no município de Natal se tornou 

mais expressiva a partir de 1988, podemos atribuir isto a construção dos hotéis da 

Via Costeira. 

 
TABELA 1 – Evolução do número de hotéis classificados do RN.  

 

Anos Quant. Natal Quant. Interior Total 

1982 09 7 16 

1983 10 7 17 

1984 11 9 20 

1985 13 12 25 

1986 15 14 29 

1987 19 15 34 

1988 25 17 42 

1989 31 20 51 

1990 33 22 55 

Fonte: Emproturn. 
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Consideramos que um novo período surge na história do turismo no RN a 

partir da implantação do PRODETUR/RN; e que o Estado investe seus recursos na 

dotação de infraestrutura para atrair investimentos privados voltados para o turismo, 

fato que acarreta a chegada de grande volume de investimentos estrangeiros no 

Estado. Esse período diferencia-se dos demais por ser o primeiro em que o poder 

público dá os primeiros passos para a iniciativa de fortalecimento do turismo no 

Estado. O segundo se caracteriza por ações mais efetivas visando assegurar de 

forma irreversível a implantação do turismo no RN; e o terceiro, por marcar o início 

da consolidação plena do turismo, com a contrapartida de incentivos do setor público 

buscando atrair os investimentos do setor privado, de procedência massivamente 

nacionais. 
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- O turismo no RN depois do PRODETUR (1991 - 2011): consolidação do uso 

corporativo do território. 

 

 Este período fica evidenciado como o turismo no RN se consolidou e mudou 

de caráter durante este tempo. Então podemos dizer que esse período se divide em 

dois momentos: consolidação do turismo após os investimentos da primeira fase do 

Prodetur e o Prodetur II e a fase dos investimentos estrangeiros. 

 No ano de 1991 o Conselho Nacional de Turismo é extinto e a EMBRATUR 

assume as suas competências e passa a ser chamado de Instituto Brasileiro de 

Turismo. Além disso, o Conselho Monetário Nacional tomava a decisão de facilitar o 

ingresso de capitais estrangeiros no território brasileiro, o que, reacendeu nos 

executivos norte-rio-grandenses a esperança de reativação de um fluxo de 

investimento para a montagem da infra-estrutura local de turismo. Abrindo assim, as 

portas pra os investimentos estrangeiros, que vai ganhar grande expressividade ao 

longo do tempo no RN, principalmente nos campos de turismo e imobiliário, como 

veremos as seguir. 

 O ano de 1992, fica marcado por várias ações importantes na história do 

turismo brasileiro: o funcionamento da EMBRATUR é regulamentado; é criado o 

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; o FUNGETUR é revitalizado; é 

apresentado o primeiro Plano Nacional de Turismo – PLANTUR e é criado o 

Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – PRODETUR/NE (Veremos 

mais detalhes no capítulo 3). 

 Segundo Pereira dos Santos (2010), no ano de 1992, o RN já contava com 

uma boa infra-estrutura turística. Havia mais de oitenta agências de viagem 

cadastradas na EMPROTURN, cerca de 150 hotéis e pousadas de pequeno porte e 

quase duzentos bugueiros que levam os visitantes a passeios sobre as dunas. 

Estima-se que o crescimento do turismo em Natal contribui para o surgimento de 

mais de oitocentos micros e pequenos empresários. Neste mesmo ano, é 

inaugurado o primeiro shopping da cidade: o “Natal Shopping”. No início da década 

de 1990 o turismo no RN é bem caracterizado pelas pequenas empresas, chegando 

a partir de 2000 as grandes empresas e as redes internacionais. 

 Em 1993, o PRODETUR/NE é implantado e cria-se o Programa Municipal de 

Regionalização do Turismo – PNMT. No RN realizaram-se oito campanhas 

publicitárias para divulgar o Estado na Argentina e na Itália, e ainda 14 “Workshops 
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e “fanturs8”. Como reflexo dessa divulgação chegavam a Natal 90 vôos 

internacionais. 

Conforme Pereira dos Santos (2010), a TELERN agilizava a implantação do 

sistema de celulares em Natal. A procura superava a expectativa da empresa, pois, 

em setembro já estava instalando a CCC (Central de comutação celular) e 

aguardando os equipamentos de transmissão e montagem de torres. 

 No ano de 1994, a “Rota do Sol”, rodovia que liga Ponta Negra – à praia de 

Pirangi, é duplicada, numa extensão de 15km. Em Natal é inaugurado o primeiro 

hotel High-Tech do Nordeste, oferecendo tratamento de cinco estrelas aos turistas. 

O “Potengi Flat”, em janeiro de 1994, em seu primeiro mês de existência, teve 

ocupação máxima, sendo 82% dos hóspedes estrangeiros, principalmente italianos. 

É estabelecida a rota Milão-Roma-Natal, permitindo assim a ligação direta da Itália 

com Natal. 

Para o triênio de 1996-1999, é lançado um documento instituindo a Política 

Nacional de Turismo contendo dez objetivos estratégicos. Dentre esses objetivos se 

destacam a descentralização, “conscientização” e articulação intra e 

extragovernamental. O Decreto Nº 1.819 de 16/02/1996, disciplina as transferências 

de recursos da União por intermédio de instituições e agências financeiras oficiais 

federais e dá outras providências. Assim, em 1997, os fundos de pensão do Banco 

do Brasil (Previ), da Caixa Econômica Federal (Funcef) e da Petrobras (Petros) 

passaram a assumir um papel de destaque no mercado hoteleiro brasileiro. 

Financiando a construção do Transamérica Morro do Conselho (Salvador), Meliá 

(Macéio), dos hotéis das redes Accor e Superclub Breezes, no complexo Costa do 

Sauípe, do Le Méridien (Rio de Janeiro), do Renaissance (São Paulo) – rede 

Marriott e do resort Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco. 

Neste mesmo ano de 1997, ocorreu no RN a construção e o asfaltamento da 

BR-101 no trecho Extremoz-Touros. No bairro de Ponta Negra/ Natal, foi inaugurado 

o empreendimento comercial Praia Shopping, acompanhado a expansão do bairro e 

com o intuito de atrair a demanda dos turistas que freqüentavam este bairro. 

Privatização da COSERN, a companhia elétrica é vendida para o Grupo de 

espanhóis IBERDROLA, ao preço de 676,4 milhões de reais, acompanhando a onda 

                                                 
8
 Uma modalidade de promover o fluxo turístico, que significa viagem de familiarização, de contato, 

de descoberta. Na qual, os empresários vendem aos estrangeiros as belezas e potencialidades do 
lugar, para que depois o destino seja comercializado em seu país de origem. 
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de privatizações do país que se dá a partir do PND – Programa Nacional de 

Desestatização pela Lei nº 8.031, de 1990. 

É realizada em Natal a VI BNTM (Brazil National Tourism Mart), Bolsa 

Nacional do Mercado de Turismo, em 1997. O evento ocorre no Pirâmide Palace 

Hotel (Natal) que acabara de ser inaugurado e o evento serviu para apresentar o 

hotel as entidades ligadas ao turismo. 

A Deliberação Normativa nº 400/98, de 06/11/1998, institui que a diretoria da 

Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) passa a ter atribuições para aprovar o 

Programa de Financiamento de Agências de Turismo, que tem por objetivo prover 

recursos para o financiamento das empresas devidamente registradas no Instituto. O 

valor destinado é voltado para obras na construção civil, móveis e utensílios, 

capacitação de mão de obra, meios de transporte e equipamentos. O teto máximo 

por operação de financiamento é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

No RN, o ano de 1998 ficou marcado pela transformação do Hotel Barreira 

Roxa em escola de formação de mão-de-obra e, também, pela Reforma do Cento de 

Convenções. Em relação à infraestrutura, foi importante a construção do viaduto da 

Urbana, garantindo rapidez no escoamento do tráfego em direção à Zona Norte de 

Natal e ao novo trecho duplicado da  BR-101 de Natal até Touros. 

No ano de 1999, é criado o Ministério do Esporte e Turismo, ocorre uma 

flexibilização da legislação que resulta na queda das tarifas aéreas e no início de 

cruzeiros com navios de bandeira internacional pela costa brasileira. 

Ano ano de 1998, em comemoração aos 400 anos da data de fundação da 

cidade de Natal, foram inaugurados dois pórticos, um na entrada da cidade, à 

margem da BR-101, tendo a forma de uma estrela cadente (forma de cometa), 

simbolizando o nascimento de Jesus Cristo e iluminando uma escultura dos três 

Reis Magos e o outro, na Av. Engenheiro Roberto Freire, que levou o nome de “Arco 

do Sol”, simbolizando o sol e o mar, no caminho das praias do litoral sul. Também foi 

inaugurado o Complexo Viário do 4º Centenário de Natal, na BR-101 que resolveu 

na época problemas do trânsito no bairro de Lagoa Nova, que tem uma das 

principais avenidas da cidade, a Avenida Senador Salgado Filho. 

Em 24 de março do ano 2000, foi inaugurado o novo terminal de passageiros 

do aeroporto Augusto Severo, pelo então Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso, com capacidade para 1,5 milhão de viajantes ao ano. 
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 Assim, como podemos ver nas Tabelas 2 e 3, a década de 1990 se 

caracteriza pela expansão do turismo nos municípios litorâneos, com a liderança da 

capital, seguido do município de Tibau do Sul, com a famosa praia de Pipa. Em 

Natal, mais da metade da capacidade de hospedagem se concentra no bairro de 

Ponta Negra, consolidando-o como o bairro turístico da cidade. 

 
TABELA 2 – Hotelaria em Natal (2000).   

Principais bairros Meios de hospedagem Leitos 

Ponta Negra 97 5.682 

Via Costeira 10 3.204 

Orla Marítima (Praias dos 
Artistas, do Meio e do Forte) 

19 1.788 

Fonte: Pereira dos Santos, 2010. (Dados da Setur -2000) 
 
 
TABELA 3 - Hotelaria nos municípios litorâneos do RN (2000)  

Principais municípios Meios de hospedagem Leitos 

Natal 178 14.562 

Tibau do Sul 57 1.675 

Extremoz 23 1.196 

Parnamirim 16 714 

Nísia Floresta 16 493 

 Fonte: Setur – 2000. 

 

Segundo a SETUR (2001), Natal possuía 7.604 UHs (Unidades 

Habitacionais–Hoteleiras), correspondendo a 83,70% das UHs existentes nos 

municípios do Prodetur I. Essa concentração faz com que o turista que visita o 

Estado use os meios de hospedagem da capital e se desloque em passeios de até 

um dia para o litoral. 

 A consolidação das ações voltadas para a concretização do turismo no 

Estado, como a captação de 8 vôos chaters internacionais semanais, no período de 

1995 a 2000, acompanhado das reformas e obras de modernização do aeroporto se 

refletiram no fluxo total do aeroporto Augusto Severo, como podemos observar na 

Tabela 4. 
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TABELA 4- Fluxo total Aeroporto Augusto Severo - 1995/2000 

Ano Fluxo Total (embarque + desembarque) 

1995 610.844 

1996 530.057 

1997 601.322 

1998 782.685 

1999 839.261 

2000 899.363 

Variação 2000/1995 47% 

Fonte: Infraero 

 

Assim, como vimos na Tabela 4, o fluxo de passageiros aumentou em 47% 

num período de cinco anos. Com todos os índices de crescimento que foi possível 

observar no período de 1995 a 2000, podemos atribuí-los à primeira fase do 

Prodetur I, que investiu principalmente em infraestrutura básica, propiciando um 

novo período de expansão da atividade turística estadual. 

 

 

 É importante ressaltar que os investimentos turísticos deverão continuar 
para que haja a devida confiança por parte da iniciativa privada em 
desempenhar o se papel de gerador de oportunidades de emprego e renda. 
O governo, por sua vez, necessita demonstrar maturidade, conhecimento e 
clareza naquilo que planeja e executa, fechando a cadeia do processo de 
desenvolvimento sustentável. (SETUR, 2001, p.17) 

 

 

 Portanto, nota-se que o turismo se torna uma das prioridades de investimento 

do poder público, acreditando-se na geração de emprego e renda para o Estado, por 

isso se tornou importante planejar a atividade, porém, baseado apenas em critérios 

de uso adequado dos recursos naturais e das diretrizes normativas da 

sustentabilidade ambiental. 

 Assim, pode-se dizer que essa década caracterizou-se pela expansão e 

consolidação do turismo no Estado, a partir de vários fatores integrados, como 

investimento público e privado, permeando a dotação de infraestrutura básica e de 

acesso aos turistas e infraestrutura hoteleira, aumentando os fluxos para o RN. No 

contexto das privatizações e abertura do mercado para investimentos estrangeiros o 
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RN começa a atrair estes tipos de investimentos, como ficará evidenciado na fase do 

Prodetur II. 

 Assim, é possível dizer que a difusão do meio técnico-científico-informacional 

em alguns pontos do território norte-rio-grandense permitiu o aumento dos fluxos 

materiais e imateriais9 e consequentemente uma maior expressividade do turismo 

nestes pontos, que está intrisicamente ligado a toda essa base material e imaterial. 

O Prodetur II dá continuidade aos investimentos públicos em infraestrutura 

básica para promover o turismo. A primeira fase contemplou seis municípios 

litorâneos do RN e a segunda fase abrange vinte municípios, que formam o Pólo 

Costa das Dunas. (Veremos mais detalhadamente no capítulo 4). 

  A partir da Deliberação Normativa nº 419/01, de 15/03/2001 que considerando 

a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para apoio a projetos de 

empreendimentos, obras e serviços de finalidade ou interesse turístico, podem ser 

beneficiados com recursos do Orçamento Geral da União, a diretoria da Embratur 

(Instituto Brasileiro de Turismo) cria o Programa Nacional de Infraestrutura Turística 

(PROINTUR). Este Programa é do Governo Federal mantido com recursos do 

Orçamento Geral da União (OGU) e tem por objetivo propiciar recursos para a 

implantação de infraestrutura e serviços de finalidade ou interesse turístico. Tendo a 

Caixa Econômica Federal como banco intermediador dos recursos. Constituindo-se 

em mais uma forma de financiamento incentivado pelo poder público para a 

expansão da infraestrutura turística. 

Em 2001, é inaugurado o hotel Pestana Natal, do grupo português Pestana, 

sendo o primeiro grupo internacional a instalar-se em Natal. Um reflexo da abertura 

econômica para os investimentos estrangeiros. A partir daí, vários foram os 

investimentos estrangeiros que se consolidaram no RN (como veremos melhor no 

capítulo 6). Tanto que o RN foi considerado o Estado que mais recebeu 

investimentos estrangeiros, no primeiro semestre de 2007. Foram injetados quase 

11 milhões de dólares na economia estadual. (CARDOSO DA SILVA, 2010) 

 

 

Desde meados dos anos 1990 que o turismo vem modificando seu perfil no 
Nordeste: de turismo interno a turismo internacional. A decisão do governo 
FHC de criar uma demanda de fluxos turísticos emissores – para inserir a 

                                                 
9
 Segundo Silva (1949 apud CONTEL, 2001, p.358) a circulação diz respeito aos fluxos materiais, 

sendo os fluxos imateriais relacionados com os fatos de comunicação. 
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Região nos mercados internacionais de capitais – foi consolidada através 
dos investimentos em infraestrutura do Prodetur. Não é por acaso que os 
grandes bancos, inclusive os de capital estrangeiro sediados no Brasil, 
aproveitam o cenário favorável para realizar investimentos, lançando-se no 
mercado financeiro nacional e entrando no segmento crédito imobiliário com 
uma grande voracidade. (CLEMENTINO, 2010, p.203) 

 

 

O Rio Grande do Norte neste período prepara suas bases, esta fruto da 

política instalada, chamando assim as grandes empresas, os grande bancos, para 

se instalarem no território. No mapa abaixo podemos ver as instituições bancárias 

com capital privado que estão localizadas nas cidades de maior expressividade 

econômica e política do Estado. 

 

 
MAPA 2 – Instituições Bancárias com Capital Privado Presentes no Rio Grande do Norte 
Elaboração Cartográfica: Raphael Curioso Lima Silva. Fonte: Febraban, 2010. 

 

 

De acordo com o Mapa 2, podemos ver que estes bancos têm uma maior 

concentração nas cidades de Natal e Mossoró, as cidades mais expressivas e com 

maior dinâmica econômica no Estado. Nos demais municípios, que têm instituições 

bancárias privadas, as agências são em sua maioria do Banco Bradesco. 
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No mapa 3, pode-se ver a distribuição das instituições bancárias pelo território 

norte-rio-grandense, estas presentes apenas em alguns municípios, ou seja, pontos 

do território. Dessa forma, constata-se que, assim como os bancos, as redes de 

telecomunicações, abastecimento de água, energia elétrica, infraestrutura rodoviária, 

também estão concentradas em pontos do território que possuem maior número de 

investimentos e financiamentos públicos. Pontos estes, que evidentemente, são 

atrativos para as empresas por concentrarem um maior número de serviços. De 

acordo, com Santos e Silveira (2001, p. 302), “O neoliberalismo conduz a uma 

seletividade maior na distribuição geográfica dos provedores de bens e de serviços, 

levados pelo império da competitividade a buscar, sob pena de seu próprio 

enfraquecimento, as localizações mais favoráveis.”  

Todavia, para uma análise do uso território pautada numa concepção do 

mundo do presente é mister valer-se de pelo menos dois pares dialéticos: 

densidade/rarefação e fluidez/viscosidade. A idéia do primeiro par implica 

pensarmos na presença de maior ou menor densidade técnica e informacional, onde 

a alta densidade resultaria em espaços luminosos, enquanto a rarefação luminosa 

resulta na opacidade dos espaços. Em se tratando do par fluidez e viscosidade, 

podemos relacioná-lo à construção de sistemas de engenharia voltados à fluidez do 

capital relacionado com os interesses na divisão territorial do trabalho. Desta feita, 

Estado, empresas e organismos internacionais dotam o território, via empréstimos e 

acordos de cooperação, de objetos técnicos, sendo estes, condição de circulação 

com vistas à abertura do mercado externo. Esse, também, é o caso do turismo, pois, 

se dá justamente nestes pontos do território densos e luminosos. As empresas 

voltadas para a realização do turismo escolhem justamente esses pontos, 

reafirmando a seletividade e consequentemente as desigualdades territoriais. 

Segundo Silveira (2009, p. 68), “o papel do poder público não é neutro, pois a 

cada reforma material ou normativa visando a modernização, está privilegiando 

certos graus de capital, tecnologia e organização da economia urbana e certas 

porções do meio construído”. 
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MAPA 3 - Instituições Bancárias Presentes no Rio Grande do Norte 
Elaboração Cartográfica: Raphael Curioso Lima Silva. Fonte: Febraban, 2010. 

 

Segundo consta no site oficial do governo federal (Brasil.gov.br, 2009), de 

janeiro a outubro de 2009, os bancos oficiais emprestaram R$ 4,6 bilhões às 

empresas do setor de turismo. O resultado foi 57,7% superior ao registrado no 

mesmo período de 2008, quando os financiamentos para hotéis, restaurantes, 

agências de viagens, entre outros, somaram R$ 2,92 bilhões. Em 2008, o Banco do 

Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) emprestaram às 

empresas R$ 3,6 bilhões. 
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TABELA 5 - Desembolso de recursos realizados por instituições financeiras federais para o 
financiamento do turismo no Brasil, segundo os anos – 2003 – 2009. 

 
Fonte: Instituições Financeiras Federais: Banco do Brasil; Caixa econômica Federal; Banco nacional 
de desenvolvimento econômico e social; Banco do Nordeste e Banco da Amazônia 

(1) Excluem-se dos valores indiretos, as operações realizadas pelo: Banco do Brasil; Caixa 
econômica Federal;  Banco do Nordeste e  Banco da Amazônia                                                   
(2) Incluem-se, a partir de 2005, outras operações com recursos, além dos oriundos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE – e Programa de Apoio ao Turismo Regional – 
PROATUR. 
 

 Dessa forma, fica explícito o modo como as instituições financeiras federais 

têm papel preponderante no volume de financiamentos concedidos para o turismo e, 

conseqüentemente, nos seus resultados econômicos para o Brasil, na medida em 

que houve um aumento expressivo nos valores financiados do ano de 2003 para o 

ano de 2009. Assim, verifica-se que a Caixa Econômica Federal é a instituição que 

disponibilizou o maior valor para o financiamento do turismo no ano de 2009, 

seguida do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. 

No ano de 2010, surge uma linha de financiamento do BNB denominada 

“Proatur Copa” que disponibiliza aos empreendedores recursos no valor de R$ 523,6 

milhões, oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 

Até 2014, novos recursos serão alocados. 

O objetivo do “Proatur Copa” é implantar, ampliar, modernizar e reformar 

empreendimentos do setor turístico, por meio do financiamento de investimentos e 

capital de giro, compreendendo gastos com construção, ampliação e reforma de 

benfeitorias e instalações. Terão acesso ao crédito agências de viagem e turismo, 

operadoras turísticas, resorts, hotéis, transportadoras, organizadoras de feiras ou 

congressos, parques temáticos, restaurantes, lanchonetes, marinas, museus, casas 

de espetáculos e edifícios históricos. Nesse sentido, constata-se como o papel dos 

         

                    Instituições Financeiras Federais                                          Mil (R$) 

Ano Total Banco 
do Brasil 

Caixa 
Econômica 

Federal  

Banco Nacional de 
Desenvolvimento 

Econômico e Social 

Banco 
do 

Nordeste 
(2)

 

Banco da 
Amazônia 

Total   Direto Indirereto
(1)

 

2003 1.094.324 738.504 244.399 57.259 4.024 53.235 48.416 5.746 

2004 1.396.353 893.590 403.045 43.116 7.595 35.521 42.457 14.145 

2005 1.978.774 1.081.238 680.821 91.353 26.201 65.152 109.377 15.985 

2006 2.169.907 1.155.857 817.498 68.497 4.300 64.197 122.924 5.131 

2007 2.569.988 1.420.880 986.630 66.644 - 66.644 79.400 16.434 

2008 3.591.514 1.776.142 1.456.136 62.351 2.200 60.151 243.076 53.809 

2009 5.584.403 2.326.099 2.977.942 82.427 7.725 74.702 140.231 57.704 
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bancos e órgãos financiadores é crucial para a expansão e modernização da 

atividade turística no país, beneficiando as empresas ligadas a este circuito.  

O Mapa 4 nos permite vê como se dá a ligação do território norte-rio-

grandense por meio das suas rodovias federais e estaduais; através dos portos que 

possui, que são dois, um no município de Areia Branca e o de Natal; pela via do 

aeroporto internacional Augusto Severo, único do Estado, localizado na cidade de 

Parnamirim, e por intermédio também dos campos de pouso. Ou seja, pela 

integração dos seus sistemas de movimento, Contel (2001):  

 

 

Dentre as diversas bases técnicas que se vão incorporando ao território e 
dotando cada região de novas qualidades materiais e possibilidade 
organizacionais, queremos destacar os sistemas de movimento do território, 
isto é, o conjunto indissociável de sistemas de engenharia (fixos) e de 
sistemas de fluxos (materiais ou imateriais) que respondem pela 
solidariedade geográfica entre os lugares. (CONTEL, 2001, p.357) 

 

 

 Nesse sentido, a forma por meio da qual esses sistemas de engenharia (fixos) 

estão dispostos no território norte-rio-grandense condicionam os fluxos que nele se 

dão. No momento em que, cada vez mais, partes do território são dotadas com 

sistemas de engenharia o crescimento desses fluxos se expandem, possibilitando 

uma maior mobilidade e velocidade nesses pontos que estão interligados, 

permitindo, consequentemente, um aumento no numero do fluxo turístico. 

 

 

Assim como os limites são vistos, não raro, como absolutos, o movimento 
também o é quando, na verdade, ambos são dados da técnica e da política. 
Com efeito a fluidez é um dado da técnica e da política, pois os progressos 
nos transportes e nas telecomunicações e a constituição das redes 
oferecem novas possibilidades de deslocamentos a novas velocidades, 
ultrapassando antigas fronteiras. Mas ela é, ao mesmo tempo, um dado da 
política, tanto do poder público como, hoje mais do que antes, das 
empresas. (SILVEIRA, 2003, p.411) 
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MAPA 4 – Sistemas de Engenharia do Rio Grande do Norte.
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Portanto, existe uma maior integração e uma maior fluidez no território com a 

implantação destes sistemas de engenharia e bases técnicas e políticas, 

aparentemente para uso de todos, mas como nem todos têm condições de acesso 

restringe-se principalmente ao uso das empresas. 

 

 

Na verdade, a velocidade não é um imperativo universal e, de fato, apenas 
caracteriza a função de um número cada vez menor de empresas. A 
velocidade não é um imperativo da técnica, mas um dado da política. É a 
política que estabelece as velocidades utilizadas pelos sistemas 
econômicos e sociais. Enquanto as grandes empresas e as grandes 
potências têm pressa, o grosso da humanidade anda devagar. Há até quem 
não se mova, como a maior parte das populações dos países pobres. 
Todavia, a velocidade é glorificada, nos dias de hoje, como se fosse um 
traço comum da raça humana (SANTOS, 1998 p.35).  

 

 

 Nesse sentido, percebe-se que o território é utilizado por diversos agentes; 

porém, nem todos têm o mesmo ritmo e as mesmas possibilidades de uso, Santos 

(1998). Ele distingue os homens rápidos dos homens lentos, de tal maneira que a 

materialidade por mais que possa parecer como tendo uma única indicação, na 

realidade não a tem, porque essa materialidade é atravessada por esses agentes, 

segundo os tempos, que são lentos ou rápidos., (SANTOS, 2002, P.22). 

Assim, segundo Santos (1998, p.22), o tempo rápido é o tempo das firmas, 

dos indivíduos e das instituições hegemônicas e tempo lento é o tempo das 

instituições, das firmas e dos homens hegemonizados. A economia pobre trabalha 

nas áreas onde as velocidades são lentas. Quem necessita de velocidades rápidas é 

a economia hegemônica, são as firmas hegemônicas. Isso quer dizer que os pobres 

vivem dentro da cidade sob tempos lentos. São temporalidades concomitantes e 

convergentes que têm como base o fato de que os objetos também têm uma 

temporalidade, os objetos também impõem um tempo aos homens 

Em relação à infraestrutura, é inaugurada, no ano de 2007, na cidade de 

Natal a Ponte Newton Navarro, orçada em 137 milhões de reais, permitindo a 

ligação entre a praia do Forte e a praia da Redinha. Ou seja, surgiu mais uma forma 

de acesso entre a zona sul e a zona norte da cidade pelo litoral, esta sem cortar os 

bairros da cidade. Assim, um turista hospedado num hotel da Via Costeira, passa a 

ter acesso direto para as praias do litoral norte do Estado, vislumbrando uma bela 

paisagem de praias, sem vislumbrar os problemas que a população enfrenta 
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diariamente, como trânsitos, principalmente na ponte de Igapó e observar os indícios 

da pobreza em alguns dos bairros da Zona Norte. 

 Podemos concluir que esta ponte foi construída para beneficiar o turismo do 

Estado e, consequentemente, empresas ligadas ao processo. Pois não resolveu o 

gargalo do fluxo intenso que se dá na ponte de Igapó, que até então era a única 

ponte que ligava zona sul e zona norte de Natal. Segundo Fernando Bezerril, 

Secretário de Turismo de Natal em atuação no ano de 2006, em entrevista ao jornal 

ENTREBAIRROS relata que: “No que se refere ao turismo, o turista economiza 30 

km, 15 para ir, 15 para voltar. O turista que antes ia de Muriú ao Cabo de São Roque 

num dia normal, vai poder ir bem mais longe. A ponte é fundamental para o 

desenvolvimento do turismo em Natal.”  

 

 
                   FIGURA 1 – Ponte Newton Navarro - Natal/RN.  Foto: Lauro Freitas, 2010 
 

 

 A Figura 1 evidencia a ponte Newton Navarro sobre o rio Potengi, com o Forte 

dos Reis Magos ao fundo e a praia do Forte. Percebe-se que realmente é uma 

belíssima paisagem. 

De acordo com Contel (2001, p.371): 

 

 A mudança do padrão de circulação no território, com as novas atividades 
econômicas (ligadas à industrialização e à formação de um setor urbano de 
serviços importante), provocou a aceleração dos ritmos de vida e uma 
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necessidade de maior fluidez na movimentação de pessoas e mercadorias, 
com o expressivo crescimento dos fluxos dos sistemas de movimento 
rodoviário e aeroviário no período posterior à Segunda Guerra Mundial.  
 

 

Esta expansão dos sistemas de movimento rodoviário e aeroviário permitiu 

também uma consolidação e expansão da atividade turística que necessita destas 

bases para acontecer. Desta forma, no RN, podemos constatar essa relação 

intrínseca no momento em que cresce o número de rodovias, modernizam-se os 

terminais rodoviários e aeroportuários, tornando-os capazes de suportar uma maior 

movimentação de pessoas, expressas nas estatísticas dos fluxos turísticos. “Trata-

se de uma interdependência criada organizacionalmente, isto é, pela tecnociência e 

pela finança. Há mais intercâmbio entre lugares e pessoas, porém seus conteúdos 

são mais normatizados e menos espontâneos.”, (SILVEIRA, 2008, p.28). 

O terminal rodoviário de Natal está capacitado a receber um contingente de 

duas mil pessoas diariamente (embarque + desembarque). No ano de 2010, 

iniciaram-se obras de modernização desse terminal, com vistas voltadas para a copa 

de 2014 e com previsão para término das obras em abril de 2011. 

 

 

TABELA 6 – Fluxo total de passageiros no terminal rodoviário de Natal por ano.  
 
 

                  Fonte: Setur/RN. 
 
         

 

Pela Tabela 6 podemos perceber que em torno de 1 milhão de pessoas 

circulam por meio das empresas de ônibus de linhas intermunicipais e interestaduais 

por ano, no terminal rodoviário de Natal. 

 

 

 

 

 

Ano Fluxo total (Embarque + Desembarque) 

2006 1.074.266 

2007 956.816 

2008 1.003.229 
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TABELA 7 – Fluxo total de passageiros no aeroporto Augusto Severo por ano. 
 

                                           

Ano Fluxo Total (embarque + desembarque) 

2002 956.933 

2003 875.151 

2004 1.127.952 

2005 1.299.144 

2006 1.393.257 

2007 1.578.289 

2008 1.643.353 

   
                   Fonte: Infraero – RN. 
 
 

O aeroporto está operando com sua capacidade máxima, que é avaliada em 

torno de 1,5 milhões de passageiros, por isso passa por vários transtornos, mas sua 

reforma já foi aprovada, cuja empresa ganhadora da licitação para ampliar e 

modernizar as instalações do Aeroporto Internacional de Augusto Severo foi a 

construtora “Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda., cujo contrato assinado no 

início de fevereiro de 2011 tem o valor de 16,4 milhões. O contrato prevê:  

 

 

Dentre os itens contemplados constam a ampliação das salas de embarque 
e de desembarque doméstico e internacional, aumento das áreas públicas 
para circulação, nova entrada da sala de embarque, adequação das áreas 
comerciais e criação de 10 novos balcões de check-in. Ainda em meio às 
melhorias, destaque para a recuperação da estrutura metálica; substituição 
do sistema termoacústico do saguão; substituição do sistema de ar 
condicionado e modernização de vários sistemas eletrônicos de 
monitoramento. (TRIBUNA DO NORTE, 31/01/2011) 

 
 
Outro grande aeroporto, em fase de implantação, para atender a Região 

Metropolitana de Natal, fica localizado no município de São Gonçalo do Amarante, e 

será destinado à movimentação de cargas e passageiros. A sua inauguração está 

prevista para o ano de 2014 e representará uma das saídas para desafogar a 

movimentação do aeroporto Augusto Severo. A sua primeira fase de implantação 

está orçada em 800 milhões de reais. Este será o primeiro aeroporto do país a ser 

administrado pela iniciativa privada e, também, o maior da América Latina, previsto 

para receber em torno de 40 milhões de pessoas por ano. Esse aeroporto é visto 
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como um grande motor para o crescimento econômico do estado e o turismo é, sem 

dúvida, uma das alavancas desse desenvolvimento. 

 

 

O sistema de movimento aeroviário permitiu a integração literalmente “por 
cima” do território, expandindo o meio técnico-científico de maneira pontual, 
diferentemente do que ocorre no Sul e no Sudeste do país, onde há 
continuidade do povoamento. Esse sistema de movimento é responsável 
pela atuação “cirúrgica” empreendida no território pelas grandes empresas 
transnacionais, pois elas podem explorá-lo sem o comprometimento de 
modificá-lo horizontalmente. (CONTEL, 2001, p.372) 
 
 

Em relação aos números do turismo no RN, o número de visitantes saltou de 

1,2 milhões em 2002 para 2,2 milhões em 2006. Assim, percebe-se que a expansão 

do meio técnico-científico-informacional no RN permitiu um maior número de fluxos, 

causando também reflexos no processo de expansão do turismo. 

Acompanhando a demanda dos fluxos, a capacidade hoteleira do Estado 

também aumenta expressivamente. Assim, no ano de 2007 Natal possuía 26.106 

leitos e 9.021 UH‟s, aumentando sua capacidade em 55,8% de 2000 a 2007, 

enquanto o RN 46.106 leitos e 15.021 UH‟s, segundo dados mais recentes da 

SETUR/RN. 

Segundo Cardoso da Silva (2010), em 2004, os europeus compravam 40% 

das casas e apartamentos novos vendidos no RN. Com relação ao ano de 2006, o 

Rio Grande do Norte e a Bahia, seguidos de perto pelo Ceará, foram os Estados 

com maior número de empreendimentos turísticos e imobiliários de origem 

estrangeira. Os compradores isolados eram originários de Portugal, Espanha, 

Noruega e Itália. Esses adquirentes são, principalmente, clientes de vôos charters, 

que se tornaram comuns depois das reformas nos aeroportos das capitais 

nordestinas. 

Com base nessa dessa periodização, é possível entender como a 

configuração territorial, posta hoje, dá condições para que o turismo se realize no 

RN; considerando que “o espaço tem um papel privilegiado por cristalizar os 

momentos anteriores e ser o lugar de encontro entre esse passado e o futuro, 

mediante as relações sociais do presente que nele se realizam.” (Santos, 2008b, 

p.59.) 
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A coerência a buscar é a do comportamento das empresas globais nas 
regiões, dos grandes sistemas técnicos, da efemeridade das produções 
globais, do poder público como feitor do território que contribui para 
desenvolver topologias corporativas e modernas. (SILVEIRA, 2008, p. 29). 

 

 

Assim, é possível fechar a discussão deste capítulo, afirmando que o 

planejamento feito pelo poder público e a execução dos financiamentos públicos 

preparam as bases para o uso corporativo do território Norte-Rio-Grandense; haja 

vista a demanda de infra-estrutura necessária à instalação de empresas e à 

modernização da economia. Fica claro, portanto, pelos dados apresentados até 

então, o papel e a intencionalidade do poder público em privilegiar as empresas. 

No próximo capítulo, nos ateremos um pouco mais às políticas, projetos e 

programas voltados para o turismo ao longo dos anos, no Brasil e no RN, e como 

estes influenciam na forma que a atividade está configurada atualmente. 
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CAPÍTULO 4 - NORMATIZAÇÃO DO TURISMO: POLÍTICAS, PROJETOS E 

PROGRAMAS. 

 

 

Neste capítulo, trataremos um pouco sobre as políticas voltadas para o 

turismo, os seus órgãos reguladores, seus planos, programas, etc. Interessa-nos 

colocá-las aqui para entender a atual configuração do território pelo turismo no Rio 

Grande do Norte, uma vez que, como sabemos, toda norma pode demandar formas 

inovadoras na dinâmica dessa atividade. Portanto, veremos quais são as normas e 

programas existentes para o RN, o que elas influenciam e demandam de formas e 

como se territorializam e o que isto vem implicar. 

De acordo com Silveira (1997) os modos da regulação no período técnico-

científico-informacional são globais pelo comando e regional pela sua localização, ou 

seja, se dá no mundo, mas se materializa nos lugares. Segundo a mesma autora, as 

normas podem ser organizacionais (responsáveis pela regulação das formas de 

utilização dos novos objetos no processo de trabalho); empresariais (provenientes 

de novos métodos organizacionais) e novas formas contratuais; políticas (Relações 

de cooperação e disputa entre o Estado e o mercado, que comandam o 

funcionamento dos sistemas de engenharia) e técnicas (a técnica ao mesmo tempo 

em que é normada, também normatiza, chamando as novas solidariedades 

técnicas). Assim, as normas podem ser interpretadas como um enredo complexo 

que regula um sistema de objetos. Objetos, ações e normas participam da nova 

dialética do território. 

 Segundo Derruau (1977), inicialmente espontânea, a realização das 

atividades de turismo é quase totalmente entregue às organizações privadas ou 

públicas. Nos países ocidentais, a organização do turismo depende tanto do capital, 

como dos poderes públicos. 

Atualmente, a Organização Mundial do Turismo – (OMT) caracteriza-se por 

uma agência especializada das Nações Unidas e representa a principal instituição 

do setor de turismo mundial. Serve como um fórum de discussão para debater 

questões da política do turismo e é uma fonte de conhecimento especializado 

nesta área. Com sua sede em Madri, Espanha, apresenta entre seus membros 161 

países e territórios, além de 400 membros afiliados que representam o setor privado. 

Dentre estes países o Brasil é membro da OMT desde 1975. 
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A OMT nem sempre foi uma agência das Nações Unidas, sua origem se deu 

com o Congresso Internacional de Associações Oficiais de Tráfego Turístico, 

realizado em 1925, na cidade de Haia, Holanda. Após a Segunda Guerra Mundial foi 

rebatizada como União Internacional de Organizações Oficiais de Viagens (IUOTO) 

e transferida para Genebra. A IUOTO era uma organização não-governamental que 

chegou a reunir 109 Organizações Nacionais de Turismo e 88 membros associados 

dos setores públicos e privados. Em 1974, seguindo uma resolução da Assembléia 

Geral das Nações Unidas, foi transformada em um órgão intergovernamental. Em 

2003 tornou-se uma agência especializada das Nações Unidas. (página oficial da 

OMT http://www.world-tourism.org).  

 

A OMT define os papéis do setor público no desenvolvimento turístico, 
responsabilizando-o pela política, planejamento e pesquisa, proporcionando 
uma infra-estrutura básica, desenvolvendo alguns atrativos turísticos, 
fixando e administrando padrões para instalações e serviços turísticos 
estabelecendo e administrando regulamentos para o uso da terra e proteção 
ambiental, determinando padrões para a educação e o treinamento para o 
turismo, além de estimulá-los, mantendo a segurança e a saúde pública e 
algumas funções de marketing. (SILVEIRA, et al, 2006). 

 

 
Os ministérios de turismo de cada país se relacionam diretamente com a 

OMT. Por exemplo, se uma entidade deseja afiliar-se como membro da Organização 

Mundial de Turismo deve ser por intermédio do Ministério de Turismo do país 

referente, pois a OMT deve ouvir primeiramente os ministérios de turismo dos 

países. Encaminha-se assim um documento do Ministério do Turismo para a OMT 

para oficializar o pedido. No quadro 8 temos os atuais membros brasileiros filiados a 

OMT. 

O Ministério do Turismo do Brasil possui um Departamento de Relações 

Internacionais do Turismo que:  

 

 

Planeja, coordena e apóia as atividades do Ministério do Turismo (MTur) em 
organismos internacionais e acompanha a atuação do Ministério nas 
negociações de acordos comerciais ou de cooperação técnica internacional, 
a fim de fortalecer o turismo nacional no mercado mundial.” (MTUR, 2010) 
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O principal instrumento de trabalho deste Departamento de Relações 

Internacionais é a cooperação técnica, seja ela bilateral ou multilateral. A 

Cooperação Técnica Multilateral é realizada com organismos internacionais como a 

Organização Mundial do Turismo (OMT). (MTUR, 2010). 

O Quadro 2 apresenta a lista dos membros brasileiros ligados ao turismo que 

são afiliados da Organização Mundial de Turismo. 

 

ADM & TEC - Instituto De Administração e Tecnologia 

AIDT - Associaçao Interparlamentar de Turismo 

Associação de Hotéis Roteiros de Charme 

BAHIATURSA - Empresa de Turismo da Bahia S.A. 

CBC&VB - Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureuax 

CNC - Confederação Nacional do Comércio 

FNHBRS - Federação Nacional de Hotéis Bares Restaurantes e Similares 

Fundação Comissão de Turismo Integrado Do Nordeste - CTI-NE 

Intelligent Leisure Solutions and the Discover Group 

RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio De Janeiro S/A 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

Secretaria de Turismo de Fortaleza 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

Universidade de Brasília - Centro de Excelência em Turismo 

QUADRO 2 - Relação dos membros afiliados Brasileiros a OMT – 2010. Fonte: OMT, 2010 
 

 

 Como exemplo de acordo de cooperação técnica, tivemos em 2010, a 

Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CBCVB) e a 

Organização Mundial do Turismo (OMT) que assinaram em janeiro, durante a 

FITUR, um acordo de cooperação técnica voltado para a troca de experiências e 

conhecimento entre as organizações. Com o apoio do Ministério do Turismo, o 

acordo conta com a assistência da CBCVB aos Membros Afiliados da OMT na 

execução de seus projetos, programas e ações. (Portal Nacional Segs 

<www.segs.com.br>) 

 Silveira (2002) diz que “são também as normas das empresas globais e dos 

órgãos mundiais do turismo que criam e recriam arranjos nos lugares.” Devemos 
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analisar com cautela estas normas globais colocadas para as esferas nacionais, 

estaduais e municipais, pois, corre-se o risco acabar criando situações de alienação, 

visto que se negligenciam muitas vezes as lógicas internas e impõem-se lógicas 

externas e distintas aos locais, influenciando nas formas como se dão os arranjos de 

cada lugar. 

 Faremos um breve histórico de como foram se constituindo e evoluindo as 

ações voltadas para o turismo no Brasil, para podermos entender a realidade dos 

dias atuais e os programas que influenciaram e os que hoje estão em vigor e 

influenciam na realização do turismo do país e que atingem o Rio Grande do Norte. 

As políticas são denominadas públicas, mas devem orientar tanto o público 

como à iniciativa privada que é uma peça-chave para a realização da atividade, 

considerando que o turismo demanda infra-estrutura, equipamentos e muitos deles 

são da esfera privada, como casos de equipamentos de hospedagem e alimentação. 

Portanto, essas políticas orientam a condução das ações do poder público e das 

empresas voltadas para a atividade onde elas se instalam e usam o território. 

Veremos como se dá essa relação: política, poder público e empresas. Realmente 

há uma orientação e regulação para as empresas desta atividade? Como estas 

empresas influenciam no uso do território? 

Em relação aos órgãos, entidades e políticas de turismo criadas no Brasil, 

temos a EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo, hoje Instituto Brasileiro de 

Turismo), como marco inicial, uma autarquia nacional que enfocava o turismo como 

“indústria nacional” a ser fomentada, dentro das prioridades estratégicas dos 

governos militares posteriores a 1964 (BECKER, 2001).  Foi criada no ano de 1966 

e tornou-se um marco importante para o turismo brasileiro. Através da Lei 55 de 

18/11/66, foi definida a política nacional de turismo, bem como criou o Conselho 

Nacional de Turismo e a EMBRATUR.  

 Desde a década de 1970, o turismo foi inserido no II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND). A partir daí, passou a ser desenvolvido como uma 

“estratégia regional”, pensada preponderantemente para o litoral brasileiro, 

integrando-se aos principais programas setoriais do plano. (BRASIL, II PND, 1974). 

Percebe-se, portanto, que, a partir da década de 1970, o turismo já era pensado e 

direcionado para as localidades do litoral, fator que influencia o legado do turismo sol 

e mar como principal produto turístico até os dias atuais. 
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 O plano de 1966 e o Decreto-Lei n.º 5 de 18/11/66 se constituíram como um 

passo importante para o desenvolvimento da atividade turística no Brasil. A vigência 

do plano de 1966, dura até o ano de 1991, com a revogação daquele Decreto-Lei, 

pela Lei 8.181 de 28 de março de 1991, que objetivava reestruturar a EMBRATUR e 

conceder a ela a finalidade de formular, coordenar e executar a política nacional de 

turismo, propondo ao Governo Federal normas e medidas regulamentadoras das 

decisões decorrentes da Política Nacional de Turismo (PNT).  

 No ano de 1992, no Governo do Presidente Collor, foi promulgada uma 

Política Nacional de Turismo denominada PLANTUR, que não teve suas propostas 

efetivadas. Esse plano propunha criar pólos de turismo integrados, associados à 

expansão da infra-estrutura como estradas, aeroportos, etc.; foi entendido como 

instrumento de desenvolvimento regional; no entanto, devido à crise econômica, não 

saiu do papel. 

 Em decorrência dessa política, pensada como instrumento de 

desenvolvimento regional, surgiu em 1992 o chamado Prodetur-Nordeste, o 

Programa para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste Brasileiro. 

  Na gestão do Presidente Itamar Franco (1992-1994), foi criado o Ministério 

da Indústria, Comércio e Turismo. “Com a criação do MICT, observou-se à 

celebração de uma estratégica aliança com a iniciativa privada.” (MAIA, 2005) 

No ano de 1994, cria-se o Programa Nacional de Municipalização do Turismo- 

PNMT, instituído pela Portaria nº 130, de 30/03/93, por determinação do MICT, 

contando com o apoio da OMT, para atuar como uma iniciativa de realizar o 

planejamento participativo a partir de metodologia posta pela OMT.  

 

 

Em seguida – nesse contexto –, adota-se a idéia proposta pela 
Organização Mundial do Turismo (OMT, 1994) de que o turismo ocorre 
efetivamente nos destinos, ou seja, nos municípios, e que são os 
munícipes os verdadeiros conhecedores das potencialidades do território 
onde residem. A Embratur começa então a repassar as diretrizes de 
desenvolvimento diretamente às prefeituras, baseando- se na participação 
comunitária e na formação de conselhos, o que norteará a estrutura política 
do governo FHC. (SILVEIRA, et al, 2006) 

 

 

 A partir dessa política, ocorreu a descentralização da gestão nacional, 

passando para os municípios a capacidade de planejar o turismo em suas gestões. 
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À EMBRATUR, reservou-se o papel de ser o órgão responsável pela capacitação 

dos municípios. 

 

 

Percebe-se claramente a intenção de transferir às instâncias locais a 
responsabilidade de discutir, planejar e executar as ações que até então 
eram de competência das esferas federais e estaduais. Essa linha de 
pensamento no turismo segue estrategicamente a filosofia adotada em 
vários outros setores da gestão pública, como o da saúde, da educação, 
dos transportes, entre outros. (SILVEIRA, et al, 2006) 

 

 
Diante do exposto, é interessante refletir sobre esse processo de transferir, 

para a competência municipal, a responsabilidade de planejar o turismo; pois a 

forma como é imposta é que nos deixa indagações. Um dos aspectos da 

municipalização dessa competência é possibilitar que seja seguido um modelo de 

planejamento participativo que faz parte da metodologia da OMT, ou seja, uma 

norma mundial. Assim, as críticas vão ao sentido de se implantar modelos de 

planejamento postos de fora e setorialmente; ou seja, não se planeja 

territorialmente, a partir da realidade do lugar. 

Em um estudo, no qual foi feita uma avaliação do PNMT, Brusandin (2008) 

nos diz que:  

 

 

O estudo realizado parece indicar que as propostas atuais de planejamento 
turístico são respaldadas em modelos estruturados, sistêmicos ou não 
sistêmicos e que, em muitos casos, podem vir a inibir as ações em muitos 
municípios no Brasil, por falta de sintonia com as realidades locais. 
(BRUSADIN, 2008) 
 

 

Neste mesmo estudo, o autor destaca entrevista com a Prof.ª Dr.ª Rita de 

Cássia Ariza da Cruz em que ela constatou que:  

 

 

O PNMT, com o seu método ZOPP adotado pela OMT, foi uma política 
adotada na Gestão FHC e uma iniciativa de turismo participativo, mas o 
método não é adequado ao quadro atual da sociedade brasileira. O método 
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ZOPP10 tem uma configuração distinta em países como a França, a 
Inglaterra e a Bélgica, onde o nível educacional é muito maior.  

 

 

Como mostra o estudo feito por Pereira (2000), a estrutura do PNMT em nível 

federal é composta pela Coordenação Geral do Programa – à qual estão 

subordinados os Comitês Estaduais – que tem a função de planejar, coordenar, 

executar, acompanhar e avaliar as etapas do Programa e por um Comitê Executivo 

Nacional, sendo este composto pelos seguintes órgãos: 

 Secretaria Executiva do Ministério do Esporte e Turismo; 

 Associação dos Municípios Brasileiros com Potencial Turístico – AMPTUR; 

  Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE; 

  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; 

 Caixa Econômica Federal; 

  Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; 

     Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo – ABBTUR; 

  Banco do Brasil – BB; 

 Associação Brasileira dos Organismos Oficiais de Turismo – ABOMTUR; 

  Programa Comunidade Solidária – PCS. 

Essas entidades que compõem o Comitê Executivo Nacional foram 

convocadas pela Coordenação Geral do PNMT por serem instituições atuantes no 

setor de turismo. 

O Comitê Estadual é formado por representantes da unidade gestora da 

política de turismo. A unidade responsável por essa gestão no Rio Grande do Norte 

é a Secretaria Estadual de Turismo. O Comitê Estadual era composto pelas 

seguintes instituições parceiras: 

     Secretaria Estadual de Turismo – SETUR; 

  Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Natal; 

 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/RN; 

  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RN; 

                                                 
10

 O método ZOPP de planejamento e avaliação de projetos por objetivos (Ziel-Orientierte Projekt 

Planung) é utilizado para o planejamento participativo de projetos nas mais diversas áreas. O ZOPP 
foi criado pela Cooperação Técnica Alemã – GTZ, sendo fundamental nas fases de identificação, 
planejamento e gerenciamento de projetos financiados pelos órgãos de cooperação da Alemanha e 
de outros países, assim como por instituições internacionais como o Banco Mundial e a Comissão 
Européia. 
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 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN; 

 Universidade Potiguar – UNP; 

  Faculdade para Executivos – FACEX;  

  Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET; 

  Caixa Econômica Federal – CEF; 

  Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo – ABBTUR/RN; 

 Banco do Nordeste – BNB. 

As funções do Comitê Estadual são correlatas às da Coordenação Geral do 

PNMT e obedecem à mesma estrutura do Comitê Executivo Nacional. No âmbito do 

município essas funções competem ao Conselho Municipal de turismo, que é um 

órgão de consulta da administração municipal, criado por lei e previsto na 

Constituição. Para subsidiar as ações do Conselho, o programa previa, por lei 

municipal, a criação do Fundo Municipal de Turismo, que tem por objetivo arrecadar 

recursos de várias procedências, visando a promoção e a consolidação da atividade 

turística no município. Esse Fundo é administrado pelo Conselho Municipal. 

O PNMT começou a ser efetivamente implementado no Rio Grande do Norte 

no mês de junho de 1997. Cinquenta e nove municípios foram engajados no 

Programa; porém, destes, somente em quinze as ações foram implementadas, com 

a realização de oficinas. O PNMT não teve continuidade; foi suspenso e deixou 

muitos municípios que estavam com ações em processo, nas fases iniciais de 

implantação, sem condições de darem prosseguimento às suas atividades. O PNMT 

só sobreviveu até o final da gestão de FHC, em 2002. 

 No ano de 1996 foi lançado um documento instituindo a Política Nacional de 

Turismo para o triênio de 1996-1999. Esta política possuía como principal objetivo 

“promover e incrementar o turismo como fonte de renda, de geração de emprego e 

de desenvolvimento socioeconômico do país” (MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E TURISMO, 1996). O Plano de Turismo estava inserido dentro de um 

contexto mais amplo do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). 

Entre os anos de 1995-2002, no mandato do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, um dos seus principais programas foi o “Avança Brasil”, no qual estavam 

contempladas as diretrizes políticas do PNMT. “A partir de então, o turismo se 

estabeleceu definitivamente como um importante instrumento para o 

desenvolvimento regional, passando a compor o quadro de planejamento e gestão 
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tanto em escala nacional como em escala estadual e municipal.” (FERREIRA, 2009) 

Nesse mandato, o turismo foi deslocado do Ministério da Indústria, Comércio e 

Turismo para o Ministério de Esporte e Turismo. 

 Estava, enfim, criado o Ministério do Turismo, pela Medida Provisória nº. 103, 

de 01.01.2003. Isto significava dar importância específica à questão do turismo em 

relação ao seu planejamento e gestão em nível nacional. 

 O Ministério se constitui, atualmente, pela EMBRATUR (promoção e 

marketing do produto turístico brasileiro), Secretaria Nacional de Políticas de 

Turismo (planejamento e articulação) e Secretaria Nacional de Desenvolvimento do 

Turismo (implantação de infra-estrutura turística).   

 A partir de janeiro de 2003, quando foi criado o Ministério do Turismo, a 

atuação da Embratur “concentra-se na promoção, no marketing e no apoio à 

comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior.” 

(MTUR, 2010)  

O Decreto º 4.898, de 26/11/2003, determinou que fossem transferidas da 

Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) para o Ministério do Turismo as 

competências relacionadas ao cadastramento de empresas turísticas. Além disso, 

foram também transferidas as obrigações e os acervos técnicos e patrimoniais 

utilizados no desempenho das atividades. 

 Os Governos do Presidente Lula, teve como políticas principais para o turismo 

a criação de dois planos o “Plano Nacional do Turismo: diretrizes, metas e 

programas” (2003-2007) e o “Plano Nacional do Turismo: uma viagem de inclusão” 

(2007-2010). 

Portanto, no Plano Nacional do Turismo (2003-2007) está definido que: “Cabe 

ao Ministério do Turismo estabelecer as diversas interfaces com os distintos 

Ministérios e órgãos governamentais, dos quais o turismo depende, direta e 

indiretamente.”, e que, “por outro lado, é necessário fortalecer os canais 

representativos da iniciativa privada para solidificar a interlocução com o poder 

público.” (PNT 2003-2007). 

Notamos que fica claro, para o Governo, que para a consolidação do turismo 

é necessária a relação de parcerias público-privada. 
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 A Parceria Público-Privada (PPP) é um novo mecanismo normativo que 
surge no Brasil vara viabilizar a junção do poder público e dos agentes 
privados, principalmente no que diz respeito à instalação de novas infra-
estruturas territoriais tidas como essenciais para o crescimento econômico 
do país. Este mecanismo surgido na Inglaterra da década de 80 (Public 
Private Partnerships) e agora regulamentado no Brasil, instala-se no 
território nacional como única saída para a viabiliação dos novos sistemas 
de engenharia que equipam o território brasileiro. (KAHIL; PEREIRA, 2007) 

 

 

“Além das questões de natureza de articulação interna entre os setores 

públicos e privados é fundamental e necessário a participação efetiva do Brasil junto 

aos organismos internacionais do turismo.” (PNT 2003-2007). Entendemos, portanto, 

ser essa, também, uma das razões do grande esforço que o país tem feito em 

intensificar e ampliar o seu ciclo de relações com o maior número de nações do 

mundo inteiro.  

Para Castelli (1996), “o poder público, atuando dentro de sua esfera, deve 

manter uma postura de subsídio e complementação à atividade do setor privado. 

Isto porque não cabe ao Estado bancar o empresário, a não ser em casos que a 

iniciativa privada não encontrou estímulos para agir e, também, por questões de 

interesse nacional”. 

O Ministério do Turismo se orienta pelas diretrizes definidas no Plano 

Nacional de Turismo; plano este, que estrutura um conjunto articulado de 

macroprogramas e programas que, alinhados com os Programas e as Ações do 

Plano Plurianual de Governo, estabelecem as condições para a sua efetivação no 

âmbito do governo federal. (PNT 2007-2010) 

“Percebe-se que o modelo de gestão apóia-se na regionalização do turismo, 

incorporando a noção de território e de arranjos produtivos, como eixo estruturante 

dos macroprogramas do Plano Nacional” (SILVEIRA, et al, 2006) O espaço 

geográfico, objeto de estudo da Geografia deve ser entendido: 

 

 Não como sinônimo de território, mas como território usado, e este é tanto 
o resultado do processo histórico quanto a base material e social das novas 
ações humanas. Tal ponto de vista permite uma consideração abrangente 
da totalidade das causas e dos efeitos do processo socioterritorial. 
(SANTOS, et alli, 2000) 
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Portanto, entendemos que dever-se-ia incorporar a noção de território usado 

e não o território por ele mesmo, visto que o território usado “constitui-se como um 

todo complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes. 

Daí o vigor do conceito, convidando a pensar processualmente as relações 

estabelecidas entre o lugar, a formação socioespacial e o mundo.” (SANTOS et alli, 

2000)  

O Plano Nacional de Turismo concebeu e o MTUR implementou, como base 

da sua atuação: 

Um modelo de gestão pública descentralizada e participativa, integrando as 
diversas instâncias da gestão pública e da iniciativa privada, por meio da 
criação de ambientes de reflexão, discussão e definição das diretrizes 
gerais para o desenvolvimento da atividade nas diversas escalas territoriais 
e de gestão do País, alcançando todas as regiões brasileiras e todos os 
setores representativos do turismo, de modo a legitimar e a subsidiar a 
ação ministerial e dos seus parceiros.” (BRASIL - PNT 2007-2010) 

 

O PNT atual baseia-se no tripé interiorização, desconcentração e 

diversificação do produto turístico no Brasil. Posteriormente, analisaremos se, 

realmente, vem ocorrendo interiorização, desconcentração e diversificação do 

produto turístico no Rio Grande do Norte. 

A Portaria nº 57 de 25/05/2005, estabelece os procedimentos e requisitos 

necessários para o cadastramento das sociedades empresariais, das sociedades 

simples e dos empresários individuais no Ministério do Turismo. 

 No ano de 2008, é sancionada a Lei do Turismo, regulamentada pelo Decreto 

nº 7.381 de 02/12/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo e define as 

atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 

setor turístico. Trata também do Plano Nacional de Turismo, do Sistema Nacional de 

Turismo e do Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR). 

A partir desta lei, com o intuito de ordenar, formalizar e legalizar tornou-se 

obrigatório para as empresas ligadas ao turismo se cadastrar no Ministério do 

Turismo. Os prestadores de serviço turístico que são obrigados a se cadastrar são: 

Meios de hospedagem (albergue, condo-hotel, flat, hotel urbano, hotel de selva, 

hotel histórico, pousada, resort, cama e café); agências de turismo; transportadoras 

turísticas; organizadoras de eventos; parques temáticos; acampamentos turísticos e 

guias de turismo. Em caráter opcional, também podem se cadastrar: restaurantes, 
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cafeterias e bares; centro de convenções, parques aquáticos, estrutura de apoio ao 

turismo náutico, casas de espetáculo, prestadoras de serviços de infraestrutura para 

eventos, locadoras e veículos para turistas, prestadoras especializadas em 

segmentos turísticos; bacharéis em turismo. Então, o Ministério do Turismo criou o 

CADASTUR, um sistema de cadastros online e gratuitos, para que esses 

prestadores possam se cadastrar. O mapa 5 mostra os “meios de hospedagem” 

cadastrados por Estado da região Nordeste. No mapa 6, veremos as “agências de 

turismo” por Estado da região Nordeste. O mapa 7 nos mostra os “meios de 

hospedagem” cadastrados por município do RN; e o mapa 8, destaca os tipos de 

“meios de hospedagem que estão cadastrados por municípios do RN. 

 

 

MAPA 5 – Quantidade de “meios de hospedagem” por Estado da Região Nordeste. 
Fonte: Cadastur – Ministério do Turismo 
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Após a Lei do Turismo e com a obrigatoriedade de cadastrar as empresas de 

turismo no Ministério do Turismo, no CADASTUR, se tornou expressivo o número de 

“agências de turismo” e “meios de hospedagem” cadastrados, na região Nordeste. O 

Estado da Bahia é o que se destaca com maior número de “meios de hospedagem” 

cadastrados, seguidos do Ceará e Rio Grande do Norte. 

 

 

MAPA 6 – Quantidade de agências de turismo por Estado da Região Nordeste. 
Fonte: Cadastur – Ministério do Turismo. 
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MAPA 7- “Meios de hospedagem” cadastrados no Ministério do Turismo por município do RN – 2011. Fonte: CADASTUR. 



101 

 

 

                          MAPA 8 – Tipos de “Meios de Hospedagem” cadastrados por município no RN – 2011. Fonte: CADASTUR.  
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Diante do PNT atual, o que nos chama particular atenção é o Macroprograma 

de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, que inclui nele os PRODETURs: 

- PRODETUR NE (Programa de Ação Para o Desenvolvimento do Turismo do 

Nordeste do Brasil); 

- PRODETUR SUL (Programa de Ação Para o Desenvolvimento do Turismo no Sul 

do Brasil); 

- PROECOTUR ou PRODETUR NORTE (Programa de Ação Para o 

Desenvolvimento do Turismo no Norte do Brasil); e 

- PRODETUR JK (Programa de Ação Para o Desenvolvimento do Turismo no Centro 

e Sudeste do Brasil). 

  Os PRODETURs são os direcionadores de todas as ações que estão sendo 

engendradas em nível local no Brasil. Segundo o MTur, é o referido programa, 

formulado no ano de 2004, que apresenta ao país as propostas de descentralização 

da gestão da atividade turística bem como as de desconcentração territorial e 

diversificação do produto turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

- O Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR-NE) 

 

 

Nessa fase do nosso estudo, o que mais nos interessa, particularmente, é o 

PRODETUR/NE. A partir deste programa, os municípios, vinculados a uma 

coordenação estadual, podem se agrupar em pólos de turismo e podem propor 

autonomamente seus roteiros e estratégias de implementação, baseados na análise 

das principais necessidades e ações que cada localidade necessita para o 

desenvolvimento da atividade. 

 O PRODETUR/NE foi criado conjuntamente pela SUDENE e EMBRATUR, em 

novembro de 1991, (portanto, antecedeu à PNT que o incorporou entre seus 

programas), com o objetivo de fortalecer a atividade turística no Nordeste e em toda 

a área, mais precisamente, abrangida pela SUDENE e consolidar essa região como 

importante destino turístico nacional e internacional. (FONSECA, 2005). O Programa 

apóia a concentração do equipamento turístico com a implantação de pólos e 

corredores turísticos; e está apoiado no tripé iniciativa privada/governo/população 

nordestina. 

 Segundo Cruz (2002) o PRODETUR – NE restringe-se a obras múltiplas de 

infra-estrutura básica e de acesso, abrangendo: saneamento (abastecimento de 

água e esgotamento sanitário); administração de resíduos sólidos; transportes 

(obras viárias urbanas e rodoviárias); proteção e recuperação ambiental; e 

recuperação de patrimônio histórico.  

O PRODETUR – NE contou com o apoio do governo federal e dos estados 

nordestinos e recebeu financiamento do BID, que foi repassado para os Estados que 

faz parte do programa pelo Banco do Nordeste, seu executor financeiro. É 

importante salientar que, apesar do programa ter recebido apoio do governo federal 

através da EMBRATUR, 50% do seu financiamento foram efetuados pelo BID e a 

dívida do empréstimo contraída pelos governos estaduais. O Banco do Nordeste 

(Órgão Federal) atuou apenas como um intermediário entre os estados nordestinos 

e o banco financiador, dando garantias da união a essa instituição pelo empréstimo 

efetuado. (FONSECA, 2005) Alguns empreendimentos turísticos foram financiados 

pelo Banco do Nordeste, no ano de 1996, em alguns dos municípios contemplados 

pelo Prodetur I no RN. (ANEXO A) 
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Portanto, o Rio Grande do Norte estava dentro dos estados contemplados 

com os recursos do PRODETUR/NE. Este Programa foi dividido em duas etapas: O 

PRODETUR I e o PRODETUR II (fase atual). (Ver Mapa 9) 

 O PRODETUR I - RN teve a elaboração de sua proposta inicial em 1993 e de 

acordo com a SETUR (2001) foi um instrumento indutor de desenvolvimento 

socioeconômico da área costeira do Rio Grande do Norte com aplicação dos 

recursos nos seguintes componentes: 

- Desenvolvimento Institucional; 

- Melhoramento de Estradas;  

- Melhoramento do Aeroporto de Natal. 

- Saneamento Básico (esgoto); e 

- Implantação de Centro de visitação do Parque das Dunas de Natal. 
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MAPA 9 - Municípios contemplados com o Prodetur I e II. Fonte: SETUR.
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Segundo nos informou Sânzia Cavalcanti (SETUR) - Coordenadora 

Operacional do PRODETUR NE II, para receber recursos do Prodetur II, o Município 

deveria pertencer a um Pólo de Desenvolvimento do Turismo; no caso, o Pólo Costa 

das Dunas que, no momento, é o único a receber recursos desse programa. No 

Prodetur NE I, como ainda não havia o Programa de Regionalização e, 

consequentemente, os Pólos, foram feitos estudos, a partir do Programa de 

Municipalização do Turismo, para a escolha dos municípios. No caso do Prodetur 

Nacional, que segundo ela, está em negociações finais para assinatura de novo 

contrato de empréstimo com o BID, abrangerá os Pólos Costa das Dunas, Costa 

Branca e Seridó. O Prodetur II se encerrará em agosto de 2011 e o Prodetur 

Nacional está em fase de implantação. 

 

TABELA 8 - Investimentos do PRODETUR I (2000) - Rio Grande do Norte. 

  
Fonte: SETUR 
 
 

De acordo com a SETUR (2001), os investimentos realizados foram de US$ 

41.870.822,00, aplicados conforme apresentado na Tabela abaixo. A SETUR 

ressalta que neste montante não estão computados os custos financeiros do 

Programa.  

Os dados expostos nesta Tabela destacam os investimentos dos recursos do 

PRODETUR/RN para as transformações na criação de grandes objetos técnicos no 

Rio Grande do Norte para viabilizar o turismo. 

 

 

 

TABELA 9 – Investimentos totais no período 1995-2000 – Pólo Costa das Dunas – RN. 

Componente/Ação Local Valor US$ Percentual 
do Total % 

Saneamento Básico - Esgoto Natal 5.675.623 13.56 

Recuperação Ambiental – Plano de 
Manejo e operações do Parque 
Costa das Dunas 

Natal 1.457.676 3.48 

Desenvolvimento Institucional Órgãos Estaduais e 
Municipais 

1.989.135 4.75 

Aeroporto Parnamirim 24.219.490 57.84 

Transportes Natal, Parnamirim, 
Extremoz, Ceará-Mirim, 
Nísia Floresta e Tibau di 
Sul. 

8.528.898 20.37 

Total Geral 41.870.822 100,00 
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Fonte Valor U$ 

PRODETUR I 41.870.822 

Outros investimentos realizados pelo ESTADO* 59.051.932 

Financiamentos do Banco do Nordeste para Iniciativa Privada** 3.074.941 

Investimentos da Iniciativa Privada*** 184.930.000 

Total 288.927.695 

* Relacionado a Área de Planejamento. 
**Informação do Banco do Nordeste para o período 1995/2000. 
*** Fonte: SETUR. 

 
 Os valores discriminados, conforme as Tabelas acima,  indicam que os 

recursos investidos foram destinados principalmente para obras relacionadas à 

construção e melhoria de infra-estrutura para a viabilização da atividade turística dos 

municípios contemplados. Percebemos, em relação aos investimentos, um misto de 

recursos públicos e privados e incentivos do Banco do Nordeste (Órgão Federal) 

para serem aplicados pela iniciativa privada. Este fato demonstra a tendência para a 

aplicação de investimentos via parceria público-privada. Vemos que, com o advento 

do PRODETUR, houve um interesse da iniciativa privada em investir em 

empreendimentos turísticos que se concentraram principalmente nos municípios de 

Natal e Tibau do Sul. (Ver ANEXO B) 

O PDITS (Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável) 

Costa das Dunas constituiu-se num grande esforço de Planejamento do Governo do 

Estado do RN, como requisito fundamental para viabilizar as ações e investimentos 

do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste PRODETUR, em sua 2ª 

Etapa, contando para isso com o apoio do Ministério do Turismo, PRODETUR-RN e 

Secretaria Estadual de Turismo. 

A START Pesquisa e Consultoria foi a empresa executora do PDITS Costa 

das Dunas. De acordo com os dados mais recentes (Jun/2009) fornecidos pela 

empresa, 61% das obras/projetos previstos no PRODETUR II ainda não foram 

realizados; e, dos 39% que foram concluídos ou estão em elaboração, 44,33% foram 

executados com recursos de outras fontes (como prefeituras e Governo do Estado) 

(Ver ANEXO C). 

 O Banco do Nordeste recomenda que os Pólos contemplados pela 2ª fase do 

programa apresentem seu PDITS. O Rio Grande do Norte é dividido em cinco pólos 

turísticos (Ver mapa 10); porém, o único pólo contemplado com os recursos do 

Prodetur I e II é o Pólo Costa das Dunas. 
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Atualmente o PDITS do Pólo Costa das Dunas está sendo revisado enquanto 

que os PDITS, dos Pólos Costa Branca e Seridó estão sendo elaborados. Estes dois 

últimos Pólos receberão recursos do Prodetur Nacional, que está em fase de 

implantação. 

De acordo com questionário realizado na SETUR, a assessora técnica 

Solange Portela nos informou que, a partir de 2003/2004 com o Programa de 

Regionalização de Turismo, o Ministério do Turismo passou a orientar que se 

procurasse trabalhar com regiões turísticas. Foram realizadas oficinas no RN, com 

participação de consultor do MTUR, entidades turísticas, e representantes dos 

municípios que participavam do PMNT. Nessas oficinas, foram mapeadas as cinco 

regiões existentes atualmente no estado, os chamados Pólos Turísticos, e definidos 

quais municípios integrariam cada região, tendo como critérios: ter participado do 

PNMT, ter atrativos turísticos, ter órgão municipal de turismo e existência de infra-

estrutura turística.  

A mesma fonte informou-nos, ainda, que para criação do Pólo Costa das 

Dunas foram realizadas diversas oficinas e visitas técnicas para discussão dos 

municípios que integrariam o pólo. Para o pólo Costa Branca, ocorreu visita técnica 

em diversos municípios para análise das potencialidades turísticas. No Pólo Seridó, 

foi realizado o estudo de roteirização turística que, dentre os municípios do pólo, 

contemplou oito; e, posteriormente, foi instituído o conselho com outros municípios. 

Os pólos Serrano e Agreste/Trairi, foram criados com base nas oficinas realizadas 

em 2004. 

Os pólos foram regulamentados por decretos: Pólo Costa das Dunas - 

Decreto n. 18.186/ 14.04.2005; Pólo Costa Branca - Decreto n. 18.187/ 14.04.2005; 

Pólo Seridó - Decreto n. 18.429/ 15.08.2005; Pólo Serrano - Decreto n. 20.624/ 

17.07.2008; Pólo Agreste/Trairi - Decreto n. 21.390/ 11.11.2009. (Ver ANEXOS D, E, 

F, G, H) 
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MAPA 10 - Pólos Turísticos do Rio Grande do Norte.  Fonte: SETUR
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Refletindo o modelo de gestão descentralizada e participativa, tendo como 

base uma política regional para o turismo, o Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil surge em substituição ao antigo PNMT – Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo. Concentrando-se em Pólos Turísticos, o 

programa busca o desenvolvimento regional através de uma gestão compartilhada 

levando-se em conta as especificidades locais e situando os diversos atores sociais 

como sujeitos do planejamento turístico. 

Os pólos de desenvolvimento integrado de turismo foram definidos pelo (BNB) 

como planos que: objetivam promover a estruturação e o planejamento do 

desenvolvimento do turismo em mesorregiões vocacionadas; formar parcerias; 

mobilizar e integrar dos atores locais voltados para a atividade turística e para a 

busca de resultados em benefício da população local. 

 A teoria de pólos de crescimento foi desenvolvida pelo economista francês, 

François Perroux, no ano de 1955, quando estudou a concentração industrial, em 

torno de Paris e ao longo do Vale do Ruhr na Alemanha.  

 

 

Existem nos países subdesenvolvidos, algumas cidades que realizam muito 
mais trocas com seus arredores e com estes estabelecem laços funcionais. 
A essas (raras) cidades pode-se dar a denominação de pólo urbano, tal 
como foi definido por François Perroux, ou seja, “um conjunto de unidades 
motoras que exercem efeitos de estímulo em relação a outro conjunto 
economicamente definido.” (SANTOS, 2010, p.139) 

 

 

 Como se vê, a definição de pólos urbanos na época seria aplicável apenas 

para poucas cidades que tinham função economicamente importante, por influenciar 

as cidades ao seu redor. A forma como são definidos os pólos de turismo no Rio 

Grande do Norte, não se encaixa com a forma que por essa teoria foi pensada, pois, 

várias cidades fazem parte de um único pólo, existindo cinco pólos diferentes. 

Sabemos que muitas dessas cidades não exercem essa função prevista pela teoria 

dos pólos. 

 

 

“Existem muitos exemplos da contribuição da ciência regional, da geografia 
e do planejamento regional para a difusão do capital; é o caso da 
popularização de teorias tais como a dos lugares centrais, a dos pólos de 
crescimento, a da descentralização e desconcentração industrial das 
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grandes cidades, a da industrialização deliberada e descentralização 
concentrada.” (SANTOS, 2007a, p.21) 

 

 

 Nesse sentido, a teoria dos pólos de crescimento teve a origem na ciência 

regional e consequentemente no planejamento, que na verdade surgiu para justificar 

a grande concentração de capital apenas em determinadas localidades. “A teoria 

dos lugares centrais foi uma justificativa teórica útil da existência de grandes 

concentrações.” (SANTOS, 2007a, p.23) 

 No momento atual em que vivenciamos grandes transformações, fica a 

indagação se esta teoria ainda deve ser utilizada para a nossa realidade, tendo em 

mente que, para a Geografia, as regionalizações devem ser feitas a partir da 

dimensão territorial e da demanda dos seus usos. “A teoria dos pólos de 

crescimento serviu à difusão do capital no espaço. Mais tarde ela foi acoplada à 

teoria dos lugares centrais.” (SANTOS, 2007a, p.24) 

 

 

O projeto Pólos de desenvolvimento integrado é uma ação do Banco do 
Nordeste que tem como objetivo promover e potencializar o 
desenvolvimento econômico local a partir da cooperação entre os diversos 
agentes econômicos, institucionais e sociais, que se responsabilizarão pela 
harmonia, otimização e gerenciamento das ações e projetos (econômicos, 
sociais, ambientais e de informação/conhecimento) em um espaço regional 
definido. (PETROCCHI, 2001 P. 53) 

 

 

 Para Santos (2007), o problema dos pólos de crescimento é que estes 

acabam por criar espaços econômicos, negando o espaço banal, o espaço de todos. 

A separação entre espaço econômico e espaço banal dificulta a compreensão 

geográfica desse espaço e marca fortemente os limites sociais entre os diferentes 

segmentos de uma mesma sociedade. O espaço de todos, ou espaço banal, é então 

apropriado para atender planos de caráter políticos e econômicos, causando uma 

seletividade. 

 Dito isto, constatamos que a maneira que o turismo é pensado no Brasil 

privilegia a difusão do capital, com preocupação central no crescimento econômico, 

atraindo vários investidores e grandes empresas que acabam por corporatizar o uso 

do território. 
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CAPÍTULO 5 - MONITORAMENTO DO USO DO TERRITÓRIO PELO TURISMO 

NO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 

O fenômeno do turismo tem apresentado ao longo dos últimos anos um 

significativo crescimento na economia internacional, trazendo rebatimentos 

importantes no que se refere ao uso do território, haja vista o seu caráter altamente 

seletivo. O Rio Grande do Norte, mais notadamente a partir da década de 1980, vem 

sofrendo importantes mudanças em sua organização territorial, devido a quantidade 

de investimentos fomentados no território, fato que se acentua nas décadas 

seguintes.   

 

 

Para que o turismo - inserido na lógica de uma atividade econômica 
organizada - possa acontecer, faz-se necessária a criação de um sistema 
de objetos, que estão relacionados à locomoção de pessoas; à sua 
hospedagem; às suas necessidades de alimentação, capaz de atender à 
demanda de ações que lhe é própria. (CRUZ, 2002) 

 

 

 Melhor dizendo, há uma necessidade de infra-estrutura, como hotéis, 

pousadas, restaurantes, bares, estradas, meios de transporte, entre outros. Assim, 

interessa-nos saber como se dá o uso do território norte-rio-grandense em função 

dos objetos turísticos que nele se encontram, ou seja, entender como o turismo se 

territorializa atualmente no nosso Estado.   

 O Rio Grande do Norte foi dividido em cinco pólos turísticos pelo Governo do 

Estado e por sua Secretaria de Turismo(SETUR), como foi exposto no Mapa 10, 

visando ser uma forma de incrementar o desenvolvimento do seu turismo. Os pólos 

são: Pólo Costa das Dunas; Pólo Costa Branca; Pólo Agreste/Trairi; Pólo Serrano e 

Pólo Seridó. 

 Pelo que se deduz das informações do mapa, os cinco pólos são bem 

distribuídos por todo o território do Estado, contemplando praticamente municípios 

de todas as suas mesorregiões. Porém, o que vemos na prática e que mostraremos 

a seguir é que destes cinco pólos o que há maiores investimentos e concentração da 

atividade turística é no Pólo Costa das Dunas, justamente pelos investimentos 

públicos e privados serem direcionados aos municípios deste Pólo.  
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 Assim, temos a constatação de que entre os municípios considerados com 

potencial turístico, muitos não têm nenhum tipo de infra-estrutura que dê suporte a 

esta atividade, ou seja, pode-se ter o potencial, mas na prática nem sempre se 

viabiliza. Portanto, fica claro que a Tecnoesfera não é tão abrangente quanto a 

Psicoesfera voltada para a idealização do turismo. 

Em seguida, passaremos a ver a distribuição dos equipamentos de 

hospedagem, sua capacidade e os eventos por municípios do RN. Notaremos a 

concentração em alguns municípios que são exatamente aqueles em que a 

atividade turística é mais efervescente e mais consolidada. Essa realidade somente 

comprova como os investimentos e políticas direcionados, mostrados acima, 

induzem a concentração da atividade turística no nosso Estado. 

 No Mapa 11, observamos que a concentração dos equipamentos de 

hospedagem se dá principalmente nos municípios do Pólo Costa das Dunas, com 

destaque para Natal e Tibau do Sul; alguns municípios do Pólo Seridó, como Caicó, 

Acari e Carnaúba dos Dantas; o Pólo Costa Branca, com destaque apenas para 

Mossoró, Açu, Macau e Galinhos e o Pólo Serrano, com os municípios de Pau dos 

Ferros, Martins e Portalegre; e o Pólo Agreste/Trairi, com deficiente infra-estrutura 

de hospedagem, sendo que Santa Cruz, o município com maior expressividade, 

conta apenas com 7 meios de hospedagem registrados no ano de 2004. 

           Com relação ao número de leitos, (ver mapa 12), indicador da capacidade 

que o meio de hospedagem tem, ou seja, quantas pessoas ele suporta acomodar, 

verificamos que o município com maior capacidade é Natal; na segunda posição 

vem Tibau do Sul, destacando-se também, em relação ao Estado, a maioria dos 

municípios do Pólo Costa das Dunas. No Pólo Serrano, temos como destaque 

Martins e Pau dos Ferros; no Pólo Seridó, sobressaem-se os municípios de Caicó e 

Acari; no Pólo Costa Branca destacam-se Mossoró, Açu e Guamaré e no Pólo 

Agreste/Trairi apenas o município de Santa Cruz desponta com maior 

expressividade, comparado aos demais; mas, mesmo assim, bem abaixo do nível 

dos municípios de destaque dos demais pólos. 

 Esses dados, é bom esclarecer, representam apenas quantidades e não 

qualidade. Veremos, se formos nos deter nesse item, que a infra-estrutura hoteleira 

do RN, nos municípios do interior, é bem precária, mantendo-se dentro dos padrões 

de exigência internacional apenas alguns localizados no litoral. No tocante à 

qualidade, pouquíssimos são encontrados no interior do Estado com categoria acima 
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de 3 estrelas. Isto mostra também a dificuldade de inserir os demais pólos nos 

roteiros de procura dos turistas, com visibilidade nacional e internacional. 

Portanto, muitos municípios dos outros quatro pólos, que não o Costa das 

Dunas, apresentam atrativos interessantíssimos, mas não conseguem desenvolver a 

atividade com uma maior expressão por falta de investimentos e infra-estrutura 

adequada. 

Os Mapas 13 e 14 nos revelam os municípios que têm maior número de 

eventos durante o ano e onde cada um ocorre, sejam eles religiosos, culturais, ou de 

negócios. É importante observar os municípios mais dinâmicos em relação aos 

eventos, pois estes se tornam atrativos para as pessoas que os visitam. Citamos 

Caicó, com o seu famoso carnaval e a Festa de Santana. Mossoró, com os eventos 

Mossoró Cidade Junina e as vaquejadas. Esses acontecimentos atraem muitas 

pessoas, exigindo uma boa infra-estrutura para receber todos os turistas que se 

deslocam para participar desses eventos. 
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MAPA 11 - Distribuição dos Equipamentos de Hospedagem por Município do RN. Fonte: IDEMA, 2004. 
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 MAPA 12- Distribuição dos Leitos de Hospedagem por Município do RN. Fonte: IDEMA, 2004. 



117 

 

 

 Alguns municípios, por não terem infra-estrutura adequada, por mais que 

realizem eventos, não conseguem atrair um fluxo tão intenso. Observa-se que 

o movimento de turistas ocorre dentro do próprio estado e é feito por pessoas 

que visitam os seus próprios locais de origem, que acabam usando como 

hospedagem casa de amigos ou familiares. O evento é um fator importante a 

ser considerado, pois, segundo Santos (2006): 

 

 

Se consideramos o mundo como um conjunto de possibilidades, o 
evento é um veículo de uma ou algumas dessas possibilidades 
existentes no mundo. Mas o evento também pode ser o vetor das 
possibilidades existentes numa formação social, isto é, num país, ou 
numa região, ou num lugar, considerados esse país, essa região, 
esse lugar como um conjunto circunscrito e mais limitado que o 
mundo.” (SANTOS, 2006, p. 93) 

 

 

As possibilidades oferecidas no lugar através dos eventos atraem 

pessoas, gerando fluxos e movimentando-o, por isso, também são 

considerados fatores importantes para atrair turistas para os lugares. 

Portanto, os municípios do Estado com maior número de eventos são 

Natal, Mossoró, Macau e Pedra Grande, vindo, em seguida, municípios do Pólo 

Seridó. 

 

Evento Local Mês 

Forronovos Currais Novos Junho 

Carnaxelita Currais Novos Set. 

Festa de Santana Caicó Julho 

Festa de Santana Currais Novos Julho 

Festa de São Sebastião Parelhas Janeiro 

Festa de Santa Rita de Cássia Santa Cruz Maio 

Mossoró Cidade Junina Mossoró Junho 

Festa de Santa Luzia Mossoró Dez. 

Festa do Bom Jesus dos Navegantes Touros Dez. e Jan. 

Auto da Liberdade Mossoró Set. 

Açufolia Açu Nov. 

         QUADRO 3 – Principais eventos que ocorrem no interior do RN.  
         Fonte: Atlas do RN 2003. 
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                           MAPA 13 - Distribuição do número de eventos por município do RN. Fonte: SETUR, 2009. 
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                          MAPA 14 - Tipos de Eventos por municípios do RN. Fonte: SETUR, 2009 
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Em relação à concentração da atividade turística, leva-se em conta não só os 

investimentos públicos, mas também as empresas privadas. “A produção global do 

turismo é baseada, sobretudo, em novas formas de organização da atividade.” 

(SILVEIRA, 2002, p.39) e “Nessa organização, progressivamente concentrada em 

grandes empresas, os lugares e calendários são dados estratégicos.” (SILVEIRA, 

2002, p.40) Portanto, as empresas selecionam os lugares, além de datas e eventos 

estratégicos que se incluem no calendário turístico. 

 

 

Os roteiros são previamente organizados por empresas globais e, raras 
vezes, com participação de agentes nacionais e regionais. São pedaços do 
território destinados a circulações turísticas em função dos seus dados 
psiconaturais e técnicos. (SILVEIRA, 2002, p.40) 

  

 

No caso de Natal e Tibau do Sul/RN, a partir dos levantamentos que 

realizamos de algumas agências de viagens que são receptivos de passageiros que 

chegam ao RN, constatamos que os turistas chegam a Natal, pelo Aeroporto 

Augusto Severo, e a partir deste momento, são recepcionados, pelas respectivas 

empresas contratadas para desfrute de equipamentos de hospedagem e atrativos 

turísticos. 

  “Potiguar Turismo” é um receptivo da operadora CVC e tem incluso no  seu 

pacote o city tour panorâmico pela cidade de Natal/RN e um passeio de 20 minutos 

nas dunas fixas de Jenipabu e outros atrativos conforme Quadro 4. 

 

Passeio Local 

“Passeio de Buggy nas Dunas móveis de Jenipabu, 
conhecendo praias do Litoral Norte até Muriú e 02 lagoas 
(Jacumã  e Pitangui).” 

Praias de Jenipabu, Muriú, 
Lagoas de Jacumã  e 
Pitangui (Litoral Norte) 

“Passeio a praia privativa com um imenso coqueiral rodeando 
um rio que serpenteia dunas branquinhas.” 

Praia de Punaú (Litoral 
Norte) 

“Praia com formação de corais para prática de mergulho. 
Parque aquático: Ma-noa.” 

Praia de Maracajaú (Litoral 
Norte) 

“Percorrendo os pontos turísticos: base de lançamento de 
foguetes da Barreira do Inferno, Pium, Praia de Cotovelo, 
Pirangi do Norte (Maior Cajueiro do Mundo), Pirangi do Sul, 
Búzios, Barra de Tabatinga e Camurupim.” 

Litoral Sul 

..“Passeio de Barco (Marina Badauê)” Praia de Pirangi (Litoral Sul) 

“No percurso há um passeio com mergulho nas piscinas 
naturais.” 

Praia de Barra de Cunhaú 
(Litoral Sul) 

“Local de resquícios de Mata Atlântica, pesca de lagosta e 
camarão.” 

Baía Formosa (Litoral Sul) 
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“Uma das praias mais famosas do RN, protegida por falésias 
de aspecto rústico e reduto de humildes pescadores, apreciada 
por estrangeiros .” 

Praia de Pipa (Litoral Sul) 

QUADRO 4 – Passeios opcionais oferecidos pela Potiguar Turismo.  Fonte: Potiguar turismo 

 

Diante do exposto, notamos que os turistas que vêm por esta empresa 

chegam a Natal, se hospedam em Natal e fazem passeios opcionais, que são 

passeios pelo Litoral Norte e Sul de Natal, os quais passam o dia nestes lugares e 

retornam a Natal. Percebemos, portanto, que ao chegar no Rio Grande do Norte, as 

opções que o turista tem para conhecer são apenas localidades do litoral, voltadas 

para o turismo de sol e mar. Todos os destinos fazem parte do Pólo Costa das 

Dunas. A paisagem é sempre colocada em foco, para chamar atenção de suas 

belezas paisagísticas e, portanto, chamar atenção dos turistas para conhecer estes 

locais.  

 

             FIGURA 2 - Panfleto promocional da Potiguar Turismo Fonte: Potiguar Turismo 
 

O panfleto nos mostra que há a venda do produto Natal para o turista, com o 

slogan “Venha conhecer o que Natal tem de melhor”, onde na verdade os lugares 
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que os turistas têm opção de escolher para passeio são, em sua maioria, fora de 

Natal, como se observa. Esse evento regional, citado no panfleto, atualmente está 

extinto, a casa de eventos Zás-Trás foi desativada. 

O passeio de barco oferecido em Barra de Cunhaú, uma das opções da 

“Potiguar Turismo”, é feito pela empresa abaixo, como informa o panfleto, mas fica a 

80km distante de Natal. 

 

 

 FIGURA 3 – Panfleto promocional da Natureza Tur. Fonte: NaturezaTur. 
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A empresa “NaturezaTur” oferece passeio de barco pelo rio Curimataú, a 

80km de Natal. Tem uma parada para conhecer o manguezal e outra em uma praia 

do outro lado do rio, com passeios diariamente. 

O Parque aquático Ma-Noa, na praia de Maracajaú, a 70km de Natal, faz 

parte das opções de lazer que a “Potiguar Turismo” oferece, com estrutura de lazer, 

restaurantes, bar, loja de artesanato e centro de estética: 

 

 FIGURA 4 – Panfleto promocional do Ma-noa Parque Aquático– Maracajaú. 
 Fonte: Ma-noa Parque Aquático. 

A empresa “Whel Tour” especializada em receptivo localizada em Natal/RN 

tem como opções de destino para os turistas que chegam: 
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Passeio Local 

“Passeio inesquecível pelas praias, visitando o Maior Cajueiro 
do mundo, banho de mar nas piscinas naturais da praia de 
Camurupim.” 

Pirangi e Camurupim (Litoral 
Sul) 

“O roteiro inclui praias urbanas, monumentos, artesanato local 
e você ainda conhece um pouco da história e da cultura papa 
jerimum.” 

City Tour em Natal. 

“Conheça as belezas naturais dessa vila de pescadores num 
passeio de barco pelo rio Curimataú. Parada para banho e 
para conhecer o seu ecossistema.” 

Barra de Cunhaú (Litoral Sul) 

“Coqueirais e dunas emolduram esta praia do Litoral Norte. 
Os corais de Maracajaú proporcionam um mergulho na 
natureza. Lanchas modernas levam você para um paraíso 
aquático, distante 7km da costa.” 

Maracajaú (Litoral Norte) 

“Uma das praias mais bonitas do Brasil, com falésias, 
golfinhos e reserva ecológica. Parada para banho na praia de 
Cacimbinhas.”  

Praia da Pipa (Litoral Sul) 

“Imperdível passeio de Bugue pelas dunas de Jenipabu. 
Adrenalina pura ou apenas curta as belezas das dunas e da 
lagoa de Jenipabu.” 

 Praia de Jenipabu (Litoral 
Norte) 

“Passeio de rara beleza, onde será conhecido, além de um 
fantástico sítio arqueológico, a cultura e a gastronomia de 
uma fazenda do século XVIII.” 

Pedra da Boca – Passa e 
Fica/RN 

“De beleza ímpar, a praia é ideal para relaxar, caminhar e 
curtir sua tranqüilidade. Você pode ainda tomar banho no rio 
Punaú e no mar, além de escalar pequenas dunas.” 

Praia de Punaú (Litoral 
Norte) 

“Vila de pescadores, essa praia é isolada por um braço do 
mar. Charretes e barcos são os meios de transporte dessa 
praia. Dunas e salinas compõem sua paisagem.” 

 Galinhos (Litoral Norte) 

 
QUADRO 5 – Passeios opcionais oferecidos pela “Whel Tour”. Fonte: Whel Tour 

 

 Este receptivo tem como diferencial para o anterior, dois passeios: o de 

Galinhos, que faz parte do Pólo Costa Branca, e o da Pedra da Boca, no município 

de Passa e Fica, limite com a Paraíba, que faz parte do Pólo Agreste/Trairí. Os 

restantes dos destinos fazem parte do Pólo Costa das Dunas e também explora as 

belezas paisagísticas e o turismo de sol e mar. 

Dentre as opções da empresa “Whel Tour, temos a Praia de Punaú: 
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FIGURA 5 – Panfleto promocional do Punaú Praia Hotel. Fonte: Punaú Praia Hotel 
. 

  

E o município de Baía Formosa: 

 

FIGURA 6 – Panfleto dos atrativos de Baía Formosa. Fonte: Chalemar Pousada e Restaurante. 

A agência de viagens e receptivo “Scandinavian Plus” recebe turistas vindo da 

Europa, da região escandinava e principalmente os holandeses. A agência 

localizada na Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, oferece duas alternativas de passeio, 

uma opção saindo de Natal e outra de Pipa. Conforme Quadros 06 e 07: 
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Passeio Local 

“Uma experiência única de aventura de buggy pelas 
dunas, praias e lagoas de Genipabu. Tempo livre em 
vários momentos para desfrutar dos banhos de lagoa e 
prais e tomar uma refrescante água de coco.” 

Jacumã – Litoral Norte. 

“Veremos as mais encantadoras praias do litoral sul 
potiguar e parte do litoral da Paraíba. Passaremos por 
rios, lagoas, e praias de impressionante beleza.” 

Litoral Sul e Camaratuba/PB. 

“Veremos as mais encantadoras praias do litoral sul do 
Rio Grande do Norte. Passaremos por rios, lagoas, e 
praias de impressionante beleza.” 

Praia da Sagi (Litoral Sul) 

“Passeio ecológico de kaiak pela Lagoa de Guaraíras. 
Você poderá se integrar a natureza com a exuberante 
vegetação dos manguezais. As saídas são a partir de 
tibau do Sul e incluem uma parada para banho e 
navegação pelos canais dos manguezais.” 

Lagoa de Guaraíras (Litoral Sul) 

“Passeio de barco – Goze do encanto de Pipa através do 
mar. Passeio a partir da Lagoa de Guaraíras passando 
pelas belas praias da mesma. A surpresa especial será 
por conta dos golfinhos nadando próximo aos barcos. 

Praia da Pipa (Litoral Sul) 

“Passeio de cavalo – tenha um agradável momento 
percorrendo diversos lugares de Pipa sobre os cavalos. 
São passeios para todos os níveis de habilidade. Temos 
passeios por dunas, praias, florestas e também um 
fascinante por do sol. 

Praia da Pipa (Litoral Sul) 

“Aventure-se em um Jeep 4x4 integrando-se com a 
natureza. São lugares maravilhosos com cenários de 
praia, duna, rio, floresta nativa e sem dúvida 
emocionante.” 

Praia da Pipa (Litoral Sul) 

 
QUADRO 6 – Passeios oferecidos pela “Scandinavian Plus” saindo de Pipa. Fonte: Scan Plus 

 

Passeio Local 

“City Tour – O passeio começa pela Via Costeira, 
seguindo pelas praias da área, e indo até a Fortaleza dos 
Reis Magos, monumentos históricos, e o estádio de 
futebol. Depois voltaremos ao hotel com parada em lojas 
de artesanato.”  

Natal 

“Se trata de uma plataforma de corais de água cristalina, 
ideal para mergulho, onde é possível apreciar a 
maravilhosa quantidade de vida que há entre os corais.” 

Praia de Maracajaú (Litoral Norte) 

“Visitaremos São José de Mipibu, onde poderemos 
conhecer uma antiga vila colonial. Depois seguiremos a 
Pipa, passando por pequenos povoados e chegando ao 
belíssimo sítio de praia com tempo livre para banho e 
almoço. A tarde faremos uma curta caminhada pela Vila 
de Pipa.” 

São José de Mipibu e Praia da 

Pipa (Litoral sul) 

“Uma experiência única de aventura de buggy pelas 
dunas, praias e lagoas de Genipabu. Tempo livre em 
vários momentos para desfrutar dos banhos de lagoa e 
prais e tomar uma refrescante água de coco.” 

Genipabu (Litoral Norte)  

“Visita a uma escola de capoeira, que tem como objetivo 
ajudar as crianças de rua. Os visitantes podem interagir 
com a capoeira e com o samba. O espetáculo inclui 
apresentação de samba, capoeira e maculelê que é uma 
mistura de ritmos indígenas com a capoeira.” 

Capoeira em Bom Pastor - Natal 
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“Lugar fascinante de belas praias, onde a população é 

basicamente de pescadores. Faremos aí um passeio de barco 

pelo Rio Curimataú para conhecer os manguezais e a captura 

de carangueijos. Parada em uma praia semi-deserta onde 

desfrutaremos de um banho de mar em piscinas naturais.” 

Barra de Cunhaú (Litoral Sul) 

“Veremos impressionantes formações rochosas no 
Parque Estadual da Pedra da Boca e conheceremos sua 
fauna e flora local. Verá incríveis formações rochosas, 
cavernas, vegetação nativa rica e ervas medicinais.” 

Pedra da Boca – Passa e Fica/RN 

“Conheça os melhores pontos de mergulho em Natal 
com equipamentos adequados e estrutura operacional 
qualificada.” 

Natal 

 
QUADRO 7 – Passeios oferecidos pela “Scandinavian Plus” saindo de Natal. Fonte: Scan Plus 

  

Diferentemente das demais agências, a “Scandinavian Plus” tem como opção 

um passeio para assistir a um grupo de capoeira no Bairro de Bom Pastor em Natal. 

Dispõe de opção de passeio para o Parque Estadual da Pedra da Boca, que a “Whel 

Tour” também realiza. E, como as demais, os principais passeios, em sua maioria, 

são destinados ao litoral Norte e Sul de Natal, ou seja, na abrangência do Pólo 

Costa das Dunas. O diferencial desta agência é que permite aos turistas escolham 

se querem se hospedar em Natal ou em Pipa, fazendo os passeios de acordo com a 

localidade que escolhem para se hospedar.  

 A “Luck Receptivo” é uma agência que também opera fazendo pacote para os 

turistas que chegam ao RN. Apresenta também como opção passeios saindo de 

Pipa.  Também oferece variadas opções, como: Mergulho na Praia de Maracajaú, 

Passeio de Buggy pelo Litoral Norte, Barra de Cunhaú, Baía Formosa e Galinhos. 

Também oferece City Tour em Natal, apresentação do grupo de capoeira Boa 

Vontade.  

Como exclusividade em relação às demais, a “Luck Receptivo” tem o 

chamado “Passeio das Águas”, que passa pelas praias do litoral Sul, pelas lagoas 

de Arituba e Carcará, pelo restaurante da estação ferroviária desativada de Nísia 

Floresta para o almoço, faz visita a uma fábrica de utensílios de barro em São José 

de Mipibú e à Associação das Rendeiras de Alcaçuz. Tem ainda, o passeio intitulado 

“Alma do Nordeste” que a empresa denomina: Passeio rumo ao sul do estado indo 

até o município de Brejinho, onde os visitantes conhecem uma „Casa de Farinha‟ e 

todo o processo para a fabricação da farinha de mandioca. De lá, prossegue-se 

rumo ao Parque Pedra da Boca para fazer uma caminhada de aproximadamente 40 

minutos para observar as pinturas rupestres indígenas e a fauna e flora da região do 

agreste nordestino. Na sequência, a empresa leva os visitantes até à fazenda Bom 
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Jardim onde o almoço (incluso) será servido e onde pratos típicos da culinária da 

região serão servidos. Após o almoço, na mesma fazenda, haverá oportunidade de 

aprender como viviam os antigos senhores de engenho, chamados de coronéis, 

através de seus mobiliários e peças históricas. Ainda serão colocados cavalos à 

disposição para um passeio agradável. 

 As Figura 7 e 8 permite-nos ver vários dos destinos citados acima que fazem 

parte dos pacotes de algumas agências do RN. 
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FIGURA 7 – Rio Grande do Norte com destaque para alguns destinos turísticos. Fonte: natalonline.com 
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                  FIGURA 8 – Esboço de Natal para orientar o turista, mostrando as principais ruas, serviços e a Via Costeira. Fonte: natalonline.com 
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Diante do exposto, fica explícito a preferência pelos roteiros do litoral, sendo 

Natal considerado o município receptor dos turistas. Como vimos que nas agências 

que recebem os turistas, as opções de hospedagem são Natal e Pipa, certamente 

isto explica porque existe maior número de leitos concentrados nas cidades de Natal 

e Tibau do Sul, como está indicado no Mapa 12. 

Por estas localidades do litoral fazerem parte da rota de turismo nacional e 

internacional, notamos a maior qualidade dos equipamentos voltados para a 

realização do turismo, do que em algumas cidades do interior. Como veremos nas 

figuras 9, 10 e 11: 

 

 

 
 FIGURA 9 – Blue Marlin Resort – Praia de Cotovelo Fonte: Site Blue Marlin Resort 
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               FIGURA 10 – Girassóis Lagoa Resort (Grupo Béltico) - Hotel localizado na Praia de Pipa – 

Tibau do Sul.  Fonte: [www.girassoislagoaresort.com] 
 
 
 

 
FIGURA 11 – Ocean Palace Beach Resort e Bungalows (Cinco estrelas) – Resort localizado na Via 

Costeira – Natal. Fonte: Site do Ocean Palace Beach Resort e Bungalows 
 

 Acima observamos os padrões de um resort localizado no litoral ao Sul de 

Natal, outro localizado na praia de Pipa, município de Tibau do Sul e outro na Via 

Costeira de Natal. Portanto, no litoral há um grande número dos equipamentos de 

hospedagem denominados resorts. Segundo Silveira (2002) “Os resorts são talvez a 

forma organizacional turística mais moderna que centraliza um conjunto de serviços. 

Tratar-se-ia da produção de um sistema de objetos com um particular sistema 

organizacional, caracterizados pela rigidez dos condomínios fechados e dos 
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calendários.” E acrescenta ainda: “A sociedade e o território são normados também 

graças à comercialização de pacotes normativos, como os já mencionados resorts”. 

 Há, portanto, a consolidação de um território normado em partes do nosso 

Estado, território este de ação das empresas ligadas a viabilização do turismo. 

Maria Laura Silveira (2003a) trata da questão da publicidade que influencia a 

sociedade para sua vocação ao consumo, o que dissemina sobre o território as 

formas de consumo não-material entre elas o lazer e o turismo. “A multiplicação e a 

modernização dos centros turísticos são apenas manifestações desse fenômeno”. 

(SILVEIRA, 2003ª) 

O fato de os sistemas de objetos (fixos) serem implantados para que ocorram 

os fluxos turísticos, acaba por implicar na desigualdade do uso do território, visto que 

esses objetos são criados para a utilização dos turistas que têm condições de 

usufruir estes benefícios. É o caso, por exemplo, da construção de equipamentos de 

hospedagem e lazer para os turistas, como os resorts. Assim, os próprios moradores 

locais são segregados (caso da orla da Via Costeira ocupada pelos hotéis), ou seja, 

o uso do território passa a se dar de forma desigual. Para implantação destes 

equipamentos são escolhidas geralmente as melhores localizações, como, por 

exemplo, proximidade da praia, expulsando muitas vezes os moradores que ali 

habitavam (principalmente em comunidade pesqueiras litorâneas) para locais mais 

distantes.  

 Para Silva (2005), “a ação corporativa, quer dizer, aquela que articula no 

interior dos recortes territoriais a solidariedade organizacional, sem a qual os 

agentes hegemônicos, nacionais e internacionais, dificilmente poderiam agir. Assim, 

parte de seu território é alienada em função da ação das corporações.” 

 É possível, então, falar de uma solidariedade organizacional entre as 

empresas ligadas ao turismo no RN, e que pelas suas ações, acabam por demandar 

um uso corporativo do território. 

“Enfim, você tem a influência do mundo, do país, do Estado, do próprio lugar 

que comandam os aconteceres que se dão de forma solidária[...]” (SANTOS, 2004, 

p.36) 

 “A economia internacional não se preocupa com territórios em sua totalidade, 

seja ele municipal, estadual ou nacional. O que interessa à economia internacional e 

aos agentes por ela responsáveis, são manchas, às vezes pontos, que se conectam 

à rede de interesses corporativos.” (SILVA, 2005, p.154) Como já mostramos, às 
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empresas internacionais e nacionais, voltadas para o turismo no RN, interessam 

apenas alguns lugares, ou seja, pontos do território que possam se integrar à rede 

de interesses corporativos.  

A seguir, mostraremos nas figuras 12, 13, 14 e 15 equipamentos de 

hospedagem localizados no interior do Estado. 
 

 
 FIGURA 12 – Pousada Bellavista – Currais Novos/RN. Fonte: natalonline.com 
          
  

 

 
                    FIGURA 13 – Hotel Regente – Caicó/RN. Fonte: natalonline.com 
 



135 
 

 
                           
                         FIGURA 14 – Beiral Pousada e Restaurante – Ponta do Mel - Areia Branca/RN.  
                                              Fonte: natalonline.com 
       

 
      FIGURA 15 – Vitória Palace Hotel – Mossoró/RN. 

        Fonte: natalonline.com 
 

 As figuras 12 e 13 são referentes a equipamentos de hospedagem nos 

municípios de Currais Novos e Caicó, respectivamente, ambos fazem parte do Pólo 

Seridó. As figuras 14 e 15 são referentes aos municípios de Areia Branca e praia de 

Ponta do Mel e Mossoró, respectivamente, e fazem parte do Pólo Costa das Dunas. 

 Pelo que observamos, os equipamentos destes pólos têm um caráter mais 

simples, ou seja, não se encontra grandes equipamentos de luxo, como 

encontramos com freqüência no Pólo Costa das Dunas. 

 Portanto, diante do exposto, concluímos que há diferentes níveis de exigência 

nos padrões de turismo nos diferentes Pólos turísticos. E cria-se uma Psicoesfera 

que não corresponde a Tecnoesfera estabelecida no Estado. Ou seja, há o discurso 

da interiorização do turismo, mas na prática ela ainda se dá de forma bastante 

incipiente, gerando um turismo de “2ª classe e 3ª classe.” Não há suporte de 

qualidade necessária para a viabilização de um maior fluxo de turistas. Por este 
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motivo, quando ocorrem os eventos, a saída que se encontra é alugar casas, pelo 

fato dos equipamentos de hospedagem não conseguirem acomodar a todos. E, 

nesse caso, se hospedam várias pessoas dentro de uma única casa sem o mínimo 

padrão de conforto e qualidade. 

 Assim, num primeiro momento, constatamos que a atividade turística no Rio 

Grande do Norte ocorre de forma pontual e seletiva, justamente pelas políticas 

postas que acabam por preparar partes do território para que estes sejam atrativos 

para a instalação das grandes empresas. Dessa forma, esses territórios acabam por 

concentrar os investimentos e as materialidades geradas por eles. 

 Esses investimentos se dão maciçamente no Pólo Costa das Dunas, demais 

pólos se dão de forma pontual. Por esse motivo, o Pólo Costa das Dunas destoa 

perante os outros, no sentido de ser o mais dinâmico e atrativo.  

Dos demais pólos como já observamos nos mapas, apenas algumas cidades 

se destacam por concentrar equipamentos que dão viabilidade ao turismo. 

Destacamos que o turismo, nessas cidades, ocorreu com um caráter diferenciado do 

Pólo Costa das Dunas. Portanto, não só a presença dos investimentos, mas também 

a sua ausência justificam a forma que o turismo está posto no Estado atualmente. 

 No Pólo Costa das Dunas os espaços foram preparados e pensados para a 

inserção do turismo; nos demais pólos, o turismo parece se inserir apenas em 

conseqüência de demandas espontâneas e eventuais do mercado. Nesse sentido, 

não há uma grande preparação anterior para o turismo. Ele acaba por se dar em 

decorrência das circunstâncias da localidade.  

 Apenas algumas cidades conseguem se destacar e serem atrativas em 

algumas épocas do ano, pelos mais variados motivos, sejam eles de natureza 

Cultural, de Negócios, de Aventura etc.,  diferentemente da modalidade de turismo 

de Sol e Mar. Como podemos ver nos mapas de 15 a 19.  
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MAPA 15 – Municípios classificados com potencialidades para o Turismo Cultural. 
Fonte: SETUR 

 

 
MAPA 16 – Municípios classificados com potencialidades para o Turismo de Negócios. 
Fonte: SETUR 
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MAPA 17 – Municípios classificados com potencialidades para Turismo Náutico.  
Fonte: SETUR 

 
MAPA 18 – Municípios classificados com potencialidades para o Turismo de Aventura. 
Fonte: SETUR 
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MAPA 19 – Municípios classificados com potencialidades para Turismo Sol e Mar. Fonte: SETUR 

 

Esta tipologia foi feita pela SETUR/RN, classificando os municípios de acordo 

com suas potencialidades, a partir de questionários respondidos por servidores 

públicos dos próprios municípios. Dentre os municípios que conseguem se destacar, 

no aspecto cultural, temos: Mossoró, Caicó, Acari, Currais Novos. O turismo náutico 

ainda é bastante incipiente no nosso Estado. Para o turismo de negócios, citamos o 

município de Pau dos Ferros, que dinamiza a economia da região do Pólo Serrano. 

Em relação ao turismo de aventura, temos alguns municípios com esta 

potencialidade, como é o caso de Passa e Fica e Patu; porém, são ainda destinos 

pouco visitados, muitas vezes por falta de equipamentos de segurança adequados. 

Assim, percebemos duas formas de turismo no Rio Grande do Norte. A 

primeira se relaciona principalmente ao Pólo Costa das Dunas. Inicialmente, é 

importante considerar que se trata de uma prática turística pautada na valorização 

paisagística, onde o sol e o mar são tratados como elementos atrativos do lugar; 

fatores que apresentam um caráter seletivo, segregador, verticalizado e corporativo. 

Enquanto a segunda modalidade se dá de forma mais horizontalizada, pois não há 

inserção de grandes empresas voltadas para o turismo nestas localidades. Segundo 

Santos (2006) “São as horizontalidades do espaço geográfico, as manchas mais 

estáveis da ordem local.” 
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A primeira é também território de uso privilegiado das empresas, que uma vez 

apoiadas pelo poder público local contribuem para um uso cada vez mais desigual 

dos objetos geográficos nele presentes. Nesse território se dá a construção de 

sistemas de engenharia que servem mais diretamente ao capital, no caso em 

reflexão, especialmente ao capital turístico. Destacamos, como exemplo, a Rota do 

Sol, a Via Costeira e a Ponte Newton Navarro, que proporcionam a ligação entre as 

praias do litoral sul e norte do estado. 

Por isso, o que notamos é um descompasso na forma como o turismo é 

realizado no Estado. Há diferentes níveis de exigência e de padrão de qualidade 

entre o Pólo Costa das Dunas e os demais Pólos. Isto dificulta a interiorização do 

turismo com base no tripé do atual PNT: interiorização, desconcentração e 

diversificação do produto turístico, considerando que, na prática, a realidade é bem 

incipiente e precária.  

Segundo Coriolano (2006), “Como prática social, a atividade do turismo tem o 

turista como principal protagonista e isso implica reconhecer que, mesmo diante da 

hegemonia de agentes de mercado e do estado, no „mundo do turismo‟ não se 

restringe às ações hegemônicas de atores hegemônicos.” 

Coriolano (2006) constata, ainda, que: 

 

 

O turismo se dá na escala e na efervescência da vida nos lugares e mesmo 
nos lugares cuja vida está profundamente imbricada à atividade do turismo, 
sua existência sempre vai além das lógicas impostas pela atividade. 
Contra-movimentos, contra-racionalidades, horizontalidades, como quer 
que as denominemos, as relações social e historicamente construídas por 
um dado grupo dão o tom da maior ou menor resistência dos lugares aos 
vetores alienados e alienígenas trazidos com o turismo. (CORIOLANO, 
2006) 

 

 

 É um processo bastante contraditório pelo fato de os lugares se tornarem 

efêmeros, “Os lugares parecem conter uma data de validade e um calendário de 

uso.” (SILVEIRA, 2002). Os lugares competem para ingressar no roteiro turístico e 

depois lutam pela sua permanência nos roteiros globais. Ao mesmo tempo em que é 

nos lugares que “o mosaico de culturas floresce, mostrando diversidade e 

contradição de tradições, costumes, formas de fazer, de viver e de dizer regionais.” 

(SILVEIRA, 2002) Portanto, o lugar, é também possibilidade de resistência da 
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sociedade, por ser nele que ocorrem as relações mais íntimas e as práticas 

cotidianas, podendo se contrapor aos processos perversos que são impostos a ela. 

Portanto, constata-se que nos territórios turísticos do Rio Grande do Norte, 

principalmente no Pólo Costa das Dunas, o que se encontra são espaços 

econômicos e não a existência do “espaço banal, de todos: empresas, instituições, 

pessoas, o espaço das vivências.” (SANTOS, 2006, p.108). Ou seja, não ocorre o 

uso do território como abrigo de todos. E sim o território como recurso de domínio 

das empresas, que bem sabem usar esse território de forma seletiva.  

Ao se materializarem nos lugares, as empresas acabam por modificar sua 

configuração territorial, gerando ações que são direcionadas aos fluxos turísticos. 

Assim a configuração territorial do lugar acaba por ser constituída por empresas de 

capital hegemônico direcionado aos turistas. 
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CAPÍTULO 6 - USO CORPORATIVO DO TERRITÓRIO E O TURISMO NO RN. 

 

 

Como vimos no capítulo anterior, o Rio Grande do Norte apresenta vários 

atrativos que tornam possível a realização do turismo, porém, há alguns lugares 

ainda precários de infra-estrutura adequada. Diante disto, apesar de haver essas 

inúmeras formas de uso do território norte-rio-grandense pelo turismo, julgamos 

importante focar no uso corporativo do território, delimitando, assim, um recorte 

específico do território potiguar, ou seja, o seu litoral leste como podemos ver no 

mapa 20. 

Resolvemos direcionar a análise para o uso corporativo do território potiguar 

pelo turismo, observando a intencionalidade do poder público no tocante ao 

financiamento de obras que acabam por favorecer empresas, constituindo-se num 

acontecer hierárquico11.  

Como consequência desse uso, citamos o surgimento de uma configuração 

territorial que propicia os seguintes processos: 1. especulação imobiliária (Bairros de 

Natal, como: Ponta Negra e Areia Preta; e de outros municípios litorâneos, como 

Tibau do Sul, Nísia Floresta, Canguaretama e Ceára-Mirim, dentre outros); 2. 

degradação da orla marítima pelo processo de ocupação irregular; 3. modificação 

das paisagens; 4. influência nas relações que se dão nos lugares, entre outros.  

 

 

Cada técnica propõe uma maneira particular de comportamento, envolve 
suas próprias regulamentações e, por conseguinte, traz para os lugares 
novas formas de relacionamento. O mesmo se dá com as empresas. É 
assim que também se alteram as relações sociais dentro de cada 
comunidade. Muda a estrutura do emprego, assim como outras relações 
econômicas, sociais, culturais e morais dentro de cada lugar, afetando 
igualmente o orçamento público, tanto na rubrica da receita como no 
capítulo da despesa. Um pequeno número de grandes empresas que se 
instala acarreta para a sociedade como um todo um pesado processo de 
desequilíbrio. (SANTOS, 2008d, p. 68). 

 

 

 

 

                                                 
11

 “O acontecer hierárquico é um dos resultados da tendência à racionalização das atividades e se faz 
sob um comando e uma organização que tendem a ser concentrados.” (Santos, 2006, p.132) 
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MAPA 20 – Pólo Costa das Dunas e suas praias. Elaboração Cartográfica: Raphael Curioso Lima Silva. Fonte: SETUR, 2010.



 

 

Desta forma, traremos aqui algumas dessas redes internacionais voltadas 

para o turismo, mais especificamente para o setor hoteleiro, que atuam em parte do 

Estado: “Choice Hotels International”, “Travel Inn”, “Eurosol”, “InterContinental Hotel 

Groups”, “Golden Tulip Hospitality Group Top”, “Pestana Hotels e Resorts”, Grupo 

“Sehrs”,  Adolfsen Group”. Segundo Santos e Silveira (2008), as empresas mais 

poderosas escolhem os pontos que consideram instrumentais para a sua existência 

produtiva; seriam eles, os espaços luminosos, aqueles que mais acumulam 

densidades técnicas e informacionais, ficando assim mais aptos em capital, 

tecnologia e organização. Porém, se for do seu interesse investir num lugar, elas, 

muitas vezes, estimulam o governo a construir os sistemas de engenharia de que 

necessitam, escolhem os lugares para se instalar e negociam a introdução, nesse 

lugar, de condições ainda não existentes e cuja presença fará dele um lugar ainda 

mais atrativo. Este processo causa uma seletividade dos lugares e fortalecem a 

produção de um território corporativo. 
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- Redes hoteleiras internacionais presentes no RN. 

 

 

Vamos trazer aqui algumas das maiores redes hoteleiras internacionais que 

atuam no mundo e estão instaladas no Rio Grande do Norte, que são importantes 

para nossa análise no sentido de que nos revelam que o RN é um dos pontos 

escolhidos para integrar essa rede mundial. Existem vários investimentos 

estrangeiros feitos no RN nesse segmento, mas iremos nos deter apenas em alguns 

que julgamos mais expressivos e que nos dão uma idéia de como alguns lugares do 

RN estão inseridos na lógica mundial a partir da ação dessas empresas. 

1. A rede “Choice Hotels International”, empresa de origem norte-

americana, tem a sua origem no ano de 1939 e hoje atua em mais de 35 países, 

com cerca de 6.000 hotéis distribuídos pelo mundo. Opera com várias marcas, 

sendo elas: “Comfort Inn”, “Comfort Suites”, “Quality”, “Sleep In”, “Clarion”, “Cambria 

Suites”, “MainStay Suites”, Econo Lodge”, “Rodeway Inn” e “Ascend Colection”. 

Variando entre hotéis de luxo, voltados para o segmento intermediário e o segmento 

econômico. Esta rede atua no RN, com um hotel da marca “Quality”, denominado 

“Quality Hotel and Suites Natal” que é composto por 131 apartamentos e opera 

desde 2006. Esta marca é voltada para atender o denominado turismo de negócios, 

e localiza-se numa das principais avenidas da cidade, a Av. Engenheiro Roberto 

Freira, no bairro de Ponta Negra. 

Segundo Proserpio (2007), esta rede costuma operar com baixo número de 

funcionários por apartamento (relação de 0,3 a 0,5 funcionários por apartamento), 

porque, valendo-se da tecnologia como importante ponto de apoio para a operação 

e as reservas, gera baixo número de empregos para os lugares em que a rede se 

instala. 
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                                 FIGURA 16: Quality Suites Natal Plaza – Natal/RN.  

       Fonte: www.hotel.com.br 
 

Segundo matéria do jornal local Tribuna do Norte (2010): “O Quality Suítes 

Natal” apresentou em 2009 um crescimento de mais de 25% em relação ao ano 

anterior, e acaba de ser contemplado com o prêmio “Platinum Award" da Choice 

Hotels International, detentora da bandeira Quality em todo mundo. Esse 

reconhecimento é conferido a menos de 1% dos seus quase 6.000 

empreendimentos ao redor do mundo.”, o que mostra a expressividade desse hotel 

localizado em Natal para a rede. 

2. A rede “Travel Inn”, inicia a sua história em 1987, com a empresa 

“Results” , proprietária da rede, que teve como objetivo inicial prestar serviços de 

assessoria e consultoria para hotéis e flats e expandiu posteriormente sua área de 

atuação para administração e comercialização de hotéis, quando foi criada a 

bandeira “Travel Inn”, no ano de 1997, iniciando sua atuação na cidade de 

Campinas-SP. Hoje essa rede é composta por 24 empreendimentos no Brasil, com 

cerca de 1.990 apartamentos.  

Segundo informações do sítio eletrônico da rede: a Rede Travel Inn Brasil e a 

Rede Travel Inn UK firmaram um acordo comercial, no qual, a rede inglesa passa a 

representar os hotéis do Brasil para todo o Reino Unido e a Travel Inn Brasil 

representa, para o Brasil e Argentina, os hotéis da maior rede do Reino Unido. “Para 

se ter uma idéia do potencial desta rede, basta dizer que a cada dez dias é 

inaugurado um novo hotel, isto significa uma média de um apartamento novo a cada 

8 minutos.” 
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Esta rede se instala no Rio Grande do Norte no ano de 2009, ao incorporar o 

Hotel Marinas Tibau do Sul, localizado na praia da Pipa; porém, hoje o hotel não 

pertence mais a essa rede. Em 2010 inaugura na praia de Camurupim – município 

de Nísia Floresta, o “Travel Inn Praia Bonita Resort e Convention” composto por 144 

suítes e voltado para o segmento de lazer, sol e praia, pertencente a um grupo de 

italianos. 

 

 
FIGURAS 17 e 18 – Travel Inn Praia Bonita Resort e Convention – Praia da Camurupim- Nísia 

Floresta/RN. Fonte: www.travelinn.com.br 
 
 

3. A rede de hotéis de origem portuguesa “Eurosol”, (Os Hotéis Eurosol 

são integrados da Lena Hotéis e Turismo, Grupo Lena12), possui oito hotéis em 

Portugal (o primeiro inaugurado em 2002) e dois no Brasil, todos dois localizados em 

Tibau do Sul, praia de Pipa, ambos inaugurados no ano de 2007: o “Eurosol Tibau 

Pipa Resort” e a “Pousada das Canoas”. O primeiro composto por 87 chalés e o 

segundo com menor capacidade, apenas 7 chalés e 7 apartamentos. 

 

 

                                                 
12 O Grupo Lena tem a sua origem na década de 1950 e hoje atua em cinco setores diferentes com 
mais de 70 empresas “O sector internacional é transversal, estando internacionalizados os sectores 
da Construção, Turismo e Serviços, Automóveis e Inovação” (www.grupolena.pt) 
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FIGURA 19 – Eurosol Tibau Pipa Resort – Praia da Pipa - Tibau do Sul/RN. 

                      Fonte: www.hotel.com.br 
 
 
 
 

 
             FIGURA 20 – Pousada das Canoas (Rede Eurosol) - Praia da Pipa - Tibau do Sul/RN. 
             Fonte: www.hotel.com.br 
 
  

4. Mais uma rede americana está instalada no RN: a “Rede 

InterContinental Hotel Groups”. Segundo Proserpio (2007), esta rede é considerada 

uma das maiores redes de hospedagem do mundo, com mais de 3.200 hotéis 

distribuídos em cem países. Sua história começou, em 1777, no ramo de cervejaria. 

No ano de 1989 comprou a maior rede de hotelaria do mundo na época a “Holiday 
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Inns International” e um ano depois a “Holiday Inns of America”. Em 1991, foi criada 

a “Holiday Inn Express” e, em 1994, os hotéis “Crowne Plaza”, voltados ao segmento 

de hospedagem superior. Em 1998, o grupo compra também a rede 

“InterContinental” de hotéis, numa operação envolvendo US$ 2,9 bilhões. A rede 

“InterContinental”, foi fundada em 1942 pela companhia aérea norte-americana “Pan 

American World Airlines”. Em 2000, o grupo completa sua transição para o ramo 

hoteleiro internacional, vendendo sua indústria de cerveja. Em 2003 passou a se 

chamar ““Rede InterContinental Hotel Groups” e em 2006 foi considerada a maior 

rede mundial em número de quartos: 537.500, opera com 7 marcas diferentes. 

 No RN esta rede está instalada no município de Natal com a marca “Holiday 

Inn Express”, que se encaixa na categoria de hotéis econômicos da rede. O hotel 

opera desde o ano 2007, com 160 quartos e está localizado no bairro de Ponta 

Negra, na sua Avenida mais movimentada de Natal, a Av. Eng. Roberto Freire. 

 

 
                                     FIGURA 21– Holiday Inn Express – Ponta Negra – Natal/RN. 
                                     Fonte: www.natalonline.com 
 
 

5. A rede “Golden Tulip Hospitality Group Top”, de origem holandesa, é 

hoje uma das principais franquias de consórcios e organizações da indústria 

hoteleira atual.  De acordo com Proserpio (2007), essa rede teve origem no ano de 

1962, por meio de iniciativa de seis hotéis independentes holandeses, dentro do 

objetivo de realizar promoções conjuntas. Em pouco tempo, se tornando a maior 

rede na Holanda. Em 1975, como era comum à época começou a atuar 

conjuntamente com a companhia aérea holandesa KLM. Em 1979, foi fundada uma 
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administradora de hotéis, operando não apenas os hotéis de sua propriedade, mas 

também através de concessão de bandeira, tornando-se uma das marcas líderes no 

mercado europeu. Nos anos 1990 o grupo passou por uma série de fusões e 

aquisições. Em 2001, a rede fez uma aliança comercial com um consórcio hoteleiro 

alemão, em 2004 com uma rede australiana e uma companhia francesa, ampliando 

seu raio de atuação. 

 Hoje opera com seis bandeiras diferentes, com mais de 440 hotéis, em 42 

países diferentes. Aqui no Rio Grande do Norte a atuação da rede se dá em Natal, 

com dois hotéis: o “Tulip Inn Potengi Flat” com 104 apartamentos, localizado na Rua 

Potengi, bairro de Petrópolis e o “Golden Tulip Interatlantico” composto por 170 

apartamentos, localizado na Av. Getúlio Vargas, também no Bairro de Petrópolis. 

 

 
                        FIGURA 22- “Golden Tulip Interatlantico – bairro de Petrópolis – Natal/RN.             
                        Fonte: www.venere.com 
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                           FIGURA 23 – Tulip Inn Potengi Flat – bairro de Petrópolis – Natal/RN.  
                           Fonte: www.tourvirutalbrasil.com.br 
 
 

6. O grupo português “Pestana Hotels e Resorts” é considerado o maior 

conglomerado português no setor de turismo, foi fundado em 1972 por Manuel 

Pestana. A bandeira Pestana Hotels & Resorts possui 43 hotéis, distribuídos em 3 

continentes: Europa (Lisboa, Porto, Algarve, Madeira e Londres), América do 

Sul (Caracas, Buenos Aires, Bariloche, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, São Paulo, Curitiba, 

São Luis do Maranhão, Bahia e Natal) e África (Maputo, Inhaca, Bazaruto, Kruger Park, 

São Tomé e Cabo Verde).  

No Brasil, iniciou suas atividades, no ano de 1989, no Rio de Janeiro e, em 

2001, se instalou em Natal, na Via Costeira, com o “Pestana Natal Hotel – Beach 

Resort”. 
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                            FIGURA 24 – Pestana Natal Hotel – Beach Resort – Via Costeira – Natal/RN. 
                            Fonte: www.destinationsinbrazil.com 
 

7. O Grupo “Sehrs” é uma corporação formada por sessenta empresas 

que atuam em seis ramos diferentes: (distribuição e logística de perecíveis e não 

perecíveis, turismo e viagens, hotéis, gestão e produção de alimentos, projetos e 

equipamentos, serviços e novas tecnologias). O Grupo Catalão surgiu em 1975 

como uma cooperativa no ramo hoteleiro a “Sehrs Coop” que era composta por 17 

sócios.  

Atualmente, atua na Europa, no Marrocos e no Brasil. No Marrocos atua no 

setor de turismo com agências de viagem e também com uma fábrica de suco de 

fruta. 

No Brasil, o grupo detém e gere o SERHS Natal Grand Hotel e o SEHRS 

Villas da Pipa Hotel, ambos localizados no Rio Grande do Norte. Na cidade de  

Parnamirim está localizado estrategicamente por ser um grande eixo de 

comunicações rodoviária, com um terreno de 300.000 m2 que consideram 

adequados para o desenvolvimento de uma ampla gama de atividades como 

logística ou centro comercial. 

O Sehrs Natal Grand Hotel está localizado na Via Costeira e está em 

funcionamento desde o ano de 2006, sendo o primeiro hotel do grupo no 

estrangeiro, com uma capacidade para quase 1.000 hospédes, com 396 

apartamentos. Em 2007 ganhou o prêmio de melhor resort de praia do Brasil do 

Guia Quatro Rodas.  
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    FIGURA 25 – Sehrs Natal Grand Hotel – Via Costeira – Natal/RN. Fonte: www.sehrs.com 
 
 

 O Sehrs Vilas da Pipa Hotel foi incorporado pelo grupo no ano de 2010 sendo 

o segundo hotel do grupo no Brasil, um hotel baseado na idéia das “villas” existentes 

nas ilhas Baleares (Palma de Mallorca,Menorca,Ibiza) composto por 22 “villas”, 

localizado na praia de Pipa, Tibau do Sul/RN. 

 

 

 
    FIGURAS 26 e 27 – Sehrs Villas de Pipa Hotel. Fonte: www.sehrs.com 

 

8. A rede francesa Accor, uma das maiores do mundo, surgiu no ano de 

1983 de uma fusão entre o grupo “Novotel SIEH” e “Jacques Borel International” e 

atualmente opera em 90 países distribuídos por todos os cinco continentes. Atuando 
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no mercado de viagens e hospedagem, nas áreas de alimentação e restaurantes, 

hotelaria e viagens e produtividade e marketing. O Brasil representou a primeira 

operação mundial do grupo Accor fora da França. No momento, é considerada a 

maior rede hoteleira internacional em operação no Brasil, com cerca de 140 hotéis, 

com as bandeiras “Sofitel”, “Novotel”, “Mercure”, “Ibis”, e a “Etap Hotel/Formule 1”.  

 Esta rede no ano de 2002 possuía dois hotéis no Rio Grande do Norte: o 

“Novotel Ladeira do Sol Natal” e o “Parthenon Potengi”, ambos localizados em Natal. 

O “Parthenon Potengi” hoje é administrado pela rede “Golden Tulip”, e passou a se 

chamar “Tulip Inn Potengi Flat”.  

O “Novotel Ladeira do Sol Natal”, pertencente ao grupo local “Azevedo” 

detentor da franquia da rede Accor, resolveu se desvincular da rede no ao de 2010, 

segundo relata o grupo, por decisões empresariais de manter o foco na área de 

construção e incorporação imobiliária. Depois dessa decisão o prédio foi locado pela 

Prefeitura Municipal de Natal, com dispensa de licitação para o funcionamento de 

duas secretarias, a secretaria municipal de educação e de saúde, por um valor de 

R$ 126.196,00 mensais. Essas secretarias funcionavam antes no Centro 

Empresarial Ducal, prédio no qual, também funcionou como hotel, o antigo “Ducal 

Palace Hotel”, o local era alugado pela antiga administração da prefeitura por um 

valor de R$100.000,00. 

Este fato é importante de ser ressaltado e analisado, pois, estes hotéis, que 

tiveram incentivos fiscais e financiamentos públicos, são alugados pela própria 

prefeitura, gerando novamente gastos ao poder público, beneficiando, sobretudo, 

esses grupos detentores dos prédios.  

A locação do prédio, no qual funcionava o “Novotel Ladeira do Sol Natal”, 

causou indignação por parte da população. A jornalista Laurita Arruda expressou 

sua opinião no blog (www.lauritaarruda.com.br, 2010): “Será que uma repartição 

pública necessita de um parque aquático completo, setenta e duas salas com 

banheiro privativo, pontos e instalação elétrica e de lógica, instalação para ar 

condicionado split, rede de internet wi-fi; hidrosanitárias e drenagem, telefonia, TV a 

cabo, estacionamento fechado para 82 vagas, sendo 27 internas e 55 em terreno 

anexo, centro de eventos para 140 pessoas, equipado com poltrona, palco, mesas 

flip-charter, sonorização, condições de projeção, WCs, copa/cozinha e vasto terreno 

para coffee break? A Prefeitura de Natal acha que sim. Tanto que alugou, com 

dispensa de licitação, o prédio onde ainda funciona o Novo Hotel Ladeira do Sol, na 
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rua Fabrício Pedroza, Ladeira do Sol, em área eminentemente turística, com 

2.998,50 metros quadrados. A Prefeitura de Natal vai comprometer R$ 1.514.352,00 

anuais para fechar um hotel que funciona há mais de 20 anos e oferece cerca de 

100 empregos diretos.” 

Depois de muita pressão da população, o procurador do Ministério Público de 

Contas Luciano Silva Costa Ramos, entrou com um pedido no Tribunal de Contas do 

Estado, em julho de 2010, para inspecionar o contrato de locação, feito sem 

licitação, entre a Prefeitura de Natal e o antigo Novotel. 

 

 
FIGURA 28 – Prédio do Novotel Ladeira do Sol Natal e atual Secretaria de 

Educação e Saúde de Natal. Fonte: www.travel-library.com 

 

 Assim, revela-se o grande jogo de interesses e benefícios entre o poder 

público e as empresas, deixando de lado, as verdadeiras preocupações com os 

problemas que a sociedade enfrenta. A quem beneficia esse tipo de negociação, 

será que as empresas ou a população? Pelo que vimos, beneficia as empresas. 

Portanto, “o Estado utiliza os seus recursos para a animação das atividades 

econômicas hegemônicas em lugar de responder às demandas sociais [...]” 

(SANTOS, 1990). Ainda sobre a ação do Estado, Lopes (2006) nos diz que; “O 

Estado cede às grandes empresas grande parte de suas políticas e temos como 

resultado um uso corporativo do território.”  

9. O “Adolfsen Group” é um grupo da Escandinávia que surgiu da 

iniciativa de dois irmãos no ano de 1987. Ultimamente, atua nos ramos de hotéis e 

resorts, cuidados com a saúde, imóveis, serviços de cruzeiro, tripulação e pré-

escolas, em seis países diferentes. No Rio Grande do Norte é representado pela 

“Tropical D’Santo Cristo Resort Ltda”, filial brasileira do grupo norueguês de 
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investimentos imobiliários “Gostoso Eiendom AS”, pelo grupo “Adolfsen Group” que 

é investidor, tendo fundado no mercado brasileiro, em 2006, o “Tropical D’Santo 

Cristo Beach Resort”, localizado na praia de São Miguel do Gostoso, município de 

Touros, litoral ao norte de Natal. É um resort que funciona como um condomínio, as 

propriedades são vendidas e o proprietário decide se quer usufruí-lo ou alugá-lo pela 

própria administradora do resort que fica responsável pelos contratos e negociações. 

Integrando as funções de hotelaria e imobiliário. Possui várias opções diferentes de 

apartamentos e tipos de plantas, como mostra a figura abaixo: 

 

 
FIGURA 29 – Planta do Tropical D’Santo Crist Beach Resort – São Miguel do Gostoso/RN. 
Fonte: www.7resorts.com.br 
 

 
FIGURA 30 – Imagem de projeção gráfica mostrando como o “Tropical D’Santo Cristo Resort” será  

construído. Fonte: www.7resorts.com.br 
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 Além dessas redes que já estão instaladas no litoral do RN, várias são as 

negociações que envolvem terrenos do litoral, alvo dos investimentos estrangeiros. 

De acordo com matéria divulgada em jornal local (Tribuna do Norte, 2010), durante o 

evento “Nordeste Invest”, considerado o maior do ramo de investimentos turísticos e 

imobiliários do país, foram negociadas áreas do litoral potiguar, entre 10 e 

450hectares, destinadas à implantação de  empreendimentos turísticos, como hotéis 

e resorts, além de condomínio para segunda residência de estrangeiros. As faixas 

de terras litorâneas negociadas estão localizadas em praias como Pipa, Pititinga, 

Maracajaú, Tabatinga e outras, do município de Areia Branca, com o objetivo de 

atrair o interesse de investidores para comercialização no mercado externo. 

De acordo com o Quadro 8, poderemos perceber quais as maiores redes 

hoteleiras internacionais que atuam no Brasil. 

  

 Rede Nº Apartamentos Nº Empreendimentos 

1 Accor 2232 16 

2 Sol Meliá 926 5 

3 Pestana 622 2 

4 Club Med 580 2 

5 Atlantica 579 4 

6 Vila Galé 524 2 

7 InterContinental 523 3 

8 Marriott 482 2 

9 Golden Tulip 457 4 

10 SuperClubs 324 1 

       
        QUADRO 8 – Dez maiores redes internacionais hoteleiras que atuam no Brasil – 2004. 
         Fonte: ABIH, 2005. 
 

 

 Diante do exposto, constatamos que, das dez maiores redes internacionais 

que atuam no Brasil, no ano de 2004, quatro delas têm atuação no Rio Grande do 

Norte. Assim, não há dúvida de que o território norte-rio-grandense é alvo do 

investimento destas grandes redes. Portanto, quais as consequências que a atuação 

destas redes hoteleiras expostas e todas as demais que atuam no RN vem 

ocasionar? Porque a escolha desses grupos pelo litoral do RN? 
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– Consequências do Processo do Turismo no Pólo Costa das Dunas. 

 

 

Em relação ao discurso de geração de empregos e renda para o Estado que 

serve de argumento para atrair e concretizar a instalação destas empresas, 

percebemos que há geração numérica de empregos: porém, ao se analisar a 

realidade dos lugares, percebe-se que a mão-de-obra utilizada para o turismo, nem 

sempre é a mão-de-obra do próprio lugar. Em questionários realizados, em alguns 

municípios turísticos do Pólo Costa das Dunas, pela empresa elaboradora do seu 

PDTIS (Start Pesquisa e Consultoria), fica comprovado que mais de 80% da 

população local não se emprega em atividades relacionadas ao turismo, ou seja, fica 

fora desse processo por não possuir qualificação profissional adequada. Na tabela 

10, observamos quais municípios participaram da pesquisa e a amostra dos 

entrevistados por município. 

 

TABELA 10 – Amostra dos entrevistados por município do Pólo Costa das Dunas. 

 

Fonte: Pesquisa realizada abril/2009 pela Start Pesquisa e Consultoria Técnica. 

  

Os quatro municípios com maior número de entrevistados fazem parte da 

Região Metropolitana de Natal, sendo escolhidos doze municípios dos vinte que 

compõem o Pólo Costa das Dunas. 
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TABELA 11 – Quantidade de entrevistados que trabalham em serviços relacionados ao turismo. 

 

Fonte: Pesquisa realizada abril/2009 pela Start Pesquisa e Consultoria Técnica. 

 

Como observamos na tabela dos 714 entrevistados, 577, ou seja, 80,8% da 

população residente destes municípios não trabalham em serviços relacionados ao 

turismo. 

Em relação à qualificação da população, três questões para essa avaliação foram 

elaboradas, como mostram as tabelas 12, 13 e 14:  

 

TABELA 12- Quantidade de entrevistados que tem curso de Inglês. 

 

Fonte:Pesquisa realizada abril/2009 pela Start Pesquisa e Consultoria Técnica. 

 

  TABELA 13 – Quantidade de entrevistados que possuem curso de idiomas.  

 

Fonte:Pesquisa realizada abril/2009 pela Start Pesquisa e Consultoria Técnica. 
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TABELA 14 – Quantidade de entrevistados que têm curso na área de turismo e hotelaria. 

 

Fonte:Pesquisa realizada abril/2009 pela Start Pesquisa e Consultoria Técnica. 

 

 Portanto, vemos que: 80% dos entrevistados nunca fizeram curso de inglês; 

91,3% nunca estudaram outro idioma diferente do português e 90,2% não fizeram 

curso na área de turismo e hotelaria; assim, fica evidenciado que a população não 

está qualificada para assumir empregos relacionados ao turismo, por isso, muitos 

acabam optando pelo trabalho informal. 

Essa é uma realidade ainda presente, que, no entanto, vem sendo modificada 

com a implantação de cursos oferecidos nos municípios integrantes do Prodetur II, 

para assim, tentar inserir a população do próprio município nestes empreendimentos 

voltados para o turismo.  

A população foi indagada ainda sobre a infraestrutura básica dos municípios 

que pertencem, de acordo com a figura abaixo: 

 

 

FIGURA 31 – Avaliação de algumas áreas de infraestrutura dos municípios do Pólo Costa das Dunas. 
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Percebemos que a população está insatisfeita com a infraestrutura de saúde, 

educação e segurança públicas. De todos os itens de infraestrutura analisados, 

nenhum deles teve mais de 50% de aprovação da população, comprovando que 

apesar da realização do turismo nesses municípios, pouco se investe na melhoria de 

infaestrutura básica que atende a população. 

Alguns estudos feitos nestas comunidades litorâneas nos mostram que a 

população fica alijada desse processo, com pouquíssimos benefícios. Como é o 

caso do estudo feito por Taveira (2008), nos municípios de Extremoz, Parnamirim, 

Nísia Floresta e Ceará-Mirim, no qual assegura que somente uma parcela, em torno 

de 60% da população desses municípios, não depende de atividades relacionadas 

ao turismo para sobreviver. E em relação aos beneficiados com o turismo, mostra 

que apenas 30% dos moradores se beneficiam, enquanto em torno de 60% dos 

beneficiados estão os empresários. 

 

 

Se na maioria dos municípios não é a população residente que é a principal 
beneficiada, a quem interessa esse modelo de turismo? Tal questionamento 
é relevante, uma vez que, a realidade concreta das localidades pesquisadas 
revela um distanciamento do poder público e do empresariado de turismo, 
das populações residentes. A inexistência de um diálogo, entre os diversos 
atores que fazem parte diretamente da cadeia produtiva do turismo, 
contribui para elevação de problemas de ordem social, ambiental e cultural 
nos espaços apropriados pelo turismo e, consequentemente, no cotidiano 
dos habitantes do lugar. (TAVEIRA, 2008) 

 

 

Assim, como Taveira (2008), Nascimento (2008), que também estudou os 

municípios de Extremoz e Ceará-Mirim, focando nas áreas litorâneas, constata que: 

“[...] A partir de observações preliminares na referida área em estudo, podemos 

perceber claramente, no que diz respeito ao processo de organização do espaço 

litorâneo pela atividade turística, as marcas da pobreza.” 

Araújo (2002) estudou a praia de Pipa, no município de Tibau do Sul e 

afirmou que: “A expansão da atividade turística nessa localidade parece-nos que se 

configurou excludente, selecionando não só parcelas do território, como também 

deixando a população nativa à margem desse processo produtivo.” Ou seja, a 

população não é beneficiada com esse processo, ficando de fora, pois o turismo 

nesse município, como em vários outros, se deu sem planejamento, não havendo 

ações para que pudessem inserir e beneficiar a população local.  
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Araújo (2002) elenca vários impactos que foram causados pela difusão do 

turismo na praia de Pipa: 

 

 

Especulação imobiliária; impactos no meio ambiente (construções em 
áreas de fragilidade ambiental); substituição das atividades econômicas, 
anteriormente existentes (da pesca para o turismo); novos padrões de 
consumo (inserindo hábitos alheios à população nativa, como a prática do 
surfe e o freqüentar boates); congestionamento de trânsito; transformação 
na morfologia do distrito, como também, segregação socioespacial da 
população nativa, isto é, a população nativa é afastada de seu local de 
moradia e de sua atividade de origem, muitas vezes vendendo suas casas 
ou terrenos, e deslocando-se para outros locais mais afastados do núcleo 
central do povoado, sem nenhuma infra-estrutura básica para a 
sobrevivência, passando a participar cada vez mais da economia informal, 
enquanto seus valores culturais aos poucos são substituídos – 
submetendo-se aos novos, difundidos por migrantes e estrangeiros. 
(ARAÚJO, 2002) 

 

 

 Esta realidade nos induz a percepção de que a forma como esse turismo é 

implantado, em favor das grandes empresas e ignorando a população que habita os 

municípios, tem causado muito mais débitos do que créditos; pois poucos benefícios 

reverte aos lugares em que se instala, mantendo marginalizadas as comunidades. 

Em Natal, percebemos mudanças na configuração territorial, na medida em 

que o turismo se consolida. O bairro de Ponta Negra, considerado atualmente a 

maior área turística da cidade, já foi a principal área de lazer da população local; 

porém veio se modificando, ao passar dos anos, com a chegada dos grandes 

empreendimentos e investimentos financeiros, pois o uso dos espaços se tornou 

cada vez mais caro e o público alvo passou a ser o turista estrangeiro. Isto gerou 

também um processo de especulação imobiliária, tornando caríssimos os terrenos 

desse bairro, fazendo com que os moradores vendam suas casas e passem a morar 

em espaços mais opacos da cidade.  

 

 

A produção de uma urbanização turística em Ponta Negra tem se 
apresentado eficaz para a captação e reprodução de capital no mercado 
internacional, porém não há indícios de uma política pública para a inclusão 
dos habitantes locais neste novo mercado de trabalho. (NEVEROVSKY, 
2005) 
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 Esta citação nos mostra que a forma como o turismo se apropria de Ponta 

Negra vem beneficiando o grande capital internacional, ou seja, as grandes 

empresas, esquecendo-se de investir em políticas que garantam também o acesso 

da população nesse mercado de trabalho, como evidencia Neverovsky (2005). 

 

 
FIGURA 32 – Ponta Negra no Início da década de 1980.  
Fonte: www.grandeponto.blogspot.com 

  

A Figura 32 uma foto aérea de Ponta Negra, no início dos anos 1980, mostra 

quando o conjunto habitacional "Ponta Negra" acabara de ser construído e seus 

primeiros moradores começavam a chegar para morar. Na figura, vê-se a Avenida 

Engenheiro Roberto Freire, ainda com pista simples de mão dupla, quase sem 

carros trafegando. A faixa de praia e a área "Non Aedificandi" apresenta poucas 

casas de veraneio dos natalenses, das décadas de 70 e 80.  Vemos também o início 

da Via Costeira com a rótula para a praia de Ponta Negra com seu famoso Morro do 

Careca conservado.  

 

 
A paisagem foi sendo modificada nos anos 80, com o crescimento do 
turismo e com o desenvolvimento urbano de todo o bairro, que se 
transformou num dos pontos turísticos mais importantes da cidade, 
passando a ser considerada uma área privilegiada para moradia, 
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entretenimento e obtenção de renda.  Como resultado, a vila recebeu novos 
tipos de habitação, novas atividades econômicas, moradores com 
condições sociais e costumes diferentes. Já nessa época, o crescente fluxo 
de turistas alterou a natureza da ‘Vila’.  Foi na década de 90, que a Vila de 
Ponta Negra começou a receber um grande número de edificações, com o 
objetivo de dar suporte para as atividades turísticas. A partir dessa época, a 
vila recebeu a construção de hotéis, pousadas, restaurantes, e alguns 
mega-empreendimentos, construídos de forma diversificada, porém 
aglomerada. (TRIBUNA DO NORTE, 29/10/2006) 

 

 

 
FIGURA 33 – Ponta Negra no ano de 2008. Fonte: www.tertulianorego.com.br 

 

 
FIGURA 34 – Ponta Negra no ano de 2010. Fonte: www.pt.wikipedia.org 
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Nas Figuras 33 e 34 temos o bairro de Ponta Negra nos dias atuais que nos 

mostram as inúmeras edificações que o bairro apresenta, praticamente composta 

por hotéis, restaurantes e bares. As casas originais do conjunto habitacional da 

década de 1980, como vimos na figura 32, não existem mais, foram todas 

transformadas. Portanto, hoje, Ponta Negra se constitui no espaço luminoso de 

Natal voltado para o turismo. 

 

 

Essa transformação é muito evidente em Ponta Negra, onde restaurantes, 
bares, pequenos shoppings e casas noturnas disputam o espaço com flats e 
edifícios multifamiliares de alto padrão, que são negociados em moeda 
estrangeira. Esses novos usos se estabelecem no local em substituição à 
predominância das residências unifamiliares, uso quase absoluto em todo o 
bairro até meados da década de 1990. (NOBRE e SILVA, 2008, p.635) 

 

 

 Conforme matéria publicada no jornal local podemos ver como a chegada do 

turismo, impactou o bairro: 

 

 

O mar de informalidade na praia mais internacional de Natal é um indicativo 
de que a economia brasileira não vai bem. E em Ponta Negra há um outro 
fenômeno que ajuda a empurrar a comunidade para o subemprego. O 
turismo ali está se desenvolvendo de forma predatória. Ele não gera 
emprego para os antigos moradores e ainda os achata. A especulação 
imobiliária criou uma linha demarcatória entre o velho e o novo, o pobre e o 
rico. (TRIBUNA DO NORTE, 25/03/2007): 

 

 

Nesse sentido, observamos que no RN, o que vem sendo feito é muito mais 

uma política para as empresas do que uma política do Estado. Que plano de 

governo do RN pensa o território, em sua totalidade, a partir dos seus usos? Pelo 

que temos visto não existe, pois considerando que na verdade o poder público 

direciona as ações para atrair as empresas, gerando assim mais benefícios para 

estas do que para a população, dificilmente teremos o plano questionado. 

 

 

As firmas hegemônicas buscam influenciar as decisões sobre a construção 
e usos de novas infra-estruturas que lhe são mais necessárias. Cria-se, 
desse modo, uma realidade que o poder público considera como essencial 
para elaborar suas políticas e consolidar suas normas. O resultado desse 
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ato de império é uma topologia moderna e complexa que constitui um 
conjunto de pontos e áreas próprias ou subordinadas da política da 
empresa e que se confunde com a divisão territorial do trabalho da nação. A 
esse retrato em movimento denominamos uso corporativo do território, do 
qual advem as regionalizações movediças e as novas hierarquias regionais 
de um território nacional. (SILVEIRA, 2008, p.26) 

 

 

Como vimos no decorrer deste trabalho, várias são as ações do poder público 

no sentido de dotar o território de técnica, ciência e informação, com o propósito de 

criar espaços luminosos e atrair, assim, as grandes empresas. Dentre essas ações 

de incentivo temos: políticas federais como o Prodetur; estaduais como o Projeto 

Parque das Dunas/Via Costeira; políticas de financiamento e incentivos fiscais, 

através dos bancos públicos (BNB, BNDES13), dentre outras facilidades. Silveira 

(2008, p.26) nos diz que: “Essas formas de ação, mediadas pelos sistemas de 

objetos, permitem adjetivar o uso do território como corporativo, assim como também 

as cidades, uma vez que nestas se dão idênticos processos com a modernização de 

certas porções e o abandono de outras.” 

De acordo com notícia do jornal local (Tribuna do Norte, 2009), o presidente 

do Conselho de Administração da holding CVC conseguiu sensibilizar a governadora 

do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria, no ano de 2009, a fazer uma ampla 

campanha publicitária em conjunto com a operadora CVC. Os custos da ação de 

marketing foram divididos entre poder público e a operadora. 

 

 

O próprio Estado age seletivamente em relação aos diversos atores da 
economia, do mesmo modo que a ele se devem as orientações primordiais 
no domínio da cultura e as possibilidades, maiores ou menores, de 
manifestação ideológica. Além disso, através da repartição das infra-
estruturas no espaço nacional e pela escolha daquelas que beneficiam um 
determinado setor da produção e da população, a instância política está 
decidindo, consciente ou inconscientemente, a localização das empresas, 
das instituições e dos homens, segundo características específicas, sobre o 
espaço nacional.  (SANTOS, 2008d, p.67) 

 

 

                                                 
13

 O BNDES divulgou uma nova linha de crédito intitulada ”BNDES ProCopa Turismo”, sendo R$ 1 

bilhão destinados para reforma, ampliação e construção de novos hotéis.  As taxas de juros serão de 
6,9% para compra de máquinas e equipamentos nacionais, para outros itens variam de 6,9% a 8,8% 
dependendo da categoria. Os prazos de pagamento variam de oito até dezoito anos. 
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 Portanto, afirmamos que há um uso corporativo do território, realizado pelas 

empresas que se beneficiam com as ações do poder público e que agem no 

processo de seletividade dos lugares, pois escolhem os pontos do território que vão 

ter investimentos e ser dotados de base material e imaterial (técnica, ciência e 

informação) que são influenciados justamente pelas grandes empresas. Assim, são 

geradas zonas de densidade e zonas de rarefação, “O território é mais ou menos 

denso técnica e informacionalmente. Os mais densos são os espaços luminosos, 

submetidos à volúpia do tempo presente. Os rarefeitos, são os espaços opacos, dos 

homens pobres e lentos.” (SOUZA, 2002, p.3). 

 Além dos impactos elencados, é importante também de ressaltar o fenômeno 

da ocupação irregular da orla marítima. O IBAMA, através da “Operação Costa 

Verde” que será executada neste ano, tem como objetivo conter a deterioração da 

zona costeira potiguar, bastante afetada por empreendimentos como hotéis, 

restaurantes, bares, condomínios e outras edificações. Matéria publicada no jornal 

local Diário de Natal, 2011, relata: “Muitos desses empreendimentos, que vêm sendo 

identificados pelo Ibama desde 2009, estão situados em zonas impróprias para 

edificação, danificando o meio ambiente, alterando a paisagem e colocando em risco 

a vida dos próprios usuários.” Os empreendimentos que estiverem em condição 

irregular, ocupando APPs ou sem licença ambiental, poderão ser multados e 

embargados. 

 Assim, percebemos que muitos danos já foram causados na nossa área 

litorânea, alguns irreversíveis. Agora cabe ao órgão competente frear esse tipo de 

ocupação irregular para que não traga mais prejuízos a estes lugares. 

Segundo Silveira (2003b, p.103), “A vida concreta dos lugares, em suas 

virtualidades técnicas e políticas para outro gênero de trabalho, não é alvo da 

política atual, consagrada a satisfazer as demandas de produtividade espacial, 

fluidez e competitividade das grandes empresas.” Como observamos, as redes 

internacionais que atuam no território norte-rio-grandense representam a lógica 

mundial, selecionando os lugares que são mais atrativos de acordo com a lógica 

deste mercado. Para serem atrativos, precisam ter densidade técnica, científica e 

informacional e políticas favoráveis, por isso que esta se torna a maior preocupação 

da política atual deixando de lado a vida concreta dos lugares. 

“As contradições entre as necessidades dos lugares e as demandas das 

grandes corporações ganham sua mais clara manifestação nas crises territoriais que 
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revelam, antes, as crises da economia, da sociedade, da política.” (SILVEIRA, 

2003b, p.104) As necessidades dos lugares não são apenas de atrair grandes 

empresas e bases técnicas para que elas se dêem, mas sim de ter acesso a 

educação, saúde, moradia. Todas as crises que surgem se revelam por não se 

planejar o território a partir das reais demandas reveladas pelos seus usos e sim no 

uso exclusivo do território para as empresas. 

Souza (1999) denomina o território como norma e o território normado. A 

autora faz uma distinção dos dois. Sendo o território como norma, território de ação 

das empresas, carregados de densidade técnica e informacional, enquanto o 

território normado é o território nacional, estadual e municipal, submetido às normas 

legais, constitucionais, técnicas, financeiras, políticas.  

 Souza (1999) nos diz ainda que no Brasil o território normado quase se 

confunde com o território como norma, pois a política é feita pensando a gestão do 

território para as empresas e não para o uso das pessoas, uso de todos brasileiros. 

Assim, o uso do território, tanto normado ou como norma, é a base para a discussão 

dos direitos de cidadania de uma democracia justa e de políticas sociais que 

pensem os cidadãos e não só políticas públicas que são feitas em fragmentos para 

amenizar problemas mais urgentes. Portanto, há que se discutir também a questão 

da soberania, que exige uma hegemonia de poder sobre o uso do território, mas não 

este exercido pelas empresas. A cidadania se explica pelo espaço banal, de uso de 

todos, pela força dos lugares, onde a população vive e conhece a realidade, em vez 

de ser submetido a situações impostas verticalmente. 

É importante destacar que o entendimento acerca do território usado 

perpassa a idéia de um conjunto de normas que regula a nação, caso da 

Constituição Federal do Brasil, podemos dizer que é o território normado. Mas, as 

empresas também criam normas que tem implicações diretas no uso do território, as 

quais concorrem para a seletividade de áreas e acirram as desigualdades, é o 

território como norma. 

 Portanto, no próximo capítulo, discutiremos como o planejamento vem sendo 

feito no Brasil e no Rio Grande do Norte e como utilizamos o planejamento territorial, 

com base no uso do território, como saída para pensar o turismo.  
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CAPÍTULO 7 - PLANEJAMENTO TERRITORIAL: UMA SAÍDA PARA PENSAR O 

TURISMO.  

 
Este capítulo se divide em três momentos nos quais discutiremos, 

primeiramente, como vem sendo pensado e efetivado o planejamento no Brasil; num 

segundo momento, no Rio Grande do Norte, os planos que foram postos em prática 

ao longo do tempo e como refletiram sobre realidade que vivenciamos hoje. E, num 

terceiro momento, uma discussão de como pode ser pensado um planejamento 

territorial como uma saída para analisar o turismo diferentemente dos planos que já 

vem sendo efetuados e propostos. 

 Para compreendermos o planejamento feito especificamente para o turismo, 

necessitamos entender o contexto geral de como o planejamento foi e vem sendo 

executado no Brasil. A partir desta discussão sobre o planejamento no Brasil, ficam 

então algumas questões que servem de reflexão: que tipo de planejamento devemos 

ter e fazer? É executável um planejamento que seja territorial e atinja todos os 

cidadãos? Qual o caminho a ser seguido para que o turismo possa ser pensado a 

partir de um planejamento territorial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

- O Planejamento no Brasil: 

  

 

 A partir das perguntas postas, faremos um breve histórico do planejamento do 

Brasil a fim de entender o contexto atual, como as ações passadas influenciaram no 

planejamento que vem sendo feito e pensar se realmente estamos indo no caminho 

certo. 

 O contexto do planejamento surge no momento em que os países capitalistas 

necessitam ser reconstruídos e impulsionados pelas marcas que ficaram da 

Segunda Guerra Mundial. Os países ditos de Terceiro Mundo, em sua maioria 

importaram os modelos de planejamento implantados nos países desenvolvidos com 

a esperança de que ao copiar os modelos eles também chegariam ao patamar do 

desenvolvimento. 

 

 

O planejamento iniciado na primeira metade deste século, na União 
Soviética, visando transformar uma sociedade capitalista, atrasada em um 
país socialista e altamente industrializado, foi posteriormente, sobretudo 
após a Segunda Guerra Mundial, expandido pelos países capitalistas que 
necessitavam fazer a reconstrução e a reorganização do espaço, face à 
destruição promovida durante a guerra, assim como em países do Terceiro 
Mundo tentando organizar a exploração do território, promovendo o 
desenvolvimento e procurando atingir níveis de bem-estar que os 
aproximem dos países ditos desenvolvidos. (ANDRADE, 1983, p.71-72) 

 

 

 Nesse sentido, o planejamento foi feito a favor do capital, por se ter a 

concepção de que quanto mais investimento fosse feito nas grandes indústrias e 

empresas mais desenvolvida poderia se tornar a nação. 

 

 

O planejamento reflete os interesses e as concepções das classes 
dominantes, através da técno-burocracia, e como quase sempre atende a 
estas aspirações, provoca um crescimento econômico desvinculado do 
desenvolvimento e voltado para a garantia e a expansão das grandes 
empresas, sobretudo das transnacionais. Desse modo, o espaço mundial, 
no mundo capitalista, vem sendo planejado em função dos interesses das 
grandes empresas e não em função das aspirações da população 
sobretudo das classes sociais de mais baixo nível de renda. (ANDRADE, 
1983, p.72) 
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 Certamente, esse foi um grande erro do planejamento no Brasil, ao abrir as 

portas para o grande capital, sem pensar realmente nos problemas sociais que 

afligiam a população como um todo, acreditando-se que o subdesenvolvimento, ao 

copiar os planos dos países desenvolvidos, seria apenas uma etapa para alcançar o 

patamar de desenvolvido. O que vemos é que a importação de planos tornou-se um 

grande percalço do nosso planejamento, pois é impossível aplicar um modelo em 

um contexto de formação sócio-espacial totalmente diferente. 

 

 

Sem o planejamento teria sido impossível atingir-se uma intromissão tão 
rápida e brutal do grande capital nessas nações. Não cremos que seja 
exagero afirmar que o planejamento tem sido um instrumento indispensável 
à manutenção e ao agravamento ou à exacerbação de disparidades 
sociais.” (SANTOS, 2007a, p.13) 

 

 

 Santos (2007a) traz assim uma reflexão da forma como o planejamento foi 

inserido nos países ditos de terceiro mundo, considerando que desde sua introdução 

temos visto que foram ditados os interesses do grande capital, deixando de lado as 

reais preocupações sociais. 

 Souza (1988) afirma que o planejamento vem sendo erroneamente entendido 

no Brasil e traduz muito mais filiações ideológicas a escolas estrangeiras do que um 

conhecimento efetivo do seu significado. Planeja-se de acordo com Chicago, Paris, 

Londres ou Berlim, por meio de pólos de desenvolvimento, modelos gravitacionais, 

etc. O planejamento se reduz a uma técnica a uma formalização do real. 

Yázigi (2009) aponta os principais marcos de planejamento no Brasil: 

 1947 – Plano Salte: considerado o primeiro ensaio de planejamento (Saúde, 

Alimentação, Transporte e Energia). 

 1951 – Foi criada a Comissão Mista Brasil – Estados Unidos: uma ajuda 

técnica americana em favor de países pobres nos campos da educação, 

saúde, agricultura e planejamento econômico. 

 1952 – Criou-se o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), 

com a finalidade de fomentar os setores básicos da econômica pública e 

privada. 

 1956 – Plano de Metas (Governo de Juscelino Kubistchek) assessorado pelo 

grupo CEPAL-BNDE. Foi a primeira vez que se pensou num desenvolvimento 
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mais abrangente: energia, transportes, indústrias intermediárias (cimento, 

siderurgia, papel, etc.), indústrias de equipamentos (automobilística, naval, 

bens de capital, etc. Foram propostas vinte e nove metas. 

 1967 – Decreto Lei nº 200 (Governo Castelo Branco) regulou várias matérias: 

o orçamento público; a delegação autorizada; a coordenação da 

administração pública; a descentralização administrativa e a expansão da 

administração indireta (fundações, empresas mistas, etc.) 

 1972 – 1974 – Plano Nacional de Desenvolvimento I foi responsável pelo 

período do conhecido “Milagre Brasileiro”. 

 1975 – 1974 – Plano Nacional de Desenvolvimento II. 

 1988 – Com a reforma constitucional criou bases para a redemocratização do 

país, instituiu-se o Plano Plurianual de Ações de médio prazo do governo. 

 1991 a 1995 – É criado o primeiro Plano Plurianual (Plano Real). 

 1996 a 1999 – É instituído o segundo Plano Plurianual (Programa Brasil em 

Ação). 

 2000 a 2003 - É instituído o terceiro Plano Plurianual.  

Para Yázigi (2009), há um traço comum a ser notado nos planos elencados: a 

despreocupação subjacente quase total com o longo prazo com exceção de alguns 

atos isolados, criados para ficarem, todos eles são na realidade planos de governo. 

Outro autor que discute o planejamento no Brasil é Octavio Ianni (1996) que 

considera os primeiros indícios de planejamento feito no Brasil a partir do Governo 

de Getúlio Vargas (1930-1945), no qual uma das maiores prioridades foi desenvolver 

o processo industrial brasileiro, o que significou uma ruptura com o antigo modelo 

econômico agroexportador e com a oligarquia cafeeira que controlava a economia 

do país até então. Os principais rebatimentos no território do Governo Vargas, 

foram:  

 Expansão e diferenciação da estrutura econômica do país com os surtos de 

industrialização e o crescimento populacional nos centros urbanos;  

 O ano de 1930 foi um marco na história política do país, visto que significou 

um novo paradigma. As reformas implementadas por Vargas se iniciaram com 

estudos e discussões envolvendo vários segmentos da sociedade. As idéias 

oriundas destes debates nortearam o desenvolvimento industrial e urbano do 

país. 
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 Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, empresários, membros do 

governo, economistas e técnicos, reúnem se para discutir as condições e 

perspectivas da economia brasileira, reconhece no planejamento uma técnica 

de aceleração do desenvolvimento econômico.  

A partir da década de 1940 - algumas tentativas de coordenar, controlar e 

planejar a economia brasileira ocorreram.  Até 1956 foram apenas propostas. 

O Governo do Presidente Juscelino Kubitschek (1956 – 1961) trouxe o plano 

de metas no período de 1956-1961- que foi um avanço na complexidade das 

formulações. A profundidade do impacto do plano o considera como a primeira 

experiência efetivamente posta em prática. 

Ocorreram três fases distintas do Plano de Metas: A decisão de planejar; O 

plano em si; Implementação do plano. 

Surge a questão: Por que inserir o Planejamento como solução para os 

problemas brasileiros? O Contexto Histórico deste plano foi: O aumento da 

participação política; O aumento do poder de voto da população; A mudança social e 

econômica. 

O plano em si: 

 Pode ser analisado tecnicamente à luz de critérios econômicos; 

 O plano procurou fixar para cada meta um objetivo; 

 A consistência do plano resultou da aplicação dos conceitos . 

A Implementação do Plano: 

 Análise da efetivação da alocação de recursos e valores; 

 Permite se testar a consistência e a compatibilidade dos objetivos do plano e 

a relação entre política e administração; 

 Problema do funcionalismo público, grande número de não-concursados na 

esfera do governo; 

 Administração paralela - BNDE, BB e órgãos novos como grupos executivos; 

 Construção de Brasília - construída num período recorde - estima-se que 

custou entre 250.000.000.000 e 300.000.000.000 de cruzeiros, mobilizando 

2,3 do PIB; 

O Planejamento Urbano feito na Ditadura Militar (1964-1985) teve como 

principais planos e ações: O Plano de Ação Econômica do Governo, na gestão do 

general Castelo Branco (1964-67); O Paeg (Plano de Ação Econômica do Governo) 
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permitiu a implementação de amplo programa de reformas institucionais, nos planos 

fiscal (tributário-orçamentário), monetário-financeiro, trabalhista, habitacional e de 

comércio exterior; O Plano Estratégico de Desenvolvimento-(PED); O Programa de 

Metas e Bases para a Ação do Governo para o período 1970-1973: O I Plano 

Nacional de Desenvolvimento (1972-1974); OO  II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(1974 -1979), elaborado pelo ministro do Planejamento Reis Velloso. 

O Governo Sarney (1985-1990) promulgou a Constituição de 1988 que  

institui o Plano Plurianual como o principal instrumento de planejamento de médio 

prazo. 

O Governo Collor (1990-1992) apresentou o Plano Collor ou Plano Brasil 

Novo que previa a implantação de programas, como: A Política Industrial de 

Comércio Exterior (PICE): Programa de reforma do comércio exterior e o Programa 

Nacional de Desestatização (PND): Programa de Privatização. 

O Governo Itamar Franco (1992 -1994) cria o Plano Real e o Primeiro Plano 

Plurianual (PPA), que abrange o período de 1991 – 1995. 

O Governo FHC (1995-2002) teve como principais ações: o Segundo Plano 

Plurianual (PPA/1996-1999): trouxe novos conceitos no ordenamento econômico-

espacial do Brasil, com a definição de “eixos nacionais de integração e 

desenvolvimento”, e os “projetos estruturantes”, ao passo que o Programa “Brasil em 

Ação” agregou ao plano o gerenciamento de grandes empreendimentos 

estratégicos.  Entre os eixos estratégicos de integração, definidos no início do 

segundo governo Fernando Henrique Cardoso (1999-2002), estavam os transportes, 

a energia, as telecomunicações, bem como novas tecnologias.  

O PPA seguinte, válido para o período 2000-2003, inovou ao introduzir na 

administração pública federal a gestão por resultados, com a adoção de programas 

como unidade de gestão, a integração entre o plano, o orçamento e a gestão, e o 

fortalecimento do conteúdo estratégico por meio do estudo dos eixos.  

Um intenso processo de reformas marcou a primeira administração Cardoso, 

tanto no âmbito do Estado (reformas administrativa, da previdência social etc.), 

como no ambiente regulatório de vários setores da economia, infra-estrutura e 

comunicações, em especial. 

A SAF (Secretaria de Administração Federal da Presidência da República) foi 

transformada em Ministério da Administração e da Reforma do Estado no início da 

primeira presidência Fernando Henrique Cardoso, em 1995, que por sua vez será 
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fundido com o Ministério do Planejamento no início da segunda presidência FHC, 

passando a ser chamado de Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

O Governo Lula (2003 – 2010) teve como principais pontos positivos: A 

implantação da política urbana; implantação do ministério das cidades; criação do 

Ministério do turismo; instauração do Sistema Nacional de Habitação e Interesse 

Social (SNHIS); criação do Conselho das cidades (Concidades); Construção dos 

Planos Diretores Participativos; Noção de ordenamento territorial e de planejamento 

urbano.  

Diante deste breve histórico do planejamento no nosso país, um dos 

problemas enxergados em relação à forma como esse planejamento tem sido feito, 

diz respeito ao próprio planejamento governamental. Cada governo monta o seu 

planejamento que, quase sempre, é feito de forma setorial, ou seja, para atender 

determinadas áreas em que concentra maior interesse. Assim, não tem sido 

considerado importante produzir um plano para o território brasileiro como um todo; 

um plano que pense a totalidade e que perpasse as mudanças de governo. Ou seja, 

um planejamento mais territorial, mais de Estado e menos de governo. Pois, o 

planejamento governamental restringe-se aos planos de governo e orienta 

basicamente o planejamento econômico. Portanto, o Brasil necessita de um plano 

de nação, que pense a totalidade do seu território e que atinja todos os cidadãos 

brasileiros. 

De acordo com Souza (1988), a história do planejamento, a nível local, 

remonta à década de 30 com o planejamento municipal gaúcho. No âmbito regional, 

o passo inicial surge com o planejamento das bacias hidrográficas, em que se 

destaca o plano da bacia Paraná-Uruguai, feito na década de 50; e com o 

planejamento da região Nordeste feito pela SUDENE. Nas décadas de 60 e 70 

surgem as primeiras políticas de abrangência nacional (1974 – I PND). 

 

 

No que tange ao urbano, tentativas formalistas e funcionalistas de 
planejamento, traduzidas na filosofia dos planos diretores, com suas 
propostas de zoneamento e nos múltiplos planos regionais e estaduais, que 
se justificam apenas para prestigiar alguns tecnocratas ou servir de 
elemento para a obtenção de financiamento junto aos organismos de crédito 
nacional e mesmo internacional. (SOUZA, 1988, p.70) 
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A história do planejamento no Brasil, assim como no tocante aos projetos 

realizados para o turismo, tanto em esfera nacional, estadual ou municipal, atesta 

que esses sempre foram pensados setorialmente, muitas vezes desvinculados da 

totalidade e da realidade na qual se inserem e quase sempre com um caráter 

imediatista. 

 

 

Para contrapor-se aos esquemas do capital, deve-se primeiro, ser capaz de 
prever efeitos intermediários e de longo prazo de medidas que, na 
superfície, frequentemente parecem ser adequadas. Porque o mais recente 
artifício do planejamento é disfarçar no presente momento o malefício 
estrutural de certos investimentos econômicos e sociais. (SANTOS, 2007a, 
p.33) 

 

 

 Observamos que a dificuldade de se planejar no Brasil, a longo prazo, vem da 

estrutura política e da forma de ação que se construiu ao longo da história, pois, o 

que há são planos de governo feitos para serem realizados durante o respectivo 

prazo do mandato, por isso que há descontinuidade, interrupções ou a substituição 

por novos planos que quase sempre começam do zero, assim, não há como planejar 

pensando a nação a longo prazo. Concordamos com Yázigi (2008, p.458) quando 

nos diz que “o planejamento é um processo sem fim, alimentado pelo presente, 

eterno olhar sobre o futuro.” 

“Os governos e boa parte de cidadãos parecem não ter consciência de que o 

futuro de todos depende de nossa capacidade de programação do futuro” (YÁZIGI, 

2009, p.458) Enquanto não tivermos essa visão de futuro e continuarmos pensando 

as ações apenas para sanar os problemas que surgem imediatos fica impossível 

enxergar um futuro promissor não só para as ações voltadas pra o turismo, mas 

para o território em sua totalidade. 

 

 

Desse modo, na falta de legitimação de bons planos pelo poder legislativo, 
de cobranças contundentes da sociedade civil, o poder público se vê 
desobrigado de construir fatores sem os quais o planejamento perde sua 
eficácia, reduzindo-se á necessária, mas perniciosa política de varejo – em 
detrimento do longo prazo garantido pela continuidade administrativa. 
(YÁZIGI, 2009, p.34) 
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“Planejar implica em opções ideológicas e teórico-metodológicas voltadas 

para o futuro, com empenho de recursos e ações” (YÁZIGI, 2009, p.459) A geografia 

como ciência que tem como objeto de estudo o espaço geográfico, sinônimo de 

território usado, tem e pode dar muitas contribuições para se pensar o planejamento 

a partir dos usos que são feitos do território, ou seja, um planejamento com base 

territorial. 

Embora o planejamento seja visto como uma prática que incorpora diferentes 

aportes científicos é inegável sua base eminentemente geográfica, pois se trata de 

relações e processos realizados no território. 

 “O planejamento prima acima de tudo, por ser um ramo da política que, para 

se viabilizar, carece de muitas técnicas e negociações políticas. (YÁZIGI, 2009, 

p.454) Portanto, entendemos que o planejamento é um processo político de grande 

desafio, sendo necessário organizar politicamente as ações (sob forma de políticas, 

projetos e programas). Assim, ao planejar é necessário administrar e gerir conflitos, 

para isso a análise deve partir da realidade. 

Segundo Labasse (s/d) o planejamento espacial é eminentemente geográfico, 

mas exige outros aportes científicos (história, direito financeiro, sociologia, 

economia, direito administrativo). Portanto, apesar da importância da geografia, ela 

não é a única que pode dar contribuições, é necessário se aportar também em 

outras disciplinas. 

Segundo Yázigi (2002) a Geografia se torna essencial para pensar o 

planejamento: 

 

 

[...] a geografia, representando a disciplina que por excelência explora a 
relação sociedade-espaço, fornece preciosos elementos para o planejamento 
urbano e regional, no qual a questão da paisagem é um item, embora este 
seja muito mais trabalhado por profissionais de outras áreas – arquitetos, 
urbanistas ou propriamente paisagistas. Concluiríamos que não pode existir 
planejamento conseqüente sem geografia e que um projeto paisagístico que 
ignore sua contribuição só pode ser alienado. (YÁZIGI, 2002, p.19) 

 

 

Assim, é primordial que se faça essa discussão do planejamento dentro da 

Geografia, e por isso, devemos dar a nossa contribuição para que o planejamento 

seja feito da forma mais coerente, pensando-o a partir do uso do território, 

enxergando assim sua totalidade em movimento. 
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Enquanto categoria mais geral da ciência geográfica é por meio do uso do 

território que podemos compreender o espaço geográfico. De acordo com Souza 

(2003, p.17) “o território, modernamente é entendido não apenas como limite político 

administrativo, senão também como espaço efetivamente usado pela sociedade e 

pelas empresas.” Nesse sentido o território seria uma “ponte” propiciando a ligação 

entre a teoria crítica do espaço e a ação política (RIBEIRO, 2003, p.29-39). 

“É o uso do território, e não ele em si mesmo, que faz dele objeto da análise 

social.” (SANTOS, 2008e). O território são formas e o território usado objetos e 

ações, ou seja, não está parado, inerte, contém movimento. 

Nesse sentido, discutiremos como o planejamento territorial pode dar 

contribuições para se pensar a atividade turística, pensando o território em sua 

totalidade, não esquecendo o monitoramento territorial que nos revela os usos do 

território. 
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- O Planejamento no Rio Grande do Norte  

 

 A institucionalização do planejamento no nosso Estado se deu a partir do 

primeiro marco que foi no ano de 1970, quando foi criada uma assessoria de 

planejamento no governo de Aluísio Alves. Em 1972, foi criada a SEPLAN 

(Secretaria de Estão do Planejamento e das Finanças). Até o ano de 1995 o 

planejamento do RN era feito através de Planos de Ações, até que neste ano, no 

governo de Garibaldi Alves, foi realizado o Plano de Desenvolvimento Sustentável e 

também foi decretada a Lei Complementar n°129 de 02 de fevereiro de 1995, a qual 

trata das novas atribuições da SEPLAN. Em 1999, 2000, e 2001 também foram 

decretadas leis complementares tratando das atribuições da SEPLAN que tem a 

responsabilidade de planejar, coordenar, executar, supervisionar, controlar e avaliar 

„os sistemas estaduais de planejamento, orçamento e finanças do Estado. 

 No ano de 1999, após a crise do Seridó, foi reivindicado um plano para a 

região, devido à crise econômica decorrente da queda de preço da scheelita e da 

estiagem prolongada que enfrentavam. Portanto, em 1999, através do decreto 

governamental nº 14.543 de 03/09/1999, foi criado o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável da Região do Seridó – PSSD/RN. 

 A partir da discussão da Região do Seridó, surge a idéia de dividir o Estado 

em regiões de desenvolvimento e criar planos para cada uma das regiões. O Estado 

foi dividido em oito regiões, como mostra a Figura 35: 

 

 

FIGURA 35 - Regiões de desenvolvimento, instituídas pela SEPLAN/RN. Fonte: SEPLAN, 2008 
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Assim, percebemos que o nosso Estado implementou estratégias para pensar 

o desenvolvimento sustentável e elegeu a região como unidade de planejamento. 

Portanto, se discute com a população dessas regiões, os problemas 

enfrentados, suas potencialidades e os cenários que vislumbram para o futuro. 

 No governo de Wilma de Faria foram feitos dois PPAs (Plano Plurianual) que 

é um instrumento legal que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da 

Administração Pública Estadual para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. O 

Primeiro PPA foi dos anos 2004 a 2007 e o segundo de 2008 a 2011. O seu principal 

objetivo é a integração do planejamento com o orçamento. 

 O novo modelo de planejamento baseia-se em três horizontes de tempo:  

- Longo prazo (Planos das Regiões de Desenvolvimento);  

- Médio prazo (Plano Plurianual);  

- Curto prazo (Leis Orçamentárias).  

 

MACROOBJETIVOS VALORES EM REAIS % 

01- Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão 

social 

2.154.242.000,00 35,05 

02- Dinamizar a base econômica ambientalmente 

sustentável, garantindo ampliação da oferta de emprego 659.389.000,00 

10,73 

03- Modernizar e tornar mais eficiente a Administração 

Pública Estadual 724.609.000,00 
11,79 

04- Ampliar e modernizar a infra-estrutura sócio-

econômica do Estado 2.566.657.000,00   
41,76 

05- Consolidar o processo de participação da sociedade 

nas decisões do Governo do Estado  41.624.000,00 
0,68 

TOTAL 6.146.521.000,00 100,00 

 
QUADRO 9 - Valor dos recursos empregados no PPA 2008-2011 por macroobjetivos.  
Fonte: PPA 2008-2001 
 

 

No PPA 2008-2011 foi previsto recursos para o turismo em três 

segmentações distintas: Interiorização do Turismo (R$ 6.782.000,00); Qualificação e 

diversificação do produto turístico (R$ 5.987.000,00) e Marketing Turístico do Rio 

Grande do Norte (R$ 25.200.000,00). As duas primeiras são de responsabilidade da 

Secretaria de Turismo do Estado (SETUR) e a última da Empresa Potiguar de 

Promoção Turística (EMPROTURN). O montante de recursos, nestas três grandes 
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linhas de financiamento voltadas para o turismo e o fortalecimento da atividade no 

Estado, totaliza R$ 37.969.000,00. 

O PPA para o Estado do Rio Grande do Norte, tem presente em seu discurso 

o território, mas estabelece ações setoriais, sendo o turismo um setor bastante 

priorizado na dotação de recursos. 

Analisaremos a seguir a realidade já posta nas ações públicas voltadas para a 

consolidação e para o desenvolvimento do turismo e a forma como se pensa e se 

planeja esse turismo no município de Natal.  

Com base nos dados levantados observamos que no período de 1997 a 

2008 foram celebrados 61 convênios entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura 

Municipal do Natal, o Governo do Estado do RN e a CAERN, perfazendo um total de 

R$ 137.127.212,31. Dos 61 convênios 02 foram firmados em 1997, 05 em 1998, 01 

em 1999, 02 em 2000, 06 em 2001, 01 em 2002, 03 em 2004, 06 em 2005, 05 em 

2006, 21 em 2007, 9 foram firmados em 2008. 

É importante destacar que em Natal os convênios realizados com o Ministério 

do Turismo, são em sua maior parte ações de verticalidades impostas ao território. 

As verticalidades são um elemento perturbador, pois mudam e impõem lógicas 

diferentes (globais) no lugar. 

A partir da análise dos convênios identificamos pelo menos 4 fases de 

intervenção das ações do poder público em Natal, no tocante a atividade turística. 

1. A primeira vai de 1997 a 1999. Em 1997, os convênios firmados com o 

Ministério do Turismo destinaram recursos para a realização de ações promocionais 

do turismo no RN e apoio a seminário em Portugal e investimentos, como o 

Programa de Incentivo aos Investimentos. No ano de 1998, a realização do IX 

festival de cinema, planejamento turístico para o município de Natal com vistas à 

sustentabilidade em âmbito regional e local, organização de eventos e curso de 

capacitação voltado ao planejamento de espaço turístico. Em 1999, apenas a 

organização e difusão dos eventos referentes ao quarto centenário de Natal.   

É importante notar que nessa fase estão se instituindo as bases de uma 

política de investimentos direcionando ao tipo de turismo que se deseja implantar em 

Natal, que desde o início tem como foco o turismo de sol e mar, pensando ações 

equivocadas de planejamento, pois, não se pensa a partir dos usos do território.  

2. Nos anos de 2000 a 2002 temos a segunda fase de intervenção, 

pautada na divulgação de Natal como roteiro turístico, algumas ações estruturantes 
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como os planos de gestão e a preocupação com a preservação de áreas naturais, a 

fim de tirar proveito das mesmas por meio da sua beleza, valorizando a paisagem. 

Para 2000, a justificativa dos recursos é bastante genérica, referem-se apenas à 

melhoria da qualidade do produto turístico no RN. Para 2001 foram realizadas as 

seguintes ações: revisão do Plano Integrado de Turismo Sustentável do Pólo Costa 

das Dunas, campanhas de divulgação de Natal como destino turístico, cooperação 

técnica e financeira para realização da 65ª Reunião do Conselho Executivo da 

Organização Mundial do Turismo – OMT. No ano de 2002, o dinheiro foi empregado 

na realização de uma oficina para avaliar as ações do ano de 2001 e planejamento 

de 2002. 

3. Em se tratando da terceira fase, observamos a elaboração de planos, 

identificação das potencialidades, especialmente paisagísticas e incentivos voltados 

a uma categoria especifica de trabalhadores do turismo, os bugueiros. No ano de 

2003, não identificamos registros de convênios celebrados com o Ministério do 

Turismo. Em 2004, os investimentos voltam-se para divulgação e Propaganda de 

Natal como roteiro turístico e formulação de um Programa de Regionalização do 

Turismo para Natal e Pólo Costa Branca. No ano 2005, os recursos foram 

destinados para elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Pólo Costa das 

Dunas, festejos juninos, saneamento básico e centros de apoio aos bugueiros.  

4. A última fase diz respeito ao período de 2006-2008 e está voltada 

fundamentalmente para revitalizações e construções de praças públicas. Em 2006, 

também firmaram-se convênios para viabilizar obras de saneamento básico e 

festejos juninos. No ano de 2007, os convênios disseram respeito à revitalização de 

praças públicas, participação em feiras e eventos, aquisição de computadores, 

revitalização de praias e calçadãos, cursos para bugueiros, elaboração de um e 

revisão do Plano do Pólo Costa das Dunas, construção de acesso ao aeroporto de 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, além da restauração do Mercado Modelo 

do Bairro das Rocas, situado na Região Administrativa Leste de Natal. Dos 

convênios firmados em 2008, a maior parte foi destinada à reforma ou construção de 

praças públicas.  

As ações são a maioria de marketing e venda do produto turístico do RN e de 

ações que atraem a vinda de empresas para o Estado. 

A seguir, um quadro com os equipamentos de cultura e lazer disponíveis em 

Natal: 
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Equipamento Quantidade 

Salas de cinema 14 

Teatros 04 

Museus 12 

Praças 246 

Quadras de esporte 107 

Estádios 04 

QUADRO 10 - Equipamentos Urbanos de Natal: Cultura e Lazer – 2008. 
Fonte: Dados informativos Natal – SEMURB, 2009.  

 

De acordo com o quadro exposto, dos investimentos aplicados ao lazer da 

população pelo poder público temos as praças públicas com maior expressividade. 

Infelizmente, muitos desses equipamentos ficam subutilizados pela falta de atenção 

do poder público, e, com a falta de manutenção e de atrativos, as pessoas deixam 

de utilizar esses equipamentos. A nossa crítica se dá em relação ao foco concebido 

pelo poder público, que destina os recursos prioritariamente para a realização da 

atividade turística e não se valoriza políticas que invistam na promoção do lazer dos 

cidadãos. 

Nesse breve histórico percebemos como o planejamento se institui no Rio 

Grande do Norte e a forma como ele atua. A partir daí percebemos alguns 

problemas em relação a este planejamento baseado no discurso do 

desenvolvimento sustentável, participativo e regional implantado pelo nosso Estado.  

No Rio Grande do Norte, a compreensão do território como recurso direciona 

a ação do governo e de empresas para pontos privilegiados no que se refere a 

existência de recursos naturais importantes (sal, extração mineral, petróleo), infra-

estruturas (melhores estradas, rodovias, portos, aeroportos) e no caso do turismo 

também a paisagem. O que ocorre no RN é uma modernização e dinamização do 

território através da aplicação de recursos públicos, voltada a atender interesses 

hegemônicos, corporatizando o uso do território. De acordo com Santos (1997): 

 

 

De tal forma o Estado acaba por ter menos recursos para tudo o que é 
social. Assim o Estado atual, o Estado da globalização, caracteriza-se não 
por uma fragilidade, mas, ao contrário, pela fortaleza no que toca ao serviço 
de uma economia não humana, enquanto se esquece do social. 

 

 Assim, enxergamos que, apesar do esforço para implementar um 

planejamento regional bem sucedido no Rio Grande do Norte, ainda passamos por 



184 

 

vários problemas. Os mesmos problemas que encontramos no planejamento 

nacional são os mesmos no âmbito estadual, por tratar-se de um planejamento 

governamental e por setores e não um planejamento territorial, no sentido de atingir 

a toda a totalidade do território norte-rio-grandense e toda a sociedade. Um plano 

estadual deve ser integrado e pensar as necessidades estaduais como um todo e 

levar em conta o que mais interessa ao futuro do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

- Planejamento territorial 

  

 

 Diante do exposto concluímos que o planejamento que vem sendo feito, tanto 

em esfera federal como municipal, acaba por consolidar a forma fragmentada de se 

pensar o território. Assim, cabe a nós preocupados em pensar a totalidade do 

território, discutir como seria possível pensar o turismo a partir de um planejamento 

territorial. 

Segundo Santos (2007b, p.160) falta-nos, muito mais, um discurso territorial, 

do qual o planejamento regional e urbano constitui uma caricatura. Nesse sentido, 

como o turismo traz rebatimentos no uso do território é imprescindível pensá-lo 

territorialmente. 

 

 

O que o Brasil de ambição turística tem sistematicamente se recusado (e 
desconstruído o que se fez antes) é se conscientizar da importância da 
organização do território – antes de tudo para si mesmo e só depois, 
eventualmente, para o turista. Território, não nos esqueçamos é um 
conceito político de apropriação e normatização; como tal, requer o tempo 
de tudo que é processual, isto é, sem fim. (YÁZIGI, 2009, p.31-32) 

 
 

 O Brasil, por ser um país que quer atrair turistas e vê o turismo como uma 

atividade econômica importante, em primeiro lugar, tem que pensar na sua 

qualificação territorial, pois, segundo Yázigi (2009, p.32) “a organização do território 

é fundamental para o turismo e indispensável para o habitante comum. Entretanto 

não se trata de qualquer “organização”, e sim de um procedimento que requer arte, 

que teimamos ignorar.” 

O turismo é uma atividade que demanda infra-estruturas, mas além das infra-

estruturas próprias que necessita, utiliza a própria extensão do lugar e vivencia as 

práticas realizadas no cotidiano. Segundo Yázigi (2009, p.32), “acontece que o 

mundo por onde o turista vive e circula pode abranger a totalidade do território, 

(exceção normalmente feita às regiões de perigo, miséria e feiúra), inclusive 

excursionando em áreas consideradas não turísticas.” 

Será, portanto, que a solução é criar espaços de confinamento territorial para 

os turistas, como exemplo dos resorts, visto que, mesmo assim, muitas vezes, o 

turista tem que transitar por áreas não preparadas para o turismo?  “Não se entenda 
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que seja preciso transformar toda superfície geográfica em espaços turísticos, e sim 

qualificá-la por simples respeito ao cidadão comum que nela vive.” (YÁZIGI, 2009, 

p.32). De acordo com o autor, a melhor solução seria na realidade tornar o lugar 

como um todo agradável e bem estruturado para a população residente que, por 

conseqüência, também o seria para o turista. 

“As políticas públicas ignoram que o principal beneficiário das excelências 

territoriais é muito mais o cidadão comum do que o turista: enquanto esse último 

permanece alguns dias, os residentes atravessam uma vida inteira em ambientes 

hostis.” (YÁZIGI, 2009, p.34). Nesse sentido o planejamento deve ser feito pensando 

a totalidade do território e não tentar dotar o território apenas de infraestruturas 

voltadas para o turismo, pois, nessa lógica, os únicos beneficiados são as empresas 

que se instalam (hotéis, agências de turismo, etc.), aí compreendidos o capital e o 

turista. O cidadão residente que todos os dias vive a realidade local é que deveria 

ser o beneficiário principal dessas infra-estruturas voltadas para o turismo. O 

processo deveria ser inverso, construir espaços e infraestruturas que servissem à 

população residente sem impossibilitar que os visitantes também pudessem deles 

compartilhar. 

 

 

A simples condição cidadã já formalizada deveria ser complementada com 
dotações de qualidade ambiental, extensiva a todos os campos do espaço 
banal (habitação popular, sistema viário, estabelecimentos comerciais, etc.) 
A preocupação com o território não diretamente turístico se justifica por 
respeito ao cidadão e a seu direito a um ambiente público de lazer (em 
adição a outras opções íntimas, como ler, ouvir musica ou praticar 
culinária). (YÁZIGI, 2009, p.33) 

 
 

A partir disso, temos mais convicção em afirmar que o turismo não pode ser 

pensado desintegrado da totalidade do território. Muitas ações dos planos que já 

vimos anteriormente vão no sentido de pensar a promoção do turismo, esquecendo 

que este não pode ser pensado isoladamente já que está intrinsecamente ligado aos 

demais  setores. 

 

 

Logo, o entendimento mais completo desse fenômeno fica sujeito à 
passagem de um “pente-fino” em todas as infiltrações de seu imenso 
universo – desde o lucro que uma farmácia ganha com turistas até a 
implantação de resorts, museus, etc. Logo, a tentativa de se dominar o 
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campo do turismo passa pela interligação do peso que ele possui em cada 
subsistema: transportes, hotelaria, diversões, esporte, etc. Com outras 
palavras, tanto as análises geográficas ou sociológicas quanto a prática do 
planejamento têm de atuar nesses vários setores. Essa é a chave, a 
principal peculiaridade metodológica de abordagem do turismo. (YÁZIGI, 
2009, p.37) 

 

 

 As ações do Ministério do Turismo, por exemplo, não devem ser pensadas 

por si só, mas articuladas com os demais ministérios. É o que sugere o quadro 11, 

proposto por (YÁZIGI, 2009, p. 473): 

 

MINISTÉRIO QUESTÃO A SER INTEGRADA 

Turismo Plano Nacional de Turismo de longa duração 

Planejamento, Orçamento e Gestão Articulação do turismo aos demais setores; 
exigências de contrapartidas para liberar 
financiamentos, etc. 

Cidades Plano nacional de valorização das cidades, luta 
efetiva contra favelização, etc. 

Cultura Plano nacional de recuperação de sítios 
históricos; plano de valorização das cidades 

Defesa Combate às drogas; plano de segurança do 
cidadão em geral, etc. 

Desenvolvimento Agrário Plano de melhorias efetivas do mundo rural. 
Adequação de minifúndios ao turismo, etc. 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior 

Organização e difusão de calendário nacional de 
feiras comerciais 

Educação Plano de qualificação no ensino básico e superior 

Esportes Criação de infraestruturas para jogos 
internacionais 

Meio Ambiente Socialização do ponto: parcerias com privados 
para gerir parques, etc. 

Relações Exteriores Integração do turismo no Mercosul; cogestão de 
cidades e reservas em fronteiras 

Trabalho e emprego Criação de uma agência nacional de empregos 
informatizada 

Transportes Plano nacional de cabotagem fluvial e marítima, 
ferrovias, etc. 

Infraestrutura Construção e ampliação de aeroportos, portos, 
etc. 

Congresso Nacional Definição de um Plano Nacional de 
Desenvolvimento; criação de leis de estímulo às 
cooperativas; restrições à criação de novos 
municípios, etc. 

QUADRO 11 – Ministério do Turismo em uma visão integrada com os demais Ministérios.  

 
 Esta proposta mostra que é necessário e possível que o turismo seja pensado 

relacionadamente com as demais esferas a partir de ações propostas e integradas 

com cada ministério.  

“Como nos países emergentes predominam territórios carentes, a irrecusável 

opção pelo turismo entre as metas nacionais de desenvolvimento exige qualificação 
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do território no mais amplo sentido possível.” (YÁZIGI, 2009, p.40) O Brasil como um 

país emergente que prima em seu planejamento pelo desenvolvimento do turismo, 

tem que se preocupar com o seu território como um todo, considerando que ainda 

carece de muita infraestrutura e que enfrenta muitos problemas sociais. 

 

 

Se os diversos setores de planejamento dos países emergentes fossem 
capazes de cumprir preceitos modernos e coerentes de organização do 
território, essa peculiaridade metodológica de aprimoramento do espaço 
banal não teria razão de ser. Decorre, então, que a organização do turismo 
terá de contar com práticas rotineiras e indissociáveis do planejamento 
urbano e regional em caráter permanente, se não para o turista, com 
certeza para o cidadão local. Mas esse cuidado jamais foi cogitado pelo 
Ministério do Turismo e por milhares de secretarias similares de instâncias 
inferiores, cujos interesses não conseguem ultrapassar o imediatismo dos 
negócios. (YÁZIGI, 2009, p.41) 

 

 

Cabe ao Ministério do Turismo e às secretarias de turismo dos estados, 

pensar a longo prazo como queremos que o turismo seja realizado e desenvolvido 

no Brasil e nos respectivos Estados, deixando de privilegiar somente o capital, as 

grandes empresas, e pensando na totalidade do território e nos cidadãos que o 

utilizam. “Se deve estar preocupado com o espaço social, o espaço de todos, e não 

com o espaço de empresas, o espaço de alguns, erroneamente chamado de 

„espaço econômico‟”. (SANTOS, 2007a, p.34) 

Em via de conclusão dizemos, portanto, que o planejamento não deve ser 

feito setorialmente apenas para o turismo, pensando em agradar o turista, pois 

poderá haver embate com a população local. O planejamento pensado 

territorialmente dará conta da dinâmica do lugar em sua totalidade. Se o lugar 

atender às necessidades da população local, estando assim agradável para quem o 

usa cotidianamente, que é o objetivo primordial, com certeza também agradará às 

pessoas que o irão visitar. Portanto, o planejamento não deve ser feito para os 

turistas, como no caso do Rio Grande do Norte em que são criados espaços 

pensando unicamente neles e esquecendo muitas vezes a população que a habita, 

deve, sim, pensar o planejamento com base no uso do território para as pessoas 

que aí vivem e têm o direito de usá-la e exercer a sua cidadania. 

Por isso, entendemos que o planejamento sempre deve ser territorial e não 

setorial, ou governamental, ou indicativo (das empresas), pois não existe 
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homogeneidade e sim complexidade. Só a partir de uma análise territorial que 

conseguimos enxergar esta complexidade e a totalidade em movimento, levando em 

conta as reais necessidades dos lugares. Por essa razão, a categoria de análise do 

espaço geográfico tem que ser o território usado e não os setores (Turismo, Saúde, 

Transporte, Meio Ambiente, etc.). O território usado deve ser o território de todos os 

brasileiros, para uso extensivo dos cidadãos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa Uso Corporativo do Território e Turismo no Rio Grande do Norte 

foi impulsionada pela grande expressividade do processo do turismo no Estado, 

principalmente na capital Natal e no seu litoral leste, sendo considerada a atividade 

maior geradora de emprego e renda do Estado. Nesse sentido, analisamos como 

este processo se dá e os impactos que ocasiona. 

 De acordo com os estudos levantados sobre o turismo na Geografia, vários 

são os autores que analisam o tema, constatando a dimensão mundial do processo 

que se dá nos lugares e gera assim consequências para estes. A Geografia tem 

extrema importância e pode oferecer grande contribuição para análise desse 

processo, visto que se constitui num dos usos do território. 

 Os estudos realizados sobre o turismo no Rio Grande do Norte evidenciam e 

nos permitiram afirmar que: 1. O processo se dá de forma seletiva e pontual, com 

concentração no litoral leste do Estado; 2.  É recente, com maior expressividade a 

partir da década de 80 com investimentos e visitação de turistas em sua maioria do 

próprio país; a partir da década de 90 por todo o contexto mundial e nacional de 

mundialização financeira, abertura econômica para o mercado estrangeiro, 

privatizações, passa a ter um grande número de investimentos e vinda de turistas 

estrangeiros; 3. Os maiores investimentos do poder público destinados para atender 

programas, planos e projetos específicos para o turismo também ocorrem a partir da 

década de 90; 4. A maioria da população residente nos municípios que tem o 

turismo como base da sua economia não está qualificada profissionalmente para 

assumir os empregos gerados, ficando a margem do processo, inserindo-se a partir 

de trabalhos informais e a mão-de-obra qualificada é trazida de outros municípios e 

Estados; 5. Gera uma especulação imobiliária nas áreas próximas das praias, 

expulsando os moradores para lugares mais distantes, e estas sendo ocupadas 

pelos grandes empreendimentos; 6. Provoca aumento da degradação das áreas 

litorâneas. 

 Ao analisarmos o turismo no Rio Grande do Norte em sua sucessão e as 

coexistências, identificamos quatro períodos que se caracterizam por processos que 

se constituem por regimes e rupturas, que marcam a passagem de um período pro 

outro. Foram estes: 1. Os primeiros passos para a implantação do turismo no RN 

(1939 – 1970); 2. Caminhando para efetiva implantação do turismo no RN (1970-
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1980); 3. O turismo depois da Via Costeira (1980-1990); 4. O turismo no RN depois 

do PRODETUR: (1991 – dias atuais). Por essa análise, constatamos como esse 

processo se deu ao longo do tempo a partir do contexto em que estava inserido e 

dos eventos marcantes mundiais, nacionais e locais que refletiram nos rumos desse 

processo, levando em conta aspectos políticos, técnicos e materiais. 

 As normas criadas, sejam estas especialmente para o turismo ou as que 

exercem ação indiretamente no processo, foram imprescindíveis para a análise, por 

estas influenciarem na forma que o processo se dá e consequentemente no que 

geram de materialidades. Por a materialidade ser condição para a ação, estas 

condicionam e geram novos fluxos.  

 Ao analisar como e onde se dá o uso do território pelo turismo também 

podemos entender porque a escolha de determinados lugares. No caso do RN este 

ocorre principalmente nos considerados espaços luminosos, justamente por estes 

possuírem uma maior densidade técnica, científica e informacional.  

 Observa-se a existência de um círculo de cooperação para a realização do 

turismo, os quais fazem parte: companhias aéreas, agências de turismo (receptivos 

e emissivos), equipamentos de hospedagem, alimentação e lazer, transportadoras, 

locadoras de veículos, táxis, bugueiros, imobiliárias, empresas de construção civil, 

agências de publicidade, estes constituídos por empresas nacionais e internacionais. 

Esse círculo de cooperação se dá com incentivo e financiamentos do poder público, 

envolvendo bancos e instituições financeiras, como: Banco do Nordeste, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Banco da Amazônia e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. A difusão do meio técnico-científico-informacional que dá as 

bases necessárias para a atuação destas redes envolve neste círculo também as 

empresas de informação, telecomunicações e os bancos internacionais. 

 Constatamos, portanto, que o turismo hoje se dá em maiores proporções que 

em períodos anteriores, justamente pela densidade técnica-científica-informacional 

que permite um maior fluxo de bens materiais e imateriais. Assim, a base territorial e 

sua densidade permitem uma velocidade e desempenhos nunca vistos antes, que se 

revela na expressividade do processo do turismo. 

 Diante do exposto e da constatação que o planejamento no Brasil e 

consequentemente no RN é feito a favor do capital, das grandes empresas, pensado 

e executado setorialmente, constatamos como se delineia o uso corporativo do 



192 

 

território no Rio Grande do Norte. Como sabemos, o poder público prepara o 

território com bases técnicas para as empresas, além de incentivar e financiar suas 

ações. Isto tem consequência direta para a sociedade, que pouco se beneficia com 

este processo, pois, seus direitos básicos de acesso à educação, saúde, habitação, 

alimentação de qualidade ficam muitas vezes em segundo plano. 

 O planejamento territorial, pensado a partir dos seus usos, deve ser adotado 

como uma saída para se pensar o turismo, com enfoque direto no território e não 

como um setor isolado e desintegrado dos demais. O espaço geográfico como 

sinônimo de espaço banal, no qual todos têm direito ao seu uso, tem sido pensado 

apenas para o uso das empresas e não para o uso de todos os seus agentes, 

constituindo-se, assim, num uso corporativo do território. 
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ANEXO A - Empreendimento financiados pelo Banco Nordeste desde 1996-
2001 na Área do Pólo Costa das Dunas 

 

RAMO 
INVESTIMENTO TOTAL 

(RS) 
UNIDADES 

HABITACIONAIS 
EMPREGOS 
GERADOS 

Hotel 5.964.781,01 58 5 

Hotel 147.007.6,11 34 22 

Hotel 15.176.190,52 190 300 

Hotel 5.312.645,00 109 92 

Hotel 301.869,32 12 0 

Hotel 4.395.621,20 86 11 

Hotel 1.298.037,09 62 15 

Total 32.621.183,16 489 430 

Restaurante 483.452,54 - 19 

Lazer 160.008,00 - 0 

Restaurante 157.550,21 - 0 

Lazer 810.099,00 - 45 

Lazer 468.232,00 - 11 

Restaurante 192.152,35 - 0 

Lazer 172.5931,25 - 52 

Total 3.997.424,35 - 128 

Fonte: SETUR 
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ANEXO B - Interesse da Iniciativa Privada em Investir em Empreendimentos 

Turísticos - 2000 

MUNICIPIO/ 
EMPREENDIMENTO 

VALOR 
US (mil) 

SITUAÇÃO 

INTERESSE INVESTIR 

LICENÇA 
LP/LI 

PRAZO 

CURTO MÉDIO 
LONG

O 

Ceará-Mirim – Resort Muriú 12.000,00 Em execução Sim - - Sim 

Estremoz – Complexo Turístico 
Pitangui 

180.000,00 
Projeto em execução 

– Início das obras 
jan/2002 

Sim Sim Sim Sim 

Natal – Hotel 12.000,00 Recém construído - - -       Sim 
Natal – Hotel 1.100,00 Recém construído - - -       Sim 

Natal – Bar/cervejaria 1.000,00 Em execução Sim - -       Sim 

Natal – Hotel 10.000,00 Em execução  Sim - -       Sim 

Natal – Hotel 12.000,00 Projeto - Sim -  - 

Natal – Hotel 10.000,00 Em execução      Sim - -       Sim 
Natal – Hotel 8.000,00 Projeto - Sim -  - 

Natal – Restautante 70,00 Em execução      Sim - -       Sim 

Natal - Restaurante 1.200,00 Projeto - Sim - - 
Natal – Hotel 28.000,00 Projeto - Sim - - 
Natal – Hotel 8.000,00 Em execução      Sim - -       Sim 
Natal – Hotel 4.000,00 Em execução      Sim - -       Sim 

Natal – Resort e Hotel 0,00 Projeto - Sim - - 
Natal – Hotel 1.500,00 Em projeto - Sim - - 
Natal – Hotel 1.500,00 Em execução      Sim - -       Sim 

Parnamirim - Resort 12.000,00 Em execução      Sim - -       Sim 
Parnamirim – Complexo de 
lazer 

23.000,00 Em planejamento - Sim - - 

Tibau do Sul – Hotel 100,00 Em expansão      Sim - -       Sim 

Tibau do Sul – Pousada 230,00 Em execução      Sim - -       Sim 

Tibau do Sul - Hotel 1.200,00 Em projeto      - Sim - - 
Tibau do Sul - Hotel 1.800,00 Em execução      Sim - -       Sim 

Tibau do Sul - Hotel 180,00 Em projeto - Sim - - 

Tibau do Sul - Hotel 100,00 
Em ampliação/ 
Modernização 

     Sim - -       Sim 

Tibau do Sul - Hotel 800,00 Em execução      Sim - -       Sim 

Tibau do Sul - Pousada 800,00 Em execução      Sim - -       Sim 

Tibau do Sul - Hotel 800,00 Em execução      Sim - -       Sim 
SG Avelino - Resort 150.000,00 Em planejamento      - Sim - - 
Total 590.010,00 - - - -        - 

Fonte – SETUR 
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ANEXO C - Costa das Dunas: listagem dos investimentos previstos e sua 
situação atual do PRODETUR II. 

 
Componentes/ Projetos Valor US$ (MIL) Situação 

1 Componente  
1: Fortalecimento Municipal 

11.508,00  

1.1 Gestão fiscal  320,00  

Serviços de consultoria, estudos e 
diagnósticos institucionais. 

 
320,00 

 
Não realizado 

1.2 Gestão Turística  2.130,00  

Estruturação dos órgãos municipais de 
turismo e de meio ambiente. 

 
700,00 

 
Não realizado 

Planos Diretores 1.100,00 Realizado parcialmente 

Treinamento de Gestores 180,00 Realizado parcialmente 

Sinalização Turística  150,00 Realizado 

1.3 Gestão de Resíduos Sólidos 2.350,00  

Implantação de Aterros Sanitários 1.900,00  Não realizado 

Implantação Unidade Gestora Técnica de 
Resíduos Sólidos 

 
100,00 

A realizar 

Treinamento à Gestão e à operação de 
Resíduos Sólidos 

 
350,00 

 
Não realizado 

1.4 Proteção e Conservação dos recursos 
naturais 

 
1.600,00 

 

Contenção Erosão Orla Marítima de Muriú  
230,00  

 
Não realizado 

Proteção de Mata Atlântica - Pitangui 40,00 Não realizado 

Proteção de Mata Atlântica – Pipa 40,00 Não realizado 

Proteção e Manejo APA de Genipabu 120,00 Realizado com outras fontes 

Proteção e Manejo APA do Morro do Careca  
60,00 

 
Não realizado 

Proteção e Manejo APA compl. Lagunar 
Guaraíra/Bonfim 

 
400,00 

Em realização com outras 
fontes 

Proteção e Manejo APA de Maracajaú 200,00 Em realização com outras 
fontes 

Complementação do Parque das Dunas 40,00 Em realização com outras 
fontes 

Proteção da falésia de Pipa 380,00 Não realizado 

Treinamento de técnicos IDEMA e do Parque 
das Dunas 

90,00 Em realização com outras 
fontes 

1.5 Patrimônio Cultural 1.540,00  

Museu Aeronáutico Trampolim da Vitória  
420,00 

 
Não realizado 

Museu da Rampa de Natal 470,00 Em realização 

Revitalização do Bairro da Ribeira  
650,00 

Em realização com 
outras fontes 

1.6 Urbanização de Áreas Turísticas   

Pavimentação de vias em Genipabu 200,00 Não realizado 

Sistema de Drenagem em Capim Macio 288,00 Em realização com 
outras fontes 

Sistema de Drenagem em Ponta Negra 170,00 Em realização com 
outras fontes 

Sistema de Drenagem em Redinha Nova 150,00 Não realizado 

Sistema de Drenagem em Pitangui 110,00 Não realizado 

Sistema de Drenagem em Tibau do Sul 110,00 Não realizado 

Urbanização da Praia de Redinha 600,00 Realizada 

Urbanização da Praia de Muriú 130,00 Não realizado 

Urbanização da Praia de Jacumã 130,00 Não realizado 

Urbanização da Praia de Pitangui 180,00 Não realizado 
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Urbanização da Praia de Genipabu 150,00 Em realização com outras 
fontes 

Urbanização da Praia de Cotovelo 670,00 Não realizado 

Urbanização da Praia de Pirangi 340,00 Não realizado 

Urbanização da Praia de Senador Georgino 
Avelino 

 
30,00 

Não realizado 

Urbanização da Praia de Tibau do Sul 100,00 Não realizado 

Urbanização da Praia de Pipa 150,00 Não realizado 

Ancoradouro público de Senador Georgino 
Avelino 

 
30,00 

Não realizado 

Ancoradouro público de Tibau do Sul 30,00 Não realizado 

2 Componente 2: Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura 

39.970,00  

2.1 Planejamento estratégico e 
preparação de projetos 

3.310,00  

Projetos de Promoção, Educação e 
Fiscalização 

150,00 Não realizado 

Estruturação do Sistema de Informações 50,00 Não realizado 

Diagnóstico da Capacitação da Mão-de-obra 
equipamentos turísticos 

30,00  
Realizado 

Plano de Sustentabilidade Econômico- 
Financeira Parque Dunas 

 
15,00 

Realizado com outras fontes 

Projeto de Esgoto para Natal 160,00 Realizado 

Projeto de Transportes 300,00  Realizado 

Estudo de disciplinamento Tráfego em Áreas 
Críticas 

 
30,00 

 
Não realizado 

Projetos de saneamento 310,00 Realizado 

Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos 30,00 Realizado 

Projeto de Navegação de Cabotagem 30,00 Não realizado 

Plano de Recuperação e Proteção Ambiental 65,00 Não realizado 

Plano de Manejo e Gestão 340,00 Realizado 

Projeto Sinalização Turística 30,00 Realizado 

Estruturação de Órgãos Estaduais -
PRODETUR   

 
460,00 

 
Em realização 

Sistema de Informação e Acompanhamento 250,00 Não realizado 

Elaboração de base cartográfica para os 
municípios do Pólo 

1.060,00 Realizado 

2.2 Campanhas de conscientização  840,00  

Campanhas Promocionais 560,00 Não realizada 

Campanhas de conscientização turística 280,00 Não realizada 

2.3 Treinamento Profissional e 
Capacitação População Local 

 
2.300,00 

 
 

Qualificação Mão-de-obra Equipamentos 
Turísticos 

1.200,00 Em realização 

Técnicos de segurança 100,00 Não realizado 

Treinamento da população local 1.000,00 Em realização 

2.4 Água e Saneamento  17.075,00  

Saneamento de Redinha 912,00 Em realização 

Saneamento de Ponta Negra e Capim Macio 5.550,00 Em realização com outra fonte 

Estação de tratamento do sistema Central-
Rio Potengi 

2.300,00 Em realização com outra fonte 

Saneamento de Tibau do Sul e Pipa 1.046,00 Em realização 

Saneamento de Pirangi 640,00 Em realização 

Saneamento de Cotovelo 580,00 Em realização 

Saneamento de Genipabu 330,00 Em realização com outra fonte 

Saneamento de Pitangui 320,00 Em realização com outra fonte 

Saneamento de Muriú 1.000,00 Não realizado 

Saneamento de Jacumã 500,00 Não realizado 
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Saneamento de Búzios 840,00 Não realizado 

Saneamento de Maxaranguape 320,00 Não realizado 

Saneamento de Maracajaú 285,00 Não realizado 

Saneamento de Rio do Fogo 365,00 Não realizado 

Saneamento de Touros 250,00 Não realizado 

Estação de Esgoto de Ponta Negra 72,00 Realizada com outras fontes 

Abastecimento de água de Nova Parnamirim 500,00 Não realizada 

Abastecimento de água de praias do Pólo 600,00 Não realizada 

Abastecimento de água de Redinha- 
Ampliação da rede 

215,00 Não realizada 

Ampliação do SAA em Parnamirim 500,00 Não realizada 

2.5 Obras de Infra-estrutura 16.445,00  

Recuperação Área Degradada Rodovia 
Pitangui/Jacumã 

 
170,00 

 
Realizada 

Recuperação Área Degradada Binário de 
Pirangi 

140,00  
Realizada 

Recuperação Área Degradada RN 313/Nova 
Parnamirim 

300,00  
Realizada 

Duplicação da Via Costeira 1.145,00  Em realização com outra fonte 

Barreta/Senador Georgino Avelino 
(complementar) 

890,00 Não realizada 

RN 061/ RN 063 Ares/ Piau-Estivas 260,00 Não realizada 

Tibau do Sul/ Pipa (completar) 380,00 Realizada 

Anel viário Pipa contorno (completar) 1.550,00 Em realização 

Pipa/ Sibaúma (proteção falésias) 290,00 Realizada 

RN 313 Lagoa do Bonfim 790,00 Não realizada 

Contorno da Lagoa do Bonfim 3.100,00 Não realizado 

Acesso a Lagoa do Carcará e Lagoa Boágua 560,00 Não realizada 

Nísia Floresta - Pirangi do Sul 1.400,00 Não realizada 

Complementação da pista dupla BR 101 -  
Nova Parnamirim 

180,00 Não realizada 

Acesso ao Complexo Turístico de Pitangui 230,00 Não realizado 

Pavimentação Senador Georgino Avelino/ 
Arês 

150,00 Não realizado 

Acostamento Tibau Sul/ Goianinha 
(complem. Estabilização de talude) 

180,00 Em realização 

Sinalização rodoviária horizontal e vertical 320,00 Não realizada 

Ampliação do Centro de Convenções 4.410,00 Realizado 

3 Componente 3: Promoção de 
Investimento Privado 

  

3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de 
Trabalho 

1.285,00 Não realizada 

3.2 Planos e Campanhas de Marketing 1.940,00 Não realizada 

Fonte: PDITS – Pólo Costa das Dunas – 2009. 
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ANEXO D – DECRETO Nº 18.186, DE 14 DE ABRIL DE 2005. 

- Institui o Polo Costa das Dunas e dá outras Providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 

atribuições constitucionais, e 

- Considerando que é dever da União, dos Estados e dos Municípios promover e 

incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, conforme 

preconiza o artigo 180 da Constituição Federal; 

- Considerando a necessidade de reunir municípios com potencialidades turísticas 

semelhantes com o objetivo de promover a estruturação e o planejamento do 

desenvolvimento do turismo sustentável, respeitando as tradições e as práticas 

sociais e culturais; 

- Considerando a necessidade de se promover o desenvolvimento do turismo 

seletivo e organizado, gerador de ganho econômico e social; 

- Considerando a necessidade de se conferir especial atenção a municípios com 

características adequadas para serem trabalhadas e comercializadas como produtos 

turísticos, atendendo as condições para integrar os Pólos de Desenvolvimento 

Integrado de Turismo Sustentável (Pólos de Turismo); 

- Considerando a necessidade de evitar tomada de direções conflitantes ou a 

realização de esforços duplicados, a partir do implemento de ações compartilhadas 

e sinergia entre os setores envolvidos no Pólo. 

D E C R E T A: 

Art. 1.º Fica instituído o Pólo Costa das Dunas, espaço sócio econômico homogêneo 

com vantagens competitivas e vocacionais, com o objetivo de integrar a cadeia 

produtiva do turismo. 

Parágrafo Único - O Pólo Costa das Dunas será composto pelos seguintes 

municípios: 

I – Pedra Grande; 

II – São Miguel do Gostoso; 

III – Touros; 

IV – Rio do Fogo; 

V – Maxaranguape; 

VI – Ceará-Mirim; 

VII – Extremoz; 
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VIII – Natal; 

IX – Senador Georgino Avelino; 

X – Tibau do Sul; 

XI – Baía Formosa; 

XII – Canguaretama; 

XIII – Arês; 

XIV – Nísia Floresta; 

XV – Parnamirim; 

XVI – São Gonçalo do Amarante; 

Art. 2.º A criação de pólos de desenvolvimento do turismo tem como objetivo 

oferecer as mais amplas possibilidades de desenvolvimento econômico e social para 

os municípios da região Nordeste, e ainda: 

I – desenvolver as potencialidades turísticas de seus Municípios; 

II - inventariar o quantitativo e qualitativo dos recursos e da infra-estrutura turística 

de cada Município; 

III - proceder ao mapeamento dos condicionantes físico-naturais; 

IV - preparar a visualização gráfica do inventário turístico em base cartográfica; 

V - implementar as oficinas de planejamento; 

VI - atualizar em caráter permanente as diretrizes do Pólo 

VII – atuar em conjunto na promoção do marketing do Pólo; 

VIII – identificar fontes de financiamento para projetos turísticos do Pólo; 

IX – adequar o projeto turístico a capacidade de suporte ambiental; 

X - conscientizar a população acerca da importância do Turismo como vetor do 

desenvolvimento. 

Art. 3.º As atividades pertinentes ao Pólo Costa das Dunas serão coordenadas por 

um Conselho Regional de Turismo formado paritariamente por representantes dos 

setores público e privado, nos moldes delineados pelo Anexo B do regulamento 

Operacional do Programa de Ação Para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 

– PRODETUR II. 

Parágrafo único – O Regulamento Interno do Conselho Regional de Turismo do Pólo 

Costa das Dunas disporá acerca de sua abrangência, atribuições, natureza, 

características essenciais, composição e funcionamento. 

Art. 4.º Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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ANEXO E - DECRETO N.º 18.187, DE 14 DE ABRIL DE 2005 

- Institui o Polo Costa Branca e dá outras providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 

atribuições constitucionais, e 

- Considerando que é dever da União, dos Estados e dos Municípios promover e 

incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, conforme 

preconiza o artigo 180 da Constituição Federal; 

- Considerando a necessidade de reunir municípios com potencialidades turísticas 

semelhantes com o objetivo de promover a estruturação e o planejamento do 

desenvolvimento do turismo sustentável, respeitando as tradições e as práticas 

sociais e culturais; 

- Considerando a necessidade de se promover o desenvolvimento do turismo 

seletivo e organizado, gerador de ganho econômico e social;  

-Considerando a necessidade de se conferir especial atenção a municípios com 

características adequadas para serem trabalhadas e comercializadas como produtos 

turísticos, atendendo as condições para integrar os Pólos de Desenvolvimento 

Integrado de Turismo Sustentável (Pólos de Turismo);  

- Considerando a necessidade de evitar tomada de direções conflitantes ou a 

realização de esforços duplicados, a partir do implemento de ações compartilhadas 

e sinergia entre os setores envolvidos no Pólo, 

D E C R E T A: 

Art. 1.º Fica instituído o Pólo Costa Branca, espaço sócio econômico homogêneo 

com vantagens competitivas e vocacionais, com o objetivo de integrar a cadeia 

produtiva do turismo. 

Parágrafo único - O Pólo Costa Branca será composto pelos seguintes municípios: 

I – Areia Branca; 

II – Assu; 

III – Caiçara do Norte; 

IV – Galinhos; 

V – Grossos; 

VI – Guamaré; 

VII – Itajá; 

VIII – Macau; 
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IX – Mossoró; 

X – Porto do Mangue; 

XI – São Bento do Norte; 

XII – São Rafael; 

XIII – Tibau; 

XIV – Carnaubás; 

XV – Pendências; 

XVI – Serra do Mel. 

Art. 2.º A criação de pólos de desenvolvimento do turismo tem como objetivo 

oferecer as mais amplas possibilidades de desenvolvimento econômico e social para 

os municípios da região Nordeste, e ainda: 

I – desenvolver as potencialidades turísticas de seus Municípios; 

II - inventariar o quantitativo e qualitativo dos recursos e da infra-estrutura turística 

de cada Município; 

III - proceder ao mapeamento dos condicionantes físico-naturais; 

IV - preparar a visualização gráfica do inventário turístico em base cartográfica; 

V - implementar as oficinas de planejamento; 

VI - atualizar em caráter permanente as diretrizes do Pólo 

VII – atuar em conjunto na promoção do marketing do Pólo; 

VIII – identificar fontes de financiamento para projetos turísticos do Pólo; 

IX – adequar o projeto turístico a capacidade de suporte ambiental; 

X - conscientizar a população acerca da importância do Turismo como vetor do 

desenvolvimento. 

Art. 3.º As atividades pertinentes ao Pólo Costa Branca serão coordenadas por um 

Conselho Regional de Turismo formado paritariamente por representantes dos 

setores público e privado, nos moldes delineados pelo Anexo B do regulamento 

Operacional do Programa de Ação Para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 

– PRODETUR II. 

Parágrafo único – O Regulamento Interno do Conselho Regional de Turismo do Pólo 

Costa Branca disporá acerca de sua abrangência, atribuições, natureza, 

características essenciais, composição e funcionamento. 

Art. 4.º Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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ANEXO F – DECRETO Nº 18.429, DE 15 DE AGOSTO DE 2005. 

- Institui o Pólo Turístico do Seridó e dá outras Providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 

atribuições constitucionais, e 

- Considerando que é dever da União, dos Estados e dos Municípios promover e 

incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, conforme 

preconiza o artigo 180 da Constituição Federal; 

- Considerando a necessidade de reunir Municípios com potencialidades turísticas 

semelhantes com o objetivo de promover a estruturação e o planejamento do 

desenvolvimento do turismo sustentável, respeitando as tradições e as práticas 

sociais e culturais; 

- Considerando a necessidade de se promover o desenvolvimento do turismo 

seletivo e organizado, gerador de ganho econômico e social; 

- Considerando a necessidade de se conferir especial atenção aos Municípios com 

características adequadas para serem trabalhadas e comercializadas como produtos 

turísticos, atendendo as condições para integrar os Pólos de Desenvolvimento 

Integrado de Turismo Sustentável (Pólos de Turismo); 

- Considerando a necessidade de evitar tomada de direções conflitantes ou a 

realização de esforços duplicados, a partir do implemento de ações compartilhadas 

e sinergia entre os setores envolvidos no Pólo 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica instituído o Pólo Turístico do Seridó, espaço sócio econômico 

homogêneo com vantagens competitivas e vocacionais, com o objetivo de integrar a 

cadeia produtiva do turismo. 

Parágrafo Único - O Pólo Turístico do Seridó será composto pelos seguintes 

municípios: 

I – Acari; 

II – Caicó; 

III – Carnaúba dos Dantas; 

IV – Cerro Corá; 

V – Currais Novos; 

VI – Parelhas; 

VII – Jardim do Seridó; 
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VIII – Florânia; 

IX – Tenente Laurentino; 

X – Lagoa Nova; 

XI – Timbaúba dos Batistas; 

XII – Ouro Branco; 

XIII – Equador; 

XIV – Santana do Seridó; 

XV – São João do Sabugi; 

XVI – Serra Negra do Norte; 

XVII – Jucurutu. 

Art. 2º A criação de pólos de desenvolvimento do turismo tem como objetivo oferecer 

as mais amplas possibilidades de desenvolvimento econômico e social para os 

Municípios da região Nordeste, e ainda: 

I – desenvolver as potencialidades turísticas de seus Municípios; 

II - inventariar o quantitativo e qualitativo dos recursos e da infra-estrutura turística 

de cada Município; 

III - proceder ao mapeamento dos condicionantes físico-naturais; 

IV - preparar a visualização gráfica do inventário turístico em base cartográfica; 

V - implementar as oficinas de planejamento; 

VI - atualizar em caráter permanente as diretrizes do Pólo 

VII – atuar em conjunto na promoção do marketing do Pólo; 

VIII – identificar fontes de financiamento para projetos turísticos do Pólo; 

IX – adequar o projeto turístico a capacidade de suporte ambiental; 

X - conscientizar a população acerca da importância do Turismo como vetor do 

desenvolvimento. 

Art. 3º As atividades pertinentes ao Pólo Turístico do Seridó serão coordenadas por 

um Conselho Regional de Turismo formado paritariamente por representantes dos 

setores público e privado, nos moldes adotados pelos programas internacionais de 

financiamento, a ser coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo e instalado 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação deste Decreto. 

Parágrafo único – O Regulamento Interno do Conselho Regional de Turismo do Pólo 

Turístico do Seridó disporá acerca de sua abrangência, atribuições, natureza, 

características essenciais, composição e funcionamento. 
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Art. 4º Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 16 de agosto de 2005, 184º da 

Independência e 117º da República. 

WILMA MARIA DE FARIA 

Leonardo Arruda Câmara 

DOE Nº 11.047 

Data: 16.8.2005 
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ANEXO G – DECRETO Nº 20.624, DE 17 DE JULHO DE 2008. 

Institui o Pólo Turístico Serrano e dá outras Providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. No uso de suas 

atribuições constitucionais, e  

- Considerando que é dever da União, dos Estados e dos Municípios promover e 

incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, conforme 

preconiza o artigo 180 da Constituição Federal; 

- Considerando a necessidade de atender as diretrizes do Plano Nacional do 

Turismo – 2007/2010, especificamente o Macroprograma de Regionalização do 

Tursimo; 

- Considerando a necessidade de reunir Municípios com potencialidades turísticas 

semelhantes com o objetivo de promover a estruturação e o planejamento do 

desenvolvimento do turismo sustentável, respeitando as tradições e as práticas 

sociais e culturais; 

- Considerando a necessidade de se promover o desenvolvimento do turismo 

seletivo e organizado, gerador de ganho econômico e social; 

- Considerando a necessidade de se conferir especial atenção aos Municípios com 

características adequadas para serem trabalhadas e comercializadas como produtos 

turísticos, atendendo as condições para integrar os Pólos de Desenvolvimento 

Integrado de Turismo Sustentável (Pólos de Turismo); 

- Considerando a necessidade de evitar tomada de direções conflitantes ou a 

realização de esforços duplicados, a partir do implemento de ações compartilhadas 

e sinergia entre os setores envolvidos no Pólo 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica instituído o Pólo Turístico Serrano, espaço sócio econômico homogêneo 

com vantagens 

competitivas e vocacionais, com o objetivo de integrar a cadeia produtiva do turismo. 

Parágrafo Único - O Pólo Turístico Serrano será composto pelos seguintes 

municípios: 

I – Alexandria; 

II – Antônio Martins; 

III – Campo Grande; 

IV – Caraúbas; 
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V – Doutor Severiano; 

VI – Felipe Guerra; 

VII – Lucrécia; 

VIII – Luis Gomes; 

IX – Major Sales; 

X – Martins; 

XI – Patu; 

XII – Pau dos Ferros; 

XIII – Portalegre; 

XIV – São Miguel; 

XV – Venha Ver; 

XVI – Viçosa; 

Art. 2º A criação de pólos de desenvolvimento do turismo tem como objetivo oferecer 

as mais amplas possibilidades de desenvolvimento econômico e social para os 

Municípios da região Nordeste, e ainda: 

I – desenvolver as potencialidades turísticas de seus Municípios; 

II - inventariar o quantitativo e qualitativo dos recursos e da infra-estrutura turística 

de cada Município; 

III - proceder ao mapeamento dos condicionantes físico-naturais; 

IV – programar oficinas de planejamento; 

V - atualizar em caráter permanente as diretrizes do Pólo; 

VI - atuar em conjunto na promoção do marketing do Pólo; 

VII – identificar fontes de financiamento para projetos turísticos do Pólo; 

VIII – conscientizar a população acerca da importância do Turismo como vetor do 

desenvolvimento; 

IX – Fortalecer e integrar os elos da Cadeia Produtiva do Turismo; 

X- Incrementar a disponibilidade e qualidade dos serviços urbanos; 

XI – Criar novos produtos turísticos, diferenciados e inovadores que promovam a 

regionalização e a integração do homem com a natureza, dentro dos limites que 

garantam a sustentabilidade, gerando novos empregos e melhorando a renda da 

população. 

Art. 3º As atividades pertinentes ao Pólo Turístico Serrano serão coordenadas por 

um Conselho Regional de Turismo formado paritariamente por representantes dos 
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setores público e privado, nos moldes adotados pelos programas internacionais de 

financiamento. 

Parágrafo único – O Regulamento Interno do Conselho Regional de Turismo do Pólo 

Turístico Serrano disporá acerca de sua abrangência, atribuições, natureza, 

características essenciais, composição e funcionamento. 

Art. 4º Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 17 de julho de 2008, 187º da 

Independência e 120º da República. 

WILMA MARIA DE FARIA 

Fernando Fernandes de Oliveira 

DOE Nº 11.763 

Data: 18.7.2008 
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ANEXO H - DECRETO Nº 21.390, DE 11 DE NOVEMBRRO DE 2009. 

Institui o Pólo Turístico Agreste/Trairi e dá outras Providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. No uso de suas 

atribuições constitucionais, e  

- Considerando que é dever da União, dos Estados e dos Municípios promover e 

incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, conforme 

preconiza o artigo 180 da Constituição Federal; 

- Considerando a necessidade de atender as diretrizes do Plano Nacional do 

Turismo – 2007/2010, especificamente o Macroprograma de Regionalização do 

Tursimo; 

- Considerando a necessidade de reunir Municípios com potencialidades turísticas 

semelhantes com o objetivo de promover a estruturação e o planejamento do 

desenvolvimento do turismo sustentável, respeitando as tradições e as práticas 

sociais e culturais; 

- Considerando a necessidade de se promover o desenvolvimento do turismo 

seletivo e organizado, gerador de ganho econômico e social; 

- Considerando a necessidade de se conferir especial atenção aos Municípios com 

características adequadas para serem trabalhadas e comercializadas como produtos 

turísticos, atendendo as condições para integrar os Pólos de Desenvolvimento 

Integrado de Turismo Sustentável (Pólos de Turismo); 

- Considerando a necessidade de evitar tomada de direções conflitantes ou a 

realização de esforços duplicados, a partir do implemento de ações compartilhadas 

e sinergia entre os setores envolvidos no Pólo 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica instituído o Pólo Turístico Agreste/Trairi, espaço sócio econômico 

homogêneo com vantagens competitivas e vocacionais, com o objetivo de integrar a 

cadeia produtiva do turismo. 

Parágrafo Único - O Pólo Turístico Agreste/Trairi será composto pelos seguintes 

municípios: 

I – Coronel Ezequiel; 

II – Japí; 

III – Jaçanã; 

IV – Montanhas; 
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V – Monte das Gameleiras; 

VI – Nova Cruz; 

VII – Passa e Fica; 

VIII – Santa Cruz; 

IX – Santo Antônio; 

X – São Bento do Trairi; 

XI – São José do Campestre; 

XII – São Paulo do Potengi; 

XIII – Serra Caiada; 

XIV – Serra de São Bento; 

XV – Sítio Novo; 

XVI – Tangará; 

Art. 2º A criação do Pólo Turístico Agreste/Trairi tem como objetivo oferecer as mais 

amplas possibilidades de desenvolvimento econômico e social para os Municípios, 

promovendo assim o turismo nas regiões englobadas pelo Pólo, e ainda: 

I – desenvolver as potencialidades turísticas de seus Municípios; 

II - inventariar o quantitativo e qualitativo dos recursos e da infra-estrutura turística 

de cada Município; 

III - proceder ao mapeamento dos condicionantes físico-naturais; 

IV – programar oficinas de planejamento; 

V - atualizar em caráter permanente as diretrizes do Pólo; 

VI - atuar em conjunto na promoção do marketing do Pólo; 

VII – identificar fontes de financiamento para projetos turísticos do Pólo; 

VIII – conscientizar a população acerca da importância do Turismo como vetor do 

desenvolvimento; 

IX – Fortalecer e integrar os elos da Cadeia Produtiva do Turismo; 

X- Incrementar a disponibilidade e qualidade dos serviços urbanos; 

XI – Criar novos produtos turísticos, diferenciados e inovadores que promovam a 

regionalização e a integração do homem com a natureza, dentro dos limites que 

garantam a sustentabilidade, gerando novos empregos e melhorando a renda da 

população. 

Art. 3º As atividades pertinentes ao Pólo Turístico Agreste/Trairi serão coordenadas 

por um Conselho Regional de Turismo formado paritariamente por representantes 
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dos setores público e privado, nos moldes adotados pelos programas internacionais 

de financiamento. 

Parágrafo único – O Regulamento Interno do Conselho Regional de Turismo do Pólo 

Turístico Agreste/Trairi disporá acerca de sua abrangência, atribuições, natureza, 

características essenciais, composição e funcionamento. 

Art. 4º Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 11 de novembro de 2009, 188º da 

Independência e 121º da República. 

WILMA MARIA DE FARIA 

Fernando Fernandes de Oliveira 

DOE Nº 12.088 

Data: 12.11.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE A – Matriz de Periodização  
LEGENDA: Vermelho – Técnica; Azul – Política; Verde – Materialidade. 

Tempo 

(Sucessão/Co

existências) 

Mundo Brasil Rio Grande do Norte 

1907  - A Rio de Janeiro Telephone Company 

encampa a Brasilianische Elektrizität 

Gesellschaft (1907) e expande-se pelo 

país até 1966, ano em que é 

nacionalizada; 

 

 

1916   - Inauguração da ponte de ferro sobre o Rio 

Potengi; 

- A Inspetoria de Obras contra as Secas, abria 

estradas, construía barragens, açudes e perfurava 

poços, estimulando a fixação do sertanejo à terra. 

1919 - É inaugurada e Roterdã a 

primeira emissora popular de 

rádio; 

- Primeira emissão radiofônica realizada 

no Brasil, pela recém criada rádio clube 

de Pernambuco, Recife. 

 

1920   - Parnamirim começou a ser campo de pouso para 

aviões comerciais vindo da Europa;  

1922 - Realiza-se a primeira 

emissão radiofônica em ondas 

curtas nos EUA; 

- Realiza-se a primeira emissão 

radiofônica oficial brasileira; 

- Último ano da cunhagem de moedas de 

ouro – nos valores de 10 e 20 mil réis- 

para circulação; 

 

1925 - A origem da Organização 

Mundial de Turismo (OMT) 

se dá no Congresso 

Internacional de Associações 
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Oficiais de Tráfego Turístico, 

realizado em 1925 na cidade 

de Haia, Holanda. 

1926 - É feita a primeira 

transmissão de imagem por 

telvisão; 

- A Caixa de Estabilização foi criada para 

sanear o meio circulante e preparar a 
mudança do padrão réis para cruzeiro, na 

base de 200 miligramas de ouro para cada 
mil réis. 

 

1927  - É estabelecida a primeira linha regular 

do correio aéreo no Brasil; 

 

1928   - Instalou-se em Natal a empresa Força e Luz do 

Nordeste, subsidiária de capital inglês, que era a 

concessionária dos serviços de bonde, telefonia e 

energia elétrica; 

- Em agosto de 1928, a Aéropostale inaugurou a 

estação telegráfica no Campo de Pouso de 

Parnamirim; 

- Em setembro passou a ser feito o transporte 

aéreo de cartas do Brasil para a Europa; 

1930  - Com a Revolução de 1930, a Caixa de 

Estabilização foi extinta e suas 

atribuições suspensas; 

- Emissão do Banco do Brasil: Última 

emissão de notas conversíveis em ouro 

do Brasil, nos valores de 5 mil, 10 mil, 20 

mil e 50 mil réis. 

- É aberta estrada carroçável para Ponta Negra; 

- Natal e Parnamirim começam a fazer parte das 

rotas aéreas de empresas: Alemã (CONDOR); 

Italiana (ALA LITTORIA), Francesa (Air 

France); Americana (PAN-AMERICAN); 

1931 - É feita a primeira 

transmissão de TV a 

distância; 

- Cria-se o Departamento de Correios e 

Telegráfos; 

 

1936   - Em agosto de 1936 é inaugurada a estrada para a 

praia de Ponta Negra; 

1938  - Primeira menção legal a uma atividade  



225 

 

turística em nosso país ocorreu no 

Decreto –Lei nº 406, de 04/05/1938, no 

qual, as agências vendedoras de 

passagens dependiam de autorização 

governamental pra funcionarem; 

1939  - Decreto-Lei nº 1.915, de 27/12/1939, 

criou o Departamento de Imprensa e 

Propaganda, cuja estrutura compreendia 

uma Divisão de Turismo, para a qual foi 

transferida a atribuição fiscalizadora 

sobre as agências de turismo e de venda 

de passagens; 

- Inauguração do Grande Hotel de Natal 

(Inaugurado em 13/05/1939);  

- Inauguração do edifício-sede do Banco do Rio 

Grande do Norte; 

- Instalou-se em Natal a Western Telegraph, 

empresa inglesa que atuava no setor de 

telegramas, em 25/02/1939; 

- É inaugurada a primeira agência de publicidade 

de Natal; 

1940  - O Decreto-Lei nº 2.440, de 23/07/1940, 

que primeiro tratou, de forma exclusiva, 

das empresas e agências de viagens e 

turismo; 

- Fundação do Banco Comércio e Indústria; 

1941  - Decreto-Lei Nº 3.462, de 25/07/1941, 

autoriza os americanos construírem ou 

melhorarem aeroportos no Norte e 

Nordeste do Brasil, incluindo Natal; 

- É criado o correio aéreo nacional; 

- Em 30/11/1941 foi inaugurada a primeira 

emissora de rádio do Rio Grande do Norte, a 

Rádio Educadora de Natal (REN); 

- Construção de estrada ligando Natal - Ceará-

Mirim; 

 

1942  - Em março de 1942, pelo Decreto-Lei nº 

4.142, o Presidente Getúlio Vargas criou 

a Base aérea de Natal, chamada 

popularmente de “Base Brasileira”; 

- O cruzeiro substituiu o padrão réis, em 

vigor desde o período colonial. A 
equivalência entre as moedas era de mil 

réis para um cruzeiro (Rs 1$000 = Cr$ 

- Foi inaugurada a base aérea de Natal em 

Parnamirim; 

- Foi construída a pista asfaltada ligando Natal a 

Parnamirim; 
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1,00). Sua implementação, dentre outras 

atribuições econômicas, iria sanear o 

meio circulante, que tinha mais de 80 

tipos diferentes de cédulas e moedas. Elas 

era emitidas e fabricadas por várias 

instituições e empresas. Para resolver o 

problema, o Tesouro Nacional passou a 

ser o único emissor, e a Casa da Moeda 

do Brasil a única fabricante das moedas 

metálicas. 

1943   - Em Agosto começa a funcionar em Natal os 

telefones internacionais da Rádio Internacional do 

Brasil (Radional); 

- Houve a instalação dos primeiros telefones 

automáticos em Natal; 

1944   - Em fevereiro de 1944, a REN foi incorporada 

aos Diários e Rádios Associados, passando a 

chamar-se Rádio Poti. 

- É inaugurada a Base Naval de Natal no bairro do 

alecrim; 

1945 -A OMT foi rebatizada e 

surge a União Internacional 

de Organizações Oficiais de 

Viagens (IUOTO), em 

Genebra; 

- O Decreto-Lei Nº 7.582, de 25/05/1945 

extingue o Departamento de Imprensa e 

Propaganda e cria o Departamento 

Nacional de Informações, esse 

Departamento possuía uma Divisão de 

Turismo, com a atribuição de 

superintender, organizar e fiscalizar os 

serviços de turismo interno e externo; 

- Criação do Departamento Nacional de 

Estradas e Rodagens (DNER); 

- A Superintendência da Moeda e do 

Crédito, vinculada diretamente ao 
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Ministério da Fazenda, foi criada para 

controlar o mercado monetário e preparar 

a organização do Banco Central. 

1946  - O Decreto-Lei nº 9.788, de 06/09/1946, 

extingue o Departamento Nacional de 

Informações, quando da queda do Estado 

Novo getulista e reinstalação de um 

Estado democrático; 

- O turismo é preocupação do Ministério 

da Justiça e Negócios; 

 

1947    

1948  - Turismo passa a ser preocupação do 

Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio; 

 

1949   - Inauguração do Hotel Bom Jesus (Natal); 

1950 - Entra em funcionamento o 

sistema de TV em cores e nos 

EUA é inaugurada a TV 

transcontinental; 

- É inaugurada oficialmente a primeira 

estação brasileira de TV (a TV Tupi de 

São Paulo); 

- Calçamento da estrada Natal-Macaíba; 

1952  - É criado o Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB); 

- Construção da estrada de barro ligando Igapó – 

Redinha (Natal); 

1953   - É inaugurado 325 km de estradas pelo Rio 

Grande do Norte, ligando: Mossoró – Luiz 

Gomes; Caicó-Jucurutu; Currais Novos – 

Florânia; Santana do Matos – Residência; 

Mossoró – Areia Branca. 

1954   - Inauguração do Tungstênio Hotel (Currais 

Novos); 

1956  - O Governo cria o Grupo de Trabalho 

para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN); 

- Moedas de alumínio: Pela primeira vez, 
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o alumínio é utilizado na cunhagem de 

moedas, nos valores de 10, 20, e 50 

centavos e de 1 e 2 cruzeiros. 

1958  - É instituída a Comissão Brasileira de 

Turismo (Decreto Nº 44.863, de 

21/11/1958); 

 

1959  - O Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) é 

substituído pelo Conselho de 

Desenvolvimento Econômico do 

Nordeste (CODENO) que depois se torna 

SUDENE; 

- Criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE (Lei nº 3952, de 15/11/1959) 

 

1960  - É instituído pelo BNB o Programa de 

Financiamento e Promoção do Turismo. 

 

1961  - Iniciam as transmissões de TV via 

satélite e a técnica dos programas é 

revolucinada pela introdução do 

videotaipe; 

- Elaborado primeiro Programa de Turismo para o 

Estado; 

- Através da Lei, Nº 2.721, de 14/12/1961, criou-

se a Companhia de Serviços Elétricos do Rio 

Grande do Norte (COSERN); 

- Para adequar-se à dinâmica operacional da 

SUDENE, o Governador Aluízio Alves, criou a 

Comissão Estadual de Desenvolvimento, através 

do Decreto Nº 3.804, de 01/02/1961; 

 

1962  - Realiza-se a primeira transmissão via 

satélite (23 de julho de 1962). O Brasil 

integra-se ao sistema Intelsat e é criada a 

Empresa Brasileira de Telecomunicações 

(Embratel), que expande a rede de 

- Através da Lei Nº 2.796, de 11/05/1962, o 

Governador instituiu o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento (CED); 

- Foi criado o Serviço Cooperativo de Educação 

do Rio Grande do Norte (SECERN), pelo Decreto 
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microondas e completa as ligações de 

todos os estados com o exterior (1965). 

 

Nº 3.995, de 09/12/1962; 

1963  - Turismo passa a ser preocupação do 

Ministério da Indústria e Comércio 

(Divisão de Turismo e Certames do 

Departamento Nacional do Comércio); 

- Através da Lei Nº 2.817, de 27/02/1963, o 

Governador Aluízio Alves constituiu a sociedade 

de economia mista, Companhia de águas e solos 

(CASOL) para realizar pesquisa, prospecção e 

análise de águas e de solo; 

- Criação da Companhia Telefônica do Rio 

Grande do Norte (TELERN), através da Lei Nº 

2.918, de 03/09/1963; 

- Através da Lei Nº 2.891, de 06/07/1963, foi 

instituída a Fundação de Habitação Popular 

(FUNDAP). 

1964  - Criação do Banco Central do Brasil: 

Entre suas funções estavam o controle do 

Sistema Financeiro Nacional, o 

monopólio da emissão do dinheiro e a 

gerência do meio circulante brasileiro; 

- Criada a Superintendência de Hotéis e Turismo – 

SUTUR (Decreto nº 4.284, de 16/09/1964); 

1965   - Inauguração do Hotel Balneário de Olho D’Água 

do Milho (Caraúbas); 

- Pavimentação a paralelepípedo, do viaduto de 

ponta negra até a base da barreira do inferno; 

-Inauguração do Hotel Samburá (Natal); 

- Inauguração da agência de passagens aéreas e 

marítimas (Netuno Turismo - Natal); 

- Em 1965, os municípios de Natal, Angicos, 

Currais Novos, Santana do Matos, Mossoró, Areia 

Branca, Caicó, Jardim do Seridó, Assu e Santa 

Cruz passam a integrar o sistema de telefonia 

através de microondas; 
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1966  -Criação do Sistema Nacional de Turismo 

(SISTUR) – Conselho Nacional de 

Turismo – (CNTUR) e Empresa 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR). 

(Lei Nº 55, de 13/11/1966) 

 

- Inauguração do Hotel Internacional dos Reis 

Magos (Natal); 

- Inauguração do Esperança Palace Hotel 

(Mossoró); 

- Inauguração do Cabugi Palace Hotel (Angicos); 

- Ligação entre Natal e a Praia da Redinha através 

de um sistema de balsas. 

- É inaugurada o edifício-sede do Departamento 

Estadual de Estradas e Rodagens (DER); 

1967  - A Ford produz seu primeiro automóvel 

brasileiro; 

- O cruzeiro novo substituiu o cruzeiro, 

em vigor desde 1942, com a equivalência 

de mil cruzeiros para um cruzeiro novo 

(Cr$ 1.000 = NCr$ 1,00). 

- Foram criadas moedas de centavos, 

fabricadas pela primeira fez com aço 

inoxidável. 

 

1968   - Inauguração do Hotel Tirol (Natal); 

1969 - Ocorreu a transmissão do 

primeiro email da história; 

- É asfaltada a estrada que liga Natal a 

Recife; 

- É criada a Empresa Brasileira de 

Correios e Telegráfos, vinculada ao 

Ministério das Comunicações que 

substitui o DCT; 

- É fundada a Embraer, fabricante 

brasileira de aviões; 

- Criação da Secretaria Municipal de Turismo e 

Certames de Natal ( Lei Nº 1.789, do dia 

31/01/1969); 

- Realização do II Congresso Brasileiro de 

Turismo em Natal, nos dias 4 a 6 de dezembro de 

1969; 

1970  - Criação da Comissão de Turismo 

Integrado do Nordeste (CTI-NE); 

- Implantação do primeiro equipamento 

de hospedagem denominado resort no 

Brasil; 

- Inauguração da nova Ponte de Igapó (Ponte feita 

de cimento armado com 550 metros de extensão);  

- O Banco de Desenvolvimento era criado pelo 

governo estadual para desenvolver uma política de 

incentivos a indústria e ao comércio norte-rio-
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- Inauguração do trecho norte da rodovia 

BR-101, totalmente pavimentado 

conectando as cidades de Natal, João 

Pessoa, Recife, Aracaju, Maceió e 

Salvador; 

- A moeda circulante no Brasil passa a 

ser o cruzeiro novamente, mas com o 

mesmo valor do cruzeiro novo. 

- A partir desse padrão monetário, a Casa 

da Moeda do Brasil passa a ser a única 

fabricante do dinheiro do Brasil. 

grandenses. 

1971  - Criação do Fundo Geral de Turismo 

(FUNGETUR), mediante o Decreto-Lei 

Nº 1.191, de 27/10/1971;  

- É inaugurado o primeiro hotel de rede 

internacional (Hilton Internacional 

Corporation) no Brasil, o hotel “Hilton” 

em São Paulo; 

- É implantada a TV em cores no Brasil e 

a rede Globo torna-se a maior cadeia de 

telecomunicações da América Latina; 

- Criação da Empresa de Promoções e 

Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do 

Norte - EMPROTURN (Lei nº 4.025 de 

13/12/1971) 

1972  - Entra em vigor o I PND (Plano nacional 

de Desenvolvimento Econômico e 

Social); 

- Ministério dos Transportes cria o 

programa “Vias Expressas” que resultou 

na construção de grandes avenidas em 

capitais brasileiras; 

- a USP constrói o primeiro computador 

brasileiro; 

- Elaboração do Plano de Turismo, denominado 

PRODETURN; 

- Contratada uma empresa internacional 

“STUDIA” que estudou o litoral desde Baía 

Formosa até Areia Branca; 

- O Departamento Nacional de Estradas e 

Rodagens (DNER) aceita o projeto de duplicação 

da chamada pista de Parnamirim, elaborado pelo 

Governo do Estado; 

1973 I Congresso da Confederação 

de Organização Turísticas da 

- Lei 5.917, de 10 de setembro de 1973, 

institui o Plano Nacional de Viação; 

- O Rio Grande do Norte passou a integrar a 

exposição permanente do Brasil no centro 
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América Latina (Participação 

do RN);  

 Internacional de Roma; 

- Inauguração do Hotel Vila do Príncipe – Caicó, 

em 28/01/1973; 

- É Concedido financiamento do Banco de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte 

(BDRN) para a conclusão das obras de expansão 

do Hotel Samburá; 

- Inaugurado obra de expansão do Hotel Samburá 

- Natal (ampliou para 75 apartamentos 

modernamente instalados); 

- Inauguração da agência de viagem e turismo 

PENSATUR – pertencente ao grupo Penedo S/A, 

no dia 09/11/1973; 

- O RN passa a contar com oito rodovias federais 

cortando o Estado, são elas: BR-101, BR–104; 

BR-110; BR-226; BR-304; BR-405; BR-406; BR-

427; 

1974 - Seguindo uma resolução da 

Assembléia Geral das Nações 

Unidas, a OMT é 

transformada em uma agência 

especializada das Nações 

Unidas; 

- Elaboração do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND); 

- Decreto-Lei Nº 1.376, de dezembro de 

1974, criando a FINOR (Fundo de 

Investimento do Nordeste) operado pelo 

Banco do Nordeste e supervisionado pela 

SUDENE; 

-Turismo vira preocupação nacional a 

partir do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND); 

 - São inaugurados hotéis de rede 

internacional  no Brasil, como: Holiday 

Inn (Campinas), Sheraton (Rio de 

Janeiro), Intercontinental (Rio de 

Janeiro); 

- A EMPROTURN tomou as primeiras 

providências para transformar o maior cajueiro do 

mundo num ponto de atração turística; 

-É entregue o Viaduto de Ponta Negra; 

- É inaugurada as obras de Urbanização e 

melhoramento da Pedra do Rosário, na margem do 

rio Potengi (Natal); 

- Inauguração da Pousada do Sol nas margens do 

trevo onde se encontram a pista Natal-Parnamirim 

e a rodovia que liga macaíba a esse trevo, no dia 

20/12/1974; 

- Elaboração do Plano Rodoviário Municipal, 

obedecidas as diretrizes do Departamento 

Nacional de Estradas e Rodagens para aplicação 

de recursos do Fundo Rodoviário Nacional.  
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- Elaboração total ou parcial dos seguintes 

projetos do sistema viário: Avenida Prudente de 

Morais; Av. Bernardo Vieira, Av. Café Filho e 

Sylvio Pedrosa; Rua Coronel Estevam; Rua 

Ceará-Mirim; 

1975  - Entra em vigor o II PND; 

- O Brasil vira membro da Organização 

Mundial de Turismo (OMT); 

-É inaugurado mais hotéis da rede 

hoteleira internacional, como o Le 

Méridien (Rio de Janeiro) e o Club Med 

(Itaparica); 

- Inauguração do Bosque dos Namorados em 

Natal; 

- Restauração da cidade da criança e 

reinauguração no dia 12/03/1975; 

- É entregue a obra de duplicação e asfaltamento 

da pista Natal-Parnamirim; 

- Asfaltamento da Estrada de Ponta Negra 

(Entregue dia 13/03/1975); 

- É iniciado o processo de urbanização das praias 

de Natal (20 mil metros quadrados de asfalto); 

- Construída primeira etapa da Avenida do 

Contorno (ligando o Largo Dom Bosco até a 

Pedra do Rosário); 

- Pavimentação a paralelepípedo da estrada de 

Igapó-Redinha (Natal), inaugurada em 

12/03/1975; 

- Asfaltamento da Avenida Deodoro da Fonseca; 

- É inaugurado o Motel Tahiti com financiamento 

do BDRN, em 06/1975; 

- Criação da Secretaria de Indústria, Comércio e 

Turismo (Lei Complementar Nº 10, 30/03/1975) 

1976   - Inauguração do Centro de turismo em Petrópolis 

– Natal, antigo prédio da detenção, em 

13/11/1976; 

- Instalação de um Camping no Jiqui, a ser 

administrado pelo Camping Clube do Brasil. 

- Entregue ao público obra de restauração do 
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prédio da Fortaleza dos Reis Magos - Natal; 

- É inaugurado o Ducal Palace Hotel (Natal) em 

05/11/1976; 

- Em novembro de 1976, o Governo do Estado 

contratou o arquiteto Luís Forte Neto, de Curitiba 

para elaborar três projetos: o Plano Diretor da 

Grande Natal, o Plano Diretor de Macau e o do 

Parque das Dunas/Via Costeira; 

1977  -Lei Nº 6.505 de 13/12/1977, dispõe 

sobre atividades e serviços turísticos, 

estabelecendo condições para 

funcionamento e fiscalização; 

- Lei Nº 6.513 de 20/12/1977, cria áreas e 

locais de interesse turístico; 

- Disposição sobre zonas prioritárias para 

o desenvolvimento do turismo (Decreto-

Lei Nº 71.791, de 1977) 

- É inaugurado o Novotel (Morumbi) da 

rede internacional francesa Accor; 

 

- Conclusão da Avenida do Contorno (Largo do 

Dom Bosco até a Pedra do Rosário – Natal), 

inaugurada em 21/11/1977; 

- Conclusão das obras de urbanização da orla 

marítima, levando o asfalto até o clube do Círculo 

Militar, perto do acesso à Fortaleza dos Reis 

Magos (Natal); 

- Criação da Rio Norte Hoteleira S/A (NORTEL) 

(Lei Nº 4.663, de 05/07/1977); 

- É assinado convênio entre a EMBRATUR e o 

Governo do Estado para a construção de onze 

hotéis planejados pela EMPROTURN; 

- É inaugurado em fevereiro de 1977 o Sol Hotel 

(Natal); 

- Em 20/07/1977, o arquiteto Luís Forte Neto 

entregou ao governador os três projetos solicitados 

pelo governo; 

- Em 23/11/1977 o governador Tarcísio Maia 

assinou o Decreto Nº 7.237, declarando ser de 

utilidade pública para fins de desapropriação, bens 

situados na área das dunas, adjacente ao Oceano 

Atlântico entre a praia do Pinto e a praia de Ponta 

Negra (Natal); 

- É assinado convênio entre a EMBRATUR e o 
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governo para a construção do Centro de 

Convenções, em 06/12/1977; 

1978   - Ampliação e Urbanização do Baldo (Natal);  

- Decreto 82.699 de 22/11/1978 cede por 

aforamento, a área pertencente à União para a 

execução do Projeto Parque das Dunas/Via 

Costeira; 

1979  -Política de desenvolvimento urbano foi 

executada pelo Programa de Investimento 

Urbano para Capitais e Cidades de Porte 

Médio através de convênios entre a 

União, Estado e Prefeituras; 

- Decreto Nº 84.910/80 tem como 

objetivo regulamentar as atividades 

exercidas pelas empresas ou entidades 

que exploram ou administram meios de 

hospedagem de turismo, restaurantes de 

turismo e acampamentos turísticos; 

-Pavimentação asfáltica da avenida Prudente de 

Morais realizada pela Empresa Industrial Técnica 

(EIT), inaugurada no dia 14/03/1979; 

- Criação do Museu Café Filho - Natal, 

inaugurado em 12/03/1979; 

- Restauração do prédio da Casa Grande do 

Guaporé – Ceará-Mirim, inaugurada em 

13/03/1979; 

- Inauguração da restauração do Solar do Ferreiro 

Torto – Macaíba em 13/103/1979; 

- Inauguração da obra de restauração da Casa de 

Câmara e Cadeia Pública – Acari em 14/03/1979; 

- Foram instalados Postos de Serviço da TELERN 

em 117 municípios, antes apenas 27 municípios 

dispunham de telefones; 

- Em março de 1979, o governo do Estado abriu 

concorrência para a construção da Via Costeira; 

- É Regulamentado o Parque das Dunas (Decreto 

Nº 82.699 de 22/11/1979); 

- Inauguração do Hotel Thermas de Mossoró; 

-Inauguração da Pousada do Gargalheiras (Acari), 

em 15/12/1979; 

- Inauguração do Hotel San Francisco, Alecrim 

(Natal); 

1980   - Em 17/12/1980 o governador baixou a Lei Nº 
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4.972, que delimitou as áreas de cada unidade 

turística; 

- Inaugurado Salinas Hotel Macau; 

- Inaugurado Praia Hotel Areia Branca; 

- Inaugurado Dunas Praia Hotel (Tibau); 

- Inauguração do Center Hotel – Cidade Alta 

(Natal); 

- No dia 31 de março de 1980, o Ministério da 

Aeronáutica transferiu à Infraero a missão de 

administrar o aeroporto. Nesta mesma data foram 

inauguradas as reformas realizadas nas instalações 

do terminal de passageiros. 

1981  - O videocassete começa a ser vendido no 

Brasil; 

- Construção dos dois viadutos do baldo e da 

avenida beira canal (Natal), entregue em 

26/09/1981; 

- Inaugurado Hotel Serrano de Martins; 

- Entregue pelo Governador do Estado as obras do 

sistema de abastecimento d’água da cidade de 

Martins e a pavimentação do trecho da RN -117 

(Martins-Umarizal); 

- Inauguração do Hotel de Umarizal;  

- Inaugurado novo terminal rodoviário de Natal; 

1982   - Incremento da oferta hoteleira, através dos 

incentivos fiscais destinados à criação de novos 

hotéis. 

- Implantação do chamado Distrito Turístico de 

Natal – Via Costeira. 

- Urbanização da Encosta da Avenida Getúlio 

Vargas - Natal (Extensão de 550 metros, desde o 

Hospital Onofre Lopes até o início da Ladeira do 

Sol);  

- EMPROTURN desenvolve o programa “Os 
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Caminhos do Elefante”, constando de roteiro das 

Praias, o Serrano e o Sertanejo, visando a 

interiorização do turismo; 

1983   - Inauguração das obras de drenagem do bairro da 

Ribeira (Natal) em 15/03/1983; 

- Inauguração do Centro de Convenções, em 31 de 

julho de 1983; 

- Inaugurado Hotel de Alexandria; 

- Inauguração do Centro Cultural, onde funcionou 

alguns anos o Quartel General do Exército; 

- Asfaltamento da RN-64, trecho Ceará-Mirim – 

Touros;  

1984  - A Itautec lança na 4º feira Internacional 

de Informática o primeiro fax brasileiro 

(5 de novembro de 1984). A Embratel 

inaugura o primeiro sistema de telefonia 

digital com fibras ópticas entre São Paulo 

e Rio de Janeiro, embrião da futura Rede 

Digital; 

- Inauguração do Natal Mar Hotel; 

1985  - Liberação do mercado para o exercício 

e a exploração de atividades turísticas e 

conseqüente redução da clandestinidade e 

aumento do número de agências 

registradas; 

- Criação do programa “Passaporte 

Brasil” para a promoção do turismo 

interno. 

- Estimulo à criação de albergues. 

- É lançado de Kuru, na Guiana Francesa, 

o primeiro satélite doméstico para uso 

exclusivo brasileiro: O Brasilsat-I (8 de 

fevereiro de 1985). 

- Inaugurado Hotel-Escola Barreira Roxa Praia 

Hotel (Natal), em 03/11/1985, antes destinado a 

ser a Residência Oficial do Governador;  

- Criação do Conselho Estadual de Turismo 

(CONETUR) – através da Lei Nº 9.329, de 

19/08/1985, o Governador José Agripino criou, no 

âmbito da Secretaria da Indústria, Comércio e 

Turismo, o CONETUR, como órgão consultivo. 
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1986  - É lançado o Brasilsat – II; 

- A moeda passa de cruzeiro a cruzado, 

introduzindo novamente o centavo como 

moeda divisionária. Um cruzado equivale 

a 1000 cruzeiros (Cz$ 1,00 = Cr$ 1.000). 

- Inaugurado Marsol Hotel (Natal); 

- Inaugurado Hotel Vila do Mar (Natal); 

- Inaugurado Terminal Turístico da Redinha, em 

19/10/1986; 

- Conclusão da pavimentação a paralelepípedo da 

estrada ligando a Redinha à praia de Genipabu 

(06/05/1986); 

- Calçamento de paralelepípedo das estradas que 

ligam Extremoz à praia de Pitangui e a estrada 

ligando Pitangui à praia de Muriú; 

- Pavimentação da estrada ligando a praia de 

Pirangi à praia de Búzios; 

- Praias como Barra de Tabatinga, Tibau do Sul, 

Sagi e Barra do Cunhaú, foram beneficiadas com a 

pavimentação dos seus acessos; 

- Criação da Secretaria Municipal da Indústria, 

Comércio e Turismo (Natal), pelo prefeito 

Garibaldi Alves Filho, mediante a Lei Nº 3.394, 

de 21/01/1986 (Essa Secretaria foi criada pela 

primeira vez em 1969, mas foi extinta pelos seus 

sucessores e recriada pelo prefeito Garibaldi); 

-Inauguração do Terminal Turístico do Agreste, 

em 13/11/1986 (a 1km de Pedro Velho, as 

margens do rio Piquiri); 

1987   - Inaugurado o Imirá Plaza Hotel (Natal);  

- Inaugurado Jacumã Praia Hotel (Natal);  

-O Centro Cultural é transformado no Memorial 

Câmara Cascudo, inaugurado dia 10/02/1987; 

- Criação do Festival do Cinema de Natal através 

do Decreto Nº 6.569, de 02/07/1987; 

1988  - O turismo é citado na Constituição 

brasileira em seu art. 180, no qual se 

- O Governador Geraldo Melo baixou a Lei Nº 

5.826 de 07/12/1988 para implementar as 
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atribui responsabilidades iguais a todos 

os níveis governamentais; 

reformulações no Projeto Parque das Dunas/Via 

Costeira; 

- Conclusão da Construção do Pavilhão de 

Exposições (Natal); 

- Duplicação, Iluminação e asfaltamento da 

estrada Igapó-Praia da Redinha, numa extensão de 

5,4 km, inauguração no dia 12/02/1988; 

- Inauguração do Genipabu Hotel, 09/04/1988;  

- Inauguração do Marina Praia Sul Hotel (Natal), 

em 02/09/1988; 

- Inauguração do Praia do Sol Hotel (Praia do 

Meio – Natal); 

1989  - Inauguração dos resorts Transamérica 

da Ilha de Comandatuba (Bahia), Club 

Med de Mangaratiba (Rio de Janeiro) e o 

Salinas de Maragogi  (Alagoas); 

- O Plano Verão cria o cruzado novo para 

substituir o cruzado, em vigor desde 

1986, com a equivalência de mil cruzados 

para um cruzado novo (Cz$ 1.000,00 = 

NCz$ 1,00). 

- Decreto Nº 10.302, de 13/02/1989, regulamentou 

a lei Nº 5.826 que implementava as reformulações 

do Parque das Dunas/Via Costeira; 

- Inauguração do Hotel Mar de Búzios; 

- Inauguração do Praiamar Hotel (Ponta Negra – 

Natal) 

1990 - É criada a World Wide 

Web; 

- Começam a ser vendidas as primeiras 

linhas de telefonia móvel celular; 

- É instituído o PND – Programa 

Nacional de Desestatização pela Lei nº 

8.031, de 1990. 

- Com um bloqueio de saldos em contas 

bancárias e aplicações financeiras da 

população acima de 50 mil cruzeiros 

(hoje em torno de R$ 5.000,00), a moeda 

volta a se chamar cruzeiro. Porém, com 

seu valor equivalente ao cruzado novo. 

- Inaugurado Hotel Parque da Costeira (Natal); 

- Inaugurada Casa de show Mandacaru (Natal); 

- Inauguração do Arituba Park Hotel (Tirol – 

Natal); 

- Duplicação da Ponte de Igapó, ponto de partida 

da BR-101, que se prolongará até Touros; 

- Duplicação do pequeno trecho que vai de 

encontro da Via Costeira com a Estrada de Ponta 

Negra (Av. Roberto Freire), até o início da estrada 

que conduz à praia de Pirangi; 
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1991  - CNTUR é extinto e a EMBRATUR 

assume suas competências e passa a ser 

denominado Instituto Brasileiro de 

Turismo.  (Lei 8.181 de 22/03/1991) 

- O Conselho Monetário Nacional tomava 

a decisão de facilitar o ingresso de 

capitais estrangeiros no território 

brasileiro; 

- Realização do 1º Carnatal promovido pela 

iniciativa privada com apoio da Secretaria 

Municipal de Turismo; 

- Inauguração do Natal Praia Hotel (Praia dos 

Artistas – Natal); 

1992  -Decreto nº 448 de 14/02/1992, 

regulamenta o Instituto Brasileiro de 

Turismo (EMBRATUR); 

- Cria-se o Ministério da Indústria, do 

Comércio e do Turismo; 

- Revitalização do FUNGETUR e dos 

incentivos fiscais do setor; 

- Apresentação do PLANTUR – Plano 

Nacional de Turismo; 

- Criação do PRODETUR-NE – 

Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste 

- Deliberação Normativa Nº 303, de 

20/01/1992, define e estabelece os Pólos 

Turísticos Consolidados, em 

desenvolvimento e potenciais; 

- Deliberação Normativa nº 310/92, de 

30/04/1992: A Embratur (Instituto 

Brasileiro de Turismo) define os 

procedimentos para o exame dos pleitos 

de credenciamento para operação no 

mercado de câmbio de taxas flutuantes, 

por empreendimentos turísticos, com o 

objetivo de simplificar o atendimento do 

- Inauguração do Natal Shopping, em 04/06/1992. 

- Inauguração do Atol das Rocas Hotel (Ponta 

Negra – Natal); 
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empresariado. O documento destaca que 

os pleitos serão instruídos conforme 

regulamentação do Banco Central do 

Brasil (BACEN); 

1993  - Implantação do PRODETUR-NE; 

- Cria-se o Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo – PNMT, 

pela Portaria nº 130, de 30/03/1993, por 

determinação do Ministério de Indústria, 

Comércio e Turismo, contando com o 

apoio da OMT; 

- O computador doméstico começa a se 

difundir no Brasil; 

- O cruzeiro real substitui o cruzeiro. Um 

cruzeiro real equivale a 1000 cruzeiros 
(CR$ 1,00 = Cr$ 1.000,00). 

- A quarta reformulação da Via Costeira foi 

aprovada pela Assembléia Legislativa e 

consubstanciada pela Lei Nº 6.379, de 11/02/1993; 

- TELERN dá os primeiros passos para 

implantação do sistema de celulares em Natal; 

- Começava a se consolidar os condomínios 

fechados em Natal;  

1994  - O governo Federal colocava em 

circulação a nova moeda, o Real, que 

substitui o cruzeiro real na equivalência 

efetiva de sua desvalorização. Um real 

era igual a 2750 cruzeiros reais, que era 

equivalente a uma URV (R$ 1,00 = CR$ 

2.750,00 = 1 URV); 

- A Embraer é privatizada; 

- Duplicação e Asfaltamento da rodovia Ponta 

Negra-Pirangi, a chamada Rota do Sol, numa 

extensão de 15 km; 

- Estabeleceu-se a rota Milão-Roma-Natal; 

- Natal inaugurava o primeiro hotel High-Tech do 

Nordeste, o Potengi Flat; 

1995   - Inauguração do Ocean Palace Hotel (Via 

Costeira); 

-Inauguração do Manary Praia Hotel (Ponta Negra 

– Natal); 

- Inauguração do Natal Dunnas Hotel (Ponta 

Negra – Natal);  

-Inauguração do Hotel Belo Horizonte (Ponta 

Negra – Natal); 
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- Inauguração do Porto Suites Natal (Praia do 

Meio – Natal); 

1996  - É lançado um documento instituindo a 

Política Nacional de Turismo para o 

triênio de 1996-1999, contendo dez 

objetivos estratégicos, entre os quais se 

destacam a descentralização, 

“conscientização” e articulação intra e 

extragovernamental; 

-O Decreto Nº 1.819 de 16/02/1996, 

disciplina as transferências de recursos da 

União por intermédio de instituições e 

agências financeiras oficiais federais e dá 

outras providências. 

- É inaugurado o Hotel Sol Meliá (São 

Paulo), rede internacional espanhola; 

- A crescente digitalização das redes, 

novas redes de telefonia e a chegada da 

internet no Brasil. 

- Os cabos analógicos são substituídos 

pelos de fibra óptica, com essa mudança 

de padrão, foi possível ligar o Brasil ao 

mundo, com a nova rede de 

telcomunicações. 

- Inaugurado Hotel Porto do Mar (Natal); 

- Inauguração do Yak Hotel Natal (Praia dos 

Artistas – Natal); 

- Inauguração do Pizzato Praia Hotel (Ponta Negra 

– Natal); 

- Inauguração do Monza Palace Hotel (Candelária 

– Natal); 

- Inauguração do Porto Parus Hotel (Praia de 

Barra de Tabatinga – Nísia Floresta); 

- Inauguração do Residence Praia Hotel (Praia do 

Meio – Natal); 

1997  - Os fundos de pensão do Banco do 

Brasil (Previ), da Caixa Econômica 

Federal (Funcef) e da Petrobras (Petros), 

passaram a assumir um papel de destaque 

no mercado hoteleiro brasileiro, 

financiando a construção do 

Transamérica Morro do Conselho 

(Salvador), Meliá (Macéio), dos hotéis 

- Inaugurado Pirâmide Palace Hotel (Natal); 

-Construção e asfaltamento da BR-101 no trecho 

Extremoz-Touros; 

-Inauguração do Praia Shopping – Ponta Negra 

(Natal); 

- Inauguração do Visual Praia Hotel (Ponta Negra 

– Natal); 

- É realizada em Natal a VI BNTM (Brazil 
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das redes Accor e Superclub Breezes no 

complexo Costa do Sauípe, do Le 

Méridien (Rio de Janeiro), do 

Renaissance (São Paulo) – rede Marriott 

e do resort Cabo de Santo Agostinho em 

Pernambuco; 

- É instalada rede de alta velocidade no 

país e oitos centros de roteamento pela 

Embratel; 

National Tourism Mart), Bolsa Nacional do 

Mercado de Turismo;  

- Privatização da COSERN, a companhia elétrica 

é vendida para o Grupo de espanhóis 

IBERDROLA, ao preço de 676,4 milhões de reais; 

-Inauguração do Sesc Enseada Praia (Ponta 

Negra- Natal) 

1998  - Instalação dos comitês “Visit Brazil”, 

maiores investimentos em marketing e 

divulgação no exterior, bem como 

promoção de pesca esportiva e do 

ecoturismo; 

- Deliberação Normativa nº 400/98, de 

06/11/1998: A Diretoria da Embratur 

(Instituto Brasileiro de Turismo) aprova o 

Programa de Financiamento de Agências 

de Turismo, que tem por objetivo prover 

recursos para o financiamento das 

empresas devidamente registradas no 

Instituto. O valor destinado é voltado 

para obras na construção civil, móveis e 

utensílios, capacitação de mão de obra, 

meios de transporte e equipamentos. O 

teto máximo por operação de 

financiamento é de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). 

- A TELEBRAS é privatizada; 

- O Hotel Barreira Roxa foi transformado em uma 

escola de formação de mão-de-obra; 

- A BR-101 foi duplicada de Natal até Touros; 

- Reforma do Cento de Convenções; 

- Construção do viaduto da Urbana, garantindo o 

escoamento do tráfego em direção à Zona Norte 

de Natal; 

-Inauguração do Vip Praia Hotel (Ponta Negra – 

Natal); 

- Inauguração do Costa do Atlântico Hotel (Ponta 

Negra- Natal); 

1999 - Começam a ser vendidos os 

primeiros aparelhos de DVD 

player no mundo; 

- Criação do Ministério do Esporte e 

Turismo; 

- Flexibilização da legislação (resultando 

- Foi inaugurado o Complexo Viário do 4º 

Centenário deNatal, na BR-101; 

- Em comemoração aos 400 anos da cidade de 
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na queda das tarifas aéreas e no início de 

cruzeiros com navios de bandeira 

internacional pela costa brasileira); 

Natal foram inaugurados dois pórticos, um na 

entrada da cidade, à margem da BR-101 e o outro 

na Av. Engenheiro Roberto Freire que levou o 

nome de “Arco do Sol”; 

2000   - Em 24 de março de 2000 foi inaugurado o novo 

terminal de passageiros pelo então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso, com 

capacidade para 1,5 milhão de viajantes ao ano. 

-Inaugurado o Rifóles Praia Hotel (Natal –Ponta 

Negra); 

- Inauguração do Praia Azul Mar (Ponta Negra – 

Natal); 

2001  - Deliberação Normativa nº 419/01, de 

15/03/2001, Considerando a necessidade 

de estabelecer critérios e procedimentos 

para apoio a projetos de 

empreendimentos, obras e serviços de 

finalidade ou interesse turístico, para 

serem beneficiados com recursos do 

Orçamento Geral da União, a diretoria da 

Embratur (Instituto Brasileiro de 

Turismo) cria o Programa Nacional de 

Infraestrutura Turística (PROINTUR). 

- É inaugurado o Pestana Natal , do grupo 

português Pestana, primeiro grupo internacional a 

se instalar em Natal; 

- Inauguração do Divi-Divi Praia Hotel (Ponta 

Negra – Natal); 

2002  - Deliberação Normativa nº 429, de 

23/04/2002, Embratur (Instituto 

Brasileiro de Turismo) define parâmetros 

para o novo Sistema de Classificação dos 

Meios de Hospedagem. Os novos 

regulamentos alteram integralmente o 

processo de classificação dos meios de 

hospedagem e consolidam disposições 

dispersas na legislação referentes à 

- Inauguração do Marítima Hotel (Ponta Negra – 

Natal); 

- Inauguração do Arreio de Ouro Hotel (Ponta 

Negra – Natal); 
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atividade hoteleira. 

- Criação do DNIT (Departamento 

Nacional de Infraestrutura de 

Transportes); 

2003 - A OMT torna-se uma 

agência especializada das 

Nações Unidas; 

- Criação do Ministério do Turismo, de 

acordo com a Lei nº 10.683, de 28 de 

maio de 2003 com incorporação da 

EMBRATUR e nova organização 

administrativa do turismo em nível 

nacional: EMBRATUR (promoção e 

marketing do produto turístico brasileiro), 

Secretaria Nacional de Políticas de 

Turismo (planejamento e articulação) e 

Secretaria Nacional de Desenvolvimento 

do Turismo (implantação de infra-

estrutura turística); 

- É instituído o “Plano Nacional do 

Turismo: diretrizes, metas e programas 

(2003-2007)” 

- O Decreto º 4.898, de 26/11/2003, 

define que foram transferidas da 

Embratur (Instituto Brasileiro de 

Turismo) para o Ministério do Turismo 

as competências relacionadas ao 

cadastramento de empresas turísticas. 

Além disso, ficam transferidas as 

obrigações e os acervos técnico e 

patrimonial utilizados no desempenho 

das atividades. 

- Inauguração do D Beach Resort (Ponta Negra – 

Natal); 

- Inauguração do Esmeralda Praia Hotel (Ponta 

Negra – Natal); 

- Inauguração do Blue Marlin Hotel (Ponta Negra 

– Natal); 

- Inauguração da Pousada Azzurra (Ponta Negra – 

Natal); 

2004  - Implantação do Programa de 

Regionalização Turística “Roteiros do 

Brasil”; 

- É inaugurado o Quality Suites Natal (Ponta 

Negra – Natal); 

- Inauguração do Safari Hotel (Ponta Negra – 
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-Lançamento do Salão Brasileiro de 

Turismo; 

Natal); 

2005  - A Portaria nº 57 de 25/05/2005, 

estabelece os procedimentos e requisitos 

necessários para o cadastramento das 

sociedades empresárias, das sociedades 

simples e dos empresários individuais no 

Ministério do Turismo. 

 

- Inauguração do Midway Mall Shopping; 

- Inauguração do Araçá Praia Hotel (Ponta Negra 

– Natal); 

- Inauguração do Littoral Maximum Flat (Ponta 

Negra- Natal); 

- Inauguração do Ponta Negra Hotel (Natal); 

2006  - É criado o Sistema Brasileiro (SBTVD-

T), o sistema de televisão e portáteis 

digital;  

- A Embratel é vendida para a empresa 

mexicana Telmex, que passa a deter 

96,4% do capital social; 

- Entra em operação o “Sehrs Natal Grand Hotel 

Resort” em 20/02/2006. 

- Inauguração do Golden Tulip lnteratlantico 

(Petrópolis –Natal); 

- Inauguração do Ponta Negra Beach (Natal); 

-Inauguração do Paradise Flat (Ponta Negra – 

Natal); 

2007  - É instituído o “Plano Nacional de 

Turismo: uma viagem de inclusão (2007-

2010)” 

- Inauguração do Norte Shopping; 

- Inaugurado o Blue Marlin Resort e Spa (Praia de 

Cotovelo – Parnamirim); 

- Inauguração do Holiday Inn Express (Ponta 

Negra- Natal); 

- Inauguração do Topical Eco Resort (São José de 

Mipibu); 

- Inauguração do Varandas de Ponta Negra 

(Natal); 

- Inauguração do Terrazzo Ponta Negra Hotel 

(Natal); 

2008  - É sancionada a Lei Geral do Turismo 

(Lei 11.771 de 17/09/2008); 

- A Portaria nº 171, de 19/09/2008, 

estabelece regras e critérios para apoio a 

projetos de promoção de eventos e 

- Inauguração do Pontalmar Praia Hotel (Ponta 

Negra – Natal); 

- Inauguração do Coral Plaza (Ponta Negra- 

Natal); 

- Inauguração do Intercity Premium Natal  (Areia 
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divulgação do turismo brasileiro no 

mercado nacional. Revogada pela 

Portaria 153/2009. 

Preta –Natal); 

2009  - A Portaria nº 153, de 06/10/2009, 

revoga a portaria 171/2008 e institui 

regras e critérios para a formalização de 

apoio a eventos do turismo e de 

incremento do fluxo turístico local, 

regional, estadual ou nacional. 

- É lançada a portabilidade numérica 

entre as operadoras de telefonia fixas; 

- Inauguração do Ponta do Sol Praia Hotel (Ponta 

Negra – Natal); 

 

2010  - A Portaria nº 73, de 30/09/2010, altera o 

artigo 17, da Portaria nº 153, de 06 de 

outubro de 2009, que institui regras e 

critérios para a formalização de apoio a 

eventos do turismo e de incremento do 

fluxo turístico local, regional, estadual ou 

nacional. 

- A Portaria nº 88, de 10/12/2010, institui 

regras e critérios para a formalização de 

apoio a eventos que visem ao 

desenvolvimento, à promoção, à 

comercialização e à divulgação do 

turismo em âmbito nacional, de acordo 

com os objetivos da Política Nacional de 

Turismo - PNT, mediante a gestão 

descentralizada em consonância com o 

disposto na Lei do Turismo, 

proporcionando a expansão do mercado 

interno e a inserção efetiva do País no 

cenário turístico mundial. 

- A Portaria nº 17, de 12/02/2010, tem 

- Inauguração do Travel Inn Praia Bonita Resort e 

Convetions (Camurupim- Nísia Floresta); 



248 

 

 

 

 

 

como objeto, tornar sem efeito o 

Regulamento do Sistema Oficial de 

Classificação de Meios de Hospedagem 

aprovado pela Deliberação Normativa da 

EMBRATUR nº 429, de 23 de abril de 

2002 e revogar a Deliberação Normativa 

da EMBRATUR nº 376, de 14 de maio 

de 1997. 




