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Foto 1.
Primeira equipe  
da SETUR (1969) 

Fonte: Arquivo pessoal  

de Franklin Garcia (2018)
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Foto 2.
Equipe da SETUR  
no seu cinquentenário (2019) 

Fonte: Natal, SETUR (2019)
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APRESENTAÇÃO
 

Cinco décadas de turismo na Cidade do Natal: trajetória da 
Secretaria Municipal de Turismo de Natal (SETUR), por 
diversos autores e organização de Andréa Virginia Sousa 

Dantas, Maria de Fátima Braga e Valdiléia Oliveira de Lima, é re-
sultado do trabalho de pesquisa profundo e detalhado que recupera 
os 50 anos da SETUR.

Capítulo a capítulo, página a página, o livro perpassa os mo-
mentos marcantes e construtivos da história do turismo na cidade 
e da atuação da secretaria, propõe uma leitura do passado e apon-
ta as dificuldades, crises e superações ao longo do tempo. Avança 
década a década, até os dias atuais, resgatando fatos e aconteci-
mentos, a memória e os depoimentos dos envolvidos, as mudan-
ças de denominação da pasta, os direcionamentos e os papéis que 
assumiu de acordo com as circunstâncias de cada momento.

Tudo começa nos primórdios do turismo em Natal, acom-
panha o surgimento e desenvolvimento de uma rede hoteleira e a 
atuação da secretaria na promoção de eventos e participação em 
feiras e congressos, assinala a inclusão de Natal na rota turística 
nacional e sua escolha como destino turístico internacional, regis-
tra as comemorações dos 400 anos da cidade e a escolha da cidade 
para a Copa do Mundo FIFA 2014.
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O presente também já é história. Os projetos em andamento 
também estão contemplados. A secretaria se volta para qualifica-
ção dos profissionais do turismo, educação ambiental, projetos de 
cultura e gastronomia, roteiros histórico-culturais e de educação 
para o turismo e se dedica ao completo apoio ao setor turístico, 
demonstrando que o futuro da cidade também sempre passou e 
passa pelo turismo.

O livro, assim, se lança como um registro necessário e bem-
vindo para a cidade reconhecer a importância do turismo para a 
economia e o desenvolvimento local e o importante protagonismo 
da secretaria neste processo contínuo.

 Joham Alves Xavier
Secretário Municipal de Turismo de Natal
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PREFÁCIO
 

H istoriar a atividade turística em nossa cidade, através 
das múltiplas ações da Secretaria Municipal de Turismo 
(SETUR) ao longo de cinco décadas, é de fundamental 

importância para projetarmos os rumos dessa importantíssima 
atividade, que é a principal fonte de recursos de Natal.

A história da SETUR se confunde com e até se antecipa à pró-
pria história da atividade na cidade. O ponto de inflexão se dá na 
década de 1980, quando efetivamente Natal se projetou no cenário 
nacional, de onde nunca mais saiu. Desde então, muitas têm sido as 
atitudes e ações dos setores público e privado para que essa ativida-
de atingisse a marca da excelência que tem hoje com meios de hos-
pedagem variados que atendem desde o público jovem que vem em 
busca da aventura nas praias da nossa região até o turista interna-
cional mais exigente quanto às condições sanitárias e de conforto.

Enfim, falar do turismo em Natal e, mais do que isso, preservar 
sua memória, é fundamental para vermos de onde saímos, onde esta-
mos e até planejar aonde queremos chegar. As belezas e encantamen-
tos, a natureza já nos deu. Muitos homens e mulheres construíram 
uma infraestrutura turística reconhecida. Mas essa é uma atividade 
dinâmica. Uma atividade que requer constante aperfeiçoamento e 
melhorias. Requer estar conectado com o marketing nacional e inter-
nacional diante de uma concorrência de múltiplos destinos.
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Por tudo isso, é que esse resgate histórico nos ajuda a com-
preender melhor a vocação turística que a nossa gente vem de-
senvolvendo desde os anos 70 do último século como alternativa 
econômica para o nosso crescimento e para a valorização do nos-
so rico patrimônio histórico e cultural e ainda colaborando sobre-
maneira para a preservação de nossa bela diversidade paisagística, 
de uma cidade montada sobre dunas entre o rio e o mar.

Esta obra merece leitura atenta, pois trata de uma atividade 
das mais importantes nas questões relativas à geração de emprego 
e renda, como também na criação de novos negócios, que devem 
estar em consonância com a preservação ambiental e social. Sig-
nifica dizer construir uma cidade boa para os que nela habitam, 
incluindo-se aí melhoria na infraestrutura em geral, saneamento 
básico, serviços de saúde, meios de hospedagem e de transporte, 
serviços alimentares, artesanato, comércio, serviços de lazer e en-
tretenimento, dentre muitos outros.

Quis o destino que esse cinquentenário caísse justamente na fase 
de enfrentarmos o maior desafio nos últimos 100 anos. Uma pande-
mia que assola e assusta e que já gerou milhares de reais de prejuízo à 
economia, em especial ao turismo, impedido de existir para se respei-
tar as normas e tentar diminuir a transmissão da doença.

Este é, portanto, um valoroso guia para assimilarmos melhor 
o futuro tanto da Secretaria Municipal de Turismo quanto do des-
tino Natal na geopolítica econômica mundial.

 Álvaro Dias
Prefeito de Natal
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INTRODUÇÃO
ANDRÉA VIRGÍNIA SOUSA DANTAS

 

I
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Natal, minha cidade natal, é o cenário imóvel na 
minha memória. Natal foi a impressão primeira, 
o ambiente emocionador da minha meninice, 
adolescência e madureza. O homem é a cidade em 
que nasce. O Povo da minha cidade foi a minha 
curiosidade inicial, a pesquisa do repórter, a análise 
do estudioso. O Povo, na convivência, termina sendo a 
grande família anônima, na qual nós vivemos. Quem 
não tiver debaixo dos pés da alma a areia de sua terra 
não resiste aos atritos da sua viagem na vida, acaba 
incolor, inodoro e insípido, parecido com todos.

(Luís da Câmara Cascudo)
 
Essa é uma terra de um deus mar
De um deus mar que vive para o sol
E esse sol está muito perto daqui
Venha e veja tanto quanto pode se curtir
[…]
Isso é Natal, ninguém se dá muito mal
Como dizem pessoas quase sem se sentir
Linda baby, baby linda, volte sempre aqui.

(Pedro Mendes)

 

R esgatar cinquenta anos de trabalho e de esforço dedica-
dos ao setor do turismo em Natal/RN, não é tarefa fácil. 
Esse foi o pedido especial que nos fez Christiane Alecrim 

em setembro de 2018, à época Secretária Municipal de Turismo de 
Natal – aliás, segunda Secretária mulher e primeira Bacharel em 
Turismo a comandar a pasta. Como turismóloga, Christiane tem 
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a sensibilidade de unir a Academia ao trabalho realizado na Secre-
taria, aproximando dois campos que por vezes parecem tão dis-
tantes, haja vista as dificuldades que o serviço público enfrenta em 
todas as esferas, a depender do tom político e da crise econômica 
do momento. Nada retrata tão bem isso quanto a própria Secretaria 
Municipal de Turismo: apesar dos vários discursos acalorados de 
gestores ao longo do tempo em favor desse setor promissor, tendo 
servido por décadas como base produtiva da economia municipal, 
é constantemente relegado a segundo plano em detrimento de ou-
tras tantas demandas sociais mais urgentes, como as da educação, 
da saúde, da segurança pública. Aspectos mesmos que são parte in-
tegrante do grande sistema representado por um destino turístico, 
que deve visar, acima de tudo, à melhoria da qualidade de vida do 
residente que nele habita.

Christiane Alecrim tinha sido desafiada, por sua vez, por 
Franklin Garcia, primeiro funcionário da SETUR, que acabara 
de escrever suas memórias de quase cinquenta anos dedicados ao 
turismo em Natal. Como a UFRN, através do seu Departamen-
to de Turismo, vinha de firmar um acordo de cooperação com a 
SETUR, esse pedido veio a calhar como uma das primeiras cola-
borações mais estreitas entre a Academia e o setor público mu-
nicipal no âmbito do turismo, ao lado do projeto já mais antigo, 
retomado do final dos anos 1990 (também realizado pelo Curso 
de Turismo da UFRN), “Educação para o Turismo”. Um ano após, 
eis aqui o fruto, resultado de um longo percurso que, como não 
poderia deixar de ser, foi repleto de percalços.
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Com a mudança de gestão municipal em janeiro de 2019, 
Christiane Alecrim sai da pasta de turismo; o projeto, que deveria 
contar com parte de financiamento interno da própria Universida-
de, via edital da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), é aprovado, 
mas sem recursos. O trabalho iniciado em sala de aula da disciplina 
de Gestão Pública do Turismo da Graduação em Turismo na 
UFRN, semestre letivo 2018.2, parece, assim, fadado a um fim 
precoce. Em março de 2019, Christiane Alecrim é convidada a 
retornar à pasta, dessa vez como Secretária Adjunta de Turismo 
Municipal. Respaldada pelo Secretário Fernando Fernandes, 
que apoiou plenamente o projeto, o pedido foi reiterado no mês 
de abril. O projeto pôde, então, recomeçar, ainda que com um 
prazo bastante exíguo: a obra deveria ser finalizada em meados de 
setembro de 2019, a tempo para sua publicação ainda no ano em 
que a SETUR celebra o seu cinquentenário.

Nessa etapa, os estudantes que participaram do primeiro 
esboço do livro estão já ocupados com tarefas de outras disciplinas, 
trabalhos de conclusão de curso, projetos profissionais. Uma nova 
equipe é formada com antigos alunos, agora bacharéis em Turismo 
e engajados na temática, e com a presença de uma das maiores 
especialistas no turismo do Rio Grande do Norte, a Professora 
Jurema Márcia Dantas da Silva.

Do início das reuniões, em maio de 2019, até a finalização 
desse projeto, em outubro do mesmo ano, a equipe sofreu uma 
nova redução, ocasionada pelo conflito com uma série de even-
tos de ordem pessoal e profissional. Deixamos registrados nos-
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sos profundos agradecimentos a Assuero Correia de Lima Melo 
e a Pedro Henrique Correia do Nascimento de Oliveira, antigos 
alunos da disciplina de Gestão Pública do Turismo, a quem os 
compromissos profissionais e acadêmicos nos furtaram de sua 
presença na metade do percurso, mas cujas contribuições nas dis-
cussões enriqueceram este trabalho. À professora Jurema, que a 
contragosto não pôde continuar com a equipe, dedicamos essa 
obra, esperando que esteja à altura de tão pertinentes contribui-
ções com o resgate de documentos inéditos, sugestões perspicazes 
e notas metodológicas relevantes feitas durante as reuniões das 
quais participou. O mérito deste trabalho também é dela; o des-
mérito, inteiramente nosso.

Estabelecido o objetivo, qual seja, realizar um resgate histó-
rico das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Turis-
mo em Natal, contextualizando-as nos cenários local e nacional 
do turismo em uma linha cronológica, faltava-lhe atribuir um 
plano metodológico adequado. Logo quando da primeira reu-
nião realizada em setembro de 2018 na sede da SETUR, ficou 
decidido que, em razão da escassez de registros documentais 
mantidos pela Secretaria após todas as mudanças – tanto de ges-
tões, quanto de espaços físicos – ter-se-ia que recorrer, além da 
pesquisa bibliográfica, à técnica da entrevista em profundidade. 
Foram selecionadas inicialmente pela SETUR cerca de dez per-
sonalidades que fariam, com seu testemunho, o levantamento e a 
descrição detalhadas de momentos marcantes vividos na gestão 
municipal do turismo.
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Após a consulta e o aval positivo da Direção do Centro de Ciên-
cias Sociais Aplicadas (CCSA) da UFRN, por intermédio do Coor-
denador do Curso de Turismo, o Professor Michel Vieira, foram rea-
lizadas oito entrevistas filmadas pelo competente Renato Maia do 
Laboratório de Audiovisual do NEPSA II entre os meses de maio 
a agosto de 2019. Novamente, não temos palavras para agradecer a 
disponibilidade voluntária e a excelência do trabalho de Renato. Ou-
tras entrevistas gravadas apenas em áudio foram concedidas a mem-
bros desta equipe e do pessoal da SETUR, que também trabalhou 
de forma incansável na coleta de dados e na redação de partes deste 
livro. As pessoas entrevistadas para esta obra encontram-se listadas 
a seguir, na ordem da realização das entrevistas:1

•	 Franklin Delano Meira Garcia (entrevista em vídeo): primeiro fun-
cionário da SETUR;

•	 Liszt Coutinho Madruga (entrevista em vídeo): jornalista de turismo, 
irmão do antigo Secretário de Turismo de Natal Woden Madruga (1986-
1987), antigo assessor de imprensa da SETUR, atual presidente da Asso-
ciação Brasileira de Jornalistas de Turismo (ABRAJET/RN);

•	 Itamar Azevedo de Oliveira (entrevista em áudio): Secretário de Tu-
rismo de Natal durante duas gestões (1987-1988; 1990-1992);

•	 Cristina Lira (entrevista em vídeo): jornalista de turismo, apresen-
tadora de televisão e atual assessora de imprensa da Secretaria de 
Estado do Turismo do RN;

•	 Antônio Roberto Rocha (entrevista em vídeo): jornalista de turis-
mo, antigo assessor de imprensa da SETUR, diretor do Fórum de 

1     Destaca-se que todos os entrevistados concordaram expressamente com a reprodu-
ção de imagens e palavras proferidas durante as entrevistas. Sua autorização encontra-se 
registrada em áudio e/ou vídeo, concedidas durante as entrevistas e com o testemunho 
na quase totalidade dos casos de Renato Maia.
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Turismo do RN e da Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do 
Rio Grande do Norte (FEMPTUR);

•	 Carlos Jussier Trindade dos Santos (entrevista em vídeo): diretor da 
extinta Empresa de Promoções Turísticas do Rio Grande do Norte 
(EMPROTURN) (1979-1983);

•	 Paulo Macedo2 (entrevista em áudio e em vídeo): jornalista de turis-
mo e colunista social, apresentador de televisão e primeiro Secretá-
rio de Turismo de Natal;

•	 Christiane Alecrim (entrevista em vídeo): Secretária de Turismo de 
Natal (2017-2018), atual Secretária Adjunta de Turismo;

•	 Fernando Fernandes (entrevista em vídeo): duas vezes Secretário de 
Turismo de Natal (1999; 2019-2020);

•	 Francisco Soares Júnior (entrevista em áudio): Secretário de Turis-
mo de Natal (2009-2010).

Esta lista está longe de esgotar todas as pessoas que mereciam 
ser ouvidas para a pesquisa deste livro. Ela foi selecionada por 
dois motivos principais: relevância para a história da Secretaria 
Municipal e facilidade de contato, haja vista a constrição de tempo 
para a finalização dos trabalhos. Tais testemunhos passarão a 
constar de um arquivo audiovisual da SETUR, representando uma 
nova fonte de informação inestimável para futuras pesquisas e 
estudos na temática da gestão pública do turismo de Natal e do Rio 
Grande do Norte.

2       Registra-se aqui o nosso pesar pelo falecimento em julho de 2020 deste que foi o 
primeiro Secretário de Turismo de Natal. Deixou-nos também alguns meses mais cedo 
no mesmo ano o funcionário da SETUR Francisco Maximiano Bezerra. Max participou 
ativamente desta obra com o fornecimento de informações valiosas e com parte da re-
dação do Capítulo 6. Ambos deixaram um importante legado que perdurará muito além 
de suas vidas terrenas. Que descansem em paz.
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Outras fontes preciosas de coleta de dados primários 
que merecem destaque, foram: o relatório, em tom de resgate 
histórico, da Secretaria Municipal, publicado em 2004 durante a 
gestão da primeira Secretária mulher, Wilma Sampaio, intitulado 
A evolução histórica da SECTUR no contexto socioeconômico da 
Cidade do Natal (2004-1968); e os dois encartes do extinto Diário 
de Natal, produzidos pelo historiador Itamar de Souza e que 
tratam do turismo no Rio Grande do Norte antes e depois da Via 
Costeira (1999a; 1999b).

Essa pesquisa documental só foi possível graças à contribuição 
da Professora Jurema, que forneceu os documentos supra 
mencionados tanto de forma direta, quanto por intermédio de 
Franklin Garcia. A preocupação da Professora Jurema, aliás, 
era que a equipe não produzisse nada baseado na mera menção; 
uma nota pertinente sua, e que pontuou todo o nosso trabalho de 
pesquisa, foi a busca por evidências para corroborar as ações ditas 
como realizadas. Desta forma, se algumas atividades não foram 
mencionadas nesta obra, não significa dizer que elas não foram 
executadas; apenas que não se pôde encontrar evidências suficientes 
de sua realização. Esse posicionamento visou apenas atestar do 
rigor e da credibilidade do trabalho de pesquisa aqui apresentado.

Quando não se pôde validar os testemunhos pela pesquisa 
documental, recorreu-se à pesquisa bibliográfica, tomando o 
cuidado de empregar apenas autores consagrados, que puderam 
preencher alguns dos lapsos quando a informação era deveras 
escassa, especialmente em termos estatísticos. Nesse sentido, 
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merecem destaque os trabalhos de Keila Brandão Cavalcanti, 
fundadora do Curso de Turismo da UFRN e que produziu sua 
dissertação de mestrado sobre o Projeto Parque das Dunas/Via 
Costeira; e o outro trabalho de referência de Maria Aparecida 
Pontes da Fonseca (2005), professora do Departamento de 
Geografia e pesquisadora vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Turismo da UFRN (PPGTUR), igualmente com 
uma produção acadêmica (no caso, sua tese de doutorado em 
Geografia) que é referência no que diz respeito ao PRODETUR/RN 
em sua primeira fase. Estes e vários outros autores de excelência, 
a maioria da terra, que são devidamente referenciados ao final de 
cada capítulo desta obra, constituíram a base bibliográfica dos 
dados secundários coletados para esta pesquisa.

Nunca é demais reiterar que a história contada em linha 
cronológica por décadas nas páginas a seguir, iniciando por 
uma breve contextualização, no capítulo primeiro, do cenário 
convergente para a criação da Secretaria Municipal de Turismo e 
Certames em janeiro de 1969, e pelo capítulo sexto, em guisa de 
conclusão, das ações desenvolvidas nos últimos anos pela SETUR, 
está longe de esgotar todo o empreendimento realizado por 
inúmeros gestores, servidores, profissionais e empreendedores do 
turismo em Natal. As eventuais omissões são justificadas, como 
dito anteriormente, seja pela falta de evidência documental; seja 
pela barreira temporal para uma pesquisa mais aprofundada; 
seja ainda por não se considerar que constituíram as ações mais 
emblemáticas da década em questão, haja vista que esta obra teve 
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por bem a autoimposição de um limite no número de páginas, a 
fim de convidar, e não de afastar, à sua leitura.

Finalmente, em nome do petit comité que restou ao final, 
composto por apenas três pesquisadoras voluntárias e infatigáveis, 
deixo aqui o agradecimento por nos ter sido confiada esta tarefa 
quase hercúlea, mas ao mesmo tempo tão satisfatória. Encerro 
esta introdução com a certeza das nossas limitações, que poderão, 
por outro lado, ensejar novas edições revisadas e ampliadas deste 
livro. Até mesmo porque a história de nossa cidade Natal e da 
sua Secretaria Municipal de Turismo assim o merecem. Encontro-
me, apesar de tudo, convicta da contribuição para o resgate de tão 
importante parcela da história de Natal, uma cidade que, como se 
poderá constatar ao longo da leitura, reinventa-se constantemente 
pelo e para o turismo.

Andréa Virgínia Sousa Dantas
Professora e Pesquisadora do  

Departamento de Turismo da UFRN
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O turismo como suporte à indústria  
e ao comércio no Rio Grande do Norte

N o Brasil, tanto a revolução industrial quanto o turismo 
se instauram, segundo Souza (1999), na década de 1930 
após a Revolução, que marca a passagem de um país 

agrícola a um país predominantemente urbano-industrial.

O Rio Grande do Norte, ao contrário de outros estados 
nordestinos como Bahia, Pernambuco e Ceará, somente chegou 
a participar deste processo de industrialização de forma tardia 
(Cavalcanti, 1993). A II Guerra Mundial, entretanto, veio a 
modificar essa realidade. A instalação da Base Aérea Norte-
Americana introduz o uso das praias na sociedade natalense, 
entre outros modismos, como espaços de lazer incorporados ao 
território da capital (Knafou, 1991).

Aliado a esse contexto mundial mais amplo, no pós-guerra 
dos anos 1950, a economia urbana se fortaleceu com a expansão 
industrial da região Sudeste, cujo dinamismo se irradiou para 
outros setores da economia, bem como para outras regiões.

O avanço do processo de industrialização teve seus reflexos 
positivos no setor turístico. Na região Nordeste, convém destacar 
a criação, em 1953, de dois órgãos municipais de turismo em 
Salvador e Recife. Especificamente no Rio Grande do Norte, 
destaca-se a construção, em 1954, do Hotel Tungstênio em Currais 
Novos e o início da construção do Hotel Vila do Príncipe, na 
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cidade de Caicó, pelo governo de Dinarte Mariz (1960-1955), de 
modo a atender à demanda do fluxo de visitantes motivados pelos 
negócios ligados, respectivamente, à mineração e ao algodão.

Neste sentido, é inegável a importância da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Criada em 1959 
pelo governo de Juscelino Kubitscheck, ela acabou direcionando 
investimentos para o fortalecimento do setor turístico, apesar de 
seu enfoque ter sido inicialmente o de reforçar a industrialização 
dentro da política desenvolvimentista do Estado, tanto na esfera 
federal, quanto na estadual.

Na verdade, a SUDENE representa um divisor de águas não 
só na economia potiguar, mas em todo o cenário econômico 
da região Nordeste. Através da implementação de uma série de 
diretrizes preconizadas pela mesma, contidas em Planos Diretores3 
de caráter eminentemente industrializante, desconsiderando a 
complementaridade do setor agrícola e estimulando a iniciativa 
privada (tanto nacional quanto estrangeira) através de incentivos 
fiscais,4 seus resultados mais contundentes se fizeram sentir 

3     Foram quatro os Planos Diretores elaborados pela SUDENE: I PD (1961-1963), 
II PD (1963-1965), III PD (1966-1968) e IV PD (1969-1973) (Maranhão, 1984 apud 
Cavalcanti, 1998).
4       Um dos mecanismos de incentivo fiscal de maior significância para o Nordeste é o 
conhecido mecanismo 34/18, que dá origem ao Fundo de Investimentos para as regiões 
Norte e Nordeste (FINOR). Inicialmente por decisão do Congresso Nacional, os incen-
tivos fiscais estabelecidos pelo artigo 34 do I PD permitiram uma redução de até 50% 
do imposto de renda devido à União, para que as empresas de capital 100% nacional 
investissem no Norte e Nordeste. Posteriormente, esses incentivos foram estendidos a 
empresas de capital estrangeiro, através do artigo 18 do II PD. Daí a origem do nome 
mecanismo 34/18 (Cavalcanti, 1993).
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na atividade turística do Nordeste como um todo, através da 
expansão de sua rede hoteleira.

O setor de transportes também recebeu elevados investimen-
tos, favorecendo o desenvolvimento do turismo do Nordeste, que 
passou a receber fluxos turísticos pela via rodoviária. Cabe desta-
car, no mesmo período, o papel de fundamental importância do 
governo de Aluízio Alves, na abertura do Rio Grande do Norte 
tanto à industrialização quanto ao turismo, que se beneficiaria du-
plamente das infraestruturas urbanas e de acessos, por um lado, 
e do fluxo crescente de visitantes motivados pelos negócios, por 
outro. Iniciado em 1961 (de 1961 a 1966), o governo de Aluízio 
Alves aderiu prontamente à visão desenvolvimentista fundada na 
industrialização preconizada pela SUDENE.

Assim, contando com recursos financeiros próprios, da 
Aliança para o Progresso,5 do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e do Governo Federal, o governo do Rio Gran-
de do Norte conseguiu viabilizar a construção de cinco hotéis es-
taduais (Cavalcanti, 1993; Santos, 2005): Hotel Internacional dos 
Reis Magos, em Natal; Hotel de Mossoró; Hotel de Caicó; Hotel de 
Angicos; Hotel Balneário de Olho d’Água do Milho, em Caraúbas.

5       A Aliança para o Progresso (Alianza para el Progreso) foi um programa de ajuda 
econômica e social dos Estados Unidos para a América Latina, proposto oficialmente 
pelo Presidente John F. Kennedy em 1960 e aprovado por todos os países latino-ameri-
canos – com exceção de Cuba – em Punta del Este, Uruguai, em 1961. A Aliança, que 
projetava um fundo de investimento econômico na ordem de US$ 20 bilhões, teve a du-
ração de 8 anos e representou uma forma de resposta dos Estados Unidos à Revolução 
Cubana, ocorrida alguns anos antes. Em 1969, a Aliança foi extinta por Richard Nixon 
(Sousa Dantas, 2005).
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Concomitante à construção dos equipamentos hoteleiros es-
taduais, o governo de Aluízio Alves cria a Superintendência de 
Hotéis e Turismo (SUTUR), através do Decreto nº 4.284, de 16 de 
setembro de 1964, para administrar os equipamentos hoteleiros e 
a nascente atividade turística no RN.

Primeira metade do século XX:  
modernização e “invenção turística” de Natal

Antes da onda de modernização urbana e de industrializa-
ção estimulada pela SUDENE, pela Aliança para o Progresso e 
pelo Banco Interamericano, Natal já tinha passado por vários pro-
cessos de modernização urbana. Segundo Medeiros et al. (2009, 
apud Vianna, 2017), Natal adentra o século XX esboçando trans-
formações, como a construção de vias intermunicipais, o incre-
mento das atividades portuárias e aeroportuárias, a atração de 
comerciantes e a instalação de infraestrutura para acolher esses 
visitantes de negócios.

Apesar dos seus ares provincianos tão ressaltados por Câmara 
Cascudo (Vianna, 2017; Dantas, 2003) e que tanto encantaram o 
ilustre “turista aprendiz” Mário de Andrade em sua estada por Natal 
entre dezembro de 1928 e fevereiro de 1929 a convite de Cascudo 
(Dantas, 2003),6 o fato é que Natal inaugura o século XX com o 
firme propósito de modernizar suas estruturas e se desembaraçar 

6      O escritor Mário de Andrade talvez tenha sido o “inventor” de Natal como lugar 
turístico, de acordo com a teoria do geógrafo francês R. Knafou (1991).



28

do estigma de ser uma capital só no nome.7 Assim, ainda antes do 
cenário nacional de modernização que se seguiu após a Revolução 
de 1930 (Vianna, 2017; Dantas, 2003), três eventos principais 
marcam esse desejo de modernidade da capital potiguar e que iriam 
contribuir para uma espécie de atividade turística embrionária – 
considerando-se como o grande divisor de águas do turismo em 
Natal, defendido por Souza (1999a), Cavalcanti (1993), Fonseca 
(2005), somente para citar alguns, a construção da Via Costeira no 
final dos anos 1970 e início dos anos 1980. São eles:

•	 os planos diretores de urbanização;

•	 a construção de pistas de pouso em Natal e Parnamirim;

•	 a construção de hotéis e hospedarias no bairro da Ribeira.

A preocupação com o crescimento da cidade se concretizou 
em três planos de intervenção urbanística implementados na 
primeira metade do século XX (Queiroz, 2010; Natal, 2004):

1º) Em 1901, sob a Presidência da Intendência Municipal 
de Natal de Joaquim Manuel Teixeira de Moura (1909-1898) e o 
Governo do Estado de Alberto Maranhão (1904-1900): o Plano 
Polidrelli ou Plano Cidade Nova.

7        Faz-se referência aqui ao fato de Natal ter surgido já como cidade, sem ter a exten-
são populacional que é comumente associada a um povoamento desse gabarito. O histo-
riador Rocha Pombo (apud Dantas, 2003) relata em 1922 o seu assombro para com essa 
cidade de direito, mas não de fato, mesmo passados séculos desde a sua criação: “‘Natal, 
que é o primeiro núcleo de população que ali se forma, até princípios do século XIX não 
passava, pelas suas proporções, de uma pequena aldeia’. Para comprovar essa assertiva 
e descrever Natal, Pombo apoiou-se largamente no relato (e no espanto) oitocentista de 
Koster. Este ‘(por volta de 1810 ou 1811) admirou-se muito de que se desse o nome de 
cidade a um grupo de casas menor do que muitas aldeias’” (Dantas, 2003, p. 77).
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Plano nomeado segundo o agrimensor italiano responsável 
por sua elaboração, Antonio Polidrelli. O plano cria o bairro 
Cidade Nova, atualmente desdobrado nos bairros Petrópolis e 
Tirol. Cabe ressaltar que o bairro do Alecrim foi criado a partir 
da comunidade rural de Refoles em 1911, sendo considerado o 
quarto bairro mais antigo de Natal (Queiroz, 2010).

2º) 1929, sob a Intendência Municipal de Omar O’Grady 
(1930-1924) e o Governo do Estado de Juvenal Lamartine de Faria 
(1930-1928): o Plano Geral de Sistematização de Natal.

Popularmente conhecido como Plano Palumbo, de autoria 
do arquiteto italiano Giácomo Palumbo. Esse plano visionário, 
precursor da atual Via Costeira (informação verbal),8 previa o 
crescimento planejado de Natal para comportar de 35 mil habitantes 
em 1929 a 100 mil habitantes dentro de 50 anos (Natal, 2004).

3º) 1935, sob a gestão dos Prefeitos Municipais José Bilro 
(1935-1933) e Gentil Ferreira de Souza no seu segundo mandato 
(1940-1935), e a intervenção federal do Rio Grande do Norte de 
Mário Câmara (1935-1933) e Rafael Fernandes Gurjão (-1935
1943): Plano Geral de Obras ou Plano de Expansão de Natal, de 
autoria do Escritório Saturnino de Brito.

Esse plano se centrou na higienização, no saneamento e na saúde 
de Natal, criando o abastecimento de água encanada, uma parte do 
esgotamento sanitário e a abertura de novas avenidas e praças.

8       Entrevista filmada concedida por Santos, C. Jussier T. dos. Entrevista V. [4 jun. 2019]. 
Entrevistadora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo .mp4 (53 min.)
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Para se ter uma ideia, o plano urbanístico seguinte somente 
seria criado em 1967, sob o Governo do Estado de Walfredo 
Gurgel e a Prefeitura de Agnelo Alves.

Um outro fator de “modernidade”, que apresenta uma relação 
direta com o turismo, advém do pouso e decolagem de aviões e 
hidroaviões que faziam o trajeto entre a Europa e a América Latina. 
Devido à sua localização geográfica, que favorecia as paradas para 
reabastecimento e a conexão com a capital do Brasil (na época, 
Rio de Janeiro) e da Argentina, Natal chega a ser nomeada “Cais 
da Europa”, ainda antes de ser a “Cidade do Sol” ou a “Noiva do 
Sol” (Vianna, 2017).

De acordo com a doutora em Arquitetura e Urbanismo A. 
Vianna (2017), o Governador do Estado Juvenal Lamartine de 
Faria, “responsável por inúmeras mudanças significativas para a 
‘ascensão’ de Natal ao patamar da cidade ‘civilizada’, tão ansiado 
pela classe intelectual e pelas elites da época” (2017, p. 2), funda 
com Fernando Pedroza o Aeroclube do Rio Grande do Norte em 
1928, além de construir 25 campos de pouso no RN.

O campo Parnamirim Field, construído pela companhia 
aérea francesa Latécoère (Air France) e pela italiana Ala Litoria 
(LATI), (Oliveira, 2014  apud Viana, 2017), iria suprimir as demais 
pistas de pouso e concentrar as operações da base aérea aliada dos 
Estados Unidos.

Antes disso, contudo, um número significativo de hotéis 
começa a surgir no bairro da Ribeira, próximo de onde pousavam 
vários hidroaviões e de onde se localizavam os escritórios das 
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principais empresas aéreas da época: a Compagnie Générale 
Aéropostale (francesa), a Condor (alemã), a Panair do Brasil 
(representante da americana Pan-American) e a Ala Littoria 
(italiana). Isso é prova, atesta Vianna (2017, p. 5), de que “a história 
da aviação de Natal caminha lado a lado com o crescimento da 
atividade hoteleira na cidade”.

Ainda de acordo com Vianna (2017), a presença de visitantes 
em Natal ocasionada pela facilidade de transportes, já no final da 
década de 1920 e início dos anos 1930, leva à criação de inúmeros 
hotéis e hospedarias, alguns até mesmo de luxo, bem antes do que 
se convenciona considerar ser o primeiro hotel de Natal: o Gran-
de Hotel. O edifício do Grande Hotel foi inaugurado solenemente 
na noite do dia 13 de maio de 1939 com um baile promovido pela 
Associação Feminina de Atletismo (Souza, 1999). Planejado pelo 
francês Georges Munier9 e construído pelo Interventor Rafael Fer-
nandes Gurjão e pelo engenheiro Gentil Ferreira de Souza, na épo-
ca Prefeito de Natal, ele recebeu as principais personalidades civis e 
militares mundiais durante a II Guerra Mundial, sendo considera-
do o hotel mais importante de Natal na época (Natal, 2007).

O Grande Hotel tornou possível a acolhida de visitantes in-
ternacionais nos patamares aos quais estes estavam habituados na 
época, chegando a receber personalidades do gabarito de Hum-
phrey Bogart, Al Johnson, Henry Fonda e Glenn Miller (Silva, 
2010). De fato, a II Guerra é considerada a “época de ouro” do 

9       Georges Munier foi um “Importante arquiteto que atuou no Nordeste brasileiro desde 
os anos de 1920 com obras em Fortaleza, Recife e Mossoró, nesta última realizando o Cine 
Pax em 1939” (Silva, 2010, p. 249, n. 71).
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Grande Hotel, pois trouxe a Natal mais de 10.000 militares es-
trangeiros, a maioria dos quais se hospedou ali e movimentou a 
economia e a sociedade natalenses. Quiçá seja por esse fato que os 
demais meios de hospedagem caíram no esquecimento em virtu-
de do esplendor que alcançou o Grande Hotel nesse período his-
tórico ímpar em que Natal passou de uma das mais provincianas 
e menos povoadas capitais brasileiras, para protagonista de um 
evento mundial de tal magnitude.

Passada a II Guerra, Natal entra em crise econômica, com 
a retirada dos militares norte-americanos e de seus dólares que 
antes circulavam nas suas ruas e comércios. Como consequência, 
o Grande Hotel entra em declínio e se transforma no birô político 
do seu arrendatário, Teodorico Bezerra (Souza, 1999), que o man-
terá em sua posse até a sua morte (Cavalcanti, 1993).

O pós-guerra (1945-1965):  
novo desenvolvimento da hotelaria potiguar

Passada a II Guerra Mundial, Natal retoma o ar provincial de 
outrora, tão comentado por Câmara Cascudo e Mário de Andrade 
(Dantas, 2003).

Entretanto, um outro fenômeno ocasionado durante a guerra 
continuava em pleno vapor: a exploração de minérios no Seri-
dó, especialmente em Currais Novos, que movimentava ainda um 
grande contingente de visitantes que vinham explorar e comercia-
lizar a scheelita. O Desembargador Tomaz Salustino constrói na 
época o hotel Tungstênio (1954), para atender a esses visitantes. 
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Entretanto, esses passavam inevitavelmente também pela capital 
do Estado; fazia-se necessário, portanto, expandir a rede hoteleira 
também em Natal.

Nesse período (pós-guerra), assume a Prefeitura de Natal Djal-
ma Maranhão (1956-1959), que junto ao então governador Dinarte 
Mariz, propôs ações de inovação para o turismo da cidade, com in-
tuito de fazer dela um conhecido destino turístico. De acordo com 
Bezerra Junior (2003 apud Silva, 2010, p. 249), Djalma Maranhão 
chegou a afirmar em 1956 que “o futuro de Natal está no turismo, 
nas belas praias, na sua paisagem que tanta atenção do soldado que 
durante a última guerra, lá estiveram [sic.]”. Como consequência, 
ele cria um Conselho Municipal de Turismo, apoiado pelas políticas 
de modernização da SUDENE, a fim de incentivar o setor turístico 
de Natal por meio da construção de infraestrutura urbana e hotelei-
ra. Interessante é notar que Natal é dotada de um Conselho Munici-
pal antes de possuir qualquer tipo de órgão público (departamento, 
secretaria) ligado ao setor, ainda que não se tenha qualquer notícia 
dos detalhes da composição e do funcionamento de tal conselho, 
nem das ações realizadas por ele.

O principal resultado dessas políticas incipientes de incenti-
vo ao turismo é a construção daquele que viria a ser um marco na 
hotelaria natalense e um grande ponto de polêmica nas décadas 
de 2000 e 2010: o Hotel Internacional Reis Magos, inaugurado em 
1965 com 53 apartamentos. O Hotel Reis Magos viria a projetar a 
cidade para o turismo de sol e mar, devido à sua localização pró-
xima à orla (Silva, 2010, p. 250).
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Apesar de inicialmente ter se escolhido a orla da praia de 
Areia Preta para a construção do Hotel Reis Magos, de acordo 
com Costa et al. (2016), foi preferida a orla da Praia do Meio de-
vido às condições de infraestrutura da Avenida Café Filho, dife-
rentemente de Areia Preta, que antes da Via Costeira ainda não 
possuía iluminação ou acessibilidade adequadas.

Não somente o Hotel Reis Magos se insere na política da SUDE-
NE de retirada do atraso do Nordeste com relação ao resto do país 
através do financiamento da construção de diversos hotéis na região 
(em um total de 37, sendo 14 na Bahia e 8 em Pernambuco), além 
de grandes rodovias asfaltadas ligando as principais capitais (como a 
construção da BR-304 ligando Natal a Fortaleza, e da BR-101 ligan-
do Natal a João Pessoa e Recife); mas também refletia a política do 
regime militar recém instaurado de Castelo Branco e, posteriormen-
te, Costa e Silva (Souza, 1999) de modernização do país.

Assim, no período da inauguração do Hotel Reis Magos, 
houve grandes incentivos em relação a investimentos para a ins-
talação de delegacias, restaurantes, bares e iluminação pública. 
O Hotel Reis Magos, além de sua relevância para o turismo em 
Natal, teve o papel de consolidar um modelo no município em 
que as atividades turísticas serão fomentadas pelo poder público 
e direcionadas para a urbanização das zonas costeiras, a começar 
pela sua capital (Costa et al., 2016).

A construção do Hotel Reis Magos se faz também em plena 
gestão de Aluízio Alves, que foi Governador do Estado de 1961 até 
janeiro de 1966, quando foi cassado pelo governo militar. Aluízio 
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Alves deu continuidade à política de dotar o Rio Grande do Norte 
de uma série de hotéis estatais, posteriormente cedidos à iniciativa 
privada, todos financiados com recursos da Aliança para o Progres-
so, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Gover-
no Federal e de recursos próprios. O Hotel Reis Magos foi um dos 
quatro hotéis construídos no governo de Aluízio Alves, que ainda 
criou a Superintendência de Hotéis e Turismo (SUTUR), através 
do Decreto nº 4.284, de 16 de setembro de 1964, para administrar 
os equipamentos hoteleiros e a nascente atividade turística no RN.

Com recursos da SUDENE, o Governo do Estado foi ainda 
capaz de captar recursos públicos federais para investimentos em 
infraestrutura básica, como estradas, aeroportos, e ainda todo o 
aparato administrativo que poderia dispor de serviços mais com-
plexos importantes para o desenvolvimento regional, como por 
exemplo, a Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do 
Norte (COSERN) em 1961, a Companhia Telefônica do Rio Gran-
de do Norte (TELERN) em 1963, e o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER/RN) em 1966 (Souza, 
1999a; Costa et al. 2016). Sem falar na inauguração do Museu de 
História do Estado em janeiro de 1966, que funcionava no Sobra-
dinho da rua da Conceição, nº 601, hoje desaparecido (Diário de 
Natal, 1966 apud Souza, 1999).

O historiador Itamar de Souza destaca ainda que o único ho-
tel construído pela iniciativa privada na época foi o Hotel Sambu-
rá, de propriedade do empresário Firmino de Moura, inaugurado 
no dia 6 de fevereiro de 1965. De acordo com uma reportagem 
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aparecida no Jornal Tribuna do Norte em 23 de junho de 2011, o 
Hotel Samburá “marcou época em Natal pelo pioneirismo na rede 
hoteleira e pelas famosas confrarias realizadas em seu restaurante” 
(para. 1). O Hotel, com apenas seis apartamentos e seis quartos, 
localizava-se no pavimento superior do edifício Carlos Farache,10 
situado na esquina da rua José de Alencar com a rua Prof. Zuza, 
na Cidade Alta.

Um outro hotel da iniciativa privada surgiria na metade dos 
anos 1960 com duas estrelas e 121 unidades habitacionais. O Ho-
tel Tirol, na esquina das avenidas Hermes da Fonseca e Almirante 
Alexandrino de Alencar, de propriedade do sr. Pacheco, teria sido 
inaugurado entre 1965, segundo Silva (2010), e 1968, segundo Sou-
za (1999). Segundo Silva (2010, p. 250), o Tirol, antes referência em 
serviços, caiu em declínio nos anos 1990 em virtude da concorrência 
com outros meios de hospedagem à beira-mar. Ele cedeu finalmente 
lugar a um condomínio fechado de apartamentos nos anos 2000.

Em meio a tantos investimentos no turismo protagonizados 
pelo Governo do Estado como estratégia de modernização de Na-
tal e, ao mesmo tempo, de apoio à industrialização nascente ba-
seada no algodão e na exploração de minérios no Seridó, o que 
fazia a Gestão Pública Municipal de Natal enquanto isso? Sendo a 
SUTUR o primeiro organismo público de turismo do Rio Grande 
do Norte, no âmbito municipal, a gestão pública irá seguir o con-
texto nacional de criação da Empresa Brasileira de Turismo (EM-

10     Carlos Farache é o patriarca da família, que se instala em um território de 300 hec-
tares no atual município de São Gonçalo do Amarante há mais de 60 anos. O empresário 
Firmino Moura era da segunda geração da família Farache.
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BRATUR) em 1966 e de “milagre econômico”11 que caracterizaria 
o final dos anos 1960 e início dos anos 1970.

A oficialização da gestão pública municipal de turismo: 
criação da SECTUR em Natal

A consolidação do turismo brasileiro como atividade econô-
mica organizada aconteceu ao longo dos governos militares, especi-
ficamente de 1966 a 1985. O Decreto-Lei n° 55, de 18 de novembro 
de 1966, cria a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e o 
Conselho Nacional de Turismo (CNTUR), órgãos máximos do tu-
rismo nacional. Seu papel, definido pelo governo federal, era o de 
ser “normativo, disciplinador e coordenador das atividades turís-
ticas no país, cabendo à iniciativa privada a função propriamente 
empresarial e executiva.” (Alfonso, 2006, p. 3). Antes disso, com ex-
ceção de um breve período de vida no final dos anos 1950 da Co-
missão Brasileira de Turismo (COMBRATUR), criada pelo gover-
no de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-1961) pelo Decreto 
nº 44.863, de 21 de novembro de 1958, – que não produziu nada de 
significativo e acabou sendo extinta no governo seguinte – o Brasil 
não possuiu nenhuma outra instituição pública que tivesse um al-
cance voltado à promoção e ao incentivo do turismo.

11     “No governo Médici (1969-1973), a economia brasileira teve um crescimento 
extraordinário graças a uma conjuntura internacional bastante favorável ao Brasil. Se-
gundo Boris Fausto, o ‘PIB brasileiro cresceu na média anual, 11,2%, tendo seu pico em 
1973, [...] A inflação média anual não passou de 18%’. (1999: 485). Essa euforia econô-
mica foi chamada de ‘Milagre Brasileiro’ e durou de 1969 a 1973. [...] A crise do petróleo 
em 1973 acabou com o ‘milagre’ brasileiro.” (Souza, 1999, p. 285).
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O Decreto nº 55/1966 tratava ainda de concessão de incen-
tivos fiscais e financeiros para a iniciativa privada desenvolver o 
turismo nacional:

É importante ressaltar que os 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, pavi-
mentação, restauração de monumentos, construção de vias 
expressas etc. […] (Souza, 1999, p. 285).

Esses incentivos fiscais seriam reforçados pela criação, na 
metade do governo do Presidente Médici (1969-1973), do Fun-
do Geral de Turismo (FUNGETUR), mediante o Decreto-Lei nº 
1.191, de 27 de outubro de 1971.

As campanhas elaboradas pela EMBRATUR tinham como 
objetivo produzir uma imagem do país para ser exportada e con-
sumida interna e externamente ao seu território. Existem muitas 
críticas a respeito da imagem exótica e erotizada ocorrida durante 
esse contexto, que inclusive pôs o Nordeste como lugar de muito 
sol, belas praias e mulheres.

Entretanto, em nível municipal, pode-se observar iniciativas 
de intervenção estatal no turismo antes da atuação do governo 
militar em nível federal. Por exemplo, na região Nordeste, convém 
destacar a criação, em 1953, de dois órgãos municipais de turismo, 
um em Salvador, o outro, em Recife (Cavalcanti, 1981 apud Sousa 
Dantas, 2005). Especificamente no Rio Grande do Norte, destaca-
se a construção, em 1954, do Hotel Tungstênio em Currais Novos 
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e o início da construção do Hotel Vila do Príncipe, na cidade de 
Caicó, pelo governo de Dinarte Mariz (1960-1955), de modo a 
atender à demanda do fluxo de visitantes motivados pelos negócios 
ligados, respectivamente, à mineração e à cotonicultura.

De fato, conforme mencionado anteriormente, o primeiro 
órgão ligado à atividade turística no Rio Grande do Norte foi 
criado no governo de Aluízio Alves, através do Decreto nº 4.284, 
de 19 de setembro de 1964, – a SUTUR. Isso dois anos antes da 
criação da própria EMBRATUR pelo regime militar. O governo 
estadual anterior de Dinarte Mariz, apesar de ter sido contrário 
à criação de um órgão público ligado ao turismo (informação 
verbal),12 foi o primeiro incentivador do turismo como atividade 
complementar à nascente indústria potiguar têxtil e mineira, 
que motivava a vinda de visitantes que precisavam se hospedar 
em algum lugar durante sua estada para tratar de negócios na 
capital potiguar.

Seguindo esse cenário tanto em nível nacional, como em 
nível regional e estadual, de estímulo à atividade turística, a 
Secretaria Municipal de Turismo e Certames de Natal (SECTUR) 
é criada pela Lei nº 1.189, de 31 de dezembro de 1968, pelo prefeito 
Agnelo Alves (1969-1966). A SECTUR tinha dois departamentos: 
O Departamento de Certames e o Departamento de Pesquisa e 
Informação (cf. Figura 1).

 
12        Entrevista filmada concedida por Santos, C. Jussier T. dos. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp4 (53 min.).
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Figura 1. Organograma da SECTUR em 1968

 

Fonte: Garcia (2018)

 Até então, todos os assuntos que envolviam o desenvolvi-
mento da cidade como potencial turístico eram tratados pelo De-
partamento de Turismo (DETUR), ligado diretamente ao gabine-
te do então prefeito, Agnelo Alves. O DETUR foi extinto a partir 
do momento que a SECTUR foi criada. A recém-criada secretaria 
era responsável pela execução da política municipal de turismo, 
devendo observar as normas disciplinadoras da política nacional.

Cria-se novamente, em conjunto com a SECTUR, o Conse-
lho Municipal de Turismo, seguindo a estrutura da EMBRATUR. 
O Conselho Municipal era composto por cinco membros, sendo 
o presidente o Secretário de Turismo.

 

SECTUR
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Encarte 1. A criação da Secretaria Municipal 
de Turismo e Certames na visão do seu 
primeiro funcionário

Foto 3. Franklin Garcia 
durante a entrevista 
filmada na UFRN em 
maio de 2019

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

Franklin Delano Meira Garcia foi o primeiro funcionário da Secretaria Muni-
cipal de Turismo. Conta com uma experiência de mais de cinquenta anos no 
turismo de Natal, já que começou a trabalhar como office boy ainda no De-
partamento de Turismo, antes mesmo da criação da SECTUR em 1968. Desta 
forma, ele foi o primeiro entrevistado da série de filmagens feitas com algumas 
personalidades do turismo natalense para esta obra, rendendo uma série de 
fatos históricos e anedotas que ele conhece como mais ninguém a respeito do 
dia a dia e das ações empreendidas pela Secretaria Municipal de Turismo ao 
longo das suas cinco décadas de história.

Franklin Garcia, relata, assim, o surgimento da SECTUR: “A Secretaria de Tu-
rismo nasceu de um Departamento de Turismo em 1968, que era um Depar-
tamento de Turismo do Gabinete do Prefeito. E eu, naquela época, era o que 
se chamava de office boy. Depois, fui Auxiliar de Gabinete. Eu recebia as cor-
respondências, recebia e encaminhava, e trabalhava numa salinha com Paulo 
Macedo. Fiquei abrindo sala, recebendo as autoridades lá embaixo, tudo com 
Paulo Macedo, para fazer os eventos da Prefeitura em 1968. Era chamado de 
DETUR [Departamento de Turismo].”
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O jornalista Paulo Macedo já era na época titular de uma coluna no maior 
jornal de circulação do Rio Grande do Norte, o Diário de Natal. Convidado 
pelo Prefeito Agnelo Alves para ficar à frente do DETUR, ele e Franklin pro-
puseram posteriormente ao Prefeito a criação de um órgão para fomentar 
e gerenciar o turismo na capital. Segundo Paulo Macedo, a proposta inicial 
teria sido de uma empresa de promoção turística, a exemplo da EMPRO-
TURN, que seria criada nos anos 1970 em nível estadual (informação verbal, 
2019, cf. Encarte 2). Já Franklin afirma que sua ideia teria sido desde o início 
a de uma secretaria, a fim de poder dispor de um orçamento próprio para 
desenvolver a função principal do turismo em Natal naquele momento: os 
certames (eventos).

“No final de 1968, eu não sei se eu tinha uma visão bem evolutiva, eu disse: 
‘Paulo Macedo, aqui a gente não tem nenhum recurso, a gente depende do Ga-
binete do Prefeito, … fale com Agnelo Alves e crie uma Secretaria de Turismo’. 
Aí falou-se com Agnelo Alves, e quando foi no final de 1968, em dezembro de 
1968, criou-se a Secretaria de Turismo e Certames. Como era o Réveillon, foi 
publicado em 2º de janeiro de 1969. Por isso que eu digo que ela é de 1968 – 
estou com a lei aqui – mas foi publicada no Diário [Diário Oficial da União], 
que é só depois da publicação, em 1969.”

Após algumas discussões sobre o formato do órgão a ser criado, eis que fica 
decidido que o mesmo será uma secretaria e em fins de 1968, o prefeito Ag-
nelo Alves encaminha o Projeto de Lei à Câmara Municipal, sugerindo a 
criação da Secretaria Municipal de Turismo e Certames – SECTUR, pronta-
mente aprovada.

Entrevista filmada concedida por Garcia, Franklin D. M. Entrevista I. [6 maio 
2019]. Entrevistadora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo 
.mp4 (49 min.).
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Encarte 2. Com a palavra, o primeiro Secretário 
Municipal de Turismo: o jornalista Paulo Macedo

Foto 4. Paulo Macedo 
durante a entrevista 
filmada na UFRN em 
maio de 2019

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

Isaac Faheina de Paolo Macedo (1931-2020), popularmente conhecido como Paulo 
Macedo, é uma figura conhecida no cenário local e nacional. Colunista social im-
portante do Diário de Natal por mais de 43 anos, tendo título de cidadão de 160 dos 
167 municípios potiguares (apesar de ser natural do Estado do Ceará. O primeiro 
município que lhe concedeu o título de cidadão foi Natal, seguido de Caicó e Mos-
soró); e ainda escritor de artigos sobre automóveis, que ele viajava a vários países do 
mundo para promover. Ele imprimiu ao seu trabalho como Secretário de Turismo 
uma parte de seus atributos pessoais e profissionais de promotor de eventos sociais, 
ajudando, dessa forma, a tornar Natal conhecida como destino turístico.

Convidado para conceder uma entrevista filmada para este livro, ele se dispôs a vir 
junto com o amigo e colega de profissão Liszt Madruga (também entrevistado para 
esta obra) ao Laboratório Audiovisual do NEPSA II do CCSA/UFRN no dia 5 de 
junho de 2019 e contou muitas histórias de sua vida pessoal e profissional: fez cursos 
e estágios de turismo na França e nos Estados Unidos; foi diretor de uma associa-
ção pan-americana para intercâmbio cultural chamada Companheiros da América, 
fundada pelo presidente norte-americano John F. Kennedy nos anos 1960; fundou o 
Rotary Club em Natal, no bairro do Alecrim; foi convidado várias vezes para even-
tos no Itamaraty; organizou concursos de Miss Rio Grande do Norte e já foi o único 
jurado brasileiro do concurso de Miss Universo... esses e muitos outros casos que 
ele ia puxando da memória e que se mesclaram ao seu trabalho de promotor tanto 
da vida social, quanto do turismo natalense e potiguar.
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Paulo Macedo alegou já ter sido secretário de cerca de seis gestores públicos, 
sejam municipais e estaduais. Aqui está o seu relato quando indagado sobre 
a criação da Secretaria Municipal de Turismo e Certames em 1969:

“O Prefeito Agnelo Alves – ele foi escolhido Prefeito de Natal – ele conver-
sando comigo, disse: ‘Paulo, o Rio Grande do Norte tem algum instrumento 
executor na área de turismo?’ Eu digo: ‘Não’. ‘Você acha que não?’ Eu digo: 
‘Com certeza’, porque está aí vivo para testemunhar o que eu estou dizen-
do Manuel de Brito, que era Chefe da Casa Civil do Governo do Estado. 
E Monsenhor Walfredo [Gurgel], várias vezes foi consultado da possibili-
dade de criar esse instrumento. Podia ser uma economia mista, podia ser 
um departamento, podia ser uma Secretaria de Estado… o que só aconte-
ceu no Governo de Cortez Pereira. E Monsenhor achou que não era um fa-
tor prioritário para o Governo do Estado naquele momento. Então Agnelo, 
conversando comigo e eu com ele sobre isto, ele disse: ‘Então vamos criar o 
primeiro instrumento? Criar a Secretaria? Você organizaria?’ Eu digo: ‘Posso 
organizar’. ‘E você organizando, você aceitaria ser o primeiro secretário?’ Eu 
digo: ‘Também aceito’, porque eu gosto de turismo. Eu fiz estágio de turismo 
nos Estados Unidos, eu fiz estágio de turismo na França. Então eu sempre 
me empolguei muito com o turismo, e via que no Rio Grande do Norte não 
tinha ninguém interessado no assunto. Então criamos, consegui fazer uma 
estrutura, mostrei, dei para o setor jurídico da Prefeitura revisar o projeto; 
foi revisado. E passou a ser lei e criado. Foi alugada uma sala na [avenida]
Deodoro [da Fonseca], onde hoje é o estacionamento do [supermercado] 
Nordestão da Deodoro, aquele espaço enorme, estacionamento de veículos. 
Ali era a casa de Dona Vanju, alugou para a gente montar a Secretaria. E 
demos os primeiros passos, verificando o que poderia ser feito para Natal.”

Entrevista filmada concedida por Macedo, I. F. Paolo de. Op. cit. Natal, 2019. 
1 arquivo .mp4 (50 min.).
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A SECTUR se instalou em uma casa alugada na Avenida De-
odoro da Fonseca, de frente para o Hospital Varela Santiago. A 
equipe se resumia ao próprio Secretário de Turismo, Paulo Mace-
do, e ao funcionário Franklin Garcia. As dificuldades orçamentá-
rias no início, segundo Paulo Macedo, eram muitas:

Porque eu não tinha nem sequer uma geladeira pra tomar 
água gelada. Então eram as dificuldades que a Prefeitura 
atravessava, o momento, etc. E fomos levando devagarzi-
nho, fomos participando de concursos que havia no Brasil, 
reuniões em São Paulo. Às vezes eu conseguia a Varig13 me 
dar as passagens, porque a Prefeitura estava com uma certa 
dificuldade. E fui levando devagarzinho, não como eu que-
ria, não como deveria ser. Mas evidentemente relativo ao 
momento, relativo às condições momentâneas etc. (infor-
mação verbal, 2019).14

 F. Garcia também relata o momento inicial difícil que todo 
órgão público recém-criado enfrenta, apesar de que, segundo ele 
reconhece, posteriormente a SECTUR seria dotada de um orça-
mento próprio, bem como de um corpo funcional, composto de 
funcionários alocados de diversas outras secretarias.

De frente para o hospital Varela Santiago tinha três casas an-
tigas, que ainda tem uma hoje, que é de uma agência. A do 
meio, a gente alugou, a Prefeitura alugou, e nós fomos para lá, 

13     Aviação Aérea Rio-Grandense, companhia aérea estatal do Brasil fundada em 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1927, tendo encerrado suas atividades em 20 de 
julho de 2007.
14      Entrevista filmada concedida por Macedo, I. F. Paolo de. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp4 (50 min.).
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eu e Paulo Macedo. Um casarão que tinha sótão, um teto que 
era todo de ferro… […] Mas não tinha um móvel, não tinha 
um funcionário. [risos]. (informação verbal, 2019).15

Sendo a vocação maior da SECTUR naquele momento os 
eventos municipais, a principal ação da Secretaria no final da dé-
cada de 1960 foi a realização do II Congresso Nacional de Turis-
mo, que posteriormente viria se tornar o Congresso da Associa-
ção Brasileira de Agências de Viagens (ABAV):

Aí montado isso [montada a equipe], nós… Paulo Mace-
do disse: “Franklin, vamos a São Paulo, vai haver o Primei-
ro Congresso Nacional de Turismo”. Hoje é a ABAV, todo 
mundo fala “a ABAV”. Mas na época era o Primeiro Con-
gresso Nacional de Turismo. Eu fui com ele para São Pau-
lo. Quando chegamos lá, inscrevemos Natal, em 1969 […] 
Fomos ao de 1968, que foi realizado no começo de 1969. Aí 
estavam abertas as inscrições para o Congresso de 1969, e 
nenhum Estado quis se inscrever. E […] nós levamos carta 
do Governo [do Estado], carta da Prefeitura, carta do SE-
NAC, oferecendo a estrutura para a realização disso. Aí foi 
aprovado. (informação verbal, 2019).16

 O evento da ABAV contou com mais de 300 participantes, 
colocando Natal e a recém-criada Secretaria de Turismo no mapa 
do turismo brasileiro.

15     Entrevista filmada concedida por Garcia, Franklin D. M. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp4 (49 min.).
16     Entrevista filmada concedida por Garcia, Franklin D. M. Op. Cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp4 (49 min.).
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De retorno do I Congresso Nacional de Turismo, de forma 
a preparar Natal para receber esses 300 delegados do turismo na-
cional para o II Congresso que a cidade iria sediar, a segunda ação 
importante da SECTUR que encerra a década de 1960 foi a reali-
zação do I Curso de Guias de Turismo, em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RN).

Fizemos o primeiro curso de guia para esses guias recepcio-
narem e trabalharem nos hotéis durante esse congresso [...] 
Fizeram esse curso: Pery Lamartine,17 Evaldo,18 muitos que já 
partiram. Eu fiz, e Roberto Lira também. Roberto Lira saiu 
pra ser bugueiro.19 E eu voltei para a minha Secretaria de Tu-
rismo, esperar pelo meu cargo comissionado que me deram 
de Chefe de Gabinete. (informação verbal, 2019).20

Coloca-se a seguir um quadro sinótico com as principais re-
alizações da Secretaria Municipal de Turismo nos seus primeiros 
anos de existência:

17     Pery Lamartine (1926-2014) foi escritor, aviador e agente de viagens, tendo 
fundado uma das primeiras agências de turismo do RN. Foi neto do ex-governador 
Juvenal Lamartine.
18        Evaldo Maia, proprietário de uma agência de viagens em Natal/RN. 
19         Roberto Lira é tido como o primeiro condutor de buggy nas dunas de Genipabu.
20      Entrevista filmada concedida por Garcia, Franklin D. M. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp4 (49 min.).
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Quadro 1. Principais ações da Secretaria Municipal  
de Turismo de Natal nos anos 1960

Secretário Prefeito Ano Principais ações

Isaac Faheina de 
Paolo Macedo 
(1968-1974)

Agnelo Alves

1968-1969

Criação da Secretaria  
Municipal de Turismo e 
Certames de Natal (SECTUR), 
através da Lei nº 1.189/1968

1969

II Congresso Nacional do 
Turismo, que posteriormente 
seria chamado Congresso  
da ABAV, em parceria com  
o Governo do Estado do RN  
e o SENAC/RN

1969
I Curso de Guias de  
Turismo do RN, em parceria 
com o SENAC/RN

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Conclusão

De acordo com todas as pesquisas para a formação desse ca-
pítulo, é possível assimilar que o crescimento de Natal em si foi 
bastante lento, tendo alcançado maior expressão a partir da dé-
cada de 1920, quando o transporte aéreo começou a ser utiliza-
do. Natal, sendo um ponto próximo entre o continente Europeu e 
Africano, teve sua maior importância em decorrência da Segunda 
Guerra Mundial.
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A partir da segunda metade da década de 1930, com a cons-
trução do Grande Hotel, a Cidade do Natal começou a se lançar 
como potencial turístico, com a maior demanda através dos sol-
dados americanos que aqui residiam. No entanto, com o fim da 
guerra, e a falta de políticas de desenvolvimento para o turismo 
local, a potencialidade turística da cidade entrou em declínio.

O período pós-guerra serviu para que os gestores da épo-
ca (o então Prefeito Djalma Maranhão e o Governador Dinarte 
Mariz) propusessem melhorias para a cidade, vendo no turismo 
um meio para promover a modernização urbana e apoiar o fluxo 
de visitantes de negócios à cidade, motivados por uma indústria 
têxtil e mineradora em expansão. Com recursos captados atra-
vés da SUDENE, houve melhoria na infraestrutura básica, com a 
construção de estradas e aeroportos, implantação de órgãos como 
a COSERN, a TELERN e o DER/RN. Além disso, foram abertos 
diversos estabelecimentos comerciais, que serviram tanto como 
infraestrutura de apoio básico à atividade turística, quanto para 
a melhoria na qualidade de vida da população, que passou a ter 
acesso a uma melhor infraestrutura urbana, como iluminação e 
saneamento básico.

Em 1965, com a inauguração do Hotel Reis Magos, locali-
zado na Praia do Meio, o turismo em Natal passou de apoio ao 
setor de negócios a ser diretamente promovido para o segmento 
de lazer do tipo “Sol e Mar”.
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Foto 5.
Cartão postal  
do Hotel Reis Magos
Fonte: Anônimo ([197-])
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Foto 6.
Encontro dos Secretários  
Paulo Macedo e Itamar Azevedo  
com o 1º funcionário Franklin
Fonte: Andréa V. Sousa Dantas (2019) 
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Foto 7.
Paulo Macedo e  
Franklin Garcia contemplam  
foto da 1a equipe da SETUR

Fonte: Andréa V. Sousa Dantas (2019) 
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Introdução

Na década de 1970, o Brasil e o mundo sofreram os im-
pactos da crise do petróleo. No país, este acontecimento 
coincidiu com o fim do milagre econômico ocorrido na 

ditadura militar. O turismo no Nordeste passou a ser visto como 
uma possibilidade de desenvolvimento regional nessa situação de 
crise, a partir da utilização dos atrativos naturais.

Dessa forma, a partir do final da década de 1970, o turismo 
na região Nordeste passou a ocupar um lugar de destaque como 
vetor de desenvolvimento da região. Esse fato se deu pela imple-
mentação de duas políticas regionais de turismo: a “Política de 
Megaprojetos Turísticos”, de abrangência nacional, durante os 
anos 1970 e 1980; e, nos anos 1990 e 2000, o “Programa de Ação 
para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/
NE”, de abrangência inicialmente regional.

Assim como em todo o Nordeste brasileiro, o início do de-
senvolvimento do turismo no Estado do Rio Grande do Norte está 
vinculado diretamente com o contexto político nacional da déca-
da de 1970, momento em que a atividade era incentivada pelo II 
Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND 1975-1979) como 
uma economia alternativa a ser cultivada, em consonância com 
a necessidade primordial do desenvolvimento industrial no país, 
que era o foco do interesse nacional naquela época.
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O Governo do Estado de Cortez Pereira (1971-1975) visava a 
diversificação do sistema produtivo e a modernização da máquina 
administrativa. Entre os setores que alcançaram um crescimento 
mais determinante, destacam-se o têxtil, o de alimentos e o de 
construção civil (Galvão; Lima, 1998). Um setor que surgiu na dé-
cada de 1970 e que posteriormente ganharia grande destaque na 
economia potiguar foi o petróleo. A existência do petróleo no Rio 
Grande do Norte foi confirmada em 1974, com a abertura oficial 
do poço pioneiro na Zona Homogênea de Mossoró, mais especi-
ficamente em Ubarana, que marcaria o começo da extração dos 
milhões de barris da atualidade.

Santos (2005) define a década de 1970 na economia potiguar 
como um tempo em que foram erguidos os alicerces de uma eco-
nomia futura de horizontes mais amplos. Nesse período, a econo-
mia do Rio Grande do Norte apresentou índices de crescimento 
superiores ao do país e da região Nordeste, tendo crescido em mé-
dia 10,3% ao ano, contra 8,6% do Brasil e 8,7% do Nordeste.

Quanto ao turismo, esta atividade foi alvo de atenções do Go-
verno do Estado na época, marcada pela criação, em 1971, atra-
vés do Decreto n° 4.025, de 13 de dezembro de 1971, da Empresa 
de Promoção e Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do 
Norte S/A (EMPROTURN). A EMPROTURN recebeu o apoio 
financeiro e técnico da SUDENE, e constituiu-se uma empresa 
de economia mista e autonomia administrativo-financeira, com a 
função de coordenar e conduzir as ações governamentais no âm-
bito do turismo (Cavalcanti, 1993).
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Dentre as ações principais empreendidas pela EMPROTURN, 
destacam-se duas: (1) a promoção de um convênio celebrado com 
a Prefeitura de Caicó para a conclusão das obras do Hotel Vila do 
Príncipe, iniciadas durante o governo de Dinarte Mariz (1955-
1960); e (2) a solicitação ao consórcio Studia21, em 1972, de um es-
tudo de viabilidade turística na porção costeira do Estado que ia 
de Baía Formosa a Areia Preta, com o objetivo de identificar áreas 
onde pudessem ser implantados complexos turísticos capazes de 
atrair investimentos. Foi feito, assim, um estudo do litoral de Natal, 
especialmente a porção compreendida entre as praias de Areia Pre-
ta e Ponta Negra, que constituía uma área-problema em decorrên-
cia da ocupação desordenada das dunas (Cavalcanti, 1993).

Desse estudo, resultaram as negociações da EMPROTURN, 
em 1973, para a atração de investidores na construção de seis 
novos hotéis no RN (Hotel Açu, Hotel Enron em Natal e Hotel 
Quatro Rodas nos municípios de Mossoró, Areia Branca, Tibau 
e Ceará-Mirim); e a criação do Projetur no mesmo ano, projeto 
destinado a preparar mão de obra especializada para atuar no par-
que hoteleiro que ia ser implantado, através de convênio celebra-
do com o Departamento Nacional de Mão-de-Obra do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social (MTPS-DNMO), com o Serviço 
Nacional do Comércio (SENAC) e com a EMBRATUR.

21      Segundo Cavalcanti (1993), o consórcio Studia era composto por consultores de 
origem brasileira e inglesa, sendo que os profissionais ingleses já contavam com uma 
experiência nesse sentido, havendo desenvolvido anteriormente um estudo semelhante 
na costa oeste africana.
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Nos anos seguintes, foram concluídas as obras do Hotel 
Olho d’Água do Milho, iniciadas na década anterior, e iniciada 
a implantação tanto do Centro de Convenções de Ponta Negra 
quanto de uma cadeia estatal de hotéis de pequeno e médio porte 
em diversos municípios interioranos do Rio Grande do Norte, 
administradas pela Rionorte Hoteleira S/A, também conhecida 
como NORTEL. A NORTEL foi criada durante o Governo do Es-
tado de Tarcísio Maia (1975-1979) pela Lei nº 4.663, de 5 de julho 
de 1977, autorizando a EMPROTURN a instituir a sua subsidiá-
ria hoteleira. Ela tinha um capital social de Cr$ 15 milhões, dos 
quais 51% eram da EMPROTURN (Souza, 1999). A construção 
dos hotéis da NORTEL, iniciada em 1977 com apoio da EMBRA-
TUR e recursos do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande 
do Norte (BDRN)22 na ordem de Cr$ 100 milhões, confirmou 
a intenção do Governo do Estado de interiorizar o turismo no 
Rio Grande do Norte, a exemplo do que ocorrera nos Estados 
nordestinos de Pernambuco (Garanhuns) e Bahia (Feira de San-
tana). Tal iniciativa de interiorização do turismo potiguar ficou 
conhecida como Caminhos do Elefante, que contou ainda com 
uma verba de Cr$ 4,5 milhões para uma campanha publicitária 
organizada por uma agência de propaganda da terra, a Dumbo 
Publicidade (Santos, 2005). No entanto, os resultados dos Cami-
nhos do Elefante não se mostraram satisfatórios, conforme expli-
ca Cavalcanti (1993, p. 114-115):

 
22     O Centro de Convenções de Ponta Negra também foi implantado através de finan-
ciamento do BDRN em 1983.
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Excetuando Mossoró, centro econômico do oeste potiguar, 
os demais municípios (Martins, Grossos, Macau, Areia Bran-
ca, Alexandria e Umarizal etc.) não tinham demanda turísti-
ca que justificasse o investimento público.

Até a década de 1970, grande parte das inversões em infra-
estrutura hoteleira em Natal era realizada no centro da cidade, 
já que ali se localizava a área de maior interesse para os turistas 
de negócios da época. Contudo, em 1975, o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte, apoiado por políticas nacionais que 
privilegiavam o desenvolvimento urbano e, principalmente, o 
desenvolvimento turístico na região Nordeste do Brasil, como 
o II PND, começa a discutir o projeto de uma espécie de cluster 
turístico23 em um terreno costeiro de aproximadamente nove 
quilômetros de extensão, que ia desde a praia de Areia Preta 
até a Praia de Ponta Negra, no perímetro urbano da costa na-
talense. Esse foi o início, ainda no governo de Tarcísio Maia, 
do Projeto Parque das Dunas/Via Costeira (PD/VC). O PD/
VC foi aprovado em 1980, eliminando os núcleos residenciais 
anteriormente previstos. Apenas em 1983, no final do Governo 
do Estado de Lavoisier Maia (1979-1983), inicia-se a constru-
ção dos primeiros hotéis, inaugurados em 1986, sob o Governo 
do Estado de José Agripino Maia (1983-1987), o que constitui 
um marco para a abertura de uma nova perspectiva para o de-

23      Clusters são concentrações geográficas de empresas, pertencentes a um mesmo se-
tor ou a setores conexos, que geralmente atuam de forma especializada e complementar. 
Logo, um cluster ou polo turístico pode ser entendido como um conjunto de atrativos 
com destacado diferencial turístico, dotado de equipamentos e serviços de qualidade, 
concentrados num espaço geográfico delimitado (Petrocchi, 2001).
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senvolvimento de Natal sob o comando da atividade turística 
(Cavalcanti, 2001 apud Sousa Dantas, 2001; Souza, 1999).

Desativação da SECTUR e protagonismo  
da EMPROTURN no turismo de Natal

Até o final da década de 1960, os assuntos relacionados com 
a atividade turística do município de Natal eram tratados pelo 
Departamento de Turismo, o DETUR, criado na década de 1960 
e conectado diretamente ao gabinete do então Prefeito Agnelo 
Alves, cujo Diretor era Paulo Macedo. No final desta década de 
1960, como mencionado anteriormente, a Lei nº 1.789/1968 criou 
a Secretaria Municipal de Turismo e Certames, a SECTUR, e o 
Conselho Municipal de Turismo, ao mesmo tempo em que extin-
guia o Departamento de Turismo e Certames.

A Secretaria Municipal iniciava seus trabalhos de promoção 
de Natal de forma ainda incipiente. O Secretário de Turismo Paulo 
Macedo, que ficou à frente da pasta desde a sua criação até 1974, era 
também colunista social e coordenador do Concurso de Miss Rio 
Grande do Norte (tendo ocupado esse cargo por quatorze anos). Ele 
realizava concomitantemente ambos os trabalhos, e assim a SEC-
TUR tinha naquele momento um grande enfoque no que Carlos 
Jussier24 denomina de “lazer comunitário”: a organização da festa 
de Nossa Senhora dos Navegantes na Redinha, do Carnaval, do São 
João, e também de concursos de misses. O Secretário Paulo Macedo 

24        Carlos Jussier Trindade dos Santos, Diretor da EMPROTURN durante a gestão 
do Governador Lavoisier Maia Sobrinho (1979-1983) e entrevistado por esta pesquisa 
no dia 4 de junho de 2019.
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aproveitava para levar algumas misses para representar Natal nos 
congressos nacionais da ABAV. Uma situação inusitada nos relata o 
próprio Paulo Macedo, entrevistado para esta obra no dia 5 de junho 
de 2019, gentilmente trazido e acompanhado pelo jornalista Liszt 
Madruga.25 Paulo Macedo relata uma ocasião em que, convidado 
para participar do júri do concurso de Miss Universo em 1963, con-
seguiu trazer a Natal recém-eleita Miss Universo Iêda Maria Vargas, 
apenas vinte e quatro horas após ter sido eleita em Miami (EUA), 
antes mesmo que ela iniciasse a turnê mundial obrigatória para as 
campeãs do concurso. Esse foi, segundo ele, uma ação visionária 
para a divulgação do destino Natal, realizada seis anos antes que a 
SECTUR fosse criada e que ele assumisse o cargo de organizador e 
promotor turístico desta cidade (informação verbal).26

No entanto, cabe ressaltar que, adentrados os anos 1970, Na-
tal não contava ainda com uma boa infraestrutura hoteleira para 
recepcionar os turistas. Para se ter uma ideia da situação hotelei-
ra de Natal, até dezembro de 1969, a capital possuía apenas três 
hotéis: Hotel Internacional dos Reis Magos, Hotel Samburá e o 
Grand Hotel Tirol. Dessa forma, os governos estadual e municipal 
empenharam-se em realizar durante a década de 1970 as obras 
necessárias, visando estimular o turismo em Natal.

25      Liszt Madruga é irmão do antigo Secretário Municipal de Turismo Woden Ma-
druga (1986-1987), tendo trabalhado durante muitos anos como assessor de imprensa 
da SETUR/Natal. Atualmente, ele é o presidente da Associação Brasileira de Jornalistas 
e Escritores de Turismo no Rio Grande do Norte (ABRAJET/RN).
26      Entrevista filmada concedida por Macedo, I. F. de Paolo. Entrevista IV. [5 jun. 2019]. 
Entrevistadora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo .mp4 (50 min.).



65

A EMPROTURN, criada no início da década pelo governo 
de Cortez Pereira, teve como objetivo desenvolver três grandes 
linhas de ação: estudar as potencialidades turísticas do Estado; 
divulgar as belezas de Natal em outros estados; e construir uma 
infraestrutura local para o turismo.

Ao longo da segunda metade da década de 1970, já durante 
a gestão estadual de Tarcísio Maia (1975-1979), novos hotéis esta-
tais são construídos, haja vista a falta de investimentos da inicia-
tiva privada no setor turístico. Para se administrar a construção 
desses hotéis, é criada, em nível estadual, a NORTEL em 1977. 
Uma vez finalizadas as construções, a NORTEL foi extinta, a ad-
ministração dos equipamentos hoteleiros sendo repassada à ini-
ciativa privada (C. Jussier, informação verbal).27 Cabe mencionar 
que um dos presidentes da NORTEL foi Paulo Macedo, cargo que 
assumiu quando a SECTUR foi desativada em 1979 e se fundiu 
com a EMPROTURN.

A atuação concentrada nos eventos, muitos de relevância ape-
nas local, é uma das razões que motivam a extinção da SETUR em 
1978, durante as gestões municipal e estadual simultânea dos primos 
José Agripino e Lavoisier Maia, respectivamente (cf. Encarte 3).

 

27       Entrevista filmada concedida por Santos, C. Jussier T. dos. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp4 (53 min.).
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Encarte 3. A fusão da SECTUR com a 
EMPROTURN no final dos anos 1970

Foto 8. Carlos Jussier 
durante a entrevista 
filmada na UFRN em 
maio de 2019

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

Era início de fevereiro de 1979. Carlos Jussier Trindade dos Santos, à época 
professor de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e já 
com experiência no serviço público – ele tinha sido Secretário de Planejamen-
to de Natal sob os governos de Agnelo Alves (1966-1969) e Ernani Alvez da 
Silveira (1969-1971) – estava realizando um curso de extensão universitária 
na Universidade Mackenzie de São Paulo, quando recebe, no meio da aula, 
um telefonema do recém-nomeado Governador do Estado do Rio Grande do 
Norte, Lavoisier Maia Sobrinho. Lavoisier era seu amigo e colega da época de 
sua presidência do América Futebol Clube de Natal. O Governador o convoca 
a uma reunião marcada para alguns dias depois no Rio de Janeiro. O motivo: 
ele queria “realizar turismo no Rio Grande do Norte”, e para isso, gostaria que 
Carlos Jussier fosse sua pessoa de confiança à frente da Empresa de Turismo do 
Rio Grande do Norte (EMPROTURN): “O que você fez no América, eu quero 
que você faça pelo turismo do Rio Grande do Norte”.

A EMPROTURN havia sido criada em 13 de dezembro de 1971, pela Lei nº 
4.025, durante o governo de Cortez Pereira de Araújo (1971-1975). Foi o pri-
meiro órgão estadual de turismo, surgido dois anos após a criação da Secreta-
ria Municipal de Certames e Turismo de Natal. 
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Jussier expressa uma opinião negativa a respeito do funcionamento da EMPRO-
TURN naquele momento: “Só uma ideia para que vocês tenham: o orçamento da 
antiga EMPROTURN não existia. Na realidade, era um cabide de empregos. Certo? 
Pessoas que estavam lá para ter um emprego.” Um outro motivo para sua reticência 
em assumir esse pedido de Lavoisier Maia era a experiência negativa que tinha vi-
vido no serviço público, quando o Prefeito de Natal Agnelo Alves foi cassado pelo 
Regime Militar em 1969 – “Eu tinha tido uma experiência desagradável no serviço 
público, porque eu tinha sido Secretário de Planejamento de Natal na administra-
ção de Agnelo Alves. E Agnelo tinha sido cassado na época. E assumiu Ernani Sil-
veira, que era também um amigo meu, e eu tive que continuar na administração. 
O fato é que não foi um bom momento no serviço público. Tinha havido o AI-5, 
e as coisas tinham ficado muito tolhidas. Eu era Secretário de Planejamento, então 
não foi boa a experiência. E eu disse para ele, não é? Eu disse: ‘Olha, não quero nem 
ouvir falar de serviço público.’”

Carlos Jussier decide preparar então uma lista com dezesseis condições a Lavoisier 
Maia para aceitar assumir o cargo de Diretor da EMPROTURN, como uma forma 
de se eximir da responsabilidade que lhe fora incumbida antes da posse de Lavoisier, 
marcada para acontecer no dia 15 de março de 1979. Ele não revela o conteúdo de 
toda a lista, já que segundo ele, “tem coisa muito forte, em termos de poder, não é? 
Mas se é para fazer, você tem que ter meios para fazer”. Três das exigências da lista, 
entretanto, ele expõe: a primeira, que a EMPROTURN tivesse um orçamento pró-
prio. Jussier afirma que ele solicitou um orçamento cinquenta vezes maior do que 
o existente na época. A segunda: que ele tivesse autonomia para indicar sua equipe 
técnica. A terceira, que causará um impacto sobre a administração municipal do 
turismo de Natal durante a década de 1980: extinguir a SECTUR. Como o Pre-
feito de Natal à época era José Agripino Maia (1979-1982), primo do Governador 
do Estado, a decisão foi facilitada e, assim, a Secretaria Municipal de Turismo e 
Certames foi desativada dez anos após a sua criação, permanecendo em funciona-
mento apenas a Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Turismo, criada pela 
Lei complementar nº 10 de 10 de março de 1975, e a Empresa de Turismo do Rio 
Grande do Norte (EMPROTURN).
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São dois os motivos principais apresentados por Carlos Jussier para o seu pe-

dido ao Governador do Estado de desativação da SECTUR. A primeira, que 

ela era um instrumento de repetição. O que fazia a EMPROTURN, segundo 

ele, muito pouco, a Secretaria de Turismo fazia menos ainda. A segunda, que 

a SECTUR se limitava a fazer eventos comunitários, o que para ele estava 

distante do nível profissional esperado para se trabalhar na promoção de 

produtos turísticos. “Na realidade, não se pode confundir lazer comunitá-

rio… é uma coisa. Lazer da comunidade. Outra coisa é você ter produtos 

para o turismo. Você vai insistir mil vezes em fazer São João em Natal, por-

que não vai funcionar. O São João já está implantado em algumas cidades do 

Nordeste. Até Mossoró já conseguiu fazer um São João, que atrai. Mas você 

tem Campina Grande… é um produto de Campina Grande, não adianta você 

mudar. O carnaval em Natal… eu faço mil elogios ao atual momento do car-

naval em Natal. Mas ele não será nunca um produto turístico. Certo? Ele vai 

ser um lazer, muito mais nosso, de natalenses mesmo.”

A lista de dezesseis exigências de Carlos Jussier tendo sida aceita sem pestane-

jar pelo Governador Lavoisier Maia, ele se torna Diretor da EMPROTURN e, 

consequentemente, a Secretaria Municipal de Certames e Turismo de Natal é 

extinta. Seus recursos humanos e orçamentários foram transferidos para uma 

Diretoria de Promoções (promoções de eventos culturais “comunitários”) no 

interior da EMPROTURN. Esse foi um momento único vivenciado pela ges-

tão pública do turismo de Natal, que ficou totalmente fundida com a gestão 

do turismo do Estado, em um momento em que grande parte das ações do 

Governo do Rio Grande do Norte visava à inserção dos destinos potiguares 

no segmento de turismo de sol e mar, seguindo a tendência mostrada pelas 

principais capitais nordestinas à época.
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Nesse sentido, Natal foi a grande beneficiada pelas ações do Governo do Esta-
do, pois foi nesse contexto que foi implementada a política que daria o pontapé 
inicial do turismo na capital do RN ao estender consideravelmente a sua orla 
urbana e incentivar a iniciativa privada para a construção de um parque hotelei-
ro à beira-mar: o Projeto Parque das Dunas/Via Costeira, elaborado no governo 
anterior de Tarcísio Maia (1975-1979) e inaugurada no último dia do mandato 
de Lavoisier Maia Sobrinho, em 15 de março de 1983.O projeto em si seria im-
plementado ao longo da gestão do terceiro Governador do Estado da família 
Maia, José Agripino, eleito por voto popular para o período de 1983 a 1986.

Entrevista filmada concedida por Santos, C. Jussier T. dos. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp4 (53 min.)

Desta forma, na Lei Municipal nº 2.698, de 9 de junho de 1980, 
que dispunha sobre a organização administrativa da Prefeitura Mu-
nicipal do Natal, tem-se a data formal da extinção da Secretaria de 
Turismo e Certames, porque esta já não consta da nova estrutura 
administrativa apresentada no documento. O Art. 26 menciona ex-
pressamente que “Publicados os regulamentos dos órgãos, conside-
ram-se automaticamente extintas todas as unidades administrati-
vas da atual estrutura da Prefeitura Municipal [...]”.

Uma outra razão para a extinção da Secretaria Municipal de 
Turismo foi a crise econômica nacional (o fim do “milagre bra-
sileiro”) no final da década de 1970 e início da década de 1980. 
Mesmo com o investimento turístico na região Nordeste, não 
foi possível combater por completo as influências na economia 
local, contribuindo para que a Secretaria Municipal de Turismo e 
Certames fosse desativada praticamente dez anos após a sua cria-
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ção. Tal decisão objetivava concentrar a gestão de ações e dos recur-
sos do turismo no estado, tentando superar os anos de crise e for-
mar as bases para a implantação do turismo em Natal (Natal, 2004).

Permaneceu em funcionamento, a nível estadual, apenas a 
Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Turismo, criada por 
meio da Lei complementar nº 10, de 30 de março de 1975, e a Em-
presa de Promoção e Desenvolvimento Turístico do RN S/A (EM-
PROTURN), criada com o apoio financeiro e técnico da SUDE-
NE, através da Lei nº 4.025, de 13 de dezembro de 1971, passando 
a conter todas as atribuições da SECTUR, apoiando os eventos da 
cidade através da sua Diretoria de Promoções.

Investimentos na estruturação urbana  
e no turismo de sol e mar em Natal

Um problema verificado e que enfraquecia a posição de Natal 
no mercado turístico eram os meios de hospedagem. Não somen-
te em termos de quantidade, mas de sua localização. Estes, com 
exceção do Hotel Reis Magos, concentravam-se no centro da ci-
dade, em um momento em que as principais capitais nordestinas, 
como Recife, Fortaleza e Maceió, estavam investindo fortemente 
no segmento de sol e mar, já que a temperatura da água, segundo 
o entrevistado Carlos Jussier, é o grande diferencial das praias do 
Nordeste em relação às do restante do Brasil:

Bom, o fato é que a nossa luta inicial foi a hotelaria de centro 
de cidade que Natal tinha. [...] Então, o pacote era vendido 
passagem aérea com o hotel e alguns produtos, programas de 
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destinos peculiares a cada capital. Pois bem. Pra vender Natal, 
a gente só conseguia vender uma noite, porque os hotéis… 
não eram ruins. Você tinha o Ducal, que era um bom hotel, 
mas no centro da cidade. Você tinha o Samburá, que era um 
bom hotel, mas no centro da cidade. Você só tinha o Reis 
Magos na praia. E isso mesmo, ele já tinha sido reformado, 
totalmente reformado pelo Zezito, esse empresário de 
Pernambuco, que o adquiriu num leilão que foi feito no final 
do governo de Tarcísio Maia (Informação verbal).28

Segundo Carlos Jussier, o principal problema que Natal en-
frentava e que motivou a construção da Via Costeira, era o tempo 
de permanência do turista. Natal não conseguia estender a média 
de permanência nos pacotes comercializados pelas operadoras – em 
geral, um pernoite apenas – pela falta de hotéis na orla, enquanto 
outras capitais nordestinas, como Recife, Fortaleza e Maceió, pos-
suíam vários hotéis em suas orlas urbanas e se beneficiavam, por 
conseguinte, de um maior destaque nos roteiros comercializados:

Mas o grande problema que nós enfrentávamos era exatamen-
te hotéis na praia. O cara ia comprar numa agência de viagens: 
aí tinha Fortaleza, que já tinha não sei quantos hotéis; Recife, 
não sei quantos; e chegava Natal, não tinha hotel na praia. Só 
tinha o Reis Magos, que sempre estava lotado. Então a opera-
dora fazia Natal, porque estava dentro do programa dele, fazia 
Recife, Natal, Fortaleza… Maceió, muitas vezes. E Natal ficava 
com uma noite. Praticamente, não é nada. Porque uma noite, 
o hotel ocupou aquela noite, mas a pessoa não gasta. E isso di-
ficultou muito. Dificultou muito o início do processo de venda 

28     Entrevista filmada concedida por Santos, C. Jussier T. dos. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp4 (53 min.)
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de Natal. E a Via Costeira foi quem possibilitou essa mudança 
de cenário totalmente. (Informação verbal).29

 Pode-se afirmar que a década de 1970 foi marcada por pro-
jetos relevantes de infraestrutura: as chamadas políticas regionais 
do turismo auxiliaram o turismo do Rio Grande do Norte com a 
“Política de Megaprojetos Turísticos”.

No ano de 1977, foi idealizada, no quadro da Política de Me-
gaprojetos para o desenvolvimento do turismo no Nordeste, o 
projeto Parque das Dunas/Via Costeira (PD/VC), o qual benefi-
ciou diretamente os empresários, especialmente do ramo hotelei-
ro. Naquele momento o Governador do Estado era Tarcísio Maia, 
que deixa a gestão sem concretizar o PD/VC.

A preocupação de Lavoisier foi, assim, dar andamento a esse 
projeto, inaugurado no final do seu mandato, em 1983, e cons-
truído durante a gestão estadual de José Agripino Maia, em 1986.

Além do parque hoteleiro, diversas outras obras de infraes-
trutura urbana básica e de acessos são construídas ao longo da 
década de 1970, que beneficiariam diretamente o turismo em Na-
tal, a despeito do baixo protagonismo da gestão municipal no tu-
rismo. Ela pode ser visualizada através do Quadro 2 mais adiante.

Dentre outras ações de relevância realizadas pela SECTUR an-
tes de sua desativação em 1979, cabe destacar o convite, por parte 
da Prefeitura do Natal via SECTUR, do elenco da novela da Rede 

29       Entrevista filmada concedida por Santos, C. Jussier T. dos. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp4 (53 min.)
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Globo Dancin Days para realizar a festa de encerramento das fil-
magens em Natal, como uma forma de promover turisticamente a 
cidade. Segundo informações verbais fornecidas pelo funcionário 
F. Garcia, que participou da comitiva para recepcionar os artistas e 
produtores, todos ficaram hospedados na época no Hotel Rei Ma-
gos, realizaram passeios nas dunas de Genipabu e festejaram à noite 
na casa noturna Royal Salute (informação verbal)30.

Quadro 2. Infraestrutura criada na Grande Natal  
para beneficiar o turismo na década de 1970

Obras realizadas Data Responsável

Nova Ponte de Igapó (550 m) 26/09/1970 Gov. Walfredo Gurgel

Duplicação da pista Natal – Parnamirim (1ª) 1974 DNER

Viaduto de Ponta Negra (68m) 1974 DNER

Duplicação da pista Natal – Parnamirim (2ª) 1975 DNER

Asfalto estrada Ponta Negra (6,5 km) 13/03/1975 DNER

Urbanização da Pedra do Rosário 21/11/1974 Prefeito Jorge Ivan

Estrada de Igapó – Redinha (7,5 km) 13/03/1975 DNER

Urbanização da Praia do Meio 1975 Prefeito Jorge Ivan

Asfaltamento da Av. Deodoro da Fonseca 1975 Prefeito Jorge Ivan

Av. do Contorno – Pedra do Rosário (400 m) 1975 Prefeito Jorge Ivan

Bosque dos Namorados 1975 Governador Cortez Pereira

Cidade da Criança 1975 Governador Cortez Pereira

Centro de Turismo e Artesanato de Natal 1976 Governador Tarcísio Maia

Restauração Fortaleza dos Reis Magos 1976 Governador Tarcísio Maia

Conclusão asfáltica da Av. do Contorno (1.300 m) 1977 Prefeito Vauban Bezerra

Urbanização da Av. Circular (Praia do Meio) 1978 Prefeito Vauban Bezerra

Criação Museu Café Filho 1979 Prefeito Vauban Bezerra

Asfalto da Av. Prudente de Morais 1979 Prefeito Vauban Bezerra

Fonte: Elaboração própria baseada em Souza (1999).

30      Informação verbal fornecida em conversa telefônica por Franklin D. M. Garcia, 
no dia 17 set. 2019.
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Em suma, as ações que marcaram a Secretaria Municipal de 
Turismo de Natal na década de 1970 foram as seguintes:

Quadro 3. Principais ações da Secretaria Municipal  
de Turismo de Natal nos anos 1970

Secretário Prefeito Ano Principais ações

Isaac Faheina de 
Paolo Macedo  
(1968-1974)

Ernani Alvez da 
Silveira  
(1969-1971)

Primeira 
metade dos 
anos 1970

Realização de uma 
Feira de Municípios em 
Natal, com desfile de 
carros alegóricos indo de 
Parnamirim até a Praia 
do Meio. Data incerta 
(informação verbal).1

Jorge Ivan Cascudo  
Rodrigues (1972-1975)

Ao longo de 
toda a década Realização de eventos 

locais anuais, como 
carnaval, São João e 
Réveillon.

Hipérides  
Lamartine  
(1975-1979)

Vauban Bezerra de 
Farias (1975-1979)

José Agripino Maia  
(1979-1982)

1979
Extinção da SECTUR e 
fusão com a EMPRO-
TURN

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Conclusão

É possível concluir que a década de 1970 foi marcada por 
inúmeros acontecimentos importantes, seja no âmbito nacional, 
regional ou estadual. É fato que um efeito dominó acabou por 
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influenciar várias decisões das autoridades. Foi nesta década que a 
SECTUR veio a atuar definitivamente depois de sua criação na dé-
cada de 1960, ainda que de forma incipiente, fortemente ancorada 
na realização de eventos locais, participação em feiras nacionais e 
congressos da ABAV e, de forma articulada com o trabalho social 
de seu Secretário Municipal por boa parte da década, na promo-
ção de eventos sociais e de concursos de misses.

Essa atuação, vista como pouco profissional pelas gestões 
que se sucederam, somadas a um interesse maior do Governo do 
Estado no setor do turismo (culminando na criação da EMPRO-
TURN e da Secretaria Estadual de Turismo) e à conjuntura de 
crise nacional que tendia a um enxugamento do aparelho estatal, 
leva à desativação da Secretaria Municipal de Turismo passados 
dez anos de sua criação, voltando a constituir um Departamento 
de um órgão do Governo do Estado; nesse caso, a Diretoria de 
Promoções da EMPROTURN.

O protagonismo do turismo em Natal coube, de fato, ao Go-
verno do Estado, que realizou vários investimentos em infraes-
trutura que beneficiaram sobremaneira o turismo na Cidade do 
Natal. Graças a uma continuidade política, o Projeto Parque das 
Dunas/Via Costeira sairia do papel, sendo reformulado e constru-
ído ao longo de três gestões governamentais, colocando definiti-
vamente Natal no mapa do turismo e o turismo no mapa de Natal 
a partir da década de 1980.

 



76

Referências

Cavalcanti, K. B. (1993). Estado e política de turismo: o caso da Via 
Costeira da cidade de Natal. Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.

Galvão, F. de A., & Lima, M. D. dos A. (1998). História do RN na 
web. http://www.seol.com.br/rnnaweb

Garcia, Franklin D. M. Entrevista I. [6 maio 2019]. Entrevistadora: 
Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo .mp4 (49 
min.)

Natal, S. E. de C. I. e T. (SECTUR). (2004). A evolução histórica da 
SECTUR no contexto sócio-econômico da Cidade do Natal (1968-
2004). Natal.

Santos, C. Jussier T. dos. Entrevista V. [4 jun. 2019]. Entrevista-
dora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo .mp4 
(53 min.)

Macedo, I. F. de Paolo. Entrevista IV. [5 jun. 2019]. Entrevis-
tadora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo 
.mp4 (50 min.).

Sousa Dantas, A. V. (2005). Uma análise sobre a relação turismo 
e pobreza no Rio Grande do Norte. [Monografia de Graduação]. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.



77

Sousa Dantas, A. V. (2001). El comportamiento de compra y el pro-
ceso de toma de decisión del turista que visita Natal, Brasil. [Disser-
tação de Mestrado]. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Souza, I. de. (1999). O Turismo no RN antes da Via Costeira. Diá-
rio do Rio Grande do Norte - Fascículo 11, p. 32.

 

 



78

Foto 9.
A modelo Luma de  
Oliveira divulga Natal  
e o Congresso da ABAV

Fonte: Arquivo pessoal de Franklin Garcia (1987)
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Foto 10.
Participação da SETUR  
na Feira da ABAV de 1987

Fonte: Arquivo pessoal de Franklin Garcia (1987) 
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Foto 11.
Curso de Informações  
Turísticas para policiais

Fonte: Arquivo pessoal de Franklin Garcia (1987)
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Introdução

D esde os seus primórdios, o turismo se constitui em ex-
pressiva fonte de renda para o município de Natal. Do-
tada de um belo patrimônio histórico e natural, o poder 

público fez investimentos e ampliou benefícios para a população 
local, beneficiando a atividade turística. Os espaços que recebem 
o fluxo turístico em Natal foram criados através de políticas públi-
cas que proporcionaram a ampliação de melhorias na infraestru-
tura das áreas escolhidas.

A construção dos conjuntos Ponta Negra e Alagamar no bair-
ro de Ponta Negra, até então considerado como uma zona rural, 
ou simplesmente uma “vila de pescadores”, deu início à urbaniza-
ção do bairro, valorizando a região que hoje se tornou o símbolo 
do turismo natalense.

A evolução dessa atividade econômica exigiu maiores inves-
timentos em infraestrutura e prestação de serviços de qualidade 
aos turistas que visitam a cidade. Decorreu daí a construção da 
Via Costeira, com cerca de nove quilômetros de extensão, inter-
ligando as praias de Areia Preta e Ponta Negra. Em sua área, nas 
imediações do Parque das Dunas, estão instalados hotéis de alto 
padrão (Natal, 2017), o que reforça a necessidade do planejamen-
to para a execução da atividade turística, bem como a importância 
das políticas públicas para o desenvolvimento local.
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A primeira metade da década de 1980 resultou, assim, no in-
cremento dos investimentos no turismo pela implantação do Parque 
Hoteleiro da Via Costeira, seguido do projeto Rota do Sol nos anos 
1990, que favoreceu o acesso ao litoral sul a partir de Natal, incre-
mentando e dinamizando cadeias produtivas associadas ao turismo.

O meio social em Natal

A Cidade do Natal, apesar de sua fundação datar de 1599, só 
veio a apresentar um crescimento populacional considerável a par-
tir de meados da década de 1940. Estudos apontam que três fato-
res contribuíram para a aceleração do crescimento demográfico da 
cidade, bem como o respectivo crescimento da malha urbana. O 
primeiro, foi a Segunda Guerra Mundial, que desenvolveu o setor 
militar, instalando as bases militares Aérea, Naval e do Exército o 
que, segundo Cunha (1991), contribuiu para a expansão do setor 
terciário e imobiliário. Outros dois fatores que ocasionaram mui-
tas migrações foram as secas frequentes ocorridas no interior do 
Estado, e ainda o declínio da economia com base no tripé “gado-al-
godão-agricultura”, na qual estava inserido o Rio Grande do Norte.

Tendo sido intensificado o fluxo migratório, houve um au-
mento da demanda na busca por habitações, aumentando os limites 
populacionais da cidade. Visando contemplar o novo e maior con-
tingente populacional, é criada a Fundação de Habitação Popular 
(FUNDHAP), que em convênio com a “Aliança para o Progresso”, 
construiu o conjunto Cidade da Esperança, primeiro dos vários 
conjuntos habitacionais surgidos na cidade (Silva, 2001). Esse foi 
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um programa habitacional pioneiro na América Latina, iniciado na 
gestão do então Governador Aluízio Alves (1965-1961).

Posteriormente, a FUNDHAP foi incorporada à Companhia 
de Habitação Popular do Rio Grande do Norte (COHAB/RN), 
acelerando as construções de moradias financiadas principalmen-
te pelo Banco Nacional da Habitação (BNH).

Com a ampliação do setor terciário na década de 1970 e a cria-
ção de empregos públicos, o crescimento demográfico da Cidade 
do Natal aumentou. Começaram a ser construídos novos conjuntos 
habitacionais, dentre eles os conjuntos Ponta Negra e Alagamar.

A expansão litorânea do turismo provoca mais  
investimentos em infraestrutura urbana e de acessos

Com a construção dos conjuntos Ponta Negra e Alagamar na 
década anterior, houve, de acordo com Silva (2003), um aumento 
no fluxo de visitantes ao bairro de Ponta Negra, advindo não so-
mente de outros bairros da Cidade do Natal, como também de ou-
tras cidades e Estados. Desta maneira, o bairro deixou de ser uma 
área rural e passou a incorporar uma importante área de expansão 
urbana da cidade, e posteriormente um dos seus principais bair-
ros, no que concerne as perspectivas econômica e turística.

A partir da implementação desses conjuntos habitacionais, foi 
intensificada também a atividade turística na orla urbana de Natal. 
Ponta Negra passou, assim, a atrair “os olhares” dos agentes eco-
nômicos, modificando a direção do crescimento urbano da cidade.
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O turismo teve uma grande contribuição para a produção do 
espaço urbano natalense. De acordo com Furtado (2005), o boom 
turístico da cidade ocorreu no início da década de 1980, com a 
criação do novo terminal rodoviário e dos viadutos do Baldo. Em 
1983, houve o asfaltamento da estrada de acesso de Natal ao mu-
nicípio de Touros (RN-64), no litoral Norte do Estado, e a criação 
do Centro de Convenções, na Via Costeira, além da criação da 
própria Via Costeira, ligada ao megaprojeto turístico Parque das 
Dunas/Via Costeira (PD/VC). Na década seguinte, o Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE) irá 
complementar esse processo iniciado nos anos 1980.

O Megaprojeto PD/VC consistiu na implantação de vários 
hotéis, criou o Parque Estadual das Dunas de Natal, reurbanizou 
o bairro de Mãe Luiza, e construiu uma rodovia, a Via Costeira, 
ligando as praias do centro (Areia Preta) a Ponta Negra, com fins 
de dotar Natal de uma infraestrutura hoteleira, para incrementar 
a atividade turística proposta.

A implantação do Projeto Parque das Dunas Via Costeira só 
pode ser compreendida, portanto, segundo sua contextuali-
zação, que envolve, de um lado, o desejo da iniciativa pública 
em desenvolver o potencial turístico do Estado através de sua 
capital e, de outro, a pressão urbana do município de Natal 
sobre um trecho de sua orla de localização bastante valoriza-
da e, até então, não integrado à cidade. (Cruz, 1995, p. 42).

Após a construção da Via Costeira, cresceu o número de 
pousadas, bares e restaurantes, gerando emprego e renda aos resi-
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dentes da cidade. Para Fonseca (2005), o Projeto Parque das Du-
nas/Via Costeira atingiu plenamente o objetivo desejado, ou seja, 
a expansão do turismo, que além de dinamizar a construção civil, 
promoveu a transferência do ramo imobiliário e das redes de su-
permercado para o setor turístico. O projeto, entretanto, passou 
por quatro reformulações em sua proposta inicial, assinada pelo 
escritório do arquiteto curitibano Luís Forte Neto (igualmente 
responsável pela elaboração do Plano Diretor da Grande Natal e 
de Macau) (Souza, 1999). O projeto original, que previa a cons-
trução de núcleos residenciais, de áreas de lazer e da residência do 
governador, sofreu críticas da sociedade civil e de grupos ecolo-
gistas, ficando aquém do planejado inicialmente. O projeto final 
limitou-se a um cluster hoteleiro e a alguns poucos restaurantes 
localizados mais próximos à Areia Preta e Ponta Negra (muitos 
dos quais já fecharam, como o Restaurante Abade e o Restaurante 
Guinza, já nas proximidades da praia de Ponta Negra),

Segundo relata Souza (1999), não somente a praia de Ponta 
Negra se abriu ao turismo a partir da construção da Via Costeira, 
mas outras praias e municípios costeiros localizados ao Sul e ao 
Norte de Natal também se beneficiaram. A classe média de Natal 
passou a construir casas de veraneio nas praias de Pirangi, Coto-
velo, Búzios e Barreta, chegando à praia de Pipa, quase na divisa 
com o Estado da Paraíba; e no litoral Norte, embora em menor 
proporção, o turismo de segunda residência atingiu também as 
praias da Redinha Nova, Santa Rita, Rio do Fogo, Genipabu, Ja-
cumã, Muriu e Barra de Maxaranguape. Esse fluxo em direção 
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ao litoral Norte foi facilitado principalmente pelo asfaltamento, 
durante o Governo do Estado de Lavoisier Maia (1979-1983), do 
trecho ligando os municípios de Ceará-Mirim a Touros na RN-64.

Antes desse serviço, o cidadão gastava três horas e meia para 
fazer o percurso, de automóvel, entre Natal e Touros. Com o 
asfaltamento vence-se essa distância em, apenas, uma hora 
ou um pouco mais. Facilitou, portanto, o acesso às praias 
do Litoral Norte, principalmente, Touros. Foram investidos, 
nessa obra, CR$ 340 milhões, sendo 10% do DNER, 20% do 
governo do Estado e 70% do BNDES (A República – 10 de 
abril de 1983). (Souza, 1999, p. 325).

Quase uma década mais tarde, durante a gestão do governa-
dor Garibaldi Filho (1995-2002), a rodovia estadual seria conver-
tida na BR-101, ligando Natal a Touros (Fonseca, 2005).

Outrossim, várias outras estradas de acesso às praias do li-
toral Sul e Norte foram pavimentadas com paralelepípedos du-
rante o governo estadual de José Agripino Maia (1983-1986, em 
sua primeira gestão), como a estrada ligando a Redinha à praia de 
Genipabu, e a estrada de Extremoz à praia de Pitangui. Ambas fo-
ram inauguradas durante o governo subsequente de Radir Pereira 
(1986-1987). Destaca-se ainda, na mesma época, a inauguração 
do Terminal Turístico da Redinha, ocorrida no dia 19 de outubro 
de 1986, visando atender à população de baixa renda residente na 
Zona Norte (Souza, 1999).
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Reativação da Secretaria Municipal de Turismo  
na Gestão do Prefeito Garibaldi Alves Filho (1986-1989)

Conforme comentado no capítulo anterior, a Secretaria Mu-
nicipal de Turismo se encontrava na primeira metade da década 
de 1980 absorvida pela gestão estadual, constituindo um departa-
mento da EMPROTURN. Logo, a gestão estadual foi nessa época 
mais atuante no desenvolvimento do turismo em Natal. Entretan-
to, em vista do crescimento expressivo do turismo na capital poti-
guar, Garibaldi Alves Filho (1986-1989), que assume a Prefeitura 
do Natal ainda sob o Governo do Estado de José Agripino Maia 
(1983-1986), de partido político oposto, entende por bem separar 
as gestões públicas do turismo estadual e municipal. Uma de suas 
primeiras ações como Prefeito de Natal é, por conseguinte, a reati-
vação da Secretaria Municipal do Turismo, através da Lei nº 3.394, 
de 21 de janeiro de 1986. Nessa ocasião, a Secretaria assume a sua 
segunda denominação: Secretaria Especial de Indústria, Comér-
cio e Turismo (SEMITUR) (Natal, 2004).

Entre as realizações da SEMITUR destacam-se: a urbaniza-
ção da praia de Ponta Negra, melhorando a circulação de automó-
veis (Souza, 1999; Natal, 2004); e a realização do XV Congresso da 
ABAV nos dias 18 a 22 de agosto de 1987, no Centro de Conven-
ções de Natal. O idealizador do evento foi o Secretário Municipal 
Itamar Azevedo, à frente da pasta na sua primeira gestão, que era 
também à época presidente da ABAV no Rio Grande do Norte 
(Souza, 1999; Natal, 2004). De acordo com Souza (1999), o XV 
Congresso da ABAV foi decisivo para incluir Natal na rota turísti-



89

ca nacional, uma vez que o evento contou com a presença de mais 
de 4 mil participantes, entre agentes de viagens, autoridades do 
governo e auxiliares.

Na mesma época, a atriz Isis de Oliveira e sua irmã, a mode-
lo Luma de Oliveira, que estava no auge da carreira, tendo sido 
destaque na Revista Playboy, foram convidadas pela Prefeitura 
de Natal e pela SEMITUR, onde realizaram ensaios fotográficos 
(informação verbal).31 É uma foto de Luma de Oliveira em um 
outdoor em Natal que faz a divulgação da cidade para os agentes 
de turismo vindos para o Congresso da ABAV, como mostra ima-
gem registrada por Franklin Garcia (cf. Foto 9).

Contextualizando essa campanha de promoção de Natal com 
o cenário nacional, é importante ressaltar que a EMBRATUR traba-
lhava na divulgação do Brasil no exterior através de folhetos oficiais 
de promoção que exploravam a mulher como um atrativo turístico. 
Existem muitas críticas a respeito da imagem exótica e erotizada da 
mulher brasileira como uma atração turística, sobretudo associada 
à região Nordeste. Esse tipo de campanha publicitária passou a ser 
desestimulada pela própria EMBRATUR a partir dos anos 1990.

Por fim, destaca-se, na segunda metade da década de 1980, 
durante o governo do Estado de Radir Pereira (1986-1987), a 
inauguração do centro cultural Memorial Câmara Cascudo. O 
projeto tinha sido criado ainda durante o governo de Lavoisier 
Maia, por iniciativa de Paulo Macedo, que à época era presidente 

31      Informação verbal fornecida em conversa telefônica por Franklin D. M. Garcia, 
no dia 17 set. 2019.
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da Fundação José Augusto. O projeto foi idealizado pelo arquite-
to e empresário do turismo Sami Elali, vencedor de um concur-
so público organizado para a ocasião, que celebra a memória do 
maior intelectual norte-rio-grandense, falecido no dia 30 de julho 
de 1986 (Souza, 1999).

A Secretaria Municipal de Turismo de Natal,  
suas ações e transformações

Durante a década de 1980, o Brasil, nas esferas federal, es-
tadual e municipal, fez muitos investimentos e desenvolveu uma 
série de políticas públicas com o objetivo de alavancar o turis-
mo, especialmente na orla marítima de várias capitais brasileiras 
(Souza, 2008). Natal foi contemplada com essas políticas através 
da implantação do megaprojeto turístico Parque das Dunas/Via 
Costeira, também denominado apenas projeto Via Costeira ou 
PD/VC.

O governo de Tarcísio Maia (1975-1979) tomou o turismo 
como o grande filão de desenvolvimento para o Estado. Ciente 
de que o II PNAD proporcionava financiamentos vultuosos em 
projetos turísticos na orla marítima, ele desapropria a área dunar 
adjacente ao oceano Atlântico entre as praias do Pinto e praia de 
Ponta Negra por meio do Decreto nº 7.237, de 22 de novembro 
de 1977, para a construção da Via Costeira. Poucos dias depois, 
um convênio é assinado com a EMBRATUR para a construção 
do Centro de Convenções de Natal. Essas ações iniciadas no go-
verno de Tarcísio Maia, serão implementadas apenas na déca-
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da de 1980: o governador Lavoisier Maia Sobrinho (1979-1983) 
primo e sucessor de Tarcísio Maia, deu continuidade à sua meta 
de governo, garantindo a continuidade das obras do megaproje-
to Parque das Dunas/Via Costeira.

Em 1980, Lavoisier reabriu o Aeroporto Internacional Au-
gusto Severo (no município metropolitano de Parnamirim), após 
este passar por algumas reformas. Durante toda a sua gestão, 
gradualmente foram sendo inaugurados hotéis na Via Costeira. 
Isso proporcionou, na segunda metade dos anos 1980, o primeiro 
boom da atividade turística no Rio Grande do Norte, já com o en-
tão governador José Agripino Maia (1983-1986), filho de Tarcísio 
Maia e primo de Lavoisier Maia, seus antecessores (Souza, 1999; 
Cavalcanti, 1993).

A Residência Oficial do Governador também ficou pronta 
em 1983. Dois anos após, essa obra teve a destinação alterada e foi 
transformada no Hotel Barreira Roxa em 3 de novembro de 1985 
(Garcia, 2018). Atualmente, o Hotel é administrado pelo Senac 
(Hotel-Escola Senac Barreira Roxa), e sua finalidade é atuar como 
centro de formação teórica e prática, de mão obra para o setor de 
turismo e hotelaria e para a gastronomia potiguar.

José Agripino Maia, quando prefeito de Natal (1979-1982), 
fez a fusão da Secretaria de Turismo com a EMPROTURN no 
governo de Lavoisier Maia, desativando a primeira após quase 
dez anos de sua fundação. Seu objetivo era concentrar a gestão 
das ações e dos recursos do turismo nas mãos do Governo do 
Estado, que afirmava pretender superar a crise econômica na-
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cional e formar as bases para implantação definitiva do turismo 
na cidade (Natal, 2004).

Após a gestão de José Agripino, a Cidade do Natal teve como 
prefeitos os seguintes nomes: Manoel Pereira dos Santos (1982-
1983), Marcos César Formiga Ramos (1983-1986), Garibaldi Al-
ves Filho (1986-1988) e Wilma Maria de Faria (1989-1992). Os 
secretários de turismo da década de 1980 foram: José de Anchieta 
Jácome (01/1986-03/1986), Woden Madruga (1986-1987), Itamar 
Azevedo de Oliveira (1987-1988) e Francisco Pandofe de Caval-
cante (01/1989-06/1990) (Garcia, 2018).

No ano de 1986, o Prefeito Garibaldi Alves Filho (1986-
1988) reativa a Secretaria de Turismo do Município, pratica-
mente com as mesmas atribuições de quando ela fora fundada. 
Assim sendo, o município passa a assumir a direção do seu tu-
rismo através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 
Turismo (SEMITUR).

Em entrevista concedida à Professora Andréa Sousa Dantas 
(UFRN), o senhor Itamar Azevedo de Oliveira, secretário mu-
nicipal de turismo no período de abril de 1987 a dezembro de 
1988, na gestão do prefeito Garibaldi Alves, relata que, ao assu-
mir a secretaria, o turismo em Natal era “bastante embrionário”, 
a cadeia hoteleira era pequena e sua gestão deu ênfase à capaci-
tação de pessoal que atuava na prestação de serviços voltados ao 
turismo. Ele cita como exemplos os taxistas e os guias de turismo, 
bem como os residentes da Cidade do Natal, conscientizando-os 
da importância do segmento para a cidade, numa parceria dos 
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funcionários que compunham a equipe da Secretaria de Turis-
mo com o SENAC, ministrando cursos, seminários, dentre ou-
tros. O destaque de sua gestão, segundo ele, que era presidente 
da ABAV-RN, foi de trazer para Natal o XV Congresso Brasileiro 
de Agências de Viagens, ocorrido entre os dias 18 e 22 de agosto 
de 1987, fazendo com que a Cidade do Natal recebesse em torno 
de 3.000 agentes de viagens, movimentando a economia da cida-
de e lotando todos os hotéis da época. Como estes eram poucos, 
os visitantes foram hospedados também nos motéis existentes 
da cidade. O antigo secretário afirma que esse congresso foi o 
grande responsável por Natal se projetar mais rapidamente no 
turismo, diante de outras cidades (informação verbal).32

A partir daí, a Secretaria Municipal de Turismo passou a tra-
balhar com a perspectiva de novos voos para Natal, pois o turismo 
passou a crescer e novos hotéis foram sendo construídos na Via 
Costeira, dentre eles o Natal Mar Hotel, o Hotel Mar Sol, o Hotel 
Vila do Mar e o Hotel Imirá. A questão do Carnaval também foi 
trabalhada em sua gestão, ficando a cargo da SEMITUR a anima-
ção popular, que era realizada na Praia do Meio e na Praia dos 
Artistas. As Escolas de Samba e Tribos de Índios, por outro lado, 
ficavam sob a responsabilidade da Secretaria da Cultura.

O Congresso da Associação Brasileira de Agentes de Via-
gens acabou sendo um passo importante para processo de de-

32      Entrevista gravada concedida por Oliveira, Itamar Azevedo de. Entrevista VI. [27 
maio 2019]. Entrevistadora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo .mp3 
(13 min.)
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senvolvimento do turismo de Natal, porque deu início à trans-
formação da cidade num polo turístico brasileiro. O evento 
marcou o início da valorização do turismo de eventos, uma ação 
que visava solucionar a sazonalidade. Além disso, foi primeiro 
evento de grande porte realizado em Natal, gerando repercus-
são tanto nacional como internacional, uma vez que reuniu um 
contingente significativo de agentes de viagens de toda a Amé-
rica Latina, América Central, África, Europa e Estados Unidos 
(informação verbal).33

Franklin Garcia, arquiteto e especialista em turismo pela 
UFRN e funcionário da Secretaria Municipal de Turismo desde 
1969 até os dias de hoje, foi igualmente entrevistado pela profes-
sora Andréa Dantas (UFRN) e por Valdiléia Oliveira de Lima, 
uma das autoras deste capítulo. De acordo com Franklin, quando 
a Secretaria de Turismo do município foi reativada e houve uma 
separação das gestões públicas do turismo nas instâncias esta-
dual e municipal, a Secretaria Municipal de Turismo de Natal 
voltou a assumir seus próprios eventos, participando, inclusive 
da festa da Padroeira de Natal e divulgando também a cidade em 
feiras, congressos, entre outros eventos. O primeiro secretário 
da gestão de Garibaldi Alves, o sr. Woden Madruga, ficou muito 
pouco tempo, mas o bastante para promover o Carnaval na Praia, 
com a contratação de trios elétricos de Salvador. O evento Noites 
Potiguares aconteceu pela primeira vez, em 1987, também sob 

33      Entrevista gravada concedida por Oliveira, Itamar Azevedo de. Op. cit. Natal, 
2019. 1 arquivo .mp3 (13 min.)
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a gestão de Woden Madruga. A equipe da Secretaria Municipal 
viajou a Fortaleza, Recife e Paraguai para divulgar a cultura e a 
gastronomia do Rio Grande do Norte. No Paraguai, um grande 
evento foi realizado onde levaram até a cozinheira dona Fran-
cisca, do Centro de Turismo, para que todos pudessem assisti-la 
preparar e degustar iguarias locais e regionais, como carne de sol 
com macaxeira, a tapioca e a paçoca. O evento durou três dias. O 
Noites Potiguares realizado no Paraguai resultou na visita poste-
rior de muitos paraguaios a Natal (informação verbal).34

Na mesma época, segundo F. Garcia, o Forró com Turista, 
tão conhecido nos dias de hoje se chamava “Noites de Animação 
do Turista”. Iniciou-se em novembro de 1987, com apoio da Se-
cretaria Municipal de Turismo, e acontecia nas noites de quarta-
feira, sendo F. Garcia o animador dos grupos folclóricos, com 
as danças de ciranda, Araruna, entre os outros (informação ver-
bal).35 Os turistas eram convidados a dançar, uma atividade que 
continua até os dias de hoje, com a diferença que apenas o dia 
foi mudado, para as noites de quinta feira. A finalidade do Forró 
com Turista, contudo, continua a ser oferecer a turistas e nata-
lenses uma noite a mais de entretenimento na Cidade do Natal, 
focando na tradicional cultura do forró pé de serra, da dança, 
do repente e da arte, e em cuja programação são valorizados os 

34        Entrevista gravada concedida por Garcia, Franklin D. M. Entrevista VII. [30 ago. 
2019]. Entrevistadora: Valdiléia de Oliveira. Natal, 2019. 1 arquivo .mp3 (60 min.).
35        Ibidem. Natal, 2019. 1 arquivo .mp3 (60 min.).
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artistas locais, criando oportunidades e gerando empregos (in-
formação verbal).36

No mesmo sentido, em 1988 e 1989, o Governo do Estado e o 
trade turístico (hoteleiros, agentes de viagens e empresas aéreas), com 
o objetivo de dinamizar a baixa estação, promoveram a Cidade do Na-
tal em alguns países da Europa, tais como Espanha, Inglaterra e Por-
tugal, intensificando o marketing e promovendo famtours e eventos, 
entre os quais se destacava “A semana Potiguar” (Souza, 1999).

Na gestão da Prefeita Wilma Maria de Faria (1989-1992) a 
cultura é reconhecida como “elemento importante” para o de-
senvolvimento do turismo. Num ato simbólico, a então prefeita 
realiza a fusão entre a Secretaria de Cultura com a Secretaria de 
Turismo do Município, que passou a ser denominada de Secreta-
ria Municipal de Turismo e Cultura (SECTUR). “Nessa época a 
SECTUR publicou duas revistas, com o objetivo de repensar Natal 
e preservar a sua memória” (Souza, 1999; Natal, 2004).

Até o final da década de 1980, os eventos duplicaram na Ci-
dade do Natal, passando de 44 em 1985 para 87 eventos em 1989. 
O então governador Geraldo Melo (1987-1991) constrói, como 
consequência, o Pavilhão de Exposições no Centro de Conven-
ções, permitindo a realização das grandes feiras na cidade.

O quadro a seguir reúne as principais ações da Secretaria 
Municipal discutidas nas linhas anteriores:

36      Entrevista gravada concedida por Garcia, Franklin D. M. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp3 (60 min.).
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Quadro 4. Principais ações da Secretaria Municipal  
de Turismo de Natal nos anos 1980

Secretário Prefeito Ano Principais ações

José de Anchieta 
Jácome  
(01/1986-03/1986)

Garibaldi Alves  
Filho (1986-1989)

01/1986-
03/1986 

Reativação da Secretaria 
Municipal como Secretaria 
Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo 
(SEMITUR)

Woden Madruga 
(1986-1987)

1986-1987
Carnaval na Praia com a 
contratação de Trios elétricos 
de Salvador. Noites Potiguares.

Itamar Azevedo de 
Oliveira (1987-1988)

1988 

Capacitação de pessoal que 
atuava como prestadores de 
serviços voltados ao turismo: 
taxistas e guias de turismo.

XV Congresso da ABAV sedia-
do em Natal.

Noites de Animação do Turista, 
atual Forró com Turista.

Francisco Pandofe  
de Cavalcante 
(01/1989-06/1990)

Wilma Maria de 
Faria (1989-1993)

1989 Revista Cadernos de Natal.

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Conclusão

A grande beleza do litoral foi fator atrativo para os investi-
mentos destinados ao desenvolvimento do turismo em Natal, 
encorajados pela implantação do Projeto Parque das Dunas/Via 
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Costeira e outras obras estruturais, que conseguiram finalmente 
convencer a iniciativa privada a apostar junto com o poder públi-
co no setor do turismo.

Cabe ressaltar que, embora a construção da Via Costeira tenha 
grande importância para o advento do turismo não somente em 
Natal, mas também no RN, é o bairro de Ponta Negra que possui a 
plenitude do turismo, justamente por ocupar um espaço privilegia-
do na conformação da cidade do lazer e do turismo. A implantação 
dos conjuntos Ponta Negra e Alagamar viabilizaram a expansão da 
Cidade do Natal, assim como transformações na paisagem urbana, 
possibilitando investimentos em serviços básicos de infraestrutura 
pelo poder público, como calçamento, transportes, energia, água, 
linhas telefônicas, dentre outros.

A atividade turística em Natal promoveu a movimentação de 
investimentos importantes no setor hoteleiro, na construção civil, 
no setor imobiliário e em outros agentes econômicos, como as re-
des locais, regionais e mundiais de supermercados, que passaram 
a ver a cidade como um importante local de investimento.

Assim sendo, a década de 1980 representa para Natal não 
mais o momento de planejamento do turismo, e sim o da concre-
tização dos primeiros reflexos do planejamento sistematizado da 
atividade. Isso ocasionou, no final da década de 1980 e até mea-
dos de 1990, um aumento do fluxo turístico em Natal, afastando a 
sombra da crise vivenciada em outras capitais, gerando empregos 
e renda para a população da capital e de outras cidades do Rio 
Grande do Norte.
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Foto 12.
Entrevista de Morais Moreira,  
primeiro Carnatal 

Fonte: Arquivo pessoal de Franklin Garcia (1991)
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Foto 13.
Pórtico dos Reis  
Magos durante a crise  
da pandemia da COVID-19

Fonte: Andrea V. Sousa Dantas (2020)
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Foto 14.
Reunião do Conselho  
de Turismo

Fonte: Arquivo pessoal de Franklin Garcia (1991)
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O efeito pós-Via Costeira

A década de 1980, conhecida como a “década perdida”, é 
marcada por uma profunda crise econômica vivencia-
da não só pelo Brasil, mas pela maioria dos países em 

desenvolvimento. Entre as diversas causas para essa crise, mostra-
ram-se de maior relevância o endividamento externo com países 
do primeiro mundo e os choques do petróleo ocorridos em outu-
bro de 1973 e junho de 1979, que tiveram seus reflexos negativos 
para a década seguinte e início da década de 1990, na medida em 
que foram os responsáveis pelas restrições ao crédito ao Brasil e a 
outros países (Santos, 2005).

Em âmbito nacional, o setor industrial entrou em processo 
de estagnação, o que fez com que a economia brasileira, alavan-
cada nas décadas anteriores pelo setor secundário, com taxas de 
crescimento superiores a 9% ao ano, visse reduzido esse cresci-
mento a níveis médios de 1,3% ao ano no período de 1981 a 1992.

Essa perspectiva sombria se estendeu também para o Rio Grande 
do Norte. No início da década, o Estado enfrentou simultaneamente 
inundações e secas consecutivas, que começavam a afetar negativa-
mente suas indústrias, apoiadas nas matérias-primas produzidas na 
região, em especial a têxtil e a de alimentos. Tendo em vista esse con-
texto, o Governo do Estado redirecionou suas políticas públicas para 
o setor secundário da economia, tanto como uma forma de manter 
e incrementar o nível de industrialização, buscando uma alternativa 
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econômica à crise, quanto como forma de, indiretamente, fortalecer 
a agropecuária, já que os investimentos fabris deveriam apoiar-se no 
setor primário local.

Outro setor que prosperou na mesma década, ocupando a se-
gunda posição atrás das indústrias na composição do PIB setorial, 
foi o de serviços. Segundo Cavalcanti (2003), o setor terciário foi 
igualmente alvo de ações do Governo do Estado, que entre outras 
coisas passou a investir no turismo como uma alternativa econô-
mica à crise que o Estado enfrentava.

Destarte, na segunda metade dos anos oitenta, o turismo se 
firma de vez como uma atividade econômica importante nas ter-
ras potiguares. O ano de 1986, data de início de funcionamento 
dos primeiros hotéis do Projeto Parque das Dunas/Via Costeira 
(PD/VC), pode ser considerado um divisor de águas da atividade 
turística em Natal, assinalando o início da consolidação do turis-
mo no cenário econômico potiguar (Souza, 1999).

Como resultado, o turismo deixa de ser uma atividade perifé-
rica e passa a ser visto como um setor econômico importante para 
Natal a partir dos anos 1990. As viagens à capital do RN passam a 
ser motivadas principalmente pelo lazer, e não mais por negócios.

Embora não existam dados que permitam comparar as moti-
vações de viagens dos anos 1980 e 1990, destaca-se que as viagens 
motivadas por eventos só foram possíveis a partir da construção 
do Centro de Convenções de Natal em 1983, último projeto da 
Via Costeira, justamente com a residência do governador (que 
se transformaria posteriormente no Hotel Escola Barreira Roxa), 
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construídos na gestão do governador José Agripino Maia (Natal, 
2004). Cabe lembrar que nesse período em questão, a Secretaria 
Municipal se encontrava ainda vinculada à gestão estadual por 
meio da EMPROTURN.

Com efeito, em um relatório emitido pela Secretaria Munici-
pal em 2004, consta a seguinte informação:

A mensagem que o Governador Geraldo Melo (1987-1991) en-
viou à Assembleia Legislativa em 15 de fevereiro de 1990 (Sou-
za, 1999, n. 12, p. 332), informava que, em 1985, aconteceram 
44 eventos e uma taxa de ocupação do Centro de Convenções 
de 27,6%. Quatro anos após, em 1989, os eventos duplicaram, 
passando para 87 (oitenta e sete), enquanto a taxa de ocupação 
atingiu 70,1%, com 256 dias ocupados. (Natal, 2004, p. 14).

Como resultado do funcionamento dos hotéis da Via Cos-
teira e do Centro de Convenções de Natal, o número de turistas 
cresce exponencialmente na capital potiguar, como pode ser vis-
lumbrado no Tabela 1 abaixo:

Tabela 1. Fluxo turístico de Natal (1987-1995)

Ano Número de hóspedes

Nos hotéis classificados Em todas as modalidades de hospedagem

1987 112.779 343.624

1988 118.885 392.421

1989 135.268 436.421

1990 115.288 418.070
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1991 153.997 455.044

1992 136.664 401.071

1993 205.561 587.318

1994 222.603 618.342

1995 265.453 737.367

Sousa Dantas (2005).

O aumento da demanda turística para o Rio Grande do Norte 
também implicou na ascensão do número de agências de viagens 
e turismo em Natal, que passaram de 22 em 1986 para 74 em 1992 
(Sousa Dantas, 2005).

Apesar disso, barreiras estruturais importantes continuavam 
a se interpor ao pleno desenvolvimento turístico de Natal, espe-
cialmente no tocante aos atrativos e praias localizados nos muni-
cípios circunvizinhos que compõem a Grande Natal. De forma a 
sanar esse problema, Natal será o município mais beneficiado por 
uma das principais políticas de turismo implementadas na segun-
da metade dos anos 1990: o Programa de Desenvolvimento do 
Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE).

Consolidação econômica do Turismo  
em Natal com o PRODETUR/RN I

Como marco da segunda etapa de desenvolvimento do tu-
rismo em Natal, destaca-se a atuação do Programa de Desenvol-
vimento do Turismo do Nordeste (PRODETUR/NE) a partir do 
ano de 1996. Criado pelos governadores dos Estados do Nordeste 
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em 29 de novembro de 1991, com o apoio do Governo Federal, 
SUDENE, EMBRATUR e Banco Interamericano de Desenvol-
vimento, o PRODETUR constitui um programa de investimen-
tos para promover o turismo na região Nordeste do Brasil, com 
foco na melhoria da infraestrutura relacionada ao turismo, como 
a construção de aeroportos, estradas e saneamento. Os objetivos 
específicos do PRODETUR/NE naquele momento eram (Banco 
Mundial, 2003; Rio Grande do Norte, 2004; Silveira, 1999):

1.  Aumentar a receita do turismo receptivo;

2.  Estender o tempo de permanência dos turistas  
             no Nordes te, reduzindo concomitantemente  
             as flutuações sazonais da demanda;

3.  Induzir novos investimentos em infraestrutura 
     em áreas turísticas;

4.  Gerar empregos e renda através de atividades 
     direta e indiretamente relacionadas ao turismo.

O PRODETUR/NE recebeu recursos externos do BID, repassa-
dos através do Banco do Nordeste. Do total dos recursos, o Governo 
Federal assumiu 14,9% correspondentes à contrapartida dos aeropor-
tos, e os Estados contribuíram com 85,1%, sendo 50% de contraparti-
da e 50% da parte financiada pelo BID (Rio Grande do Norte, 2004).

Os recursos do PRODETUR/NE foram investidos priorita-
riamente na solução de problemas estruturais que enfrentava a re-
gião Nordeste e que impedia que o turismo se firmasse como um 
dos segmentos líderes da região. Especificamente no Rio Grande 
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do Norte, os recursos advindos do PRODETUR/RN I foram na or-
dem de US$ 44 milhões de dólares, os quais foram destinados, entre 
outras coisas, a obras de infraestrutura tais como: o novo terminal 
de passageiros do Aeroporto Internacional Augusto Severo; a im-
plantação de acessos viários às principais praias; a continuação da 
Rota do Sol (Cotovelo a Barreta), somando 89 km de estradas; a 
implantação da rede de saneamento da Via Costeira, parte do bair-
ro de Mãe Luiza e da praia de Ponta Negra; a drenagem do bairro 
de Ponta Negra; a reurbanização da orla de Ponta Negra; urbani-
zação da praia da Redinha; a recuperação do Parque Estadual das 
Dunas de Natal; e o desenvolvimento institucional da SETUR/RN, 
do Instituto de Defesa do Meio Ambiente em Natal (IDEMA), do 
Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e da Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) (Rio Grande do 
Norte, 2004; Banco Mundial, 2003). Os municípios-alvo das ações 
do PRODETUR/RN I foram agrupados, segundo seu nível de in-
teresse turístico, no chamado Polo Costa das Dunas, coordenado 
pelo Banco do Nordeste, que na primeira etapa incluía basicamen-
te os municípios que compõem a Região Metropolitana de Natal 
(RNM), com exceção de Tibau do Sul: Ceará-Mirim, Extremoz, 
Natal, Tibau do Sul, Nísia Floresta e Parnamirim.

Fonseca (2005) comenta que somente a reforma e ampliação 
no Aeroporto Augusto Severo, localizado em Parnamirim, concen-
trou 56% dos recursos; 22% foram destinados às estradas; 15% ao 
esgotamento sanitário da Via Costeira e Ponta Negra; 5% ao desen-
volvimento institucional; e apenas 2% à recuperação ambiental.
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Se o funcionamento da Via Costeira em 1986 representou o 
início da fase de desenvolvimento do turismo em Natal, passada 
uma década, o PRODETUR/RN I iria marcar a segunda fase des-
se desenvolvimento, que pode ser vislumbrada resumidamente a 
partir dos seguintes dados fornecidos pela SETUR/RN (2004), que 
demonstram o impacto dos investimentos do referido programa 
sobre a economia turística potiguar entre os anos de 1995 a 2001:

1.  Aumento do fluxo turístico de 588 mil para 1,4 milhão  
             de visitantes;

2.  Aumento do número de empregos diretos e indiretos  
            do setor turístico, que passou de 95 mil para 240 mil   

    postos de trabalho;

3.  Aumento do número de empregos diretos gerados na   
     hotelaria, que eram estimados em 1995 em 4.227, 
     passando em 2001 para 8.400 empregos;

4.  Crescimento da oferta de leitos hoteleiros de 12.915 
     para 26.353;

5.  Incremento no número de voos internacionais de 1 
     por semana para 8 por semana;

6.  Evolução da taxa de crescimento da arrecadação 
     dos municípios do Polo Costa das Dunas, que de 7,3% 
     ao ano em 1995, chegou ao índice de 31,3% em 2001.

 Vale salientar que esse boom turístico constatado à época se 
concentrou sobretudo em Natal, pois como relata Fonseca (2005), 
Natal foi o município do Polo Costa das Dunas que mais se bene-
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ficiou com o PRODETUR/RN I. Excetuando-se o investimento 
no aeroporto de Parnamirim, Natal absorveu 23,10% dos recur-
sos, “tendo sido o único município que recebeu recursos para a 
recuperação ambiental e para saneamento, além das estradas” 
(Fonseca, 2005, p. 127). A título de comparação, Tibau do Sul, o 
segundo principal destino turístico do RN à época, concentrando 
15% dos meios de hospedagem (em Natal, 39%) e 5% dos equipa-
mentos de alimentação (em Natal, 13,5%), absorveu apenas 1,82% 
do total investido, um pouco mais do que o município de Extre-
moz (1,60%): A pesquisadora explica que

A atividade turística decolou em Natal porque o poder pú-
blico desenvolveu e implantou o PD/VC, enquanto que em 
Tibau do Sul o turismo ocorreu de modo espontâneo, com 
pouca intervenção do poder público estadual e municipal. 
(Fonseca, 2005, p. 128).

Uma outra justificativa possível é que Natal, por ser o único 
município à época que contava com um Secretaria Municipal de 
Turismo oficializada e mais bem organizada e, além disso, o único 
que contava com Plano Diretor, cumpria com todas as exigências 
do BID para a destinação dos recursos.

Assim, como resultado, em 1997 Natal começa a expandir sua 
rede hoteleira, passando a ter 2.714 apartamentos com 6.061 leitos 
preparados para receber os turistas nacionais e internacionais.

Um outro efeito percebido pela ação do PRODETUR/RN I foi 
a internacionalização do turismo receptivo em Natal. Abre na Via 
Costeira o primeiro hotel de cadeia internacional: o Pestana Mar 



113

Hotel do grupo português Pestana (Fonseca, 2005). Esse princípio 
de internacionalização do destino Natal, na verdade, acompanhou 
a expansão dos destinos Brasileiros no mercado internacional: se-
gundo dados da EMBRATUR, ocorreu um crescimento na evo-
lução de chegadas internacionais para o Brasil. Em 1998, o país 
passou a ocupar a 29ª posição no ranking internacional dos países 
mais visitados do mundo (Fonseca, 2005).

No ano de 1998, o Hotel Barreira Roxa se transformou em 
Hotel Escola para a formação de pessoal preparado para trabalhar 
com o turismo, principalmente no setor operacional da atividade.

Em 1999, foi criado o Conselho do Polo Costa das Dunas, con-
correndo para o planejamento participativo e integrado da ativida-
de turística, com a ajuda de uma aliança com a iniciativa privada.

Natal e seus quatrocentos anos

Eu nunca sinto uma brisa agradável sem lembrar de Natal. Na-
tal é o lugar onde os ventos sopram a nosso favor. [...] Pouco se 
fala do patrimônio cultural de Natal, não porque ele inexista, 
mas porque outros aspectos da paisagem e do entorno da capi-
tal do Rio Grande do Norte capturam antes nossa imaginação 
e convocam atenção de forma exclusiva [...]. São as praias, as 
dunas e a brisa que nos mobilizam [...] (Brasil, 2008, p. 19-20).

 Dentro das festividades de comemoração dos quatrocentos 
anos da Cidade do Natal, aconteceu uma homenagem realizada 
pela Escola de Samba do Rio de Janeiro, a Acadêmicos do Sal-
gueiro. Eles fizeram no ano de 1999 um samba-enredo da cidade 
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de Natal. O Governador Garibaldi Alves Filho e a Prefeita Wilma 
Maria de Faria doaram na época 300 mil reais para ajudar na apre-
sentação da escola.

A sua comissão de frente representava os colonizadores ho-
landeses invadindo Natal. As fantasias das alas representavam as 
belezas naturais da cidade: a ala das baianas estava com roupas 
brancas que representavam as espumas do mar; de roupa dourada 
com plumas brancas, o Mestre-Sala e a Porta-Bandeira desfilaram 
fantasiados de “Sol de Natal”; fantasiados de Lampião, a bateria, 
com trezentos componentes, foi comandada pelo Mestre Louro, 
recebendo a nota máxima.

O tema do enredo era Salgueiro é Sol e Sal nos 400 anos de Na-
tal. O samba-enredo, que foi composto por Celso Trindade, Demá 
Chagas, Eduardo Dias, Líbero e Quinho, recebeu nota máxima. 
Houve a participação de muitos natalenses, como também do filho 
de Luís da Câmara Cascudo, Fernando Luís Cascudo, em um dos 
carros representando o pai; era o terceiro carro alegórico que ho-
menageava o historiador e folclorista. A escola desfilou com cinco 
mil e quinhentos componentes; todos cantavam juntos com Zé de 
Abreu, tinha um total de trinta e oito alas e seis carros alegóricos.

 A Acadêmicos do Salgueiro teve um número grande de com-
ponentes, mas conseguiu terminar o desfile dentro do tempo es-
tabelecido. Ela conquistou a quinta colocação, ficando dentro das 
seis escolas campeãs mais bem colocadas do Grupo Especial de 
Carnaval do Rio de 1999.
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Para a comemoração dos quatrocentos anos de Natal, a Pre-
feitura, junto com o Governo do Estado, investiu muito alto na in-
fraestrutura da cidade e na divulgação de eventos, com lançamen-
tos de livros (como se verá mais adiante), exposições e shows que 
foram rateados entre o município e o Estado. Teve uma grande 
obra que foi o complexo viário do Quarto Centenário, composta 
por três viadutos e dois túneis, e a ampliação do Aeroporto Inter-
nacional Augusto Severo, em Parnamirim.

A Prefeitura do Natal realizou ações com algumas secreta-
rias para a comemoração dos quatrocentos anos de Natal. Na Se-
cretaria de Turismo, com a colaboração do Secretário Fernando 
Fernandes, que era também Secretário Especial dos Quatrocentos 
Anos, foi possível realizar ações como o resgate do orgulho da 
cidade. Para isso, foi lançada pela Secretaria de Turismo, em par-
ceria com o Instituto Histórico e Geográfico, a reedição do Livro 
História da Cidade do Natal de Luís da Câmara Cascudo. A obra 
aborda temas desde a fundação da Cidade até a década de 1940, e 
relata também o contexto da Segunda Guerra Mundial.

Outra ação realizada pela Secretaria foi o livro 400 nomes de 
Natal,  que continha relatos de quatrocentas pessoas que tinham 
adotado a Cidade do Natal como cidade destaque. Pessoas estas 
importantes para a Cidade do Natal, que relatavam o papel de Na-
tal na história de suas vidas.

Natal ganhava ares de cidade grande, deixando de ser um pou-
co cidade de interior. Neste mesmo período, foi inaugurado pela 
Prefeita Wilma de Faria, com apoio da Petrobrás, o Pórtico Monu-
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mental da Capital Potiguar que se localiza na entrada da cidade, na 
divisa do município com Parnamirim, na BR-101. Trata-se de uma 
estrela-guia de sessenta metros de extensão. No final da calda, tem 
fixada uma estrela luminosa, sob a qual foram colocadas três escul-
turas representando os três Reis Magos. Na época, foi colocada uma 
urna lacrada com os registros dos principais fatos do dia a dia na 
Cidade. Esta urna deverá ser aberta daqui a cem anos.

Outra ação para os quatrocentos anos da cidade realizada 
pela Secretaria Municipal de Turismo de Natal foi a recuperação 
da Praça André de Albuquerque, que é o Marco Zero de Natal. Na 
época, a Secretaria, em parceria com o Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte (CREA
-RN), realizou um concurso para a escolha do melhor projeto de 
arquitetura que restaurasse a Praça ao que ela inicialmente repre-
sentava, a fundação da Cidade do Natal. O vencedor foi o arquite-
to Haroldo Maranhão. Ele conseguiu recuperar o piso de granito 
apicoado e construiu um monumento que marcava os quatrocen-
tos anos: dois globos entrelaçados, de um lado uma estrela-guia 
que lembrava Natal e do outro, o sol, que também remete a Natal. 
O Marco Zero era próximo a esse monumento.

Por fim, ocorreu uma celebração popular no dia 25 de de-
zembro de 1999, aniversário da cidade, na praia do Forte. Houve 
a apresentação de fogos pirotécnicos por parte da mesma empresa 
responsável pelo espetáculo da Disney World e do Réveillon de 
Copacabana no Rio de Janeiro.
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Encarte 4. Fernando Fernandes e a Secretaria 
Especial dos Quatrocentos Anos

Foto 15. Secretário 
do cinquentenário 
da SETUR, Fernando 
Fernandes,  durante a 
entrevista filmada na 
UFRN em maio de 2019

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

Fernando Fernandes de Oliveira foi o Secretário Municipal de Turismo em 
2019, e expressou-se feliz por estar de volta à Secretaria nesse período em ela 
comemorou os seus cinquenta anos de existência. Ele fez parte da série de fil-
magens das personalidades do turismo natalense para esta obra.

Fernando relata que além de estar compondo a Secretaria à época, ele teve outra 
passagem à frente da pasta em 1999, período da comemoração dos 400 anos de Na-
tal. Sua gestão durou cinco meses (agosto a dezembro): a Secretaria tinha um prazo 
para iniciar e terminar em 31 de dezembro de 1999, e chamava-se então “Secreta-
ria Especial de Turismo”. Ele relata ter sido uma experiência bastante interessante e 
“primeiro desafiadora: eu vinha de um lado totalmente privado e estava me envol-
vendo com o poder público e começamos a descobrir as dificuldades literalmente 
do outro lado do balcão... a máquina é, realmente, muito complicada.”

Uma das ações desenvolvidas pela Secretaria Especial de Turismo foi a mistura 
entre o turismo e os 400 anos da cidade, recuperando alguns momentos im-
portantes para Natal. Também foi lançada uma nova edição do livro História 
da Cidade do Natal de Câmara Cascudo, que na época se encontrava esgota-
do no mercado. Ele descreve que “foi uma reedição histórica do livro com a 
abertura do próprio presidente do Instituto Histórico e Geográfico, naquele 
momento feito um livro que eu considero como muito importante para quem 
quer conhecer um pouquinho de Natal”.
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A Secretaria tinha um núcleo de colaboradores para a produção espontânea de um 
novo livro sobre Os 400 nomes de Natal. Foram escolhidas 400 pessoas que não 
obrigatoriamente tinham nascido na cidade, mas que tiveram Natal como a sua 
cidade destaque. Foi um livro de quase 600 páginas, com depoimentos de pessoas 
que marcaram de alguma forma a cidade, seus relatos de experiências pessoais con-
tribuindo para a construção do conhecimento da história de Natal.

A sua equipe realizou ainda uma campanha de resgate da autoestima do natalense, 
coletando vários depoimentos, a maioria através da mídia impressa (jornais e revis-
tas). “Pegamos várias testemunhas de pessoas que exatamente mostravam por que 
gostavam de Natal, e repercutimos isso aqui dentro da Cidade do Natal, como fora.”

Dentro da comemoração dos 400 anos de Natal, foi realizado um trabalho de recu-
peração da Praça André de Albuquerque, que é o Marco Zero da cidade. Como ele 
afirma, “Natal foi fundada exatamente ali, na Praça André de Albuquerque. Aquela 
praça estava completamente acabada, arrasada. Nós fizemos uma parceria na época 
com o CREA, foi feito um concurso e quem ganhou foi o arquiteto Haroldo Mara-
nhão.” Na época, a prefeita Wilma de Faria questionou o valor da reforma, porém 
Fernando conseguiu fazê-la entender qual era a importância que a Praça tinha para 
a cidade. “Era o Marco Zero da Cidade do Natal, ela surgiu ali, cresceu ali, e aquela 
praça foi então totalmente restaurada”.

A Praça tinha um piso de granito apicoado e tinha um monumento que a ferrugem 
e a falta de conservação destruíram. Ele era “o monumento que marcava os 400 
anos, era como se fossem dois globos entrelaçados. No recorte do lado tinha uma 
estrela que lembrava Natal, a estrela guia, e do outro lado o sol, que também marca-
va a nossa cidade, a Cidade do Sol ou a Noiva do Sol, como diz Câmara Cascudo, e 
o próprio Marco Zero, que era próximo a esse monumento.”

Ele possuía também um totem que contava a história da praça. Segundo Fernando 
Fernandes, “naquele momento para Natal e para marcar as pessoas, foi muito im-
portante saber e mostrar que Natal nasceu ali...” 

Nessa época também foi realizado um trabalho de divulgação do Destino Natal, no 
final dos anos 1990 e início dos anos 2000.
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Natal começava a se impulsionar no mercado brasileiro, através do seu binômio 
de sol e mar. “Era uma cidade menor do que é hoje, tinha o charme e todo mundo 
brincava (o que é verdade), Natal tinha características de uma cidade pequena de 
interior e ao mesmo tempo cosmopolita. Era uma cidade em que todas as pessoas 
gostavam de receber... de festa, eventos, de estar atualizada com o mercado.”

Entrevista filmada concedida por Oliveira, Fernando Fernandes de. Entrevista 
IX. [27 ago. 2019]. Entrevistadora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 
arquivo.mp4 (30 min.)

Secretaria Municipal de Turismo de Natal: da valoriza-
ção cultural ao desenvolvimento econômico

No início da década de 1990, a Secretaria Municipal de Turis-
mo passa por uma terceira denominação sob a primeira gestão da 
Prefeita Wilma Maria de Faria (1989-1992): de Secretaria Especial 
de Indústria, Comércio e Turismo (SEMITUR), ela se funde com 
a pasta da Cultura para formar a Secretaria de Turismo e Cultura.

 O movimento nacional de redemocratização do país, mar-
cado pela maior participação e liberdade de expressão da 
população nas artes e na cultura, parece ter influenciado a 
Prefeita Wilma Maria de Farias [sic.] no seu primeiro man-
dato (1989/92), para mudar, pela terceira vez, a denominação 
da Secretaria Municipal passando a chamar-se Secretaria de 
Turismo e Cultura. (Natal, 2004, p. 14-15).

Não só o momento de redemocratização, mas o aniversário 
de 390 anos da fundação da Cidade do Natal em 1989 motivou 
essa mudança, de modo que o turismo pudesse encabeçar esse 
importante momento da história da cidade. Para tanto, é criado 
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um Conselho Municipal de Cultura e Turismo em 1990, instalado 
na SECTUR da rua Trairi, nº 563 em Petrópolis, e presidido pela 
jornalista Rejane Cardoso (Natal, 2004).

Dessa forma, a missão principal da SETUR na primeira 
metade da década de 1990 era novamente planejar e executar o 
calendário de eventos da cidade. Além de atuar na realização de 
eventos tradicionais populares e religiosos em Natal, tais como 
Santos Reis, Nossa Senhora dos Navegantes, Carnaval, São João, 
Padroeira e Réveillon, outros projetos visando revitalizar o patri-
mônio cultural de Natal são postos em prática, sob a responsabili-
dade do recém-criado Conselho Municipal de Cultura e Turismo. 
Destacam-se, entre eles (Natal, 2004):

A publicação trimestral da revista Cadernos de Natal, “buscan-
do discutir a dimensão da cidade numa visão geral, servindo como 
ponto de reflexão tanto para o poder público, que tem a função de 
preservar a memória, como para a população poder repensar Natal, 
especialmente através de artigos escritos por jornalistas, escritores e 
pensadores” (Natal, 2004, p. 15). Infelizmente, após dois números (o 
segundo tendo sido publicado em 1991), o projeto foi abandonado.

O projeto de revitalização do corredor cultural da Avenida Jun-
queira Aires, na Ribeira. Desse projeto resultou a Capitania das Ar-
tes, inaugurada em 1991 para servir de espaço para manifestações 
artísticas e galerias de arte. O interior da Capitania das Artes abri-
garia o Conselho de Cultura e Turismo e um Box de Informações 
Turísticas. Não se tem informação se esse Box realmente funcionou 
no local e por quanto tempo.
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Segundo a diretora do Conselho de Cultura e Turismo da época 
(Cardoso, 1991 apud Natal, 2004), essa união entre cultura e turismo 
pareceu natural em um primeiro momento por um motivo de efici-
ência da gestão pública: pela função tradicional da pasta de turismo 
de organizar os eventos locais desde a sua fundação, a estrutura úni-
ca de cultura e turismo representava uma economia no orçamento 
da Prefeitura do Natal. Entretanto, uma vez a Capitania das Artes 
inaugurada em 1991, as pastas de Turismo e Cultura são novamente 
separadas, a Capitania ficando com a responsabilidade de gerir as 
atividades culturais da cidade (Natal, 2004). Consequentemente, a 
Secretaria Municipal de Turismo passa por uma quarta modifica-
ção: ela vira Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estiveram 
à frente da nova pasta os seguintes secretários: Francisco Pandofe 
de Cavalcante (01/1989-06/1990), Paulo Macedo (segunda gestão, 
07/1990), Itamar Azevedo de Oliveira (segunda gestão, 08/1990-
08/1992), Francisco Barbosa (09/1992-12/1992), Waldson Pinheiro 
(01/1993) e Luiz Eduardo Bezerra de Farias (02/1993-05/1996).

Cabe destacar que a separação formal das secretarias municipais 
de turismo e de cultura somente será oficializada em 1994, quando a 
Lei nº 4.522, de 5 de janeiro de 1994, recriará o Conselho Municipal 
de Turismo como órgão de assessoramento presidido pelo Secretário 
Municipal de Turismo. Essa mesma lei desvincula o Fundo Municipal 
de Cultura da Secretaria Municipal de Turismo (bem como as com-
petências relativas ao Programa de Financiamento à Cultura – PRO-
FINC) e o transfere à Fundação Cultural Capitania das Artes. Esta é 
oficialmente criada alguns meses mais tarde, em setembro de 1994 
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pela Lei nº 4.565. No mesmo ano, a Lei nº 4.570, de 10 de outubro, cria 
o Fundo Municipal de Turismo, vinculado orçariamente à Secretaria e 
regido pelo Conselho Municipal de Turismo (Natal, 2004).

Apesar da transferência da pasta da Cultura à Capitania das Artes 
já de maneira informal em 1990, a Secretaria de Turismo ficou a cargo 
de um dos principais eventos culturais ainda em atividade em Natal 
nos dias atuais: o Carnatal. A primeira micareta em Natal ou carna-
val fora de época, o Carnatal, foi realizado em 1991 na Avenida Pre-
sidente Prudente de Morais, estendendo-se até a Praça Pedro Velho 
e contando com 3.500 foliões em sua primeira edição (Souza, 1999). 
Esse evento, hoje já considerado tradicional da cidade, é organizado 
todos os anos pela Destaque Propaganda e Promoções, com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Natal e da sua Secretaria de Turismo desde 
o início. A proposta inicial do Carnatal era de trabalhá-lo de forma te-
mática, abordando um dos carnavais tradicionais realizados em uma 
região ou Estado do Brasil, acompanhado de sua música, vestimentas 
tradicionais e gastronomia. Entretanto, com o sucesso do axé, que di-
fundiu não só a música, mas a fórmula das micaretas pelo Brasil, esse 
projeto inicial acabou sendo abandonado (informação verbal).37

O aumento nos preços provocado pelo crescimento acelerado 
do turismo em Natal, como resultado do início do funcionamento da 
Via Costeira, foi uma outra preocupação central da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo relatada pelo secretário Itamar Azevedo, à frente 
da pasta pela segunda vez à época (de 1990 a 1992, sob a primeira 

37       Entrevista filmada concedida por Oliveira, Fernando Fernandes de. Entrevista IX. [27 
ago. 2019]. Entrevistadora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo.mp4 (30 
min.)
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gestão da Prefeita Wilma de Faria). O Secretário fez um trabalho de 
combater os altos preços do mercado turístico, ao mesmo tempo em 
que mantinha o trabalho de valorização da cultura natalense.

Para tanto, a Secretaria desenvolveu, com o apoio maciço da 
imprensa, uma campanha sobre o turismo com título: “Explore o 
turismo e não o turista”. Segundo Azevedo (informação verbal),38 
com o aumento no número de turistas para Natal, os setores de 
hotéis, bares e restaurantes passaram a cobrar preços muito altos, 
acima da média nacional. Um exemplo disso mencionado pelo Se-
cretário foi o valor de uma dose de whisky da marca Teacher, que 
custava cerca de U$$ 4,00, quando comparado com os dias atuais.

O Secretário explicou que a elevação nos preços para o turismo 
estava provocando o aumento do custo de vida para a população na-
talense, além de criar uma “nebulosidade” contra o turista. Não existia 
diferença de preços, todos estavam pagando um preço alto por causa 
do turista. O alvo era a exploração do turista. A Secretaria, assim, de-
cide entrar em cena, firmando uma parceria com a imprensa e com a 
Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB). A SUNAB, 
hoje extinta, era um órgão do Governo Federal que tinha como fun-
ção controlar os preços através de suas Delegacias Regionais. Com 
essa associação, a Secretaria Municipal de Turismo procurou toda a 
imprensa, rádios, jornais e televisão, para juntos criarem uma par-
ceria. Segundo relata Azevedo (informação verbal),39 a imprensa foi 

38   Entrevista gravada concedida por Oliveira, Itamar Azevedo de. Entrevista VI. [27 
maio 2019]. Entrevistadora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo .mp3 
(13 min).
39     Ibidem. Natal, 2019. 1 arquivo .mp3 (13 min.).
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receptiva, conseguindo repercutir esse trabalho para a população de 
Natal. A Secretaria teve, contudo, alguns desentendimentos com al-
guns proprietários de hotéis, porque a tarifa de Natal era uma das mais 
caras do Nordeste. A SECTUR foi criticada ainda por intervir no livre 
mercado; Azevedo justifica essa ação na época afirmando que “o mer-
cado é quem diz o preço, uma procura maior que a oferta, então não 
era o caminho que a gente queria” (informação verbal).40 A campanha 
“Explore o turismo e não o turista” teve como efeito secundário uma 
maior conscientização junto à população de Natal sobre a importância 
social do turismo e de sua Secretaria Municipal.

Conforme mencionado anteriormente, em 1995, já sob a ges-
tão do Prefeito Aldo Tinoco Filho (1994-1996) e do Secretário de 
Turismo Luiz Eduardo Bezerra de Farias, a Secretaria de Cultura é 
desmembrada oficialmente da Secretaria de Turismo, formando uma 
pasta própria. O órgão municipal de turismo perde, assim, uma de 
suas funções matrizes desde o seu surgimento, qual seja, a promoção 
de eventos culturais da cidade. Entretanto, uma nova função lhe é 
delegada. Ela muda de nome pela quinta vez, passando a se chamar 
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, 
“responsável pelo planejamento, promoção, e execução da política de 
turismo e pelo desenvolvimento econômico do município de Natal” 
(Natal, 2004, p. 16). Essa implicação maior do turismo no desenvol-
vimento econômico estava em conformidade com os ares do tempo, 
pois o turismo, já importante economicamente em Natal após a im-
plantação do projeto PD/VC, passa a alcançar novos patamares com 

40     Entrevista gravada concedida por Oliveira, Itamar Azevedo de. Op. cit. Natal, 2019. 1 
arquivo .mp3 (13 min).
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o PRODETUR/RN I. Com efeito, a Secretaria Municipal participou 
ativamente do processo de implementação do PRODETUR/RN I, 
conduzindo e orientando de forma sistemática os investimentos de 
apoio ao turismo em Natal.

O historiador Itamar de Souza (1996) ilustra esse momento 
com dados da Secretaria de Estado do Turismo do RN de 1996, 
que dão conta que o número de meios de hospedagens em Natal 
saltou de três em 1969 para trinta e quatro em 1996. Natal dispu-
nha, até o final da década de 1990, de 2.714 Unidades Habitacio-
nais e 6.061 leitos (Natal, 2004).

Portanto, no final dos anos 1990, a missão da Secretaria Muni-
cipal de Turismo, de valorização e promoção de eventos culturais de 
Natal, passa por uma reestruturação, implicando o estabelecimento 
de políticas públicas de incentivo ao turismo como motor de desen-
volvimento econômico. Em 2 de março de 1999, sob o segundo man-
dato da Prefeita Wilma Maria de Faria (1997-2001), a nova Lei Orgâ-
nica Municipal (Lei nº 020), em seu artigo 23, reestrutura uma sexta 
vez a pasta do Turismo: ela passa a se chamar Secretaria Especial de 
Comércio, Indústria e Turismo (SECTUR). Importante notar que a 
própria SECTUR, ainda sob essa sexta denominação no relatório pu-
blicado em 2004 intitulado A evolução histórica da SECTUR no con-
texto socioeconômico da Cidade do Natal (1968-2004)”,41 destaca que o 
título “Especial” retira um pouco a importância econômica acordada 
ao turismo naquele momento de auge dessa atividade no município. 
Em primeiro lugar, a pasta do Turismo é fundida com as da Indús-

41      Aliás, trata-se este de um dos raros registros públicos da atuação da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo de Natal.
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tria e do Comércio, vindo, aliás, em último lugar. Segundo, mas não 
menos importante, “o Artigo 2º, inciso III da Lei nº 020, afirma que 
as Secretarias Especiais possuem a mesma função das Secretarias Or-
dinárias, com exceção da condição orçamentária” (Natal, 2004, p. 18, 
grifo nosso). Desta forma, o orçamento do Turismo fica vinculado 
ao da Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Previ-
dência (SEMAP) em 1999. Dois anos mais tarde, a Lei complementar 
nº 031, de 10 de janeiro de 2001, vinculará o orçamento da SECTUR 
ao da Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e 
Finanças (SEMAF).

Listam-se no quadro a seguir as ações de destaque da SETUR 
nos anos 1990:

Quadro 5. Síntese das principais ações  
da Secretaria Municipal de Turismo – 1990

Secretário Prefeito Ano Principais ações

Francisco Pandofe  
de Cavalcante  
(01/1989 - 06/1990)

Wilma Maria  
de Faria  
(1989-1992)

1990
Criação do Centro Municipal de 
Artesanato da Praia do Meio.

Itamar Azevedo  
de Oliveira  
(08/1990 - 08/1992)

1991

Realização do primeiro Carnatal
Publicação de dois números 
(1990 e 1991) da Revista 
Cadernos de Natal – 
comemoração dos 390 anos  
da fundação de Natal/RN
Campanha “Explore o turismo  
e não o turista”
Criação do Conselho Municipal 
de Cultura e Turismo
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1992
Inauguração da Capitania das 
Artes e separação não oficial da 
pasta da Cultura

Luiz Eduardo  
Bezerra de Farias 
(02/1993 - 05/1996)

Aldo da Fonseca  
Tinoco Filho  
(1993-1996)

1994

Reativação do Conselho  
Municipal do Turismo
Criação do Fundo Municipal  
de Turismo

1995

Criação da Fundação Municipal 
Capitania das Artes, responsável 
oficialmente pela gestão cultural 
em Natal

Murilo Felinto  
de Carvalho  
(01/1997 - 08/1999) Wilma Maria  

de Faria  
(1997-2001) 

1996-2001
Condução das obras  
do PRODETUR/RN IFernando Fernandes 

de Oliveira  
(08/1999-01/2001)

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Conclusão

A década de 1990 foi um período de conclusão das ações ini-
ciadas nas décadas anteriores, com o intuito de desenvolver a in-
fraestrutura da cidade. Observa-se, em primeiro lugar, os efeitos 
do funcionamento da Via Costeira na alavancagem do turismo 
em Natal, política de âmbito nacional implementada entre as dé-
cadas de 1970 e 1980.

Na segunda metade dos anos 1990, uma política pública de 
âmbito regional, o PRODETUR/NE, incorporado apenas posterior-
mente à Política Nacional de Turismo, beneficia prioritariamente a 
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capital do Rio Grande do Norte. O potencial turístico de Natal é ele-
vado a patamares inéditos, a partir do beneficiamento do principal 
aeroporto e de estradas de acesso, assim como da urbanização e do 
saneamento da Via Costeira e de Ponta Negra, novo centro turístico 
de Natal. Os efeitos se farão sentir na década de 2000, principal-
mente por meio da atração de investimentos estrangeiros diretos 
em grande escala em Natal e no Litoral Norte do RN, bem como 
por meio das chegadas nacionais e internacionais que atingirão seu 
auge, como se verá no próximo capítulo.

No que concerne à Secretaria Municipal de Turismo de Na-
tal, cabe destacar que, no mesmo período em que uma crise fi-
nanceira envolvia o país na década de 1990, a Secretaria, mesmo 
com todas as dificuldades, realizava eventos para população que 
faziam engrandecer a imagem de uma Natal receptiva e hospita-
leira. Com o desmembramento da pasta da Cultura na metade da 
década de 1990 e com a prioridade voltada à execução dos pro-
jetos do PRODETUR/RN I, contudo, a gestão pública municipal 
do turismo passa a se ocupar menos de eventos culturais locais e 
mais do desenvolvimento econômico da cidade. Paradoxalmente, 
a Secretaria Municipal de Turismo, dotada de um Fundo Muni-
cipal em 1994, perde a prioridade ao se fundir com as pastas da 
Indústria e do Comércio em 1999, principalmente por deixar de 
dispor de um orçamento próprio em um momento histórico cru-
cial para o turismo de Natal.
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Foto 16.
Desfile de escolas de samba  
com participação de turistas escandinavos

Fonte: Acervo da SETUR ([200-])
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Foto 17.
Carnaval do Turista  
em Ponta Negra

Fonte: Acervo da SETUR ([200-])
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Foto 18.
Box de informações  
turísticas

Fonte: Acervo da SETUR ([200-])
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Introdução

N a primeira década do século XXI, o turismo mundial pas-
sou a desenvolver uma nova dimensão comercial, o que 
proporcionou o seu crescimento a novos patamares em 

nível mundial. Cada vez mais países passaram a trabalhar no senti-
do de descobrir e conhecer quais eram os seus principais potenciais 
turísticos para, assim, criar dinâmicas nas suas localidades que pu-
dessem disseminar a mesma. No Brasil não foi diferente. A criação 
do Ministério de Turismo (MTUR) em 2003 deu um novo impulso à 
Política Nacional de Turismo, reorganizando a gestão pública nacio-
nal do setor e criando leis e programas em prol do desenvolvimento 
econômico e social das comunidades que exploravam o turismo.

A Cidade do Natal, antes pacata e com poucos hotéis, viu sua 
capacidade turística crescer e se multiplicar e tornou-se destino 
turístico nacional e internacional.

Assuntos como a reurbanização dos principais pontos turís-
ticos da cidade, obras de infraestrutura, o combate à exploração 
sexual proveniente da internacionalização do turismo, bem como 
a escolha da Cidade do Natal para a Copa do Mundo FIFA 2014, 
será tratado neste capítulo.
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Década de 2000: a mudança do turismo no Brasil

Alguns acontecimentos marcantes da década, que ocorreram 
no mundo e, também, no Brasil, merecem serem citados, pois os 
mesmos mudaram os rumos tanto da economia, quanto do turis-
mo, no Brasil e no mundo.

Após os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, nos 
EUA, o cenário econômico passou por profundas transformações 
no Brasil e no mundo. O PIB (Produto Interno Bruto) americano 
esfriou, o consumo e a produção despencaram, e o desemprego 
disparou. Europa, Ásia e países emergentes, como o Brasil, tam-
bém cresceram menos que o esperado (Caldeira, 2011).

No ano de 2003, é criado o Ministério do Turismo, o que mu-
dará os destinos do Turismo no Brasil. A atividade, enfim, passava 
a ter acesso às prerrogativas ministeriais e ser autenticada como 
instância federal.

No dia 15 de setembro de 2008, a quebra do banco de investi-
mentos Lehman Brothers, entrou para a história, marcando o iní-
cio da maior crise econômica mundial desde 1929, que como não 
poderia deixar de ser, afetou o setor turístico em âmbito mundial. 
O turismo no Rio Grande do Norte e em Natal entra em recessão, 
com grande parte dos projetos turístico-residenciais de bandeira 
internacional projetados no litoral norte do estado sendo abando-
nados (Silva, 2010; Fonseca & Santos Júnior, 2016).
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As políticas públicas de turismo na década de 2000

A criação do Ministério do Turismo (MTUR) em 1 de janeiro 
de 2003, durante o mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da 
Silva, foi um dos fatos mais representativos para o turismo brasi-
leiro. A atividade passou a dispor de um ministério próprio para 
sua administração, que tinha sido exercida nos anos anteriores 
pelo Ministério do Esporte e do Turismo e pela Empresa Brasilei-
ra de Turismo (EMBRATUR).

No dia 29 de abril de 2003, como resultado direto da criação 
do MTUR, surge o Plano Nacional de Turismo (PNT): diretrizes, 
metas e programas 2003/2007, que, como afirma Dias (2003), tem 
a proposta de consolidar o MTUR como articulador do processo 
de integração dos diversos segmentos do setor turístico.

Após isso, outro fator relevante deste período foi a instalação 
da Câmara Temática de Regionalização, iniciando os debates nas 
reuniões do CNTur (Conselho Nacional do Turismo), onde foram 
debatidos temas importantes para o planejamento do turismo no 
Brasil, como: descentralização da gestão, dinamização da econo-
mia regional, região turística, entre outros (Brasil, 2011). Após 
esse debate, surge na Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
em Brasília, o Programa de Regionalização do Turismo (PRT) – Ro-
teiros do Brasil e a temática da regionalização torna-se uma políti-
ca macro de desenvolvimento do turismo (Brasil, 2015).

O Programa de Regionalização do Turismo (PRT) foi im-
plantado no Brasil em 2004, no primeiro Plano Nacional de Turis-
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mo do governo Lula (2003-2007), um ano após a criação do Mi-
nistério do Turismo. Com o segundo mandato do governo Lula, o 
Plano Nacional de Turismo (2007 a 2010) instituiu a regionaliza-
ção como um macroprograma do Ministério do Turismo, com o 
objetivo de continuidade e aprofundamento do programa criado 
em 2004. (Candiotto; Bonetti, 2015).

A Rede Nacional de Regionalização, composta dos atores 
ligados à atividade turística, bem como o Projeto Gestão dos 65 
Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional foram 
resultados do PRT, priorizados pelo Plano Nacional do Turismo 
2007-2010 (Brasil, 2013).

O Projeto Gestão dos 65 Destinos Indutores do Turismo Re-
gional, no ano de 2007, foi resultado de uma parceria do MTUR 
com o Instituto Marca Brasil, o Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) (Brasil, 2008). Este projeto alinha-se com a perspectiva de 
descentralização e funciona como suporte para o PRT, configuran-
do-se enquanto ferramenta de planejamento, expondo-se em uma 
linha baseada em torno de treze dimensões que buscam estimular a 
competitividade dos destinos frente aos cenários nacional e interna-
cional. Estas dimensões são: infraestrutura geral; acesso; serviços e 
equipamentos turísticos; atrativos turísticos; marketing; políticas pú-
blicas; cooperação regional; monitoramento; economia local; capa-
cidade empresarial; aspectos sociais; aspectos ambientais e aspectos 
culturais. Após intensa análise, foram eleitos os 65 destinos induto-
res que receberam investimentos do MTUR (Brasil, 2008; 2015).
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Como citado na seção anterior, em 15 de setembro de 2008 o 
banco Lehman Brothers (fundado em 1850 e um dos mais tradicio-
nais dos Estados Unidos) quebrou. Em consequência deste ocorri-
do, as bolsas de valores despencaram, fazendo com que os governos 
de vários países anunciassem planos de socorro à economia, apli-
cando bilhões de dólares nos bancos. Esse episódio ficou conhecido 
como a crise financeira do capitalismo que se disseminou pelo mun-
do e que afetou, também, a economia brasileira, pois houve queda 
no valor das ações e aumento no preço do dólar. Em seguida, houve 
uma diminuição do crédito e redução dos investimentos interna-
cionais, redução esta que afetou diretamente o turismo (Celi, 2019).

No Brasil, mais precisamente no dia 17 de setembro de 2008, 
ocorre outro marco legal no contexto do turismo: é sancionada 
a Lei nº 11.771/2008, a Lei Geral do Turismo (LGT), que dispõe 
sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Go-
verno Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 
setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 1977, 
o Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos 
da Lei nº 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências.

A Lei Geral do Turismo (LGT) relacionou suas ações com 12 Mi-
nistérios distintos, o que resultou num avanço para o turismo no Bra-
sil, pois foram verificadas as existências de vários desdobramentos que 
ainda norteiam o planejamento contemporâneo do turismo no país.

Quando o mercado externo começou a se retrair, o Estado bra-
sileiro direcionou seus esforços em torno da captação de um fluxo tu-
rístico doméstico, visando assegurar a balança comercial do turismo.
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Internacionalização da atividade turística  
em Natal nos Anos 2000

A política de megaprojetos turísticos surgiu entre final da dé-
cada de 1970 e início dos anos 1980, influenciada pelo “modelo 
Cancún”, que consiste na urbanização turística de trechos de costa 
pouco ou nada urbanizados, com grande concentração do equi-
pamento (Cruz, 2002).

Entre o final da década de 1970 e início da década de 1980, 
baseados no modelo de Cancún, os Estados nordestinos adota-
ram um mesmo modelo de megaprojetos turísticos (Cruz, 2002). 
De acordo com a autora, megaprojetos turísticos são projetos de 
urbanização turística de trechos pouco ou nada urbanizados da 
orla, com uma participação significativa do poder público no fi-
nanciamento desses empreendimentos. O primeiro megaprojeto 
turístico nordestino implantado foi o PD/VC (Natal/RN), e após a 
implantação desse projeto, o turismo se desenvolveu, não somen-
te em Natal, mas se estendeu a várias outras cidades do Estado, 
como já citado em capítulo anterior.

De acordo com Taveira (2015) o novo milênio que começa 
anuncia novos desafios e mais investimentos para o desenvolvi-
mento da atividade turística potiguar.

 A década de 2000 se inicia com a inauguração da reforma e da 
ampliação do novo terminal de passageiros do Aeroporto In-
ternacional Augusto Severo no dia 24 de março do mesmo ano. 
A partir dos anos de 2000, as políticas estaduais, por meio de 
investimentos federais, otimizam a implantação de mais infra-
estrutura urbana e turística, quer seja na perspectiva da cons-
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trução de novas obras estruturais, quer seja na modernização 
dos equipamentos urbanos existentes (Taveira, 2015, p. 204).

 De acordo com Fonseca (2005), o marco para o turismo 
potiguar, onde foi iniciada a internacionalização desta atividade, 
foi a conclusão do PRODETUR/RN I no ano 2002, uma vez que 
os investimentos públicos para melhoria do produto turístico es-
tadual asseguraram as condições para a divulgação e promoção 
do turismo do RN em novos centros emissores europeus. Voos 
charters de baixo custo também contribuíram para a captação de 
turistas internacionais (Fonseca, 2005).

Cadeias internacionais de turismo como os grupos PESTANA, 
de origem portuguesa (Pestana Natal Hotel Beach Resort – 2001) 
e SERHS, de procedência espanhola (Natal Grand Hotel Serhs – 
2006), entraram no mercado local para operar no setor hoteleiro 
potiguar. Estes hotéis têm a classificação cinco estrelas pelo MTUR. 
Após isso, outras redes de hotéis de bandeiras nacionais e interna-
cionais também se fixaram em Natal, o que gerou mais competitivi-
dade comercial ao setor turístico regional (Taveira, 2015).

De acordo com Fonseca e Lima (2012), o PRODETUR/RN 
I proporcionou ao Estado do Rio Grande do Norte melhoria de 
acessibilidade (aeroporto), melhoria do espaço interno (estradas), 
aparelhando o Estado da infraestrutura necessária para o desen-
volvimento da atividade turística. Após isso, a expansão da pro-
dução imobiliária e a internacionalização do turismo propiciaram 
uma nova lógica da comercialização dos imóveis, tanto na capital 
Natal, como no interior do Estado.
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Paralelamente à implantação desse Programa, observou-se 
também a entrada gradativa de investimentos estrangeiros. Con-
siderando-se apenas o primeiro semestre do ano de 2006, dados 
do Banco Central do Brasil indicam que o Estado do Rio Gran-
de do Norte foi o principal destino de Investimentos Estrangeiros 
Diretos (IED), à frente de São Paulo (Fonseca & Lima, 2012).

Ainda de acordo com as autoras, ocorreu um aumento de 
51,5% no fluxo turístico global na Grande Natal entre 2001 e 2010. 
O fluxo de turistas estrangeiros na Grande Natal chegou a 20% em 
2005, o que indicou o grau de internacionalização da atividade 
que se retraiu com a ocorrência da crise financeira internacional 
em 2008 (Fonseca et al., 2016).

Em 2008, a crise financeira internacional, marcada pela fa-
lência do grupo Lehman Brothers, poria um fim precipitado e esse 
crescimento internacional do turismo em Natal:

 Entre 2001 e 2010, verifica-se uma nova fase de expansão da 
atividade turística com crescimento de 81,38% do fluxo global 
e o incremento do internacional na primeira metade da déca-
da, quando sua participação em relação ao fluxo total atinge 
16,33% no ano de 2004. Em 2010, a participação do fluxo tu-
rístico internacional no mercado turístico potiguar é de 6,53%, 
a menor taxa da década (Setur/RN). Essa retração da deman-
da está relacionada tanto ao cancelamento dos voos charters, 
como também ao período pós-crise de 2008, que atingiu for-
temente os principais países emissores de turistas (Portugal, 
Espanha e Itália). (Fonseca & ZAAR, 2019, p. 65-66).
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Essa crise porá uma ênfase maior no Brasil, e mais particu-
larmente a Natal, para se candidatar à sede dos jogos da Copa do 
Mundo de 2014, como uma forma de reação à perda do mercado 
internacional, assunto que será tratado mais adiante.

A Secretaria Municipal de Turismo  
de Natal nos Anos 2000

A década de 2000 começou tendo a prefeita Wilma Maria de 
Faria (1997-2002) à frente da Prefeitura Municipal do Natal. Em 
2002, Wilma Faria renunciou ao cargo para concorrer ao Gover-
no do Estado, assumindo o seu vice Carlos Eduardo Nunes Alves 
(2002-2004). Em 2004, Carlos Eduardo foi eleito e governou Natal 
de 2005 até 2008. Micarla Araújo de Sousa Weber (2009-2012) 
encerra a década à frente da Prefeitura.42

Na segunda gestão de Wilma de Faria, a Secretaria Municipal 
de Turismo passou a se chamar Secretaria Especial de Comércio, 
Indústria e Turismo (SECTUR), no ano de 2000. Na última gestão 
da década, a da Prefeita Micarla de Souza, o nome da secretaria 
foi mudado para Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico (SETURDE), especificamente no ano de 2009.

Estiveram à frente da secretaria de Turismo, os seguintes no-
mes: Fernando Fernandes de Oliveira (08/1999-01/2001); Tertu-
liano Pinheiro (01/2001-01/2002); Francisco Wagner Gutemberg 
de Araújo (01/2002-10/2002); Armando José e Silva (10/2002-

42       Micarla de Sousa sofreu impeachment em 31 de outubro de 2012. O presidente da 
Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire, assumiu a Prefeitura até o final do mandato.
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12/2002); Vilma de Queiroz Sampaio F. Oliveira, primeira Secre-
tária de Turismo Municipal mulher (12/2002-01/2005); Fernando 
Bezerril (02/2005-12/2008); Francisco Soares Júnior (01/2009-
06/2010); e, novamente, Tertuliano Pinheiro (06/2010-02/2012).

De acordo com Antunes (2006), o quadro de carências so-
ciais das populações residentes em áreas turísticas só tem a pos-
sibilidade de melhorar se houver o estabelecimento de políticas 
específicas. Partindo deste princípio, e a partir do desenvolvimen-
to turístico da Cidade do Natal, foram realizadas obras de infra-
estrutura na cidade, com o intuito de beneficiar não somente ao 
turismo, mas a população que nela vive.

No ano 2000, foi executado o projeto Orla de Ponta Negra. 
Deste projeto de urbanização, fez parte a construção de um 
calçadão na orla marítima, com 3 quilômetros de extensão e 
a substituição das antigas barracas de praia, por quiosques de 
fibra de vidro. (Natal, 2008, p. 8).

 Foi necessário adequar a cidade ao momento econômico advin-
do do turismo e as obras de infraestrutura realizadas beneficiam 
principalmente os residentes.

 A atividade turística transformou-se em um importante in-
dutor econômico para o estado do RN, movimentando cifras 
substanciais, otimizando setores produtivos, gerando empre-
go e renda, sendo vista, dessa forma, como principal alterna-
tiva para o seu progresso. (Cipriano; Silva, 2015, p. 66).
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De acordo com Sá (2010) em junho de 2000, confirmando a 
presença de Natal, no cenário turístico internacional a cidade foi 
palco do evento mais importante do setor: o 65º Congresso da Or-
ganização Mundial de Turismo, organização que reúne 150 países 
e está vinculada às Nações Unidas. Para este evento, o Governo Es-
tadual em parceria com a EMBRATUR, disponibilizaram, respec-
tivamente, 300 e 330 mil reais em recursos. O Governo Federal e a 
Prefeitura atuaram na área institucional e estrutural. Da publicida-
de gerada em torno do congresso esperava-se um aumento do fluxo 
turístico internacional como forma de atrair os investimentos em 
capital estrangeiro (Sá, 2010). Ainda de acordo com a autora,

Embora o turismo internacional tenha demonstrado uma visi-
bilidade, em meados da década de 1990, a partir da introdução 
do primeiro voo charter e da implantação do Prodetur RN I, 
considera-se que o primeiro “boom” internacional do setor, na 
sua trajetória evolutiva, começa, apenas, em 2001, quando a 
cidade ultrapassa os 100 mil turistas estrangeiros por ano, al-
cançando o ápice em 2005. O incremento do número de voos 
charters, a partir de 2002, de um para seis voos e o seu cresci-
mento progressivo desse ano em diante, contribuiu, significati-
vamente, para esse cenário. (Sá, 2010, p. 106-107).

 Natal não possuía grandes hotéis e após a metade da década 
de 1980 teve sua capacidade de hospedagem multiplicada inúmeras 
vezes. Na década de 2000, com a internacionalização da cidade 
na atividade turística, Natal também se verticalizou, aumentando 
o número de empregos e a geração de renda em diversos setores, 
como o comércio e a construção civil, dinamizados pelo turismo.
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No que concerne à infraestrutura turística de hospedagem, 
Natal possui 186 hotéis e 19.721 leitos. Oitenta e nove por 
cento da rede hoteleira do Estado está concentrada em Na-
tal. É importante evidenciar a geração de mais de 52.395 mil 
empregos diretos, sendo 1.226 mil empregos temporários. A 
permanência do turista na cidade e de outros visitantes é de 
8,4 dias, e o gasto médio diário de US$ 42,00 (quarenta e dois 
dólares). (Natal, 2004, p. 12).

 Em 2004 foi criado o Programa Turismo Sustentável e In-
fância, que tinha como pauta principal a prevenção da explora-
ção sexual de crianças e adolescentes por toda cadeia do turismo 
brasileiro e estimula a proteção ao meio ambiente e a redução da 
pobreza e das desigualdades regionais. O TSI subdivide-se nos se-
guintes projetos: projeto de inclusão social com capacitação pro-
fissional; projetos de formação de multiplicadores; e campanhas 
(Brasil, 2015).

O Programa Turismo Sustentável e Infância, elaborado pelo 
Ministério do Turismo em 2004, objetiva apoiar e desenvol-
ver ações de turismo sustentável, com o foco na proteção dos 
direitos da criança e do adolescente, colocando-se, portanto, 
contra a exploração sexual, estabelecendo ações para incenti-
var programas de responsabilidade social. (Brasil, 2008, p. 3).

 Em 2006, a demanda de estrangeiros no município de Natal 
começou a declinar. Ironicamente, as causas apontadas por autores 
como Sá (2010) para essa queda são, justamente, o combate ao tu-
rismo sexual e a lavagem de dinheiro por parte do poder público.
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Em 2007, foi criado o Prêmio Responsabilidade Social em 
Turismo pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Núcleo 
de Turismo, da Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas, da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) e a ONG 
Childhood Brasil (Brasil, 2008). O “Código de Conduta do Turis-
mo contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil no Rio Grande do 
Norte - uma RESPOSTA à sociedade”, foi o nome que recebeu o 
trabalho desenvolvido pela equipe local da ONG Resposta, com 
o amplo apoio da Secretaria Municipal de Turismo, em combate 
ao turismo sexual, incluindo, principalmente, o Turismo Sexual 
Infanto Juvenil. O mesmo recebeu o “Prêmio Responsabilidade 
Social em Turismo” (Brasil, 2008).

Em 2007, a Ponte Newton Navarro, ligando a Praia do Forte 
à Praia da Redinha, na Zona Norte de Natal, foi entregue à popu-
lação da cidade. Tal obra melhorou a mobilidade urbana da ci-
dade e também encurtou o trajeto entre a Praia de Ponta Negra/
Via Costeira e as demais praias urbanas ao litoral norte de Natal, 
mais precisamente, a Praia da Redinha Velha. Aproximou, ainda, 
as distâncias entre o litoral norte de Natal às praias localizadas no 
litoral Sul da cidade, especialmente as situadas no município de 
Parnamirim (Pium, Cotovelo, Pirangi do Norte) (Taveira, 2015).

A escolha da Cidade do Natal  
para a Copa do Mundo de 2014

No ano de 2003, foi definido que a Copa do Mundo de 2014 
aconteceria na América do Sul. Inicialmente, o Brasil, a Argentina 
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e a Colômbia demonstraram interesse em concorrer. Após a desis-
tência da Argentina e da Colômbia, o Brasil é escolhido em 2006 
pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) para 
sediar a Copa. Em 2007, a FIFA anunciou o Brasil como o país-sede 
da Copa do Mundo FIFA 2014. Ficava faltando somente estabelecer 
quais seriam as cidades-sede para que ocorressem os jogos.

Em 2007, Natal apresentou um projeto demonstrando inte-
resse para trazer a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 para a cidade 
e ser, assim, a representante da região Nordeste nesse evento. A 
partir da escolha dos projetos enviados por cada cidade (um total 
de 21 cidades candidatas enviaram os seus projetos), em janeiro 
de 2009 foram definidas doze cidades, justificando a sua decisão 
devido à extensão do continente brasileiro, e Natal ficou entre 
uma das escolhidas.

Em 2009, foi criada uma parceria entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura do Natal para somar forças nestes projetos. Foi cria-
do também o Comitê Executivo Natal 2014. A Prefeitura de Natal 
criou a Comissão da Copa 2014 com a intenção de desenvolver 
ações em favor da candidatura de Natal.

A justificativa de Natal para ser uma das doze sedes da Copa era 
o aumento do fluxo turístico, principalmente o internacional. Natal 
deveria estar preparada para atender todo este público de torcedores 
a nível nacional e internacional. A partir daí, projetos que atendessem 
às exigências da FIFA e melhorassem a dinâmica da cidade, tornan-
do-a mais aprazível, foram criados. Dentre estes projetos estavam: a 
mudança e readequação de todo o entorno e um novo Estádio no 
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local onde funcionava o Estádio Machadão, bem como o Ginásio Po-
liesportivo Machadinho;  a construção de um novo Centro Adminis-
trativo onde funcionaria o Governo do Estado e a Prefeitura de Natal; 
e a construção de edifícios para alojamentos dos atletas durante os 
jogos da Copa, que uma vez encerrado o evento, eles serviriam para 
abrigar edifícios comerciais, residenciais e hotéis.

Em 2008, os Governos Estadual e Municipal assinaram um 
termo de compromisso e contrataram a empresa Pricewaterhou-
seCoopers (PwC) para assessorar e conduzir o Projeto Natal 2014, 
e a empresa CDCA para desenvolver o projeto básico do estádio.

Foi estipulado pelo Comitê responsável pela Copa do Mun-
do FIFA que as cidades-sede candidatas assinariam um termo e 
teriam um prazo de entrega do projeto de candidatura até 15 de 
janeiro de 2009. Este termo continha exigências de assinatura e 
garantias complementares estaduais e municipais, carta de inten-
ção de investidores privados e a elaboração do projeto básico da 
arena, local que sediaria a Copa do Mundo FIFA 2014.

A documentação, elaborada em língua inglesa, foi entregue 
em quatro volumes, sendo que um dos pacotes foi encaminha-
do direto para a FIFA. Entregues pelos representantes do Comitê 
Executivo Natal 2014 – Fernando Fernandes (Coordenador do 
Projeto Natal 2014 e Secretário Estadual de Turismo); Magnólia 
Figueiredo (Secretária de Estado de Esporte e Lazer e atleta olím-
pica brasileira); Eduardo Rocha (representante da Federação Nor-
te-Rio-Grandense de Futebol) e Pedro Porto (representante da 
PwC, responsável pela assessoria e desenvolvimento do projeto).
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De acordo com o documento elaborado pelo Ministério do 
Turismo em parceira com a Fundação Getúlio Vargas, intitulado 
“Propostas Estratégicas de Organização Turística das Cidades-se-
de da Copa do Mundo-2014” (Brasil, 2009), o megaevento espor-
tivo poderia ser uma grande oportunidade de o país se promover 
entre os principais destinos turísticos, o que só seria possível com 
muitos anos de campanhas publicitárias. Para isso, o Ministério 
do Turismo delineou quatro eixos de atuação:

1.  Estruturação e preparação das cidades-sede, melhorando 
     a infraestrutura básica à atividade turística;

2.  Melhorias no atendimento ao turista, promovendo 
     a qualificação dos profissionais envolvidos nesse ramo;

3.  Promoção do país através de estratégias do marketing;

4.  Impulso ao crescimento sustentável por meio de novos 
    investimentos em diversas áreas relacionadas com o turismo.

Quanto ao projeto cidade-sede do Natal, estavam previstas 
vias de construção de novas estruturas de suporte ao transporte, 
sendo onze sob responsabilidade da Prefeitura do Natal. Estavam 
envolvidos neste processo a desapropriação dos terrenos e a obtenção 
de condições legais mínimas para financiamentos. A construção de 
obras de mobilidade urbana, dos estádios de futebol, melhorias no 
entorno dos aeroportos e acessibilidade aos terminais turísticos era de 
responsabilidade dos governos locais, definidos pelo Governo Federal.

Uma das razões que levaram à escolha de Natal para sediar a 
Copa do Mundo FIFA 2014 foi o fato da cidade ter uma das maio-
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res e melhores infraestruturas hoteleiras do país, com 26 mil leitos, 
chegando a um total de 40 mil, considerando toda a região metro-
politana. Na época, a cidade possuía cerca de 2.666 leitos da rede 
hospitalar, entre público e privado, além de 30 hospitais e 50 clíni-
cas num raio de 30 km do futuro complexo administrativo.

Este megaevento fortaleceria a economia do Rio Grande do 
Norte, atrairia novas empresas para o Estado e, posteriormente, 
melhoraria a qualidade de vida da população, ocasionando, as-
sim, uma geração de emprego e renda não só para o Município de 
Natal, como para os demais municípios vinculados ao evento. Um 
dos motivos que comprovava a capacidade de Natal para sediar 
este megaevento foi o de que a cidade tem um potencial peculiar 
para desenvolver eventos de grande proporção. Um exemplo disso 
é a realização do Carnatal, que ocorre anualmente e é considerado 
o maior carnaval fora de época do país.

O Quadro 6 reúne as principais realizações da SETUR na dé-
cada de 2000 discutidas ao longo deste capítulo:

Quadro 6. Síntese das principais ações  
da Secretaria Municipal de Turismo – 2000

Secretário Prefeito Ano Principais ações

Vilma Queiroz 
Sampaio F. Oliveira 
(12/2002-01/2005)

Wilma Maria de Faria 
(2001-2002)

2000
Projeto de Urbanização  
da Orla de Ponta Negra
65ª Congresso da OMT

Carlos Eduardo  
Nunes Alves  
(2002-2005/2005-2009)

2004
Programa Turismo  
Sustentável e Infância
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Fernando Bezerril 
(02/2005-12/2008)

Carlos Eduardo  
Nunes Alves  
(2002-2005/2005-2009)

2006
Operação  
“Ponta Negra Livre”

 

2007

Código de Conduta do Turismo 
contra a Exploração Sexual  
Infanto-Juvenil

Projeto de participação  
na Copa do Mundo  
da FIFA de 2014

2005-
2009

Projeto construção  
da Marina de Natal
Projeto criação da Associação 
Norte-Rio-Grandense das 
Empresas de Mergulho  
Autônomo e Turismo Náutico  
do RN (AMANAÁUTICA)

Reativação do Centro  
Histórico de Natal

Inauguração do Parque  
da Cidade Dom Nivaldo Monte

Evento público de Carnaval  
na Ribeira

Celebrações do Natal em Natal  
no Centro da Cidade

Francisco Soares 
Lima Júnior
(01/2009-06/2010)

Micarla Araújo  
de Sousa Weber  
(2009-2012)

2009-
2010

Festejos natalinos

Projeto Natal Cidade Eventos

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Conclusão

Na década de 2000, a dinamização da atividade turística 
que buscava a combinação de sol e mar foi bastante alta na Ci-
dade do Natal.

A partir da criação do Ministério do Turismo, órgão que foi 
criado com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentá-
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vel do turismo como atividade econômica, e que possui um im-
portante papel na geração de emprego e renda para os brasileiros, 
a gestão pública do turismo no Brasil ganhou mais atenção.

Todas as políticas públicas, citadas neste capítulo, de fo-
mento ao setor turístico e criadas na década de 2000, deram 
condições para os brasileiros praticarem o turismo e o lazer 
domésticos. E, ainda a promoção do setor turístico brasileiro no 
exterior contribuiu para o ganho de competitividade do turismo 
no mercado mundial, o que promoveu ganhos nos desembarques 
internacionais e na chegada de estrangeiros ao Brasil. Natal aca-
bou por tornar-se um destino indutor de turismo, a nível não so-
mente nacional, como internacional.

Natal, no início da década de 1980, era vista pelos turistas 
como “uma capital com ares de cidade do interior”, com poucos 
hotéis e uma infraestrutura mínima. Após a metade da década 
de 1980, a Cidade do Natal teve sua capacidade de hospedagem 
multiplicada inúmeras vezes. Na década de 2000, com a interna-
cionalização da cidade na atividade turística, ela também se ver-
ticalizou, aumentando o número de empregos e geração de renda 
em diversos setores, como no próprio setor turístico, no comércio 
e serviços e na construção civil. A escolha de Natal como uma 
das doze sedes da Copa do Mundo FIFA 2014 contribuiu ainda 
mais para o processo de melhoria nas obras de infraestrutura e 
mobilidade da cidade.
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Foto 19.
Troféu de decoração natalina  
com a nova marca “Viva Natal”

Fonte: Acervo da SETUR (2018)
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Foto 20.
Estádio de futebol  
Arena das Dunas

Fonte: Andrea V. Sousa Dantas (2014)
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Foto 21.
Projeto Educação  
para o Turismo

Fonte: Acervo da SETUR (2018)
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Introdução

A Secretaria Municipal adentra a década de 2010 sob uma 
nova designação: a então Secretaria Municipal da Indús-
tria, Comércio e Turismo (SECTUR), passa a chamar-se 

Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
(SETURDE), através da reforma administrativa da Prefeitura do 
Natal, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 26 
de junho de 2009, que promoveu mudanças estruturais em todas 
as pastas do executivo natalense. Cerca de cinco anos mais tarde, 
no dia 29 de agosto de 2014, sob a gestão do Prefeito Carlos Edu-
ardo Nunes Alves, o Decreto nº 14.416 mudaria definitivamente 
seu nome para aquele que mantém ainda na atualidade: Secretaria 
Municipal de Turismo (SETUR).

Essa dupla mudança de designação SETURDE/SETUR ilus-
tra dois momentos distintos que têm vivenciado não só a Secre-
taria Municipal de Turismo, mas o próprio Município de Natal 
ao longo da década de 2010. A primeira metade dos anos 2010 é 
marcada pela Copa do Mundo da FIFA. A segunda metade, por 
uma nova crise no setor turístico ocasionada por uma redução do 
número de voos nacionais e internacionais e do encarecimento 
no preço das passagens aéreas em relação às capitais nordestinas 
circunvizinhas (João Pessoa, Recife, Fortaleza).
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Esse desafio, somado a uma série de problemas estruturais 
(Museu da Rampa ainda em obras, fechamento da Fortaleza dos 
Reis Magos, avanço do mar na praia de Ponta Negra causando 
danos em seu equipamento urbano etc.), irão levar a um amplo 
debate sobre a necessidade de um novo Plano Diretor para Natal. 
Os tópicos a seguir tratarão desses assuntos que contextualizam 
as ações realizadas e/ou em curso de implementação pela SETUR 
ao longo da década.

Natal na Copa do Mundo da FIFA 2014

O Brasil, selecionado em 2009 para sediar o megaevento, 
passa os anos subsequentes se preparando para tão importante 
celebração esportiva mundial e assim alcançar (ultrapassando, se 
possível) a casa histórica dos seis milhões de visitantes internacio-
nais, cifra ainda inédita no país.

A gestão pública de Natal enxergava nesse megaevento a 
possibilidade de realizar obras de melhoria urbana, por um lado, 
com foco na mobilidade; por outro, de reativar seu turismo in-
ternacional, que havia sofrido um impacto severo após a crise 
econômica internacional desencadeada em 2007/2008 pelo setor 
imobiliário norte-americano e europeu. Um fato que ilustra essa 
crise no turismo na cidade é a realização, no final dos anos 2000, 
do Plano Estratégico do Turismo de Natal 2008-2012, chamado de 
“emergencial” no Plano de Desenvolvimento Integrado de Turis-
mo Sustentável (PDITS) de 2013. O Plano Estratégico tinha como 
objetivos (SECTUR, 2008):
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1.  aumentar o fluxo de visitantes e de receitas 
     turísticas na cidade;

2.  aumentar o tempo de permanência do turista;

3.  diversificar a oferta turística de Natal, intensificando 
     a segmentação e descobrindo nichos de mercado 
     capazes de atrair visitantes com um poder aquisitivo 
     mais elevado;
4.  aproximar o turista do morador para que ele viva 
     um pouco a vida do natalense.

 Apesar de admitir que Natal dificilmente conseguiria aumen-
tar o volume de turistas internacionais devido ao momento de crise 
mundial, o Plano apostava na introdução de novos nichos de mer-
cado (sobretudo o turismo de aventura, o turismo de eventos e o 
turismo da melhor idade). Estes viriam a reforçar seu carro chefe, o 
turismo de sol e mar, e desta forma tentar manter o fluxo turístico 
internacional proveniente principalmente da Europa ocidental, com 
destaque para Portugal, Espanha, Holanda, Itália e Inglaterra, países 
que tinham tradicionalmente emitido visitantes para a cidade antes 
da crise ocorrida no final dos anos 2000. O Leste Europeu, a Amé-
rica do Norte e a América do Sul também foram apontados como 
mercados internacionais a serem conquistados. Na escala nacional, 
eram visadas as principais capitais das regiões Nordeste e Sudeste. 
Um novo posicionamento de Natal é criado: a Cidade das Emoções.

Apesar disso, o fluxo turístico internacional apresentou uma 
queda constante a partir de 2007, contrariamente à intensificação 
das chegadas de visitantes domésticos, conforme mostra o Gráfico 
1 a seguir:
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Gráfico 1. Chegadas turísticas para a 
Grande Natal, 1996-2014

Fonte: Sousa Dantas (2016).

(1) Na ausência de estatísticas sobre chegadas de turistas à Grande Natal nos anos 1996-1998, os da-
dos para esse período mostrado no gráfico acima referem-se às chegadas de turistas em todo o Estado 
do Rio Grande do Norte. Cabe destacar, no entanto, que Natal e sua região metropolitana, além de 
hospedar o único aeroporto do RN, concentravam ainda mais na época a atividade turística da região.

 Araújo et al. (2016) relatam que em 2013 Natal chegou a 
perder 100 mil desembarques como consequência da diminuição 
dos voos domésticos. A imagem do destino foi marcada ainda na 
primeira metade dos anos 2010 pela violência urbana, tendo sido 
com recorrência apontada pela organização não governamental 
mexicana Conselho Cidadão pela Seguridade Social Pública e 
Justiça Plena como uma das cidades mais violentas do mundo, 
chegando a atingir a 11ª posição mundial e a 6ª nacional em 2015 
(Araújo et al., 2016; Sousa Dantas, 2016).

Apesar desses obstáculos, entre 2002 e 2016, Natal foi premia-
da oito vezes pela Associação das Agências de Viagens do Interior 
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do Estado de São Paulo (AVIESP) como a melhor capital para se 
fazer turismo no Brasil. Todos esses prêmios foram conferidos du-
rante os mandatos do Prefeito Carlos Eduardo Nunes Alves (2002-
2005, 2005-2009, 2013-2018), sendo o último deles recebido em 
2016, sob a gestão do Secretário de Turismo Fred Queiroz (2015-
2016). O setor de serviços, em especial o turismo, já era a segunda 
fonte de renda do Estado. Em 2012, Natal recebeu em torno de 1,7 
milhão de turistas, sendo 1,5 milhão de visitantes brasileiros e cerca 
de 110 mil visitantes internacionais (Silva, 2014).

Por outro lado, já mais próximo à realização da Copa do 
Mundo em 2014, o turismo internacional nunca esteve tão em 
baixa. Em 2005, a proporção de visitantes internacionais repre-
sentava 20% do total de chegadas turísticas para a Grande Natal. 
A crise mundial de 2008 mudaria paulatinamente esse cenário: o 
mais baixo índice de frequência internacional da década é atin-
gido em 2013, com apenas 96.085 turistas internacionais na re-
gião metropolitana de Natal (5,5% do fluxo turístico total) (Sousa 
Dantas, 2016). Isso representa um retorno à participação de mer-
cado idêntica à do início dos investimentos do PRODETUR/RN 
I durante a década de 1990. Da mesma forma, os investimentos 
estrangeiros diretos em imóveis de segundas residências em Na-
tal, sobretudo na área de Ponta Negra, ou foram abandonados, ou 
concluídos pela metade e redirecionados para os mercados local e 
nacional (Silva, Ferreira, 2012).

Haja vista que o contexto da gestão nacional do turismo pri-
vilegia tradicionalmente o mercado internacional em seus planos 
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de turismo, e que na conjuntura dos megaeventos essa meta estava 
mais em evidência do que nunca, a iminência da Copa do Mundo 
da FIFA em 2014 surgiu como um vento fresco de otimismo de 
relance do turismo internacional, ainda mais com a possibilidade 
de trazer de volta os visitantes norte-americanos. Desta forma, a 
Prefeitura do Natal redobrou esforços para se colocar como uma 
das doze cidades sede das partidas da Copa do Mundo da FIFA.

Dezoito capitais brasileiras se candidataram para sediar jogos 
da Copa, dentre as quais doze foram selecionadas. Natal entrou na 
seleção para a Copa pelo fato de, além de ser um dos principais 
destinos receptivos brasileiros, contar com uma vasta e diversifi-
cada estrutura hoteleira: são 28 mil leitos disponíveis em Natal e 
40 mil nos outros destinos do Rio Grande do Norte, o que faz de 
Natal o primeiro destino no Brasil em termos de leitos por hóspe-
de (Sousa Dantas, 2016).

De acordo com Silva (2014), conforme dados da pesquisa 
sobre os Serviços de Hospedagem realizada pelo IBGE em 2011,

 Natal apresenta capacidade para receber em média, 140 hós-
pedes por estabelecimento, acima da média nacional que é de 
110, ficando atrás apenas do Rio de janeiro cuja capacidade 
é de 157 hóspedes por estabelecimento. (Silva, 2014, p. 41).

 O Governo do Estado e a Prefeitura do Natal investiram cerca 
de 1,5 bilhão de reais para projetos da Copa do Mundo. A maior parte 
destes recursos foi obtida por meio de fundos de empréstimos nacio-
nais e internacionais (Silva et al., 2013 apud Sousa Dantas, 2016). A 
equipe local de pesquisadores do projeto de extensão nacional Obser-
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vatório das Metrópoles alega que a construção do novo estádio Arena 
das Dunas43 para substituir o antigo estádio Machadão (resultando em 
sua demolição, em vez de sua reforma) concentrou cerca de 37,32% 
desse orçamento, comparado a 29,44% para obras de mobilidade ur-
bana e 3,59% para a construção de um novo terminal marítimo (Silva 
et al., 2013). Os pesquisadores alegam que, como resultado disso, o 
Governo do RN e a Prefeitura do Natal estão passando por uma pro-
funda crise fiscal, o que poderá cancelar outros investimentos urbanos 
e sociais no futuro devido às grandes dívidas contraídas para as obras 
da Copa do Mundo (Silva et al., 2013).

Com relação aos projetos de mobilidade urbana, os mais im-
portantes foram finalizados anos após a Copa do Mundo, ou can-
celados ou adiados, a exemplo da construção de um VLT fazendo 
o transporte aeroporto-centro da cidade (cancelado) e a engorda 
da orla da praia de Ponta Negra (adiado, mas com planos para 
ser retomado). Dos projetos de mobilidade urbana, a maioria não 
foi realizada, apenas alguns projetos antigos em áreas de inten-
so desenvolvimento imobiliário na cidade, que estavam há anos 
aguardando execução, e aqueles nos entornos imediatos do está-
dio Arena das Dunas. Além disso, as obras de mobilidade urbana 
foram muito pontuais, não trazendo benefícios para as áreas mais 
densamente povoadas da Cidade do Natal (Silva et al., 2013).

43      A construção do estádio Arena das Dunas é resultado de uma parceria público-privada 
do Governo do Estado do Rio Grade do Norte com a construtora OAS, que contraiu um 
empréstimo de 396 milhões de reais junto ao BNDES. O Governo do Estado entrou como 
fiador, apresentando como garantia legal terras em áreas nobres da capital equivalentes a 400 
milhões de reais, além dos royalties provenientes da produção de petróleo do Estado, e com-
prometendo-se a pagar um total de R$ 1,5 bilhão até 2020 (Silva et al., 2013).
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O pós-Copa do Mundo:  
nova crise no setor turístico

No ano da Copa do Mundo, o Brasil atinge a meta de ultra-
passar os 6 milhões de chegadas internacionais: foram 6,4 milhões 
de visitantes estrangeiros em 2014, número, contudo, aquém da 
expectativa projetada por um estudo elaborado pela empresa de 
consultoria Ernst & Young Terco e pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) em 2011, que previa 7,4 milhões de chegadas internacio-
nais em 2014. No ano da Copa, o fluxo de turistas internacionais 
para Natal foi de 107.469 visitantes, um pouco mais de 11 mil com 
relação ao ano anterior (Nunes et al., 2016). Nos anos subsequen-
tes, contudo, as chegadas internacionais voltam a cair, atingindo 
índices inferiores aos de 2008, durante o auge da crise econômica 
mundial. Um artigo publicado no jornal Tribuna do Norte no dia 
23 de junho de 2019, baseado no Anuário Estatístico do Turismo 
2019 – Ano Base 2018 do Ministério do Turismo, revela que a 
movimentação de turistas internacionais em todo o Rio Grande 
do Norte passou de 70.541 turistas em 2008 para 28.672 em 2018, 
o que representa uma queda de 59,35% em uma década. No mes-
mo período, os Estados de Ceará e de Pernambuco tiveram um 
crescimento de, respectivamente, 8,95% e 48,28% no número de 
chegadas internacionais (Araújo, 2019).

Em suma, a Copa do Mundo não chegou a consolidar o tu-
rismo internacional em Natal, apesar dos esforços dos gestores pú-
blicos e empresários do setor turístico local e estadual. Dados do 
Anuário Estatístico publicado periodicamente pelo Ministério do 
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Turismo registram uma queda acentuada na participação europeia 
e norte-americana no turismo natalense, que eram os públicos mais 
visados através da realização desse megaevento esportivo e mencio-
nados no Plano Estratégico do Turismo de Natal 2008-2012.

Por outro lado, é digno de nota que se registra um cresci-
mento no número de visitantes argentinos na segunda metade dos 
anos 2010, passando de 43 no ano da Copa para 8.962 em 2017. 
Esse aumento foi proporcionado pela operação de voos diretos 
vindos de Buenos Aires pela Gol Linhas Aéreas (Araújo, 2018).

Entre os principais obstáculos que podem ser apontados não 
só para o turismo receptivo com foco no mercado internacional, 
mas também para a chegada de turistas domésticos, encontram-se 
a recessão na economia nacional, a crise na segurança pública esta-
dual e os problemas na pista de pousos e decolagens do novo Aero-
porto Internacional Governador Aluísio Alves, construído a tempo 
para a Copa do Mundo, que deixou de funcionar à noite durante 
os meses de setembro e outubro de 2018 para reformas, afetando 
sobretudo os voos internacionais provenientes da Europa.

Além disso, o preço das passagens aéreas de voos partindo e 
chegando a Natal aumentaram consideravelmente nos anos subse-
quentes à Copa do Mundo, comparativamente a outras capitais nor-
destinas, como João Pessoa, Fortaleza e Recife. Isso levou o Gover-
no do Estado a assinar em 2015 o Decreto nº 24.979, concedendo 
12% de redução ao imposto cobrado sobre a querosene de aviação 
(QAV). Entretanto, a ação não obteve os resultados esperados. Ao 
contrário, conforme relata o jornal Tribuna do Norte (2019, para. 3),
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 Ao invés de atrair mais passageiros, turistas e voos, o Estado 
perdeu visitantes, viu o número de movimentação de aero-
naves no Aeroporto Int. Gov. Aluízio [sic.] Alves retroceder 
e renunciou, ao longo de 3 anos de vigência da norma, a R$ 
32,7 milhões em ICMS às aéreas.

 Desta forma, no dia 24 de junho de 2019, os representantes 
das companhias aéreas se reuniram com a Governadora Fátima 
Bezerra para a assinatura de concessão do benefício de redução da 
alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mer-
cadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, 
intermunicipal e de comunicação (ICMS) que incide sobre a 
QAV. O novo regime estipula cinco alíquotas de ICMS, partindo 
dos atuais %12 e chegando a %0, a depender do cumprimento 
de metas, quais sejam, o aumento e a regularidade de voos para 
Natal, tanto nacionais quanto internacionais. As operadoras que 
não cumprirem com o acordo terão que reembolsar o desconto 
recebido de maneira retroativa (Tribuna do Norte, 2019).

Um outro problema que afetou significativamente o turismo 
em Natal, além do encarecimento dos pacotes em virtude da alta 
nos preços das passagens aéreas, foi a imagem de violência asso-
ciada a Natal desde 2015. Não bastasse sua classificação de 6ª ci-
dade mais violenta do Brasil e 11ª do mundo pela ONG mexicana, 
no final de 2015 e início de 2016 Natal sofre uma crise na prisão 
de Alcaçuz, com assassinatos e fugas em massa do presídio, que 
recebem destaque nas principais mídias nacionais.
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Como reação a isso, a Prefeitura do Natal, juntamente com a 
Secretaria de Comunicação (SECOM) cria a campanha “Viva Na-
tal”, destinada a aumentar a autoestima do natalense e a combater 
a imagem de Natal associada à violência urbana. Apesar de não ter 
sido uma campanha planejada para o turismo, a SETUR aproveita 
a campanha criada para cumprir o primeiro objetivo do Plano de 
Marketing da Área Turística de Natal, realizado em 2015 e finali-
zado em 2016 com recursos do Ministério do Turismo (SETUR, 
2016). À época, Christiane Alecrim, atual Secretária Adjunta de 
Turismo e entrevistada para esta pesquisa, era Assessora de Fo-
mento do Secretário Fred Queiroz. Ela faz o seguinte relato das 
ações feitas pela SETUR nesse sentido, ao mesmo tempo cum-
prindo com a primeira ação apontada pelo Plano de Marketing a 
ser adotada: a criação de uma marca para Natal.

 Olhe, quando em entrei em 2015, nessa época em que Fred 
Queiroz assumiu a Secretaria […] tinha o Plano de Marke-
ting Turístico de Natal que estava sendo trabalhado [...]. Foi 
finalizado no final de 2016. [...] acabou que a gente pegou, 
quando o Plano foi aprovado, porque como a gente não ti-
nha dinheiro para fazer uma campanha de uma marca oficial, 
toda uma promoção, eu lembrei que em 2016 tinha tido o 
problema de Alcaçuz, e a Prefeitura fez com a SECOM uma 
campanha com todas as mídias para melhorar a autoestima 
do natalense. Que foi “Viva tudo isso, viva Natal”, “Eu moro 
numa cidade que você passa férias”, “A gente quer paz”... Teve 
campanha de rádio, jornal, TV, o vídeo. E aí esse vídeo de 
trinta segundos, que era a propaganda da TV, eu fui na co-
municação e disse: “Bom, se a gente não tem recursos para 
criar uma marca, e a gente precisa, porque é a primeira ação 
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que o plano coloca para ser executado, vamos pegar o que a 
gente já tem.” (informação verbal).44

Aproveitando-se dessa campanha, a SETUR pleiteia junto à 
Prefeitura Municipal do Natal letreiros turísticos com a frase “Amo 
Natal”,  através de recursos da Secretaria Municipal de Serviços Ur-
banos (SEMSUR). Existem no total quatro letreiros de concreto 
“Amo Natal”. O primeiro foi lançado na praia de Areia Preta em ju-
nho de 2016. Os demais se localizam em Ponta Negra (Zona Sul), na 
Redinha (Zona Norte), na Praça da Árvore em Mirassol (Zona Sul).

 Outros desafios que se colocam para o cenário turístico de 
Natal são de natureza essencialmente estrutural, porém complica-
dos por fatores políticos que fogem do escopo da Secretaria Mu-
nicipal. Entre estes, pode ser citado o esgotamento dos atrativos 
culturais, simbolizado pela falta de agilidade nas obras do Com-
plexo Cultural da Rampa, dedicado à história da aviação e à par-
ticipação de Natal na II Guerra Mundial (em obras desde 2013), e 
pela má situação estrutural da Fortaleza dos Reis Magos, principal 
monumento histórico-cultural da cidade.

Cabe destacar que esses dois atrativos perderam a grande 
oportunidade proporcionada pela Copa do Mundo de consoli-
dar a presença dos visitantes americanos que vieram a Natal para 
assistir à partida entre Estados Unidos e Gana, pois ambos esta-
vam fechados. A Fundação Rampa, cansada de esperar, fechou 
acordo com o Centro Cultural Trampolim da Vitória, inaugurado 

44      Entrevista filmada concedida por Alecrim, Christiane. Entrevista IX. [20 ago. 2019]. 
Entrevistadora: Andréa Virgínia Sousa Dantas. Natal, 2019. 1 arquivo.mp4 (32 min.)
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em dezembro de 2019 em um dos terminais de passageiros do 
antigo Aeroporto Internacional Augusto Severo (e antigo campo 
de pousos Parnamirim Field), no Município de Parnamirim, até o 
final de 2019 (Ribeiro, 2019). A Fortaleza dos Reis Magos, edifício 
histórico que marca o surgimento de Natal em 1599, encontrava-
se parcialmente fechada durante os jogos da Copa do Mundo de-
vido a escavações arqueológicas conduzidas sob a gestão do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em 
2018, a gestão da Fortaleza é devolvida ao Governo do Estado do 
RN, sob os auspícios da Fundação José Augusto. Ela encontra-se 
agora definitivamente fechada para visitas, sem estimativa de rea-
bertura, para as devidas reformas.

Um outro ponto que coloca a ênfase sobre uma melhor estru-
turação da cidade, mas de uma forma propositiva, é a reforma em 
curso do Plano Diretor de Natal, que está sendo alvo de discussões, 
com ampla participação de atores da sociedade civil organizada, 
universidades, ambientalistas e empresários, para citar apenas al-
guns. As principais propostas do Plano Diretor dizem respeito à 
revitalização da Praia do Meio, que passa por uma decisão sobre 
o Hotel Internacional Reis Magos, fechado há anos e em ruínas, 
finalmente demolido em janeiro de 2020. Durante anos perdurou 
o debate entre aqueles que defendiam a conservação do Hotel Reis 
Magos pelo seu valor histórico para Natal, e os que pregavam a sua 
destruição e aproveitamento da área para a verticalização da praia, 
a exemplo de outras orlas urbanas brasileiras em cidades como Rio 
de Janeiro, Recife e Maceió. Mais do que nunca, fala-se na revita-
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lização, na verticalização, na reconstrução de projetos idealizados 
anteriormente, porém abandonados (como o de uma marina para 
Natal), e de uma maior integração espacial do turismo com o res-
tante da cidade, deixando de ser uma atividade circunscrita à praia 
de Ponta Negra e à Via Costeira. A Secretaria de Turismo está tendo 
uma participação ativa nos trabalhos do Plano Diretor.

Antigos desafios e novas funções  
da Secretaria Municipal de Turismo

Duas constantes têm sido observadas ao longo das cinco dé-
cadas de existência da SETUR. Uma, é a função mal definida da 
Secretaria Municipal de Turismo, constantemente relacionada – e 
criticada por alguns – com o “lazer comunitário”, ou seja, eventos 
locais de pouca relevância enquanto produtos turísticos.

A Secretaria Municipal perde protagonismo duas vezes: a pri-
meira, quando se é criada uma Secretaria de Cultura independen-
te, a função de eventos saindo oficialmente da pasta de turismo, 
mas ainda assim tendo sido trabalhada ao longo do tempo, como 
poderá ser constatado através das principais ações da SETUR em 
curso tratadas no capítulo a seguir. A outra, relativa ao papel de 
fomento do turismo em Natal, fato que se evidenciou com a de-
sativação da pasta municipal durante a época da construção da 
Via Costeira. Uma terceira que se poderia adicionar, remete ao 
problema de recursos humanos, pois desde a criação, a SETUR 
trabalha com funcionários emprestados de outras secretarias e/
ou sem pessoas com formação específica na área que não estejam 
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atuando em cargos comissionados e sujeitos à revogação quando 
das mudanças periódicas de gestão.

Esses três tópicos foram abordados pela atual Subsecretária 
Municipal de Turismo Christiane Alecrim, entrevistada para fins 
dessa obra no dia 20 de agosto de 2019, e que serão abordados em 
detalhes no encarte a seguir.

Encarte 5. Christiane Alecrim: a valorização do tu-
rismo em Natal através da Educação Básica

Foto 22. Christiane 
Alecrim durante a 
entrevista filmada na 
UFRN em maio de 2019

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

Segunda Secretária mulher ao longo dos cinquenta anos de existência da pasta 
e primeira secretária (de ambos os sexos) turismóloga, Christiane Alecrim é 
também poetisa e cursa atualmente disciplinas do Mestrado em Turismo ofer-
tado pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFRN. Tendo compos-
to o quadro da SETUR desde 2015, primeiro como Assessora de Fomento do 
Secretário Fred Queiroz, depois como Secretária da pasta por 3 meses em 2016 
e de 2017 a 2018, e desde 2019 como secretária adjunta. Christiane é uma mu-
lher ativa que acumula saber teórico com anos de experiência na gestão públi-
ca do turismo. Idealizadora do projeto desta obra juntamente com o primeiro 
funcionário da SETUR, Franklin Delano Garcia (cf. Encarte 1), não se poderia 
deixar de ouvir o que Christiane Alecrim teria a dizer sobre o passado, o pre-
sente e as perspectivas futuras do turismo em Natal e do papel da SETUR nele.
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1- Principais atividades realizadas pela SETUR

“Olhe, quando eu entrei em 2015, nessa época em que Fred Queiroz assumiu a Se-
cretaria […] tinha o Plano de Marketing Turístico de Natal que estava sendo traba-
lhado nessa época. Foi finalizado no final de 2016. Junto com isso também a gente 
trabalhou – deu a entrada, foi aprovado e a gente finalizou também – o Plano de 
Fortalecimento Institucional, que deu uma nova cara à Secretaria, e é isso o que a 
gente está desde o ano passado querendo implementar. Tanto ele trabalhou o or-
ganograma da Secretaria, quanto colocou cada um em seu devido lugar. A gente 
fez um regimento interno, e também um Conselho Municipal de Turismo. Foram 
trabalhadas essas três linhas de direcionamento dentro da Secretaria.”

2- Novas funções da Secretaria Municipal de Turismo

Quando questionada sobre a função de realização de eventos da Secretaria Munici-
pal de Turismo, tão evidenciada em ações passadas e nos relatos de outros entrevis-
tados que passaram pela pasta, a própria Secretária Adjunta critica de forma indire-
ta essa função denominada de “lazer comunitário” pelo entrevistado Carlos Jussier 
(cf. Encarte 3). Christiane alega ser esta uma atividade ultrapassada, que ficou a 
cargo da Secretaria de Cultura quando a mesma se separou do turismo. A função da 
SETUR teria sido redescoberta depois que se criou a pasta da Cultura: intermediar 
os interesses do turismo com a gestão pública municipal: “Então hoje a gente faz 
muito mais esse meio de campo entre o que é que o trade turístico precisa do poder 
público, para que o turismo deslanche, seja colocado em evidência, para que a gente 
atraia mais turistas para cá, para que o fluxo aumente, do que qualquer outra coisa. 
[…] Então o empresário de Ponta Negra não liga para a Urbana, ele entra em con-
tato conosco para a gente fazer. Os pleitos todos do turismo geralmente vêm para a 
gente, para a gente falar com as outras secretarias e com o próprio Prefeito.”

Uma outra função é também a de promoção e marketing, ainda que este não seja 
realizado de forma independente da gestão pública estadual do turismo: “Aí pronto, 
onde é que a gente entra em eventos? Na hora que vai fazer as promoções fora da 
cidade, em feiras em outros estados, e até fora do país, a gente vai também, tem 
material para divulgar, para estar presente.
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Mas não é assim um estande de Natal, a gente vai com o grupo para o estande 

do Estado. É diferente. Acho que o único que a gente tenha aqui realmente 

é o Fórum de Turismo do RN e a Feira de Empreendimentos Turísticos do 

RN, que a gente coloca um estande de Natal. Mas em todos os outros eventos 

vai junto com todos, com a EMPROTUR, com o Governo do Estado e com a 

iniciativa privada também.”

Uma campanha de marketing independente da gestão estadual do turismo 

(SETUR/RN e EMPROTURN) e que resultou na criação de uma marca para 

Natal foi a campanha “Viva Natal”, inicialmente direcionada ao natalense de-

vido aos problemas de violência urbana que atingiram seu pico em 2016 com 

a crise no Presídio de Alcaçuz. Essa campanha foi aproveitada pela Secreta-

ria para o mercado turístico, com o intuito de melhorar a imagem de Natal 

para residentes e turistas, e que resultou na aquisição dos letreiros turísticos 

localizados especialmente na Zona Sul da cidade, onde está concentrado o 

fluxo de visitantes.

3- Antigos desafios que permanecem: quadro funcional e valorização do tu-

rismo

Christiane alerta que o quadro funcional efetivo da SETUR sofre uma ameaça 

de redução significativa em curto prazo. Dos cerca de treze servidores concur-

sados da SETUR, nove estão com tempo de aposentadoria. “A Secretaria fez 

um levantamento na semana passada: se todos os que estão em tempo de se 

aposentar se aposentarem, em janeiro a Secretaria deve entrar o ano de 2020 

com quatro servidores. Todos os demais, dezenove, são comissionados.”

Com efeito, nunca houve um concurso público específico para a Secretaria 

Municipal de Turismo: “Quando ela foi criada [...] foram levadas pessoas de 

outras secretarias para lá. De servidores. E aí os cargos comissionados vão mu-

dando de acordo com o organograma que é definido. Por exemplo, hoje, acho 

que desde 2014, se não me engano, que ela está nesse formato, os dezenove 

cargos comissionados.”
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Ressalta-se que o único concurso público municipal cuja vaga foi destinada para 
um turismólogo foi feito há alguns anos para a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (SEMURB).

4- Sobre uma maior valorização do turismo e do papel da Secretaria Municipal 
de fomentar a economia da cidade Christiane afirma que a Secretaria Municipal 
de Turismo é “o local para se gerir ou se fomentar a economia do município”, 
em virtude do impacto que tem essa atividade para a economia de Natal, seja 
de forma direta, seja no seu efeito multiplicador, que impacta até cinquenta e 
dois outros setores. Segundo ela, o reconhecimento da importância do turismo 
para Natal deve passar do nível do discurso: “Olhe, é o mudar de mentalidade da 
população [...] Da importância do turismo estrategicamente para a cidade, por-
que não se pode pensar em um plano de governo sem pensar no turismo como 
estratégia de geração de emprego e renda.”

A solução para esse problema, bem como para uma série de outras dificuldades 
da vida social brasileira, teria que advir, segundo Christiane, da educação. Para 
isso, a SETUR vem trabalhando há cerca de quatro anos de forma interdiscipli-
nar com outros organismos municipais, entre os quais a Secretaria de Educação, 
e com o apoio do Departamento de Turismo da UFRN, com o Projeto Educação 
para o Turismo. A ideia é trabalhar o turismo não como uma disciplina, mas 
como um conteúdo transversal a vários outros na rede municipal de ensino. “Eu 
digo muito assim: você vai ver a história de Natal. Ah, Natal foi fundada a partir 
do Forte dos Reis Magos. Tem o Forte. Quando o professor de História fala do 
Forte dos Reis Magos, da Praça André de Albuquerque, precisa fazer a relação 
com o turismo. Vai falar sobre a geografia de Natal; fala do Morro do Careca, 
de Ponta Negra? Precisa fazer a relação com o turismo. E é isso que a gente está 
plantando, tanto com os professores, que são os formadores, quanto com os 
alunos, para que eles tenham essa vivência. Pois quando termina o conteúdo, a 
gente faz um city tour com eles, para eles conhecerem esses pontos que foram 
trabalhados. E eles têm também o trabalho para entregar no final de ano, sobre o 
que é que eles aprenderam sobre o turismo.”
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O resultado esperado é que, em dez anos, os hoje adolescentes das oito escolas 
municipais iniciais localizadas próximas à orla urbana de Natal possam ser adul-
tos muito mais conscientes acerca do papel que o turismo desempenha para a 
sociedade e a economia de Natal: “Eu estava inclusive conversando ontem com 
o Secretário Fernando, que a tendência é que a gente está fazendo isso, mas que 
a gente saia e que a Secretaria de Educação siga sozinha e que a gente dê apenas 
o suporte técnico. Porque vai chegar a um ponto em que não vai precisar mais 
da gente. Espero que daqui a dez anos já tenhamos os frutos dos adolescentes a 
quem a gente está dando aula de iniciação ao turismo. É uma coisa pequena, mas 
que no futuro, se houver a manutenção do projeto, e da disciplina, vai ter frutos 
lá na frente. Como Gramado, que tem turismo há trinta e dois anos na rede mu-
nicipal. [...] Então acredito que num futuro próximo a gente vai ter aí o turismo 
tendo de fato a importância que ele tem e que ele merece. E que de fato ele tem, 
não é? Só que ele não é levado a ferro e fogo. É muita utopia ainda, não é? Acho 
que daí, a gente está plantando a semente.”

5- Perspectivas para os próximos cinquenta anos para o turismo em Natal e sua 
Secretaria Municipal

Quando questionada sobre expectativas e desafios para os próximos cinquenta 
anos para o turismo em Natal e a sua Secretaria Municipal, Christiane Alecrim 
aponta como principais ações:

- Proporcionar um maior reconhecimento da importância do turismo, tanto por 
parte da sociedade natalense, quanto por parte do poder público, priorizando e 
valorizando o papel da SETUR;

- Realizar concursos para turismólogos na Secretaria Municipal de Turismo;

- Obter maior apoio da iniciativa privada na diversificação da oferta turística de 
Natal, aumentando o tempo de permanência do turista na cidade e realizando 
atividades em seu centro histórico;

- Criar uma familiarização e uma valorização do turismo junto ao cidadão na-
talense através da educação para o turismo, de modo que o turismo seja tratado 
como conteúdo transversal de outras disciplinas vistas na escola.

Entrevista filmada concedida por Alecrim, Christiane. Op. cit. Natal, 2019. 1 ar-
quivo.mp4 (32 min.)
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Projetos realizados ou em andamento  
pela SETUR desde 2010

ANO DE 2012

•	 Cursos de Capacitação e Qualificação Profissional para o 
Turismo voltados para a Copa do Mundo da FIFA 2014 – 
PRONATEC Turismo

O PRONATEC Turismo tinha como objetivo o aperfeiçoa-
mento e a qualificação profissional para melhoria da qualidade 
dos serviços ofertados aos turistas. Foi implementado com vistas 
à preparação do Brasil para a Copa das Confederações FIFA 2013 
e Copa do Mundo 2014 nas cidades-sede.

O Ministério do Turismo disponibilizou material de cursos em 
videoaula sobre Cerimonial, Inglês Básico, Turismo Cultural, Gas-
tronomia, Planejamento Turístico, entre outros. A Secretaria Mu-
nicipal de Turismo abriu inscrições para os cursos, disponibilizou 
professores, emitiu a certificação e a infraestrutura necessária à sua 
realização. Os cursos tiveram carga horária de vinte horas sema-
nais por cada módulo, perfazendo um total de cem horas, contando 
com aproximadamente oitenta participantes por módulo.

Ano de 2015 até 2018

•	 Projeto “Nossa Orla: um Novo Clima no seu Verão”

O Projeto visou otimizar o uso sustentável da orla, promo-
vendo ações sociais com a participação e interação de pessoas das 
comunidades localizadas ao logo da faixa litorânea de Natal.
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O Projeto Nossa Orla trabalhou de forma intersetorial, en-
volvendo as demais secretarias municipais que colaboram com a 
execução de atividades e ações. Estas foram realizadas ao longo da 
orla marítima que margeia as zonas Sul, Leste e Norte da Cidade do 
Natal, regiões historicamente desassistidas e carentes de espaços de 
cultura, lazer e entretenimento, observados o perfil e a necessidade 
dos usuários. As ações eram realizadas em cinco sábados com tema 
único. Em um desses sábados realizava-se o Festival da Ginga. Cada 
instituição envolvida se responsabilizava pela execução de suas 
ações, obedecendo à concepção do Projeto. Estas foram compostas 
de oficinas temáticas com estudantes da rede pública escolar mu-
nicipal, associações de moradores de bairros, palestras, exposição, 
feiras de artesanato, práticas esportivas, entre outras.

•	  Festival da Ginga na Praia da Redinha

A praia da Redinha, situada na Zona Norte, é a primeira 
praia de veraneio dos natalenses. Sua grande atração reside na 
gastronomia tradicional e popular, constituída em degustar a Gin-
ga com Tapioca, um gostoso sanduíche de peixe, tradicionalmente 
servido no mercado e nas barracas instaladas na margem da praia.

Por constituir uma atração turística para visitantes e mora-
dores, a Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de 
Turismo (SETUR), realiza desde 2015 o Festival da Ginga, a fim 
de valorizar a iguaria local, bem como consolidar o evento no ca-
lendário cultural e turístico da cidade. A proposta surgiu de de-
manda da própria comunidade, que enxergou no incremento da 
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gastronomia uma forma alternativa de enfrentar e minimizar os 
problemas sociais e de geração de renda.

Ano de 2016

•	 Construção dos monumentos turísticos “Amo Natal”.

•	 Secretaria Municipal realiza construção do Plano  
de Marketing da Área Turística de Natal.

Ano de 2017

•	 Roteiro de Turismo Religioso em Natal:  
“Natal Sagrada e Histórica”

A Secretaria Municipal Turismo, em 2017, a partir da pro-
vocação da paróquia de São Pedro Apóstolo, situada no bairro do 
Alecrim, desenvolveu o roteiro de turismo religioso de Natal-RN, 
abrangendo sete igrejas e dois Santuários, cuja ação denominou-
se de Roteiro Centro Histórico Sagrado de Natal.

A iniciativa buscou contar a História de Natal a partir dos 
elementos da arquitetura e história presentes em cada igreja e sua 
importância no traço religioso. No roteiro constaram cinco igre-
jas localizadas no Centro Histórico (Bom Jesus das Dores; Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos; Nossa Senhora da Apresentação; 
Santo Antônio; e Catedral Metropolitana de Natal) e mais duas 
Igrejas, a Nossa Senhora de Lourdes em Petrópolis e a Igreja de 
São Pedro Apóstolo, no bairro do Alecrim. Acresceu-se a este, um 
outro roteiro, incluindo dois santuários mais afastados do centro, 
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mas de grande relevância religiosa: o Santuário dos Santos Márti-
res de Cunhaú e Uruaçu, no bairro de Nazaré, e o Santuário Nossa 
Senhora de Fátima, no bairro de Pajuçara, Zona Norte de Natal.

O roteiro contou com o apoio da arquidiocese de Natal quanto à 
definição da importância de cada igreja e da logística de visitação. A 
proposta foi apresentada às agências de turismo, a fim de que analisas-
sem a viabilidade desse roteiro e sua posterior comercialização.

Ano de 2018

•	 Projeto Educação para o Turismo

O Projeto Educação para o Turismo visa sensibilizar e for-
mar estudantes e professores da Rede Púbica Municipal de En-
sino para a importância do turismo, no que tange à diversidade 
cultural de nossa cidade, envolvendo-os de forma participativa no 
conhecimento de nosso patrimônio histórico e cultural.

A proposta de Educação no Turismo e para o Turismo é ca-
paz de proporcionar aos estudantes a identificação de suas origens 
históricas, estéticas e culturais, quando trabalhadas como tema 
transversal no currículo escolar. Por meio de diferentes estratégias 
didáticas, é possível ampliar o repertório de estudantes do Ensi-
no Fundamental, promovendo o reconhecimento, a valorização, a 
preservação e a promoção dos produtos turísticos locais.

O Projeto é desenvolvido de forma interinstitucional pelas 
Secretarias Municipais de Turismo e de Educação, em parceria 
com o Departamento de Turismo (DETUR) da Universidade Fe-
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deral do Rio Grande do Norte (UFRN) e demais Instituições de 
Ensino Superior (IES), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo e Fundação Capitania das Artes, Secretarias Munici-
pais afins, escolas municipais e instituições ligadas à rede do Tu-
rismo, a quem compete planejar, executar, monitorar e avaliar.

Anos 2010 a 2019

•	 Projeto Concurso de Decoração Natalina Natal/RN 
2010-2019

A Prefeitura do Natal, por meio da sua Secretaria de Turismo, 
realiza a cada ano o Projeto Concurso de Decoração Natalina. Este 
projeto visa estimular a decoração criativa de espaços na cidade.

O Concurso é organizado por categorias de participantes: con-
domínios comerciais, condomínios residenciais, residências parti-
culares, shopping centers, restaurantes, hotéis, pousadas, vitrines e 
fachadas de lojas, e praças. Estabelece-se uma Comissão Julgadora; 
os critérios de julgamento; normas de participação; a premiação; 
define-se a infraestrutura do evento e suas formas de divulgação 
que, sob a coordenação da SETUR e em parceria com a Câmara de 
Diretores Lojistas (CDL), planejam, executam e avaliam o Projeto.

Resumo das principais ações  
da SETUR na década de 2010
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Quadro 7. Síntese das principais ações da Secretaria 
Municipal de Turismo nos anos 2010

Secretário Prefeito Ano Principais ações

Tertuliano Pinheiro 
(06/2010 -02/2012)

Micarla de Sousa  
(2009-2012)

2011
SETURDE participa do Salão  
Nacional do Turismo em São Paulo

Murilo Barros Filho 
(02/2012 – 12/2012)

2012
SETURDE abre inscrições para  
cursos voltados para a Copa 2014 
(PRONATEC Turismo)

Fernando Bezerril 
(01/2013 – 2015)

Carlos Eduardo 
Alves (2013-2017; 
2017-04/2018)

 

 

2014

Criação de guias bilíngues  
para a Copa do Mundo

Realização de quatro partidas  
da Copa do Mundo da FIFA  
no novo estádio Arena das Dunas

Mudança do nome de SETURDE  
para SETUR

 

2015 

 

Projeto “Nossa Orla:  
Turismo e Qualidade de Vida”.

Fred Queiroz  
(2015-2016)

2016

Construção dos letreiros turísticos 
“Amo Natal”.

Secretaria Municipal lança o Plano de 
Marketing da Área Turística de Natal

Christiane Alecrim 
(2017-2018)

2017 Roteiro “Natal Sagrada e Histórica”

2018
Plano de Fortalecimento Institucional 
da SETUR

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Conclusão

A Secretaria Municipal de Turismo realizou diversas ativi-
dades e tomou ações de acordo com o que estava acontecendo no 
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contexto. Passou-se dos desafios colocados pela crise econômica 
mundial no final da década de 2000 para o otimismo com os me-
gaeventos na metade dos anos 2010; seguido por uma decepção 
com os resultados tímidos frente ao volume de investimentos re-
alizados após o fim da Copa do Mundo da FIFA. Uma nova crise 
política e econômica no cenário nacional tem imposto novos e 
maiores desafios à gestão pública municipal do turismo.

Duas constantes têm sido observadas ao longo das cinco dé-
cadas de existência da Secretaria Municipal. Uma é a função mal 
definida. Recentemente, a SETUR tem buscado um reposiciona-
mento através da intermediação entre as diversas esferas do poder 
público e as demandas do mercado turístico. A segunda, é o in-
vestimento na educação para o turismo. A Secretaria acredita que 
um futuro para o turismo se faz na conscientização presente da 
juventude acerca da importância desse setor que tem sustentado 
uma parcela importante da sociedade e da economia natalenses 
por pelo menos cinco décadas.

Faz-se necessária essa valorização de forma mais concreta e 
emergencial por meio da ampliação de seu capital humano, pois 
essa é base operacional de ações eficientes e eficazes, garantindo a 
continuidade necessária de projetos que, muitas vezes, são inter-
rompidos com as mudanças periódicas de gestão.

Nesse sentido, essa obra representa, acima de tudo, um resga-
te de atividades e circunstâncias passadas e presentes, a fim de que 
a memória dos esforços empreendidos não se perca, mas contri-
bua para a construção do desenvolvimento sustentável de Natal, 
onde o turismo ocupe o papel que lhe cabe nesse processo.
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O ano de 2020 chegou exigindo sacrifícios e mudanças de 
comportamento em todos os setores da economia e so-
ciedade. Um vírus potente se alastrou pelo mundo, obri-

gando governos a decretarem isolamento social e outras medidas 
sanitárias para minorar sua disseminação entre os seres humanos.

Novos protocolos de convivência foram estabelecidos e den-
tre eles, o distanciamento social e o estabelecimento de setores es-
senciais à sobrevivência humana. Turismo, por suas peculiaridades 
globalizantes, não entrou no rol das essencialidades e vindo a ser 
acometido por uma terrível crise. Toda a indústria que move as 
engrenagens desse setor parou. Reinventar-se passou a ser a tôni-
ca dos que militam no turismo e muitas propostas passaram a ser 
discutidas para garantir o retorno das atividades desse setor, com 
segurança e qualidade.

Ciente de seu papel de suporte institucional do setor turístico 
da Cidade do Natal, Joham Xavier, Secretário de Turismo, abriu 
canais de comunicação com os diversos setores da administração 
pública (municipal e estadual) e com as diversas instituições não 
governamentais que fomentam o turismo no estado do Rio Gran-
de do Norte, buscando meios e instrumentos para preparar a ci-
dade para o retorno das atividades, tão logo fosse determinado o 
retorno das atividades desse setor.
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Para melhor operacionalizar esse plano de retomada, a Secretaria 
de Turismo da Cidade do Natal firmou parceria com os cursos de tu-
rismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte, Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas e a Vigilância Sanitária municipal.

Além do Plano de Retomada, a SETUR intermediou ações 
visando fortalecer a atividade turística na Cidade do Natal. Dentre 
essas ações, estão a participação ativa nas discussões sobre o Plano 
Diretor da cidade; o projeto de engorda da Praia de Ponta Negra; 
a construção do terminal turístico da Redinha; a revitalização do 
Centro Histórico da cidade; e a melhoria na malha viária e res-
tauração dos equipamentos públicos, tais como praças e parques.

Paralelamente a essas ações, a Secretaria de Turismo de Natal 
buscou a captação de novos voos e de novos destinos emissores, 
bem como o fortalecimento de laços com os principais destinos 
parceiros, ampliando os canais de comunicação com os principais 
operadores de turismo e agentes de viagens das Américas e da 
Europa, visando fortalecer o destino Natal.

Natal sempre foi uma cidade de vanguarda, e nesse período 
que o mundo busca novas formas de convivência, não poderíamos 
agir de forma diferente. Estamos nos reinventando, para juntos 
com os natalenses, as instituições governamentais e não governa-
mentais, construir uma nova forma de praticar o Turismo, forta-
lecendo os aspectos que fizeram o destino Natal ser procurado 
por milhares de pessoas anualmente e investindo em novas áreas, 
como o fomento à cultura e ao entretenimento.
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deral do Rio Grande do Norte, foi bolsista no Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq. Possui pesquisas 
nas áreas de Inovação, e na de Tecnologias de Informação e Comu-
nicação em Destinos Turísticos Inteligentes.
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In memorian Francisco Maximiano Bezerra

Natural de Assú/RN, mestre em Ciências Sociais; servidor público da 
Prefeitura do Natal, onde exerceu os cargos de Diretor do Departa-
mento de Estudos e Projetos e Chefe do Setor de Capacitação de Even-
tos da Seturde, além dos cargos de Chefe do Departamento de Plane-
jamento Estratégico; Chefe do Departamento de Projetos Especiais e 
Chefe da Unidade setorial de Finanças, da Sempla; professor da Unp.

Isabelle da Fonsêca Xavier

Bacharel em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), e Mestre em Turismo: Desenvolvimento e Ges-
tão, pela mesma Universidade.

João Bianor Bezerra Neto

Bacharel em Ciências Contábeis pela UFRN. Exerceu os  cargos de 
Coordenador de Habitação e Captação de Recursos  e como tam-
bém de Coordenador de Administração Patrimonial da Prefeitura 
de Natal. Atualmente, desenvolve atividades na SETUR,  no cargo 
de Supervisor Financeiro. É servidor de carreira há 35 anos. 

In memorian Joiran Medeiros da Silva

Natural de Natal/RN, Professor de Educação Básica da Secretaria 
de Estado da Educação e da Cultura- SEEC-RN; Graduado em 
Letras, com especialização em Educação Especial, Arte e Lazer; 
Servidor público da Prefeitura do Natal; Professor da UNIFACEX; 
Foi presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência-COEDE-RN e Presidente do Conselho Municipal das 
Pessoas com Deficiência de Natal-COMUDE.
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Mafra Geórgia da Silva Dantas

Graduada em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).

Maria de Fátima Braga

Graduada em Turismo pela UFRN (2019). Estágio curricular obriga-
tório na disciplina de Gestão Pública do Turismo. Atualmente leciona 
(como autônoma) as disciplinas de Biologia, Matemática, Física e Quí-
mica para o Ensino Médio. Interesses: Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs), Turismo de Base Comunitária, Gestão Pública do Turismo, 
Marketing Turístico, Place Branding e Place Attachment.

Maria Luiza Vieira da Silva

Graduanda em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).

Mirelle Pereira da Silva

Graduada em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, com curso técnico em “Boas Práticas na Manipulação de 
Alimentos”. Atuou no ramo do A&B (Alimentos e Bebidas) e do en-
tretenimento audiovisual na empresa Cinépolis, maior operadora de 
cinemas do mundo e a maior da América Latina. Possui diploma de 
melhor trabalho de conclusão de curso conferido pela UFRN. Suas 
áreas de interesse são turismo sustentável e marcas verdes.

Nayane Próspero

Graduada em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).
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Pedro Paulo Alves dos Santos

Graduado em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).

Sidney Lettieri de Azevedo

Bacharel em Direito. Atua há 35 anos na Prefeitura do Natal. Exer-
ceu cargos nos governos Garibaldi Filho e Wilma de Faria como 
Subcoordenador de Promoções e Eventos e Subcoordenador de 
Divulgação. Atualmente trabalha no Departamento de Promo-
ções Turísticas da SETUR.

Valdiléia Oliveira de Lima

Graduada em Turismo (2019) pela UFRN, possui curso técni-
co de Auxiliar Administrativo pela Escola Estadual Anísio Tei-
xeira. Já atuou como Técnica em Assistente Administrativo pela 
FUNPEC/UFRN. Interessa-se por compreender e conhecer as di-
ferentes culturas da sociedade em geral, no que envolve turismo 
em seus vários segmentos.

Wouder Max Azevedo de Araújo

Técnico em Guia de Turismo pelo IFRN (2016) e Graduando do 
Curso de Turismo na UFRN.
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Relação dos secretários municipais  
de Turismo de Natal

 
Secretários Período

Isaac Faheina de Paolo Macedo 1968-1974

Hipérides Lamartine 1875-1979

José de Anchieta Jácome 01/1986-03/1986

Woden Madruga 1986-1987

Itamar Azevedo de Oliveira 1987-1988

Francisco Pandofe de Cavalcanti 01/1989-06/1990

Isaac Faheina de Paolo Macedo 07/1990

Itamar Azevedo de Oliveira 08/1990-08/1992

Francisco Barbosa 09/1992-12/1992

Waldson Pinheiro 01/1993

Luiz Eduardo Bezerra de Farias 02/1993-05/1996

Igor Ribeiro Dantas 06/1996-12/1996

Murilo Felinto de Carvalho 01/1997-08/1999

Fernando Fernandes de Oliveira 08/1999-01/2001

Tertuliano Pinheiro 01/2001-01/2002

Francisco Wagner Gutemberg de Araújo 01/2002-10/2002

Armando José e Silva 10/2002-12/2002
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Vilma Queiroz Sampaio F. Oliveira 12/2002-01/2005

Fernando Bezerril 02/2005-12/2008

Francisco Soares Júnior 01/2009-06/2010

Tertuliano Pinheiro 06/2010-02/2012

Murilo Barros Filho 02/2012-12/2012

Fernando Bezerril 01/2013-2015

Fred Queiroz 2015-2016

Christiane Alecrim 2016-2018

Fernando Fernandes de Oliveira 2019

Joham Alves Xavier 2020

Fonte: Dados de pesquisa, 2020
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