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Introdução

A cidade entendida como espaço privilegiado para reprodução do capital tem 
passado por importantes transformações nas últimas décadas. Tais transformações 
têm, atualmente, como base a indústria da cultura e do lazer e a produção dos 
espaços das corporações financeiras e industriais, e têm como resultado a produção 
de edificações, infraestruturas e projetos urbanísticos voltados para a construção 
de traços peculiares e exclusivos, que diferenciem as localidades em nível regional 
e global. Percebe-se que estas transformações têm atingido a cidade de Natal, 
capital do estado do Rio Grande do Norte (RN), de forma peculiar, considerado o 
devido contexto no qual a cidade está inserida e o seu lugar periférico no processo 
de globalização – do qual são protagonistas os principais centros financeiros 
mundiais –, por meio da edificação ou restauração de construções icônicas. 
Entende-se que tais construções têm como objetivo a inserção da cidade de Natal 
no jogo competitivo internacional pela atração de visitantes e de investimentos, 
já que conferem à cidade traços peculiares, ou atributos vendáveis, tão caros às 
cidades competidoras.

Traços peculiares talvez sejam hoje a única forma das cidades contempo-
râneas evitarem a fragmentação e o esfacelamento daquilo que se convencionou 
chamar de identidade do lugar, ao considerarmos que a estetização do espaço 
urbano visa transformar as cidades em mercadoria turística. Esta turistificação 
da paisagem tem consequências importantes na produção de projetos de impacto, 
que resultam em construções icônicas voltadas para o deleite do visitante, numa 
época em que escapar da rotina passa a ser um exercício de busca pelo diferente, 
pelo exótico. O mundo deixa de ser um lugar onde se buscava uma uniformidade 
social ou cultural e passa a ser um vasto laboratório de experiências,nas quais o 
local desafia o global, onde prédios retorcidos e exclusivos contradizem e sepultam 
o ideal modernista da primeira metade do século XX, perpetuando a implosão do 
Pruitt-Igoe num modo contínuo e inquietante1.

1 De acordo com Irazábal (2003, p. 10), a implosão do conjunto habitacional popular Pruitt-Igoe, 
na cidade norte-americana de Saint Louis, em 1972, evidenciou “[...] o fim das ilusões 
hegemônicas modernas [...]” de forma drasticamente metafórica.
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A totalidade, portanto, não é mais construída de partes que devem compor 
um mosaico lógico e bem acabado com as mais bem intencionadas e unifor-
mizantes utopias urbanas, e sim de fragmentos, pedaços de uma história, de 
uma memória socialmente construídas mesmo que essas sejam adaptações 
ou (re)invenções. A globalização, como afirmam Gomes e Valença (2002, p. 
11), apresenta nuances de integração econômica e de convergência “[...] que 
às vezes se manifesta como homogeneização de produtos (bens e serviços), se 
verifica até na forma de vestir e comer [...] nos parques de entretenimento e 
shoppings estilizados”. Curiosamente, este mesmo movimento de “integração” e 
“convergência” apresenta um paradoxo que desafia o entendimento da lógica que 
deveria orientar o desenvolvimento urbano das cidades: quanto mais eficientes 
são as tecnologias que permitem a integração real ou virtual das populações, 
mais se fragmentam as identidades locais, num movimento de mão dupla em 
que a menor localidade influencia e é influenciada pela realidade mundial. Este 
paradoxo talvez seja uma forma de inverter os sinais da lógica urbana onde a 
cidade não é mais produzida conforme as necessidades da população residente 
ou de acordo com as tradicionais políticas públicas que visam à qualidade de 
vida e a diminuição das desigualdades sociais.

A cidade agora é produzida conforme uma nova estratégia rentista, na 
qual, além da antiga renda fundiária, surge uma nova, obtida com a observação 
sobre o inédito, uma “renda do olhar”, como afirma Arantes, P. (2008, p. 178). Esta 
é uma nova renda sobre o exclusivo, um fenômeno imagético de características 
monopolísticas, que pode causar um novo tipo de distopia, uma nova e inquietante 
forma de olhar o espaço construído. Tira-se peso do que é maciçamente tangível 
e acrescenta-se a leveza da marca em mais uma abordagem da visão empresa-
rial incorporada pelas cidades. No escopo desta visão empreendedora, há pelo 
menos 30 anos, as grandes corporações descobriram que deveriam dedicar-se à 
produção das marcas mais que aos tradicionais produtos manufaturados (KLEIN, 
2002, p. 14). Os lugares, portanto, tornam-se produtos muito mais midiáticos 
que tangíveis, mesmo que os visitantes continuem encantados com as fachadas 
espelhadas, as peles translúcidas e as cascas que desafiam a lógica euclidiana 
tão cara em outros tempos. São elementos tangíveis constitutivos dos lugares 
que compõem certa qualidade da cena urbana, o que a torna peculiar, detentora 
de uma atmosfera única e especial. O que se busca, portanto, é respirar essa 
atmosfera de lugares exclusivos, de cidades onde o principal produto à venda é 
a paisagem construída.

Os espaços nestes “lugares-mercadoria” não são mais produzidos pelos 
enredos sociais, e a arquitetura perde relevância como elemento de ligação entre 
o cidadão e o espaço produzido. Ela é agora puro design, que encanta pelo que 
parece ser, mais do que pelo que é de fato, numa interpretação mais atual do que 
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se conhece como significante e significado. São novos “fatos urbanos” (ROSSI, 
1995, p. 17) que dão nova forma às cidades e que exigem novas abordagens para 
as análises do fenômeno. O que soava aos ouvidos como familiar passa a não ter 
mais ligação com a obra acabada. O termo “arranha-céu” deixa de ser, para muitos, 
aquela construção convencional, sinônimo de empilhamento de andares que 
ocupam um naco do entulhado tecido metropolitano, e passa a ser um símbolo 
da pujança e da ousadia dos seus patronos, voltado para a construção de uma 
marca publicitária que vende o local, uma espécie de associação de marcas entre 
indústria cultural e administrações locais, que colocam numa mesma cena cidades 
tão diferentes quanto Bilbao e Dubai.

Lugares são produzidos em realidades socioeconômicas e culturais distintas 
e, desta forma, produzem o espaço de forma diferente. No entanto, a busca pela 
diferenciação, ao que parece, tem produzido cidades cada vez mais parecidas, 
genéricas, na busca pela espetacularização urbana, numa convergência para a 
similaridade que só se realiza pelo despojamento das identidades locais, pela 
construção sobre tábula rasa e pela superação do passado (KOOLHAAS, 2006). E 
são parecidas não pela repetição dos prédios e monumentos icônicos – estes sim 
projetados com todo rigor e capricho pelas estrelas da arquitetura contemporâ-
nea –, mas pela repetição da fórmula, como uma campanha publicitária que não 
se renova, como um jingle copiado e repetido em novas releituras, mais do mesmo, 
portanto. Uma fórmula “mágica de ‘fazer’ cidades” num axioma postulado por 
Arantes, O. (2012, p. 13) sob as variáveis: grandes eventos e arquitetura espetacular 
produzida pelo star system.

A aplicação desta fórmula para resolver as novas questões urbanas postas 
às cidades, ao que parece, tem sido amplamente consensual, pelo menos entre 
administradores públicos e capital privado. Projeta-se a cidade em direção ao 
futuro numa reviravolta ideológica em que seu valor de uso, como estabelecimento 
dos marcos fundamentais da civilização humana, torna-se valor de troca, numa 
mercantilização desenfreada da paisagem urbana ou da natural, tão vendável 
quanto. Tanto faz uma duna ou um prédio, o importante é que “fique bonito” no 
cartaz de divulgação. 

Mas nada acontece por acaso, e, ao que parece, este caminho rumo ao futuro 
tem um mapa, uma coordenada política, com origem nos Estados Unidos e incre-
mento de índole europeia, via Barcelona. É o chamado Planejamento Estratégico (PE) 
para as cidades, apresentado e difundido como forma de recuperação econômica 
das localidades, ou, em se tratando de países emergentes e pobres, como único 
ticket de ingresso à festa dos ricos. Daqui resultam os planos estratégicos apontados 
como respostas aos desafios postos pela globalização e como porta de entrada para 
o mundo desenvolvido via realização de grandes eventos, tais como os esportivos; 
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e, principalmente, por meio da edificação de construções icônicas e das grandes 
renovações urbanas inspiradas na experiência de Barcelona e outras cidades pelo 
mundo. É o que apontam diversos autores como Lopes (1998), Lima Junior (2010) 
e Harvey (2005), entre outros.

Há ainda o city marketing como mais um ingrediente que, somado à arqui-
tetura contemporânea, aos grandes eventos e ao PE (do qual pode, também, ser 
considerado uma ramificação), promove a busca pelas mais valias associadas à 
nova estratégia rentista das “cidades-mercadoria”, numa associação de ações para 
torná-las atrativas e competitivas. Portanto, não basta produzir o espaço urbano, 
mas é preciso também adotar uma política incisiva de utilização das ferramentas 
do marketing que promova a cidade como produto, mas não um produto qualquer, 
e sim um artigo de luxo.

E o Brasil, numa sequência que atingiu primeiro as cidades ditas globais do 
mundo desenvolvido e agora atinge os mercados emergentes, não passa incólume 
por todo esse processo de alavancagem econômica via mercantilização cultural, que 
resulta numa nova e estratégica forma de produzir o espaço urbano. Verificou-se 
que a cidade do Rio de Janeiro embarcou nessa onda estratégica em 1993, durante 
a gestão do prefeito César Maia (1993 a 1997/2001 a 2009), devidamente assessorado 
pelos indefectíveis planejadores catalães, conforme Compans (2005, p. 193). Mais 
recentemente, o estado do Rio de Janeiro elaborou novo Plano Estratégico no qual, 
na introdução, o governador Sérgio Cabral (2007 a 2014) deixa claro o propósito da 
sua administração quando escreve sobre as potencialidades de desenvolvimento 
do seu estado e a inserção do Rio na agenda nacional. Em seu discurso, destaca 
“[...] a grandeza do patrimônio natural, artístico, cultural e histórico, um dos 
maiores responsáveis pela formação da marca Rio de Janeiro” (RIO DE JANEIRO, 
2012, p. 8). A estratégia, portanto, é publicitária, num deslocamento do eixo político 
do mundo das ideologias que marcaram o século XX para o mundo midiático das 
campanhas publicitárias.

Os evidentes desdobramentos desse processo, que começa no Rio e chega 
à Administração Federal, são as candidaturas bem sucedidas do Brasil a sediar a 
Copa do Mundo de Futebol de 2014 e do Rio, para as Olimpíadas de Verão de 2016. 
E mais, diversas novas obras, notadamente no Rio de Janeiro, encomendadas 
aos grandes nomes da arquitetura internacional, têm tornado algumas cidades 
brasileiras canteiros de obras voltados para a produção das arenas multiuso e 
outros equipamentos. 

Entende-se que essa onda estratégica propagou-se por todo o país com 
reflexos, inclusive, em pequenos e médios municípios brasileiros que, não podendo 
aspirar à sede olímpica como fez o Rio, passaram a construir arenas esportivas, 
como no caso de Natal (uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014). Percebe-se 
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também, que passaram a erigir pórticos nas suas principais entradas, a reproduzir 
estátuas religiosas em escala nunca antes vista, a promover festivais gastronômicos 
e musicais, entre outras realizações com o objetivo de impressionar o visitante, 
ou tão somente para adular eleitores incautos.

Em seu formato original de Tese de Doutorado apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (PPGAU-UFRN), este estudo tem como hipótese ou questão 
inicial a possibilidade da ocorrência desse fenômeno em Natal. Conjectura-se que 
determinadas edificações e monumentos têm sido construídos na cidade com 
vistas à espetacularização urbana e à atração de turistas e capitais nacionais e 
internacionais; o que revela, supõe-se, uma produção que atua no espaço urbano 
e nas relações sociais, além da ambição pela repetição do modelo hegemônico da 
cidade competitiva.

Esclarece-se que são objetivos deste trabalho entender o fenômeno da 
espetacularização das cidades por meio da arquitetura contemporânea; bem como 
buscar suas repercussões na cidade de Natal e verificar a inserção dos principais 
monumentos e edificações icônicos, restaurados ou construídos na cidade, na 
produção arquitetônica contemporânea como meio para fazer crescer a competiti-
vidade do lugar com vistas à competição interurbana. Ou seja, as construções são 
analisadas num escopo amplo no qual estão incluídos, entre outros, os aspectos 
históricos, os construtivos e os plástico-formais. 

O objeto de estudo é, portanto, a inserção desses monumentos e edificações 
na produção arquitetônica contemporânea no fito do city marketing e da competição 
entre as localidades.Investiga-se, também, em que medida os planos estratégicos 
elaborados para Natal e sua Região Metropolitana (RMN) tiveram repercussão na 
construção dos monumentos e edificações, bem como se busca verificar se estes 
planos seguem o receituário do PE para as cidades. Neste estudo não se considera 
Natal uma cidade global, central, do capitalismo, conforme Sassen (1996), mas uma 
cidade que apresenta alguns elementos comuns a esse tipo de urbe, revelados por 
meio de uma produção arquitetônica peculiar ao seu desenvolvimento urbano 
contemporâneo.

Este estudo parte de uma premissa amparada em vasta literatura sobre o 
tema – a construção de ícones urbanos pelas localidades com vistas à competi-
tividade entre as cidades, conforme Arantes (1995, 2011, 2012), Kotler, Haider e 
Rein (1994), Hazan (2003), Muxí (2004) e Valença (2010), entre outros – e chega a 
conclusões específicas, particulares, para o universo pesquisado (RIBAS, 2004, 
p. 19), o da cidade de Natal. 

Para estabelecer as análises propostas com vistas à integralização dos 
objetivos postos, foram realizados os seguintes passos: 



Ícones urbanos na cidade de Natal

14

a. Aprofundamento teórico-conceitual a partir da revisão crítica da literatura 
inerente aos temas abordados na pesquisa, quais sejam: arquitetura contem-
porânea, PE para as cidades e city marketing, no escopo da competição entre 
as cidades, que buscam responder aos desafios postos pela globalização e a 
atração de visitantes e do fluxo de capitais;

b. Pesquisa documental, mediante a leitura crítica dos planos estratégicos 
elaborados para a RMN, a partir dos anos 1990, e a leitura de diversos 
exemplares de jornais e periódicos locais que trataram os temas explorados, 
no escopo das análises de cada construção abordada;

c. Realização de entrevistas que envolveram: 20 profissionais da arquitetura 
atuantes em Natal, de dezembro de 2012 a abril de 2013, com o objetivo 
de identificar as construções marcantes, os ícones urbanos, edificados na 
cidade; nove profissionais do mercado imobiliário de Natal, de junho de 
2013 a abril de 2014, visando entender a dinâmica imobiliária na cidade nos 
dias atuais; e outros agentes públicos e privados que foram ouvidos com 
vistas ao entendimento de diversas outras questões relativas às construções 
analisadas;

d. Análises dos monumentos e edificações identificados nas entrevistas 
com os profissionais da arquitetura, que foram conduzidas nas formas 
descritiva e qualitativa em conformidade com Ribas (2004, p. 33), e tive-
ram como principal fundamentação metodológica as abordagens de 
Arantes, P. (2010, 2008), Arantes, O. (1995, 1998), Borja e Castells (1996), Choay 
(2006), Compans (2005), Harvey (2005, 2006), Koolhaas (2006), Lopes (1998), 
Mitchell (2008), Moneo (2008), Sanchez (1999), Vainer (2002), Venturi, Scott 
Brown e Izenour (2003), entre outros autores, para a construção das categorias 
analíticas mais significativas.

Este estudo apresenta-se estruturado da seguinte forma: no Capítulo inicial, 
apresenta-se breve revisão histórica do surgimento e da expansão urbana da cidade 
de Natal e as transformações na paisagem construída ao longo dos seus mais de 400 
anos de existência, resultado de diversos planos urbanísticos e da construção de 
edificações que, hoje, são consideradas ícones históricos da produção arquitetônica 
local. Expõe-se que ocorre uma determinada produção arquitetônica contempo-
rânea que tem como objetivos: a inserção da cidade no jogo competitivo nacional 
e internacional pela atração de visitantes e investidores nacionais e estrangeiros, 
e a construção de uma identidade para Natal. Em seguida, apresenta-se o turismo 
como marco divisor de águas em relação à economia da RMN,com fortes reper-
cussões na paisagem construída e na produção de infraestruturas urbanas, bem 
como na edificação de diversas outras construções novas e restaurações voltadas 
ao atendimento e à sedução do turista e dos potenciais investidores. Entende-se 
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que estas construções são requisito fundamental à inserção da cidade como ponto 
nodal da rede turística nacional e internacional e configuram-se como novas 
estratégias para a construção de uma identidade para Natal.

No segundo Capítulo é feita uma revisão teórico-conceitual sobre a impor-
tância da produção arquitetônica contemporânea, do PE e do marketing urbano 
no enfrentamento das novas questões urbanas postas pela globalização e pelas 
grandes transformações políticas, sociais e econômicas, encaradas por diversas 
cidades em todo o mundo, notadamente as cidades ditas globais e outras de médio 
porte. Aborda-se também o caráter do novo protagonismo urbano assumido por 
diversas localidades, em oposição ao planejamento e poder políticos centralizados 
no comando do Estado-nação, apoiado numa nova estratégia baseada nos métodos 
empresariais. A questão da competitividade entre as cidades conduzida pelas 
diretrizes do PE, apoiado pelo marketing, cujo foco é a venda das cidades como 
mercadorias de luxo possuidoras de atributos vendáveis, que despertem o interesse 
do capital internacional; as consequências negativas dessa nova visão empresarial 
de administrar cidades, dentre as quais destacam-se: a exclusão de populações não 
alinhadas com os modelos propostos – os indesejáveis – e o processo de fabricação 
de cenários que não enxerga o contexto espacial e histórico do lugar; o PE e suas 
nuances históricas, conceituais e técnicas; e, por fim, a associação entre produção 
arquitetônica contemporânea e o city marketing, como requisito fundamental para 
a construção e divulgação da imagem de uma localidade, bem como as críticas 
estabelecidas ao modelo.

No terceiro Capítulo, faz-se uma análise dos planos estratégicos elaborados 
para a RMN em busca de confirmar se, de fato, os preceitos do PE para as cidades 
foram considerados. Procura-se também, nessas análises, localizar a indicação, 
sugestão ou diretriz que aponte para a execução de edificações e infraestruturas 
com o objetivo de inserir a capital do RN na competição urbana pela atração de 
visitantes e investimentos, da qual fazem parte diversas cidades pelo mundo.

No quarto Capítulo, busca-se definir se existem e quais são as construções 
marcantes, icônicas, edificadas em Natal. Tendo em vista a natureza qualitativa 
da pesquisa, definiu-se por buscar essas respostas por meio da realização de 
entrevistas com profissionais da arquitetura atuantes em Natal nas últimas 
cinco décadas. Na sequência, apresentam-se os resultados dessas entrevistas que 
definiram as principais construções marcantes existentes na cidade e que, no 
Capítulo 5, foram objeto das análises propostas. Além disso, são estabelecidas as 
correlações entre essas construções marcantes e a dinâmica imobiliária em Natal. 
Para determinar como se dá essa dinâmica, foram entrevistados profissionais 
da área imobiliária, atuantes na cidade, foram considerados alguns estudos 
relativos ao tema e foram levadas em conta diversas estatísticas relativas à 
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produção imobiliária em Natal. Estas informações possibilitaram a criação de 
modelos gráficos que buscam associar a localização das construções marcantes 
ao contexto da produção imobiliária na cidade.

No quinto Capítulo são apresentadas as categorias analíticas que possibilita-
ram estabelecer as análises das construções marcantes em Natal, com o objetivo de 
identificar nestas: as propriedades essenciais que as caracterizam e que as inserem 
na produção arquitetônica contemporânea, com vistas à venda da cidade de Natal 
como mercadoria turística e a construção de uma identidade para a cidade. De 
todas as construções citadas nas entrevistas com os profissionais da arquitetura, 
foram destacadas as cinco mais citadas, quais sejam: a Fortaleza dos Reis Magos; 
a Ponte Newton Navarro; o Parque da Cidade; a Catedral de Natal; e o Pórtico dos 
Reis Magos. Acrescentou-se a estas cinco a Arena das Dunas, construída para a 
Copa do Mundo de 2014, como o mais novo ícone arquitetônico da cidade de Natal.

No sexto Capítulo, são apresentadas as conclusões em resposta aos objetivos 
e questões propostos.

Assim, acredita-se que este estudo contribua para o avanço das discussões 
que abordam a relação das cidades com seus ícones urbanos, sob a perspectiva da 
produção arquitetônica voltada para a competição entre as cidades e sua impor-
tância para o entendimento da paisagem urbana contemporânea. Entende-se que o 
presente trabalho possa descortinar uma visão inédita sobre questões relativas ao 
desenvolvimento urbano voltado para a produção de atributos urbanos vendáveis, 
por meio da construção de monumentos e edificações icônicos; bem como sobre 
as diversas formas e características que identificam tais construções erigidas na 
cidade de Natal.
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Da cidade nova ao city marketing

O colonizador português implantou em Natal uma estrutura política e jurídica que 
a caracterizou como cidade desde o seu nascimento, em 25 de dezembro de 1599. A 
fundação da cidade foi uma decisão estratégica da Coroa Lusitana, que procurou 
estabelecer uma base militar que contribuiria para a campanha de expulsão dos 
franceses do Nordeste brasileiro. No entanto, apesar do status de cidade, nos 
primeiros 250 anos da sua história, Natal pouco evoluiu em seus aspectos urbanos, 
e poucas foram as edificações de valor arquitetônico erigidas no período. 

Nos primórdios, a expansão urbana de Natal seguiu o modelo colonial: ruas 
estreitas, terrenos com testada mínima em torno de 6m que acompanhavam 
as curvas de nível da elevação. As elevações e os acidentes geográficos e físicos 
orientaram e induziram um crescimento espontâneo. Seus primeiros bairros e 
localidades foram a Cidade Alta e a Ribeira, até fins do século XIX, e suas duas 
primeiras regiões povoadas foram as Rocas e o Passo da Pátria. Lima, P. (2002, 
p. 27) cita a Fortaleza dos Reis Magos como [...] primeiro objeto arquitetônico 
construído pelos portugueses do Rio Grande do Norte”. O autor cita ainda, como 
primeiros marcos arquitetônicos que resistiram à destruição e permanecem ainda 
de pé, configurando-se até os dias atuais como ícones do patrimônio arquitetônico 
histórico de Natal: a Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, primeira igreja de 
Natal, que nasceu de taipa em 1599, e depois foi substituída por uma capela-mor 
com aproveitamento da capela primitiva, posteriormente destruída pelos holan-
deses; a Igreja do Rosário dos Pretos, segunda igreja de Natal, datada de 1714 (ou 
a primeira se considerarmos que não sofreu reformas descaracterizantes como a 
Matriz); e a Igreja de Santo Antônio, terceira de Natal, que tem data de fundação 
incerta, sabendo-se, no entanto, que já existia em 1763 (LIMA, P., 2002, p. 62-63).

Conforme Oliveira (1999, p. 17), Natal tinha inicialmente uma economia 
de subsistência baseada na produção agrícola, na caça, na pesca e no sal, o que 
era um fator limitante para o seu crescimento. A autora ainda diz que, por ser 
capital política e administrativa do Rio Grande do Norte, circulavam pela cidade 
pagamentos e soldos dos representantes “d’El Rey”, o que permitia um pequeno 
comércio de trocas. Outro fator que dificultava o crescimento urbano da cidade 
e a consequente expansão para o interior foram os obstáculos naturais. A cidade 
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era isolada pelas dunas, pelo rio e pelo mar, o que determinou, em certa medida, 
seu processo de exclusão do povoamento e da expansão para o interior.

Dessa forma e em função desse isolamento, durante os primeiros 250 anos 
de existência, sua expansão urbana e seu desenvolvimento econômico, social e 
cultural foram insignificantes. Suas poucas casas eram de taipa, suas ruas não 
tinham pavimentação e as condições de higiene eram precárias. Essa realidade 
viria a ser alterada com as mudanças políticas, econômicas, culturais e urbanísticas 
que transformaram a cidade de Natal desde então. 

De acordo com Lima, P. (2002, 2006), as transformações que mudaram a 
paisagem urbana de Natal também podem ser verificadas na construção dos prédios 
de maior significado arquitetônico e histórico para a cidade. Com exceção das 
igrejas dos séculos XVII e XVIII, todas as outras edificações são datadas a partir 
de meados do século XIX. Podem ser citadas, entre outras: o antigo Palácio do 
Governo, atual Palácio da Cultura, de 1868; o Centro de Turismo, antiga Casa de 
Detenção; o Instituto Histórico e Geográfico do RN; a antiga Capitania dos Portos, 
de fins do século XIX; o atual Teatro Alberto Maranhão, antigo Teatro Carlos 
Gomes, inaugurado em 1904; o edifício da Maternidade Januário Cicco, que teve 
obra iniciada em 1932; e o edifício do antigo Grande Hotel, projetado em 1935. Além 
desses, verifica-se também a edificação de prédios de arquitetura modernista ou 
sob sua inspiração, tais como: os Clubes América e Assen, nos anos 1960; o Hotel 
dos Reis Magos, inaugurado em 1965; diversas moradias nos bairros de Petrópolis 
e Tirol; Praças Esportivas como o estádio “Machadão”, de 1971; além daqueles que 
buscaram seguir o receituário de outros estilos arquitetônicos. 

Todas essas transformações, notadamente aquelas implementadas ao longo 
dos últimos 150 anos, construíram a Natal dos dias atuais. Além das construções, 
que constituem hoje o patrimônio arquitetônico da cidade, contribuíram para a 
mudança da paisagem urbana de Natal diversos planos urbanísticos que foram 
implementados com maior ou menor empenho dos administradores e com diferentes 
níveis de sucesso. Lima, P. (2006, p. 73) afirma que essas transformações, iniciadas 
em meados do século XIX e resultantes muitas vezes do ideário modernizador 
das elites políticas e econômicas, tiveram como destaque as ações de organização 
burocrática estatal, a implantação de programas de higienização da cidade e as 
ações de implementação de infraestruturas, inclusive visando a expansão urbana.

Conforme Miranda, J. (1999, p. 63), o Plano da Cidade Nova, conhecido também 
como Plano Polidrelli e implementado em 1904, criou o bairro da Cidade Nova, 
atuais bairros de Petrópolis e (parcialmente) do Tirol. O Plano tinha como meta 
a criação de um bairro de moradia para a elite local, distanciado da desorgani-
zação, da sujeira e da promiscuidade, características dos bairros da Cidade Alta 
e da Ribeira. Obra do agrimensor italiano Antônio Polidrelli, o Plano nada mais 
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era que um arruamento e uma série de prescrições urbanísticas rudimentares 
que procuravam estabelecer normas construtivas e o crescimento ordenado em 
direção às dunas, ao leste da província.

Essas transformações pelas quais a cidade passou eram resultado do ideário 
modernizador das elites políticas e econômicas, viajadas pela Europa, que buscavam 
uma cidade que melhor pudesse traduzir o espírito vanguardista, que tomava 
o mundo desde a segunda metade do século XIX. De acordo com Silva, A. (2006, 
p. 291), esse projeto modernizador “[...] só foi possível graças à República, que com 
ela traz os ideários de modernidade e a formação de uma nova elite, constituída 
de uma mentalidade progressista, aos moldes europeus”. Este fenômeno, longe de 
ser exclusivo da cidade de Natal, afetou diversas cidades brasileiras num processo 
que Salgueiro (2001, p. 136) identifica, em meados do século XIX, como um desejo 
universal de modernização das cidades, num processo que visava romper com o 
passado e “[...] adotar medidas modernas de urbanismo, próximas daquelas dos 
países do ‘mundo civilizado’”. Conforme Miranda, J. (1999, p. 63-73) as mudanças 
continuaram e se aprofundaram ao longo do século XX com a implantação parcial 
de diversos outros planos e diretrizes, tais como: o Plano Palumbo, de 1929, e o 
Plano Geral de Obras, de 1935, entre outros. 

Neste estudo foram detectadas diversas iniciativas que visaram a restauração 
ou a construção de monumentos e edificações icônicos na cidade de Natal. Estas 
iniciativas,diferentemente daquelas identificadas com o ideário das elites do 
passado – que buscavam o embelezamento e a modernização da cidade –, preten-
deram, em certa medida, inserir Natal na competição internacional como ponto 
nodal de atração de visitantes e investidores nacionais e estrangeiros, dentro do 
processo contemporâneo de desenvolvimento capitalista. Entende-se que este é 
um novo ideário incutido nas elites locais, que não mais buscam mudar a paisa-
gem só para deleite do seu próprio olhar, mas também para o olhar estrangeiro, 
ambos seduzidos agora por uma promessa de qualidade de vida, rentabilidade 
econômica e lucros imobiliários, tirando vantagem ainda da procura por sol e 
mar o ano inteiro. 

Turismo e imobiliário: grandes transformações na RMN
As primeiras ações com vistas ao incremento do turismo em Natal ocorreram 

nos anos 1960, com as incipientes iniciativas de transformar Natal em destino 
turístico. Percebe-se que estas iniciativas intensificaram-se a partir dos anos 
1980, quando houve forte incremento na movimentação turística na cidade e no 
litoral oriental do RN, o que caracterizou uma “onda” turística que impactou 
Natal fortemente (FURTADO, 2008). Conforme Clementino, Silva e Pereira (2009, 
p. 31), foi a partir desta época – os anos 1980 – que a atividade turística passou 
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a conferir uma nova dinâmica aos municípios da RMN, com a implantação do 
projeto Parque das Dunas-Via Costeira2 dentro da agenda dos Planos Nacionais 
de Desenvolvimento. Relatam ainda os autores que, na década de 1990, mediante 
o Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR I)3, foram 
implementados investimentos em infraestrutura para o turismo com ênfase em 
Natal, o que resultou no surgimento de “[...] novas tipologias de turismo e lazer: 
pousadas, hotéis, resorts, condomínios fechados, flats, casas de veraneio [...]”  
(CLEMENTINO; SILVA E PEREIRA, 2009, p. 33).

A década de 1980 foi, assim, um divisor de águas e período de grandes 
transformações na economia mundial, consolidando o que se convencionou 
chamar de globalização. Gomes (2009, p. 53) aponta essa década como de enorme 
integração dos mercados financeiros internacionais com o respectivo crescimento 
do comércio entre as nações, além de ser uma década de grandes transformações 
em Natal, que passou por mudanças significativas atreladas à elevação das receitas 
geradas e ao número de pessoas empregadas. Tudo isso foi fruto de políticas do 
Estado brasileiro que 

[...] passou a delinear novas políticas territoriais voltadas, principalmente, para 
a consolidação de economias que respondessem a essa nova realidade econômica 
mundial, podendo ser mencionadas, dentre elas, aquelas voltadas para as áreas 
urbanas das maiores cidades, em especial as capitais estaduais. (GOMES, 2009, p. 53).

É importante entender que somente a partir desse momento o turismo 
passou a fazer parte das políticas de desenvolvimento econômico para a Região 
Nordeste como um todo, numa transição para uma região com vocação turística 
contemporânea. Dantas, E. (2010, p. 29) apresenta uma interessante abordagem 
que permite compreender essa transição:

Desse modo, a compreensão da passagem supracitada explicar-se-á ao recorrer à 
interpretação do imaginário social nordestino no tempo, enfatizando sua redefinição 
nos últimos anos, graças à indicação do semiárido como virtualidade e em contra-
posição à imagem associada à seca, sinônimo de miséria, fome... Essa transformação 
de caráter simbólico potencializará quadro político (reforma constitucional) e 

2 O Projeto Parque das Dunas-Via Costeira foi a primeira grande iniciativa do poder público 
com vistas ao incremento do turismo em Natal. Resultou na construção de uma avenida 
de 8,5 km que liga os bairros de Ponta Negra e Areia Preta, cortando as dunas litorâneas. 
Hoje é ocupada por hotéis e pelo Centro de Convenções de Natal.

3 A primeira fase do PRODETUR I encerrou-se no início do século XXI. Posteriormente, o 
chamado PRODETUR II buscou diversificar os investimentos com enfoque na “... capaci-
tação de mão de obra, dos empresários e dos gestores públicos que atuam no segmento 
turístico”. Parte do pressuposto, portanto, que a qualificação profissional é fundamental 
para a inserção competitiva do Nordeste brasileiro no mercado global. (FERREIRA; SILVA 
e FONSECA, 2009, p. 123-124).
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econômico (nos termos do “city marketing”) que dará margem ao processo de 
turistificação do Nordeste.

Na década de 1990, essas transformações sofreram um aprofundamento com 
o incremento das atividades turísticas na RMN, notadamente no litoral oriental do 
RN, levando a uma expansão do mercado de trabalho, ao aumento significativo dos 
investimentos estrangeiros, a mudanças territoriais de grande impacto e à produção 
de edificações voltadas, principalmente, para o ramo hoteleiro e de segunda residência 
para os turistas europeus. Transformações, portanto, de base “despudoradamente” 
turística, cabendo aqui termo utilizado por Hall (1988) nas suas análises sobre as 
transformações urbanísticas ocorridas em Baltimore, a partir dos anos 1970. 

Para que se tenha uma ideia dessas transformações, de acordo com Silva, A. 
(2010, p. 179), no início dos anos 2000, as casas de veraneio, os sítios, as fazendas, 
entre outros tipos de imóveis – tradicionalmente pertencentes e usufruídos pelos 
veranistas e proprietários de Natal e de outras cidades –, localizados no litoral do 
RN, passaram a ser negociados no mercado imobiliário local e internacional dentro 
de uma nova lógica de produção imobiliária. Ainda segundo o autor, num período 
estimado entre os anos de 2001 e 2007, as residências de verão foram vendidas aos 
turistas “genéricos” e, num segundo momento, as fazendas, os sítios, as chácaras, 
foram vendidos no mercado com vistas à formação de grandes glebas “[...] como 
estoque de terras, para transformação em condomínios fechados, condhoteis, resorts 
e loteamentos” (SILVA, A., 2010, p. 179). Some-se a estes fatos a concentração de 
investimentos públicos em obras, como a reurbanização da praia de Ponta Negra, 
por exemplo, que revelam uma “primazia das políticas públicas” para essa região, de 
acordo com Felipe (2002, p. 233-234), que cita ainda as construções da Rota do Sol, de 
hotéis e pousadas como indutoras da “ascensão da atividade de turismo” na RMN.

As mudanças no mercado imobiliário são resultado de uma estratégia 
de captação dos turistas, alicerçada em fontes de financiamento externo e nos 
incentivos ao turismo, que têm se mantido e até aumentado com base nas belezas 
naturais, na gastronomia local e nos eventos; o que transformou a atividade 
turística numa das principais fontes de divisas para o município de Natal e sua 
Região Metropolitana, fato corroborado pelos indicadores auferidos pela Prefeitura 
Municipal de Natal e pelo Governo do RN. 

De acordo com o Anuário Natal 2013 (2013, p. 331-332), baseado em dados 
da Secretaria de Turismo do RN, o fluxo turístico na RMN teve um incremento de 
mais de 50% do ano de 2001 para o ano de 2011. Em 2001, afluíram 1.089.110 pessoas 
a Natal e, em 2011, vieram à cidade 1.674.853 pessoas oriundas de todo o Brasil e 
do exterior. No ano de 2011, a receita turística de Natal foi de, aproximadamente, 
R$ 1.659.400.000,00. 
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Para se ter uma ideia melhor do que o turismo representa para a economia 
da RMN, no ano de 2011, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE, 2014), o Produto Interno Bruto (PIB) da Cidade de Natal foi 
da ordem de R$ 12.266.519.000,00; o que significa que as receitas com o turismo 
representaram, naquele ano, o equivalente a cerca de 13,5% do PIB de Natal. Para 
que se perceba de forma mais abrangente a importância do turismo para a capital 
do RN e para não ficar na fria estatística governamental, verificou-se em pesquisa 
quanto à opinião dos natalenses sobre o grau de importância da atividade turística 
para o RN, realizada em junho de 2013 pela empresa Consult Pesquisa, sediada 
em Natal, os seguintes resultados: 50,5% consideram muito importante e 33,88% 
consideram importante (CONSULTPESQUISA, 2014).

São números que deixam clara a relevância da atividade turística para a cidade 
e que, em certa medida, esclarecem as iniciativas que transformaram a paisagem 
urbana de Natal e tiveram impactos na produção imobiliária. O turismo é para 
Natal, portanto, sua maior vocação econômica na atualidade e seu maior potencial 
de desenvolvimento econômico e social, de forma que a especialização e o alcance 
dessa vocação a tornam um polo de atração de visitantes de destaque nacional.

A atividade turística é característica de uma sociedade móvel que se deixa 
seduzir pela produção do lugar – aqui entendido como locus privilegiado das 
experiências e da soma das experiências das pessoas com o ambiente construído, 
ambiente este, mediador das relações do indivíduo com a coletividade por meio 
das suas edificações (ROSSI, 1995) –, que se transforma numa mercadoria como 
outra qualquer, porém uma mercadoria sofisticada. Neste espectro, as localidades 
passam a ser consumidas em suas diversas nuances culturais, inclusive no que 
diz respeito às suas construções novas ou históricas, o que torna a atividade 
turística uma das mais promissoras atividades econômicas do século XXI, mesmo 
nas localidades pobres, desde que ofereçam atributos que despertem o desejo e 
as emoções nos visitantes. 

Dessa forma, as cidades passam a constituir redes de consumo nas quais, 
contraditoriamente, ocorre uma fragmentação das localidades que são vistas não 
como um todo homogêneo, mas como partes constituídas de prédios, praias, vales, 
vinícolas, montanhas etc. Isso tudo gera uma necessidade de produção do espaço 
não mais espontânea, mas propiciada por intervenções estatais e privadas, com 
vistas à fabricação de um cenário constituído de infraestruturas e atrativos, com 
as consequentes repercussões na questão fundiária e na produção de mais-valias, 
quer pela proximidade, quer pela localização. Dentro desta perspectiva, Natal inse-
re-se como um ponto, ou nó, da rede turística tanto nacional, como internacional. 

A cidade inaugura o século XXI absorvendo e reproduzindo o fetiche pela 
construção que pretende ser bela, que quer seduzir o olhar hoje não mais tão 
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despreparado e ingênuo do turista, que exige peculiaridades que identifiquem o 
lugar; mas, simultaneamente, quer uma pasteurização, uma homogeneização, que 
lhes permita uma forma de comparação entre os lugares, que lhes permita um 
sentimento de conforto, de estar num lugar já conhecido, mas diferente. Procuram 
uma marca de exclusividade, por meio das construções e belezas naturais, mas 
buscam também infraestruturas, segurança e serviços de primeira linha. 

Em Natal, a necessidade de atender essas exigências tem provocado impor-
tantes mudanças na paisagem urbana bem como nos costumes e hábitos da popu-
lação nos últimos anos. Dentre algumas importantes iniciativas destacam-se: as 
intervenções urbanísticas nas praias urbanas, com a implantação de calçadões e 
infraestrutura para o comércio à beira-mar, em 1999, quando a cidade completou 
400 anos de fundação; e a construção de diversos hotéis de 4 e 5 estrelas na orla, 
inclusive com a instalação de redes nacionais e internacionais, entre outras.

Ícones urbanos e a construção de uma identidade para Natal
Sob essa perspectiva que enxerga a cidade em (trans)formação, observa-

-se que diversas novas edificações e monumentos, inclusive aqueles de grife4, 
implantados na cidade e voltados para o consumidor local e para o consumidor 
estrangeiro, notadamente o europeu – a exemplo do Parque da Cidade, projetado 
por Oscar Niemeyer, que inclui o Museu da Cidade –, buscam a construção de 
uma nova imagem, de uma marca, de uma identidade para Natal. Considera-se 
“identidade” aqui conforme termo empregado por Lynch (2005, p. 18), que aponta a 
diferenciação pela “individualidade ou particularidade” mediante projetos únicos, 
embora existam similaridades na tendência observada nas iniciativas adotadas 
por outras cidades, tais como: a construção do Centro Cultural Dragão do Mar, 
em Fortaleza e a recente recuperação da zona portuária do Recife com vistas à 
recepção de visitantes para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. 

Conforme Brandão, P. (2011, p. 62), a elaboração de marcas que identifiquem 
uma cidade é, com frequência, “[...] invocada nos projetos urbanos, seja no desíg-
nio de respeitar contextos e continuidades, seja, pelo contrário, no de facilitar a 
adesão das populações à inovação que tais projetos possam conter”. Afirma ainda 
que é difícil determinar o que faz a identidade de uma localidade, mas se refere a 
uma certa “[...] ambição de uma marca ou imagem [...]” como um dos fatores que 
determinam a existência de uma identidade local. 

4 Entende-se como monumentos de grife aqueles projetados por arquitetos e designers 
de renome nacional e/ou internacional, o que confere a esses projetos uma valorização 
percebida pela sociedade.
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Percebe-se que a elaboração de uma identidade para Natal parece ter origem 
mais na falta desta do que na superação de marcas desgastadas, obsoletas. No 
entendimento de Gomes Neto (2011, p. 41), de certa forma, ocorre na população 
em geral a percepção de que inexistem elementos socioculturais genuinamente 
natalenses e que, pela importância da capital, uma identidade para Natal pode-
ria ser uma identidade para todo o estado. Portanto, viria a suprir uma lacuna 
percebida pela população em geral que não se reconhece com traços peculiares, 
principalmente quando elaboradas as comparações com outras cidades e estados 
brasileiros. Dessa forma, entende-se que a cidade de Natal tem se apoiado na res-
tauração de edificações históricas e na construção de edificações e monumentos 
icônicos, neste caso transformados em mercadorias, que intentam aglutinar os 
valores da sociedade de consumo, tida como base das cidades globais – e das 
suas replicações mundo afora – numa perspectiva que inclui fortes repercussões 
na vida da coletividade, nos seus mitos e nos seus costumes, produzindo novas 
formas de aproximação entre os cidadãos e as estruturas urbanas novas e antigas 
e as novas marcas da cidade.

Neste estudo, considera-se como edificação qualquer construção que abrigue 
e/ou sirva às atividades humanas, tais como: shopping centers, condomínios verticais, 
hotéis, infraestruturas urbanas, dentre outros. Os monumentos são qualificados 
conforme Schneider (2005, p. 26), que afirma que: “a verdadeira essência do 
monumento está relacionada diretamente com a memória e com o tempo vivido, 
caracterizando a natureza afetiva de uma sociedade, ou determinada cultura, 
com o artefato produzido”. Afirma ainda o autor que essa definição perdeu seu 
sentido original ao longo do tempo, e que monumento, hoje na arquitetura, pode 
ser considerado como todo e qualquer edifício ou obra que se caracterize pela 
grandiosidade e que seja representativo de determinados fatos e acontecimentos 
históricos. Tais aspectos manifestam-se através das suas qualidades estéticas ou 
formais, que impressionam o observador pelo que representam e pelo que são. 
Para que essas construções tenham o condão de conferir uma identidade à cidade, 
devem ser icônicas, ou seja, devem causar impacto “[...]seja por sua localização 
estratégica, visibilidade, escala, forma, aparência, monumentalidade ou uso. Ícone 
é aquela construção que, desde a sua concepção, vem causar alguma expectativa em 
relação à sua implantação” (HAZAN, 2003, p. 1). É o que convencionou-se chamar de 
espetacularização da cidade, termo inspirado em Debord (2003, p. 18) que afirma: 

Na forma do indispensável adorno dos objetos hoje produzidos, na forma da exposição 
geral da racionalidade do sistema, e na forma de setor economicamente avançado 
que modela diretamente uma multidão crescente de imagens-objetos, o espetáculo 
é a principal produção da sociedade atual.

Convém afirmar que existem construções que não foram idealizadas para 
se tornarem ícones. Entretanto, foram apropriadas pelo discurso político, pela 
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doutrina religiosa, pelo capital, pelos cidadãos e/ou pela mídia como tal. Essas 
construções, de alguma forma, passaram a ser enxergadas como icônicas e se tor-
naram marcos representativos das cidades onde foram edificadas. Entende-se que 
é importante salientar nesse ponto, a importância fundamental dos monumentos 
e edificações icônicos para o desenvolvimento urbano das localidades – na visão de 
alguns autores –, para que não se tenha dúvidas sobre as razões que conduziram 
a presente pesquisa e sua importância para o entendimento da paisagem urbana 
contemporânea.

Para Rossi (1985 apud Arantes, O., 1995, p. 135-136), os monumentos têm 
um papel fundamental na ordenação da cidade, conformando “fatos urbanos 
primários”, “núcleos mais sólidos” no tecido, polos dinamizadores de operações 
racionais, como também partes componentes para entendimento e apreensão do 
todo urbano. Além disso, os núcleos monumentais, quer sejam prédios isolados, 
conjuntos arquitetônicos ou mesmo planos urbanísticos, seriam também “motivos 
construtivos” que desempenhariam um papel central no desenvolvimento das 
cidades. “Num certo sentido, o monumento resume todas as questões urbanas 
importantes – na observação de Rossi – quando, por sua beleza, transcende as 
exigências econômicas e práticas.” Para Rossi, o monumento, mesmo que tenha 
sua função modificada, seu uso alterado, se mantém como referência básica do 
conjunto arquitetônico e, consequentemente, de toda e qualquer intervenção que 
por acaso venha a ocorrer. 

Benévolo (2007, p. 36), ao reconhecer a importância da paisagem 
construída – antiga ou nova – e ao descrever os esforços dos europeus pela res-
tauração e conservação do seu patrimônio arquitetônico, levando em conta que 
este patrimônio pode ter um valor de uso contemporâneo muitas vezes diverso 
do uso original, afirma que passados os anos 70 “[...] aprendeu-se a respeitar 
e restaurar, juntamente com o patrimônio antigo, também a melhor parte do 
patrimônio recente, à qual é confiada a identidades das cidades”. Confere aos 
monumentos, portanto, a capacidade de identificar as localidades em que pesem 
as transformações ditadas pela contemporaneidade e as iniciativas de restauro 
que podem dotar as edificações de novos usos. 

Calvino (1990), que exprime toda sua imaginação, seus sonhos, suas vivências 
e suas teorias por meio da invenção de cidades imaginárias, invisíveis, lança mão, 
para descrever cada lugar, da arquitetura dos monumentos para fazer mergulhar 
o leitor no seu sonho onírico. Carrega as cidades de símbolos que permitem ao 
viajante hipotético reconhecê-las – ou reconhecer-se na cidade. Neste caso, os 
monumentos revelam que cada pessoa, cada visitante, tem em mente uma cidade 
exclusivamente sua, feita de diferenças que se constituem na cidade particular 
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de cada estrangeiro de acordo com suas experiências pessoais e expectativas. 
Afirma ainda Calvino (1990, p. 34):

Quem viaja sem saber o que esperar da cidade que encontrará ao final do caminho, 
pergunta-se como será o palácio real, a caserna, o moinho, o teatro, o bazar. Em 
cada cidade do império, os edifícios são diferentes e dispostos de maneiras diversas; 
mas, assim que o estrangeiro chega à cidade desconhecida e lança o olhar em meio 
às cúpulas de pagode e claraboias e celeiros, seguindo o traçado de canais hortos 
depósitos de lixo, logo distingue quais são os palácios dos príncipes, quais são os 
templos dos grandes sacerdotes, a taberna, a prisão, a zona.

Davis (1993) vê na edificação de certos monumentos contemporâneos, tais 
como a Biblioteca Regional Frances Howard Goldwyn em Hollywood, projetada 
por Frank Gehry, um reflexo da militarização e da negação dos espaços públicos 
na cidade de Los Angeles. A arquitetura, segundo o autor, pode ser utilizada para 
a construção de fortalezas urbanas com fins ideológicos de segregação e repulsão 
das populações pobres. Já para Koolhaas (2006), a arquitetura monumental dos 
edifícios tecnológicos da sua Cidade Genérica apresenta uma profusão de cores, além 
de ser bela, por definição. É pós-moderna e na sua grande diversidade “[...] quase 
conseguiu, pelo menos, fazer da variedade algo normal: banal, ao contrário do 
esperado, é a repetição que se tornou incomum, portanto, potencialmente ousada 
e estimulante”5 (KOOLHAAS, 2006, p. 52). O monumento aqui é visto como uma das 
características de uma cidade que simplificou sua identidade a ponto de perdê-la, 
que pode existir em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo.

Diversos outros autoresexploram o tema correlacionando a produção das 
edificações e dos monumentos às questões de identidade do lugar e à produção 
arquitetônica contemporânea. Dentre eles, podem ser citados: Arantes, O. (2012, 
2011, 2002); Muxí (2004); Shibaki (2010); e Valença (2010).Percebe-se, então, que 
as edificações e monumentos são elementos multifacetados que constituem a 
paisagem urbana de diversas cidades e que têm o poder de: dotar o lugar de 
uma carga simbólica que pode ser absorvida por cada observador segundo suas 
experiências e expectativas; interferir na dinâmica social, quando promovem a 
segregação e a exclusão de parcelas das populações atingidas; provocar impactos 
no conjunto arquitetônico do seu entorno, interferindo nas ações que venham 
a acontecer com vistas a intervenções nesses sítios; conferir às localidades uma 
identidade, ou homogeneizá-las pela repetição do modelo.

No escopo da presente pesquisa, entende-se que as edificações e os monu-
mentos configuram-se na consagração de uma produção arquitetônica e de um 
momento histórico no qual a cidade de Natal buscou a construção de uma identidade 

5 Do original, em espanhol: [...] casi logra, al menos, hacer de la variedad algo normal: banalizada, al 
revés que la repetición lo que se ha vuelto inusual y, por tanto, potencialmente audaz y estimulante. 
Tradução de Luciano Barbosa.
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e de uma estratégia rentista que a diferenciasse, mas, simultaneamente, a fizesse 
aproximar-se dos modelos bem sucedidos de outras cidades com ambições seme-
lhantes. As construções novas e as restaurações resultaram, portanto, de uma 
nova forma de encarar as questões postas pela nova economia cultural voltada, no 
caso de Natal, para a indústria do entretenimento com bases no turismo. Trata-se 
da superação do espaço vivido pelo espaço produzido, do espaço vinculado às 
práticas sociais pelo espaço relacionado à nova economia do lazer e da valorização 
do patrimônio construído. Passa-se a dar mais importância à imagem produzida 
pela cidade e menos ao processo de construção do lugar.

Levadas em conta todas as considerações já elencadas, considerou-se no 
presente estudo, como já relatado, os monumentos e as edificações que no contexto 
do desenvolvimento urbano tenham contribuído para a “espetacularização” da 
cidade de Natal, bem como para imprimir-lhe uma marca. Como será visto logo 
adiante, as transformações pelas quais diversas cidades pelo mundo têm passado 
têm como lastro o PE para as cidades, o city marketing e a arquitetura contempo-
rânea, que buscam promover as cidades a atuarem como protagonistas de suas 
próprias histórias na contemporaneidade.





29

A promoção das cidades ao 
 protagonismo urbano

As cidades têm assumido cada vez mais o protagonismo no que se refere à vida 
política, econômica e cultural, articulando sociedade civil e forças políticas, em 
busca de novas soluções para as crises urbanas e para os desafios resultantes da 
globalização, em diferentes partes do mundo, o que configura um fenômeno que 
Sassen (1996, p. 66) apresenta como a dimensão política das mudanças econômicas 
ocorridas na estrutura econômica global a partir dos anos 1960, no que concerne 
à relação entre cidade e Estado-nação.

Esse posicionamento de destaque das cidades se deve a diversos fatores, 
dentre os quais podem ser destacados: 

a. O crescimento populacional;

b. A influência cultural e econômica que passaram a representar;

c. A limitação da capacidade de ação do Estado-nação diante da crise fiscal e 
dos fluxos internacionais da globalização econômica e financeira;

d. A fragilidade e a incapacidade do Estado-nação em responder às novas 
realidades postas pelas novas tecnologias dos meios de comunicação e a 
cultura informacional e, em oposição, a rapidez com que as cidades res-
pondem a esses desafios;

e. A nova competitividade do capital, que não respeita fronteiras nacionais e 
busca, nas cidades, novos polos produtivos como pontos nodais onde encontra 
insumos adequados aos seus sistemas de produção de bens e serviços. 

Estes pontos nodais são denominados hoje, em sua patente máxima, de 
“cidades globais”, que se mostram no topo da hierarquia dos centros urbanos, 
notadamente as grandes cidades norte-americanas e as europeias, além de Tóquio. 
São grandes centros concentradores de uma complexa rede de atividades econô-
micas, de uma avançada tecnologia informacional e de um sofisticado setor de 
serviços. Esses nódulos globais estabelecem uma complexa rede de interdependência 
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mundial, que envolve cidades de médio porte, no contexto de uma reorganização 
das atividades econômicas e de um novo alinhamento, no qual as diversas cidades 
devem dispor de certos atributos de interesse do capital transnacional (ROOST; 
SASSEN, 1999; SASSEN, 1996).

Esse diagnóstico afeta, mais ou menos, uma ou outra cidade e, por isso, 
deve considerar os diversos níveis de desenvolvimento nos quais as cidades se 
encontram e a sua inserção nos mercados globais. Essa nova realidade tem levado 
diversas cidades de diversos países, inclusive brasileiras, a buscar, na produção 
arquitetônica contemporânea, no PE e no marketing, instrumentos mais adequados 
para dar respostas aos movimentos provocados pela globalização da economia, 
especialmente no que se refere aos fluxos de capitais, em particular os turísticos 
e de realização de grandes eventos.

Observando criticamente os esforços pelas renovações e transformações 
urbanas em diversas cidades norte-americanas, especialmente em Baltimore, 
numa análise seminal crítica, Harvey (2006, p. 89-92) reforça a importância dos 
projetos urbanos e arquitetônicos para o sucesso dessas iniciativas, bem como a 
busca das localidades pela construção de imagens positivas “[...] e de alta qualidade 
de si mesmas”. Diz ainda, referindo-se a Baltimore e suas renovações e eventos 
espetaculares, que: “Uma arquitetura do espetáculo, com sua sensação de brilho 
superficial e de prazer participativo e transitório, de exibição e de efemeridade, 
de jouissance, se tornou essencial para o sucesso de um projeto dessa espécie [...]” 
(HARVEY, 2006, p. 91).

Dessa forma, mediante a “espetacularização” da arquitetura, a renova-
ção dos espaços urbanos e a promoção dos grandes eventos, as cidades têm se 
convertido em pontos nodais mais adequados às novas formas de reprodução 
do capital, criando uma nova base econômica para as localidades. Hall (1988, p. 
412), numa análise sobre as fórmulas adotadas por cidades norte-americanas, nos 
anos 1970, com vistas à recuperação econômica por meio de novas funções para a 
“cidade-base” que perdia sua indústria manufatureira, afirma sobre o fenômeno 
das revitalizações urbanas que:

Yuppies, ou jovens profissionais urbanos – a palavra começou a circular no início 
dos anos 80 – elitizariam as degradadas áreas residenciais vitorianas próximas do 
centro e injetariam seus dólares em butiques, bares e restaurantes restaurados. 
Por fim, a cidade restaurada tornar-se-ia efetivamente importante atração para 
turistas que proveriam o município de uma nova base econômica.

Pelo que se percebe, o autor identifica nas cidades norte-americanas um 
novo direcionamento para o planejamento urbano. Essa nova direção adotada 
continha na sua essência elementos do empreendedorismo que a partir de então 
seria adotado pelas cidades norte-americanas. Como, por exemplo, uma sagaz 
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e bem estabelecida administração municipal como no caso de Baltimore, o que 
pôde também ser observado em Boston (HALL, 1988, p. 413).

Tal personalismo e caráter dos administradores locais, pelo que se percebe, 
foram fundamentais à implementação do “empresariamento” urbano e ao sucesso 
dessa nova forma de encarar o planejamento das cidades. Este período de crises e 
de busca de novas soluções para os problemas advindos com o declínio do Fordismo 
e da indústria manufatureira nos países centrais, notadamente entre os anos 1970 
e 1980, ao que parece, deflagra e populariza o PE, como ferramenta importante no 
estabelecimento das coalizões em torno do papel de protagonistas, que passam 
a desempenhar as grandes e médias cidades. Estabelece também a construção 
de identidades como facilitadoras das transformações necessárias aos processos 
colocados pelas novas questões urbanas. 

Neste estudo, adotou-se a conceituação de Lopes (1998) para o PE, que é 
definido como o processo de planejamento participativo para construção da 
identidade de uma cidade, com vistas ao enfrentamento dos desafios postos 
pela globalização e pela competição interurbana. Prefeitos e agentes públicos e 
privados, de um modo geral, e nem sempre de forma participativa, têm buscado 
essa construção de identidades com a visão de inserir suas cidades no jogo da 
competitividade global, em busca de investimentos e de uma nova imagem que 
as promova no mundo por meio do binômio PE-marketing urbano. 

Mas o que tudo isto significa? De que forma o PE e o marketing urbano se 
tornaram a panaceia para todos os problemas urbanos das grandes e médias 
cidades mundo afora? Qual o significado disso tudo para Natal? É o que se pretende 
entender com a discussão destas questões, por meio de revisão teórico-conceitual 
ao abordar diversos autores que tratam dos temas relativos ao novo protagonismo 
das grandes cidades.

Competição: a cidade no centro do palco
Borja e Castells (1996) apontam as cidades como novos atores políticos que 

desempenham papéis nessa nova configuração de administração urbana, que 
inclui os governos locais e nacionais, organizações sociais, agentes econômicos, 
categorias profissionais e os meios de comunicação. Essa articulação entre os 
diversos atores objetiva o enfrentamento ou execução de diversos objetivos, tais 
como a promoção turística e cultural, por meio da venda de produtos relativos 
aos diversos agentes urbanos, e os projetos de desenvolvimento urbano, voltados 
para os grandes eventos, fruto de processo “[...] cívico-político com ampla base 
consensual” (BORJA; CASTELLS, 1996, p. 153). 
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Os autores apoiam seus argumentos apontando diversos casos de grandes 
cidades ao redor do mundo, notadamente aquelas dos países de capitalismo 
avançado que, em reação às crises econômicas e políticas, adotaram esse novo 
paradigma da administração urbana. Além disto, citam as grandes cidades do 
Leste Europeu e da América Latina com inserção mais recente no processo de 
emergência dessas cidades como protagonistas. 

Palco, atores e roteiro
Compans (2005) acrescenta que esse novo protagonismo das grandes cidades 

lhes dá um novo papel de proeminência nos processos de acumulação capitalista, 
o que lhes permite assumir a iniciativa no desenvolvimento econômico e social de 
suas coletividades. Diz ainda Compans (2005, p. 111) que o PE é um instrumento 
de gestão urbana, adotado para superar os clássicos instrumentos caracterizados 
pelo domínio do conhecimento dos processos de urbanização, conduzidos pelo 
conhecimento científico e reduzido às técnicas de ordenamento espacial. Destaca 
ainda os fatores que diferenciam o PE do planejamento clássico para as cidades, 
que são: 

a. Melhor trânsito entre ações propositivas e meios de operacionalização;

b. Incorporação de todos os atores ao processo decisório;

c. O estudo da situação da instituição face ao contexto no qual está inserida;

d. O direcionamento dos recursos vinculados a projetos determinados;

e. A permanente avaliação das ações e resultados alcançados.

Compans (2005, p. 114-130) descreve ainda outros instrumentos de gestão 
urbana, incorporados pelos planos estratégicos ou utilizados de forma isolada 
destes, quais sejam: 

a. “A Parceria Público-Privada” (PPP), que estabelece acordos entre instituições 
governamentais e privadas na construção de objetivos comuns, mediante 
mecanismos operacionais e ou financeiros, que resultam numa expectativa 
de divisão dos benefícios auferidos;

b. “O marketing urbano”, como peça de promoção das cidades, apresentan-
do-as como lugares atrativos e que oferecem vantagens competitivas para 
determinados ramos da indústria e dos serviços;

c. “O urbanismo flexível de projetos”, que consiste no incremento das opor-
tunidades circunstanciais, tornando a gestão mais importante que o pla-
nejamento, na medida em que o “empirismo” na tomada de decisões caso 
a caso suplantaria o tradicional planejamento abrangente para as cidades. 
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É a ênfase colocada nos projetos pontuais na escala micro-local, chamados 
de “operações específicas” ou “grandes projetos”.

É uma nova postura assumida pelas cidades que as aproximam dos métodos 
empresariais adaptados e do capital privado, com vistas à gestão urbana. É a cidade 
gerida como empresa privada da qual são assimilados conceitos, abordagens técnicas 
e toda uma lógica em busca de eficiência, objetividade, flexibilidade na tomada 
de decisões e eficácia nas soluções obtidas. Harvey (2005, p. 167) aponta que essa 
nova postura das cidades tem caráter empreendedor mais que administrador, 
tratando-se

[...] da reorientação das posturas das governanças urbanas adotadas nas últimas 
duas décadas nos países capitalistas avançados. Em outras palavras, a abordagem 
‘administrativa’, tão característica da década de 1960, deu lugar a formas de ação 
iniciadoras e ‘empreendedoras’ nas décadas de 1970 e 1980.

As cidades, portanto, passam a ter um novo papel diante do enfraquecimento 
do Estado-nação como controlador dos fluxos monetários multinacionais, “[...] 
de modo que o investimento assume cada vez mais a forma de negociação entre 
o capital financeiro internacional e os poderes locais” (HARVEY, 2005, p. 168). O 
autor coloca ainda as diversas opções a serem seguidas pela cidade-empresa, que 
pretende ser protagonista nessa nova realidade, dentre as quais se destacam: os 
investimentos em infraestrutura e novas tecnologias; investimentos na atração 
do consumo por meio da qualidade de vida, da melhoria física urbana com a 
construção de edificações com características pós-modernistas, com reflexos no 
design urbano; e a busca da eficiência e da centralidade dentro de uma rede de 
comunicações global (HARVEY, 2005, p. 174-178). O autor aqui já indica tópicos do 
receituário do PE para a competição interurbana. 

Harvey (2005) estabelece também observações críticas ao modelo contem-
porâneo do novo “empresariamento” urbano. Em primeiro lugar, assevera que, em 
determinadas localidades, os projetos de sucesso encobrem problemas sociais e 
econômicos, que em muitas cidades assumem caráter geográfico, como nos casos 
em que se regeneram os centros das cidades em detrimento da pobreza que os 
cerca. Afirma que a concorrência interurbana em seus aspectos macroeconômicos 
traz impactos negativos na distribuição de renda, volatilidade da malha urbana 
e benefícios efêmeros como resultados de muitos projetos. 

Harvey (2005, p. 189) observa ainda que: “A concentração no espetáculo e na 
imagem, e não na essência dos problemas sociais e econômicos, também pode se 
revelar deletéria a longo prazo ainda que, muito facilmente, possam ser obtidos 
benefícios políticos”. Porém, ressalte-se que o autor identifica aspectos positivos 
no empreendedorismo urbano, como o seu potencial para se converter 
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[...] numa prática corporativa urbana progressista, dotada de um forte sentido 
geopolítico de como construir alianças e ligações pelo espaço, de modo a mitigar, 
quando não desafiar, a dinâmica hegemônica da acumulação capitalista, para 
dominar a geografia histórica da vida social. (HARVEY, 2005, p. 190).

Ou seja, na busca por uma posição de destaque no cenário internacional, 
por intermédio de uma administração empresarial, a cidade-empresa necessa-
riamente enfrentará mudanças em sua organização socioespacial e nos processos 
de acumulação capitalista, com reflexos na capacidade que os diversos atores 
envolvidos adquirem na busca pelo consenso e pelas alianças estabelecidas. Não 
é, portanto, uma busca que leve necessariamente a consequências negativas, mas 
que, certamente, levará a localidade a estabelecer seu posicionamento no palco 
do jogo competitivo internacional.

Sobre o protagonismo das grandes cidades e os planos estratégicos, Borja 
e Castells (1996, p. 155) afirmam que estas cidades devem ter como meta deter-
minados objetivos, quais sejam:

As grandes cidades devem responder a cinco tipos de objetivos: nova base econômica, 
infraestrutura urbana, qualidade de vida, integração social e governabilidade. 
Somente gerando uma capacidade de resposta a estes propósitos poderão, por um 
lado, ser competitivas para o exterior e inserir-se nos espaços econômicos globais, 
por outro, dar garantias a sua população de um mínimo de bem-estar para que a 
convivência democrática possa se consolidar.

Dizem ainda os autores que a resposta a esses objetivos requer um projeto 
de cidade apoiado em diferentes elementos e atores urbanos. Citam Barcelona 
e diversas outras cidades europeias como paradigmas de centros urbanos que 
promoveram planos estratégicos em busca de mudanças infraestruturais e de 
imagem, na busca da competitividade e das novas demandas da economia global. 
De acordo com Borja e Castells (1996, p. 156), na Europa, nessas cidades, lideradas 
muitas vezes por administradores carismáticos que se tornaram emblemáticos e 
indispensáveis à implantação e ao sucesso dos planos, o projeto de transformação 
urbana nasce da soma de três fatores: 

a) a sensação de crise aguda pela conscientização da globalização da economia; b) 
a negociação entre os atores urbanos, públicos e privados, e a geração de liderança 
local (política e cívica); c) a vontade conjunta e o consenso público para que a cidade 
dê um salto adiante, tanto do ponto de vista físico como econômico, social e cultural.

Nas cidades latino-americanas, que chegaram atrasadas ao jogo da com-
petitividade global, Borja e Castells (1996) diagnosticam as razões do atraso e 
identificam diversas vantagens em relação às cidades europeias, dentre elas 
destacam-se: a democratização e descentralização dos Estados; a abertura eco-
nômica; e a conscientização da necessidade da inclusão social e econômica dos 
marginalizados. Identificam os fatores necessários à eficácia dos planos estratégicos, 
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quais sejam: a mobilização dos atores urbanos públicos e privados; a construção 
e/ou modificação da imagem que uma cidade tem de si mesma e refletida no 
estrangeiro; e: “Finalmente, o plano estratégico questiona o governo local, suas 
competências e sua organização, seus mecanismos de relacionamento com outras 
administrações e com os cidadãos, sua imagem e sua presença internacionais” 
(BORJA; CASTELLS, 1996, p. 158).

De acordo com Borja e Castells (1996, p. 166), os planos estratégicos são pro-
jetos que definem as cidades e que – o plano– “[...] unifica diagnósticos, concretiza 
atuações públicas e privadas e estabelece um marco coerente de mobilização e 
de cooperação dos atores sociais urbanos”. Dizem ainda que os planos não são 
normas ou plataformas políticas, mas um grande acordo político, contratual, 
entre as instituições públicas e a sociedade civil, o que torna a implementação do 
plano tão ou mais importante que sua concepção. É uma oportunidade colocada às 
cidades para que estabeleçam um projeto consensual de transformações urbanas, 
considerados os diversos atores envolvidos e que pode, de forma democrática, 
dar uma identidade ao lugar e possibilitar aos cidadãos construir o sentido de 
cidade, de território. 

Analisando o contexto latino-americano, Ferreira, J. (2003) observa mais de 
perto o caso da cidade de São Paulo e identifica as contradições entre o discurso 
dos planejadores e do marketing exercido pela cidade, e a realidade que, segundo 
o autor, não a credenciariam como uma cidade global, nodal, dentro da compe-
tição interurbana. O autor aborda as dinâmicas sociais, políticas e históricas na 
construção da realidade urbana de São Paulo6. 

Roost e Sassen (1999) corroboram a ideia acerca do novo papel das cidades no 
processo de acumulação capitalista quando afirmam, com base em análises feitas 
para a cidade de Nova Iorque, que as grandes metrópoles são atualmente locais 
privilegiados para a coordenação de grandes grupos da indústria do entretenimento, 
além de serem, tradicionalmente, centros de serviços do mercado financeiro 
e empresarial/industrial. Isto ocorre em função da necessidade de acesso aos 
diversos insumos especializados que alimentam a indústria do entretenimento, 
notadamente a do turismo, tais como a alta tecnologia e a criação e produção do 
marketing publicitário. 

Desta forma, as grandes cidades passam a sofrer mudanças em sua configu-
ração urbana e a construir edificações voltadas para o entretenimento, mediante a 
requalificação de áreas ou a edificação de parques temáticos, restaurantes, estúdios 
cinematográficos, entre outras intervenções. São as cidades proporcionando 

6 Embora os dados na citada pesquisa estejam defasados cerca de uma década, considera-se 
que, por analogia, as análises realizadas podem e devem ser levadas em conta na presente 
pesquisa.
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estruturas “econômicas e espaciais” à indústria do entretenimento e “[...] emer-
gindo como locais estratégicos para ambos, o consumo e a produção” (ROOST e 
SASSEN, 1999, p. 73).

Dessa forma, a cidade surge como ponto de controle mundial, com função 
articuladora e concentração de infraestruturas e serviços dentro de uma organi-
zação global de sistemas de produção, interligados pelas mídias informacionais, 
em busca do produto final, que neste caso resulta na produção de entretenimento. 
Sobre essa busca pela transformação ou consolidação das cidades como postos de 
comando e controle, a partir das especializações que lhes outorguem vantagens 
competitivas, Lopes (1998, p. 38) afirma que:

Em contrapartida às novas funções de articulação e controle, as cidades passam a 
influir nas opções estratégicas das empresas a partir de posicionamentos urbanos, 
fiscais, econômicos e sociais. As ações estratégicas no âmbito das cidades são 
definidas dentro da lógica de mercado, em sobreposição à lógica do cidadão, que 
sempre comandou a evolução urbana. A característica principal desse processo é 
a primazia do global sobre o local na busca de vocações e especializações urbanas.

Há, aqui, uma convergência de opiniões entre Lopes (1998) e Roost e Sassen 
(1999) quando diagnosticam a importância das cidades nos novos modos de repro-
dução e acumulação do capital, que buscam qualidades específicas oferecidas pelas 
cidades. Isto traz consequências para a realidade urbana. Neste caso, as cidades 
são apresentadas como pontos especiais de localização global, que as tornam 
especiais, quer pela capacidade de comando e controle das atividades econômicas 
globais, quer pelas características vocacionais que as integram ao mundo, mas 
que, em contrapartida, as fazem diferentes. 

De acordo com Valença (2002, p. 312-313), as grandes corporações têm 
demonstrado competência na escolha e avaliação das cidades que podem responder 
aos requisitos colocados pela globalização, no que diz respeito ao deslocamento 
das linhas de produção ou escritórios de serviços e negócios. Este deslocamento 
ocorre para diversificados espaços econômicos, “[...] buscando obter vantagens 
relativas, na forma de novos mercados, matérias-primas, trabalho qualificado ou 
barato, acesso à infraestrutura, crédito oficial e incentivos fiscais etc.”.

É a competitividade urbana mais uma vez colocada, na qual a cidade influen-
cia e é influenciada pela realidade global que produz mudanças na dinâmica urbana. 
Fonseca (2008, p. 624) afirma que hoje a competitividade promove a diferenciação 
espacial, “[...] uma vez que a necessidade de criação de um ambiente que favoreça 
a competitividade implica em dotar o espaço de características que possibilitam 
aos agentes econômicos melhores condições para competir”. A autora, que estuda a 
inserção do litoral do RN na economia globalizada, reforça o caráter de reprodução 
do capital que é condição e resultado do processo de competição entre as cidades, 
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numa via de mão dupla em que o local busca inserção no cenário internacional, 
interferindo assim no processo geral de acumulação capitalista.

Lima Júnior (2010, p. 25-26) argumenta que o espaço contemporâneo é 
estruturado pela globalização “[...] nos termos de uma dicotomia na qual o global 
sujeita o local: capitais, capazes de grande mobilidade, vagam pelo planeta e 
eventualmente capturam forças localizadas”. Portanto, a dualidade local/global 
estabelece as bases para a competição entre cidades, redefinindo o entendimento 
sobre as forças que atuam nas localidades, redesenhando o mapa de circulação 
da produção e da circulação das riquezas e provocando um crescimento desigual 
entre as cidades competidoras no mundo globalizado. 

Lopes (1998, p. 44) considera o cenário descrito de recíprocas influências 
entre cidade e mundo com vistas à competição como resultado de um “[...] acelerado 
processo de urbanização, aliado ao fenômeno de crescente globalização [...]”, o que 
desemboca em problemas e desafios inéditos para a gestão das cidades. Aponta 
como primeiro desafio a crescente demanda por serviços e infraestruturas por 
parte das populações urbanas, diferentemente daquelas do campo, configuran-
do-se num problema resultante do aumento populacional nas cidades, fruto da 
migração do campo para as áreas urbanas. 

Essas demandas, em geral, não são acompanhadas pela correspondente 
atuação dos gestores públicos, notadamente no que diz respeito às questões fiscais. 
Dessa forma, as cidades tendem a ampliar seus limites de atuação, inserindo-se 
em contextos internacionais de fluxos de capital, o que lhes permite a acumulação 
dos excedentes de riquezas com vistas ao equacionamento das demandas dos 
seus cidadãos. 

Outra importante questão, ainda segundo Lopes (1998), é a da baixa qualidade 
da administração pública associada ao descaso do funcionalismo, à dificuldade 
na tomada de decisões, e à falta de racionalidade dos dirigentes, dentre outros 
aspectos. A definição ou indefinição das competências entre governo local e as 
outras esferas governamentais é uma outra questão apontada, fruto da expansão 
dos limites de atuação das cidades no mundo globalizado, o que lhes dá um novo 
sentido de lugar. São elementos que justificam a noção de reinvenção dos governos 
locais, com a consequente diminuição das suas funções e a privatização de suas 
instituições e serviços. 

É fundamental ao consenso em torno da construção de uma identidade para 
a cidade que almeja a competição, o estabelecimento, como já mencionado, de um 
cenário de crise, levando o cidadão a acreditar que novas formas de gestão devem 
ser adotadas pelo poder local sob pena de ver a sua cidade excluída da rede global de 
fluxos de capital, bens e serviços. Em uma economia globalizada, portanto, exige-se 
que os governos locais busquem em fontes externas soluções para os problemas 
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postos pela urbanização crescente, que demanda infraestruturas e serviços que 
não sacrifiquem ainda mais seus cidadãos por meio da cobrança de impostos. Esse 
cenário leva as cidades à aproximação com a iniciativa privada, numa via de mão 
dupla: as cidades, para resolver seus problemas, precisam ser competitivas para 
atrair o capital privado, mas, simultaneamente, precisam oferecer condições de 
competitividade às empresas privadas que nelas se instalam.

Neste ponto, Lopes (1998, p. 52) coloca o último desafio à gestão das cidades: 
a competitividade interurbana como estratégia para a atração de riquezas, que 
não advêm apenas da produção de bens e serviços, mas também da “[...] sua 
capacidade para acumulação de capital e de geração de cultura, inteligência e 
tecnologia”. A centralidade passa a ser vista como a capacidade de inserção nos 
mercados globais, ou seja, capacidade de competir e estabelecer laços além dos 
territórios contíguos e regiões próximas. 

Mas o que define essa inserção? Lopes (1998, p. 55-57) indica os principais 
fatores propulsores para a competição entre as cidades: eficiência do espaço 
urbano, que deve dispor dos serviços básicos imprescindíveis ao bom desem-
penho das cidades, relativos às condições de mobilidade, de qualidade de vida, 
ambientais e estéticas; qualificação da infraestrutura de comunicação à distância 
e de um conjunto de serviços informáticos fornecidos mediante uma rede de 
telecomunicações; qualificação de mão de obra da população como um todo, 
visando a competição no mercado de trabalho dentro de uma nova realidade de 
produção; parcerias público-privadas; segurança e estabilidade social, política 
e econômica; e uma sociedade em que reine o consenso, a participação cívica e 
a solidariedade social.

Portanto, são profundas as transformações pelas quais passam ou devem 
passar as cidades que buscam a competitividade e que pretendem assumir posição 
central no palco da competição interurbana. Não se trata apenas de embelezar 
a cidade ou esconder seus defeitos. Trata-se de um novo pacto, como visto 
anteriormente, entre agentes públicos, privados e sociedade civil, com vistas ao 
enfrentamento de desafios postos pela globalização, pela revolução tecnológica, 
pelas novas formas de acumulação capitalista e reorganização das formas de 
produção e mercado de trabalho. São desafios, portanto, que exigem respostas, 
como será visto mais à frente. Antes, porém, faz-se necessário abordar outras 
questões sobre a competitividade interurbana, agora sob a ótica do marketing 
para as cidades.

Planejamento estratégico, marketing e exclusão
Vainer (2002, p. 76), que analisa de forma crítica e contundente a abor-

dagem de diversos autores sobre o PE voltado para as cidades, afirma que a 
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problemática da “competitividade urbana” é o nexo central da “nova questão 
urbana”, que não mais teria seu debate conduzido por temas como crescimento 
desordenado, reprodução da força de trabalho, movimentos sociais urbanos, 
dentre outros. Essa competição, ainda segundo o autor, tem como ponto focal a 
venda das cidades como mercadorias que devem possuir atributos que atraiam o 
capital estrangeiro, ou seja, as cidades são enxergadas e geridas como empresas 
e devem ser concebidas como agentes econômicos que atuam no contexto do 
mercado global. 

É o planejamento apoiado no marketing urbano ou das cidades, elaborado e 
implementado segundo seus pressupostos, mas não exclusivamente. Ao contrário 
do marketing tradicional, que condiciona a venda de qualquer produto ao tipo de 
consumidor, este marketing das cidades teria como princípio a venda dos atribu-
tos das metrópoles “[...] que constituem, de uma maneira ou de outra, insumos 
valorizados pelo capital transnacional” (VAINER, 2002, p.79). 

Propugna o autor que, em conformidade com os preceitos dos planos, esse 
marketing não pretende atingir qualquer consumidor, visitante ou investidor. 
Buscam-se visitantes e usuários solváveis e não imigrantes ou usuários pobres 
que devem ser seduzidos a “comprar” aqueles atributos oferecidos pelas cidades “à 
venda”, tal como suas edificações, monumentos, centros históricos, estes últimos 
ocupando posição central nos folders e portfólios de divulgação dos atributos 
urbanos das cidades em todas as partes do mundo. 

Enfocando esta nova questão urbana associada aos monumentos e edifi-
cações históricos e as questões relativas à requalificação urbana, Peixoto (2009, 
p. 41-42) afirma que está na origem da problemática da “requalificação urbana”, 
entre outros fatores,

[...] a emergência de um cenário de concorrência e de competitividade entre cidades 
que adensa a importância de factores representacionais e imagéticos, assim como 
de intervenções urbanísticas e arquitectónicas que concretizam no espaço símbolos 
de afirmação e de identificação das cidades.

Essa concorrência leva as cidades a produzir intervenções urbanísticas de 
forma que ocorra a produção do cenário muitas vezes numa perspectiva de idea-
lização de um passado que nunca existiu, no qual centros históricos e edificações 
se tornam, em certas iniciativas, o que nunca foram, em função de uma busca de 
uma certa diferenciação pelo fenômeno imagético associado à história do lugar. 
Sobre este fenômeno, Valença (2010, p. 4) aponta a revitalização, a renovação, a 
reinvenção dos patrimônios arquitetônicos e urbanísticos dos centros históricos 
“[...] nem sempre históricos, mas que se tornam simulacros da história”. Tudo isso 
como parte do marketing para as cidades. Diz o autor que: 
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Construíram-se hotéis, infra-estrutura e serviços disneylandizados, produziram-se 
tradições culturais, imprimiram-se marcas próprias num mundo que, para as elites, 
tem se tornado cada vez mais homogêneo com suas infra-estruturas e serviços VIP 
[...](aeroportos, centros de convenções, hotéis, shopping centers, parques temáticos, 
condomínios fechados, ou seja, espaços proibidos para os não solváveis, indesejáveis, 
nos quais circulam as elites).

Ainda segundo Valença (2010, p. 4), essa estratégia teria tornado as cidades 
iguais, sem a “aura” que revestia seus patrimônios, transformando-os em objetos 
“fetichizados” na tentativa de atrair o visitante “solvável” (turista e/ou investi-
dor), que é o consumidor estrangeiro abonado, detentor do capital que se quer 
ver investido nas cidades competidoras. Aqui o autor procura mostrar o caráter 
excludente do receituário defendido pelos arautos dos planos estratégicos e do 
marketing para as cidades, que buscam transformá-las em mercadorias de luxo, 
destinadas a potenciais investidores nacionais ou estrangeiros.

É um processo que Lima, E. (2004, p. 2) chamou de “museificação” no qual 
a arquitetura assume “[...] um destaque cenográfico na cidade”. O objetivo é a 
atração de turistas por meio de equipamentos culturais que adquirem valor 
econômico, numa estratégia rentista que muitas vezes ignora a continuidade 
espacial e histórica do lugar causando prejuízo aos residentes. 

Fonseca (2008, p. 624) analisa a grande expansão turística das últimas 
décadas e a consequente competição entre os destinos turísticos. Diz a autora 
que esses destinos buscam a diferenciação, com o objetivo de conquistar novos 
clientes, entretanto, a inclusão competitiva desses espaços periféricos no processo 
da globalização da economia “[...] tem originado uma lógica perversa, onde a 
maior parte da população residente é excluída dos espaços produzidos para fins 
turísticos, ou seja, é uma inserção que gera processos de exclusão”.

Esse caráter excludente é também destacado por Silva, M. (2004, p. 3), que 
elabora uma visão crítica acerca da espetacularização e mercantilização da cidade:

A remodelação de cidades por vezes implica na camuflagem e remoção de elementos 
“indesejáveis”; da mesma forma, aspectos “desejáveis” são enfatizados ou simples-
mente inventados, sem qualquer relação com a história e cultura locais.

Portanto, percebe-se que a exclusão de camadas da população não incorpo-
radas ao mercado de consumo é uma das consequências negativas relacionadas à 
adoção da fria lógica empresarial e dos planos estratégicos para a resolução dos 
problemas urbanos com base no marketing. 

Arantes, O. (2002, p. 31) afirma que PE talvez seja um eufemismo para gen-
trificação, apontada pela autora como processo, em seu sentido original, de “[...] 
invasão e reconquista, inerente ao retorno das camadas afluentes ao coração das 
cidades”. Esta ainda diz que, talvez, em sua apoteose, a cidade estrategicamente 
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planificada poderia se transformar numa cidade “inteiramente gentrificada”. 
Assinala ainda que é necessário abrir 

[...] um parêntese a respeito deste tópico, que se tornou um dos pontos de honra da 
diluição culturalista da espoliação urbana, pois afinal o que importa nisto tudo é 
sempre determinar quem sai e quem entra, só que agora se trata de uma apropriação 
do espaço legitimada pelo upgrading cultural. (ARANTES, O., 2002, p. 31).

Outra consequência negativa é apontada por Lapa (2011, p. 49) ao analisar o 
papel dos atores envolvidos no processo das transformações urbanas relativas ao 
marketing das cidades. Diz respeito à percepção de que valores culturais “[...] podem 
funcionar como objeto de marketing para atrair consumidores, desempenhando o 
papel de um ativo no desenvolvimento local”. Observa ainda que:

As atividades do turismo, que podem carrear recursos importantes para as economias 
locais, podem também representar uma ameaça à autenticidade do patrimônio 
cultural e à sua permanência. Essa ameaça se amplia quando a estratégia de marke-
ting opera eficazmente, atraindo enormes contingentes, em ocasiões especiais, ou 
fluxos contínuos de turistas, no cotidiano. A falta de consciência ética, na utilização 
dos recursos naturais e culturais, e a falta de compromisso com a permanência e 
conservação dos valores locais podem levar ao falseamento ou, pior, à ruína do 
patrimônio cultural.

Ao transpor os planos da realidade empresarial para a realidade da cidade, 
os planejadores incorporam os princípios da gestão de negócios, guiados pelo 
mercado, transformando a cidade num agente econômico submetido às regras 
e modelos desse mercado, que passa a atender às expectativas geradas no e pelo 
mercado, o que pode gerar consequências positivas e negativas. 

Afirma Vainer (2002, p. 89), sobre as redefinições políticas e econômicas na 
cidade empresarial:

O que nos parece central extrair dessas leituras é que a analogia cidade-empresa 
não se esgota numa proposta simplesmente administrativa ou, como muitas vezes 
pretendem apresentar seus defensores, meramente gerencial ou operacional. 
Na verdade, é o conjunto da cidade e do poder local que está sendo redefinido. O 
conceito de cidade, e com ele os conceitos de poder público e de governo da cidade 
são investidos de novos significados, numa operação que tem como um dos esteios 
a transformação da cidade em sujeito/ator econômico [...] e, mais especificamente, 
num sujeito/ator cuja natureza mercantil e empresarial instaura o poder de uma 
nova lógica, com a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos instrumentos 
de poder público por grupos empresariais privados.

Portanto, trata-se de um amplo realinhamento político em que os prota-
gonistas das ações dos planos são os mesmos que põem a roda do mercado para 
girar. É uma despolitização da cidade com claro enfraquecimento do poder político 
local face aos ditames mercadológicos. Afinal, a cidade agora é uma empresa, onde 
não cabem exercícios democráticos ou instrumentos efetivos de participação 



Ícones urbanos na cidade de Natal

42

cidadã. Por outro lado, e em aparente contradição, os planejadores precisam do 
consenso entre os cidadãos, buscam a cidade unificada, mesmo esta não sendo 
mais um espaço político e, sim, econômico. Esse consenso é necessário já que a 
cidade agora deve ser unificada em torno de um projeto. 

Ainda segundo Vainer (2002), o consenso é obtido por meio de alguns arti-
fícios, quais sejam: o cidadão deve ser refém das crises, deve ter a percepção de 
que a cidade em crise tem como única saída o plano; esse consenso deve gerar 
um sentimento de união, quase patriótico, sem o qual não há saídas; e, final-
mente, estando a cidade pacificada e sob a égide do “empresariamento”, não há 
necessidade de embates políticos, pois já não há sentido na política, o que leva a 
governos locais fortes e personalistas. Enfim, considera que o discurso dos novos 
planejadores, de forte conteúdo ideológico, baseia-se numa oferta de vantagens 
de difícil contestação. 

Na visão do autor, a nova ideia de cidade, que chama de polis, lugar do exercício 
da política e da cidadania, é superada pela city, lugar dos cidadãos cativados pela 
ideia de gerenciamento, pela ideia de cidade-empresa, cidade do consenso, cidade 
dos líderes carismáticos. Mas aponta que a polis poderá prevalecer, como lugar de 
embates políticos e terreno fértil para o permanente exercício da reconstrução e 
reapropriação dos espaços públicos.

Os desafios às cidades apontam, como visto, para o enfrentamento de uma 
nova realidade colocada pelo reordenamento das forças políticas, capitalistas e 
da sociedade civil, em busca da solvência das cidades mediante as crises do capi-
talismo. É uma alteração da geometria em que a assimetria se dá pelo ganho ou 
pela perda de competitividade, pela competência ou incompetência dos gestores 
públicos e privados em levar suas cidades ao podium dos vitoriosos, nesta corrida 
pela atração dos fluxos de capitais nacionais e internacionais. 

Como receita para a vitória, como visto, o PE tem sido indicado desde 
os anos 1980 por diversos especialistas, autores e gestores públicos. Essa não 
é uma receita unânime nem atinge o consenso na opinião dos pesquisadores, 
notadamente em Fonseca (2008), Harvey (2005), Vainer (2002) e Valença (2010), 
como visto anteriormente; nem é intenção desta pesquisa buscar estabelecer se 
esse modelo de gestão urbana funciona ou não e se deve ser adotado ou não pelas 
cidades. Trata-se, na presente formulação do referencial teórico da pesquisa, de 
entender o modelo preconizado, suas nuances, peculiaridades, o que modifica na 
paisagem urbana. Entende-se que, até o momento, diversos desses fatores já foram 
abordados segundo a visão de diversos pesquisadores. Procurar-se-á, a partir de 
agora, um aprofundamento buscando uma visão mais sistemática sobre o tema: 
PE para as cidades.
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O planejamento estratégico como solução 
para as novas questões urbanas

Serão apresentadas em seguida algumas considerações adicionais necessárias 
ao entendimento do que é o PE para as cidades; a partir da fundamentação teóri-
co-conceitual com vistas ao estabelecimento do referencial analítico necessário ao 
entendimento dos planos estratégicos elaborados para Natal e suas repercussões.

O planejamento como estratégia
O PE é aqui considerado de acordo com as abordagens de Lopes (1998) e as 

contribuições de Lima Júnior (2010). Nasceu nos Estados Unidos no seio da inicia-
tiva privada, ainda nos anos 1960. Depois foi incorporado pelas administrações 
municipais norte-americanas como resposta às crises econômica e política nos 
anos 1970 e 1980. Sua adoção pelas cidades foi resultado de um esforço conduzido 
em duas esferas: 

Por um lado, na esfera intelectual, como esforço de subversão da ordem simbólica, 
pela qual se tornou possível identificar o setor público com o setor privado. Por 
outro, na esfera política: durante o governo Reagan, mudaram as condições [...] 
de operação de organismos estatais e municípios norte-americanos, o que limitou 
os recursos e diminuiu a margem de manobra com as quais os administradores 
contavam. (LIMA JÚNIOR, 2010, p. 53).

Portanto, o PE foi adotado como uma solução para as questões fiscais que 
atingiam as cidades norte-americanas, mas que continham em sua essência uma 
questão ideológica, de caráter neoliberal, de aproximação entre a administração 
pública e o setor privado. Posteriormente, ainda nos anos 1980, o PE foi adotado 
por cidades europeias, tendo Barcelona como grande paradigma e inspiração para 
as cidades latino-americanas, notadamente como modelo de urbanismo associado 
à organização de grandes eventos. 

No Brasil, esses planos, que têm assumido um lugar de importância na 
elaboração e execução de políticas públicas, foram duplamente influenciados. 
Externamente, pelo processo de globalização e pelas políticas neoliberais e, inter-
namente, por questões que refletem a centralização do planejamento das políticas 
públicas, herdadas do período em que o país foi governado pela ditadura militar. 

Steinberger (2006, p. 29-30), em suas reflexões sobre o planejamento e as 
políticas públicas adotadas no Brasil nas últimas décadas, afirma que esta dupla 
influência tem “fragilizado” o país e permitido uma “invasão” de novidades, 
tais como os planos e planejamentos estratégicos, forçando mudanças de cunho 
político, social, cultural e espacial. Compreende que ocorreu uma redefinição 
da problemática urbana na qual as políticas públicas voltadas para a resolução 
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dos conflitos sociais, que respeitavam as reivindicações populares num processo 
iniciado ainda nos anos 1970, foram substituídas pelo ideário neoliberal dentro 
da perspectiva da globalização. 

No entanto, não se trata aqui de enfocar as políticas públicas adotadas no 
Brasil, nem é este o objetivo da pesquisa, mas cabe ressaltar o caráter de novi-
dade, de inovação trazido pelos planos, que nem sempre são unanimidade entre 
pesquisadores e planejadores. Percebe-se que os autores estudados concordam 
que as cidades assumiram uma nova posição em relação aos governos centrais de 
seus respectivos países, num realinhamento e reorganização das forças políticas 
e do capital, na busca por recursos com vistas à solução das crises urbanas e 
fiscais às quais foram submetidas nas últimas três décadas, o que resultou numa 
competição urbana amparada no PE para as cidades. O discurso ideológico que 
legitima e dá sentido a essa abordagem apoia-se no argumento de que o setor 
público, assim como o privado, está situado num mundo de incertezas que sofreu 
fortes transformações nas últimas décadas e que, portanto, deve ser encarado 
a partir de uma abordagem empresarial que exige ajustes na organização e nas 
rotinas da administração das cidades. 

As escolas do pensamento estratégico
Lopes (1998) refere-se às origens do planejamento público dentro do contexto 

da compreensão da evolução tecnológica e científica como ferramenta aplicável 
ao desenvolvimento das sociedades. Com base nos estudos do professor John 
Friedmann, relaciona quatro escolas de pensamento de formulação de teorias do 
planejamento. São elas: a Análise Política; o Aprendizado Social; a Reforma Social; 
e a Mobilização Social. Conforme o autor, ao longo do século XX, as transformações 
da sociedade no mundo globalizado exigiram a elaboração do planejamento além do 
que as escolas citadas eram capazes de abranger. “A evolução futura da sociedade 
passou a necessitar uma visão mais abrangente, em meio a graus de liberdade e 
uma aceleração do tempo, nunca vistos” (LOPES, 1998, p.78). 

Em paralelo a essas transformações e a novas formulações dos instrumentos 
de planejamento, surgiu o PE originado nos meios militares, mas que migrou para 
a administração empresarial e, posteriormente, para a administração pública. O 
autor considera este aspecto como uma evolução da teoria do Aprendizado Social, 
relacionada nos estudos do professor Friedmann, como visto anteriormente. Cabe 
aqui ressaltar que essa teoria, nas palavras de Lopes (1998, p. 77),

[...] tem como objetivo suplantar as contradições entre a teoria e a prática, entre o 
saber e a ação, buscando enriquecer o conhecimento com lições derivadas da expe-
riência. [...] Assim, a sociedade pode ser conduzida por um planejamento definido 
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por um processo de experimentos sociais, observação cuidadosa dos resultados e o 
desejo de estabelecer novos objetivos e metas a partir desse aprendizado.

Em decorrência desse novo enfoque adotado pelas empresas e administrações 
públicas surgiram várias escolas de PE, todas com origem no modelo desenvolvido 
pela Harvard Business School desde os anos 1920. De acordo com as pesquisas dos 
professores John Bryson e William Roering, os modelos podem ser classificados 
da seguinte forma, conforme Lopes (1998, p. 80): 

Aspecto visão:
Modelo de Harvard; o Sistema de PE; e a Administração de Participantes. 

Por tipo de conteúdo:
Método de Portfólio; a Análise Competitiva; e a Administração de Questões 
Estratégicas.

Processo estratégico:
Negociação Estratégica; o Incrementalismo Lógico; e o Arcabouço para Inovações. 

Todos estes modelos têm influências recíprocas, podendo seus aspectos serem 
adotados em parte no desenrolar da existência das organizações. Conforme Lopes 
(1998, p. 84), a partir dos anos 1980, o PE passou a ser utilizado para o planejamento 
das cidades, tendo como base “[...] o Modelo de Harvard, inserido no modelo de 
Administração de Participantes, dentro da moderna teoria do planejamento de 
Prática Comunicativa”. Para melhor entendimento dos fundamentos aqui apre-
sentados, faz-se necessária a conceituação de cada um dos elementos colocados, 
de acordo com Lopes (1998, p. 81-88). 

No que diz respeito à Administração de Participantes, entende-se que a 
técnica procura o entendimento e a concordância dos participantes internos e 
externos de uma organização. Busca o consenso entre os diversos atores e a correta 
identificação destes, como condição importante para a sua implementação.

Quanto ao Modelo de Harvard, o autor afirma que este busca a inserção de 
uma organização em seu meio ambiente, em seu universo, definindo os pontos 
Fortes e Fracos dessa organização diante das Ameaças e Oportunidades externas, 
ou seja, lançam mão da matriz FOFA7.

7 O sistema “FOFA” é um instrumento metodológico para análise de projetos, organizações 
empresariais ou de ação social, que planeja e diagnostica a situação destas, buscando 
propostas para ações estratégicas. Constitui os fundamentos da maioria dos sistemas de 
Planejamento Estratégico. “A idéia, [...] é que as instituições devem minimizar suas fraquezas 
maximizar suas forças, de modo a aproveitar as oportunidades e enfrentar as ameaças 
que caracterizam o ambiente no qual elas estejam inseridas”. (LIMA JÚNIOR, 2010, p. 68). 
A Matriz FOFA em português significa: Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. No 
original em inglês é SWOT: Strength, Weakness, Opportunities and Threats.
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Já a Prática Comunicativa busca qualificar e democratizar o debate, na 
construção de uma racionalidade socialmente elaborada, sem imposições, mas por 
meio do discurso. “Em termos de teoria, o Planejamento Estratégico de Cidades se 
desenvolve de forma abrangente nas ideias da Prática Comunicativa, como arca-
bouço básico de seu processo, formulação, elaboração e implementação” (LOPES, 
1998, p. 87). É fundamental que neste arcabouço seja estabelecida a cooperação 
público-privada, que deve ter como objetivo a coordenação de ações comunitárias 
ou de indivíduos, para a busca e implantação de metas consensuais. É o despertar 
de uma consciência que aponta a construção da cidade como tarefa da sociedade, 
que atua por intermédio de seus governantes, entidades, empresas e instituições.

Essa mudança de atitude resulta em ações ativas e não mais passivas em 
relação ao desenvolvimento das cidades, em busca “[...] do atendimento das 
demandas locais da sociedade, dentro de um enquadramento maior na geometria 
variável do mundo globalizado” (LOPES, 1998, p. 88). Portanto, o plano é político 
em suas escolhas e direcionamentos por buscar apoio nos atores políticos da 
comunidade, essenciais ao seu sucesso. 

Quanto à técnica a ser utilizada, Lopes (1998, p. 89) informa que não há uma 
técnica específica para sua implementação nas cidades, o que se deve às carac-
terísticas de cada localidade, inclusive no que dizem respeito à organização, aos 
recursos, ao estágio de desenvolvimento e ao posicionamento no espaço de fluxos. 
Na verdade, impõe-se a combinação de diversas técnicas que devem considerar 
a complexidade do espaço urbano; que resultem num documento que estabeleça 
um processo que formule, adote e implemente estratégias e políticas, pertinentes 
a uma evolução na qualidade dos ambientes urbanos dentro de uma expectativa 
consensual de um futuro previsível; e que resultem em ganhos de competitividade 
no mundo globalizado, na melhoria de vida dos cidadãos e na construção de uma 
cidade desejada de forma continuada à revelia das vontades e humores da política.

A receita
Dessa forma, Lopes (1998) estabelece os preceitos básicos que guiam os planos 

estratégicos, respaldando os diversos autores referenciados neste estudo. Lima 
Júnior (2010, p. 185) reitera que estes preceitos são “[...] relacionados à perspectiva 
de que as cidades competem pelas oportunidades no mundo globalizado”. Ou seja, 
o plano é construído mediante um planejamento para as cidades que: 

a. Identifique pontos positivos e negativos de uma organização ou cidade;

b. Perceba as ameaças e oportunidades para as organizações e cidades;

c. Busque o consenso entre os diversos atores envolvidos no processo;
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d. Considere as peculiaridades de cada localidade;

e. Estabeleça bases democráticas para sua elaboração e implementação por 
meio da participação da comunidade;

f. Promova a qualidade de vida sustentável nas cidades;

g. Construa um modelo de cidade desejada, exequível, resultante do consenso 
dos diversos participantes representantes da sociedade.

O PE pode constituir-se, assim, numa ferramenta importante para o pla-
nejamento do futuro das cidades, direcionando o desenvolvimento dentro de 
um mundo globalizado e em rápida transformação. O sucesso ou fracasso do 
planejamento depende de uma mobilização de grande monta que reúne técnicos, 
cidadãos, políticos, empresários e toda sorte de atores urbanos. Deve considerar 
as características do local, sua história e seus aspectos de desenvolvimento, 
conhecimento e informação. Sua realização, portanto, é de difícil execução dadas 
as variáveis envolvidas. Variáveis também são as consequências da implementação 
desse tipo de planejamento, nas diversas cidades que assumiram esse desafio.

Essa abordagem traz consequências objetivas às cidades, que costumam 
investir recursos fortemente em projetos de grande repercussão, tais como os 
viários, por exemplo, que podem beneficiar as localidades. Lima Júnior (2010, p. 
185) acrescenta ainda que:

Como método, o Planejamento Estratégico incorpora princípios e preceitos relacio-
nados à perspectiva de que as cidades competem pelas oportunidades do mundo 
globalizado. Reitera, assim, uma forma de representar a realidade e autoriza ações 
de acordo com essa representação. Nesse sentido, sua adoção não se tratou apenas 
de uma forma de responder a desafios, mas de reelaborá-los, de os constituir como 
tais, enfim, de fazer ver o mundo de um modo particular e de fazer agir segundo 
esse modo de ver.

Trata-se do caráter simbólico do planejamento, que reifica a cidade e a 
apresenta como mercadoria, numa mudança de perspectiva quanto à realidade na 
qual está inserida. É uma reelaboração do que se considera como destino inevitável, 
uma forma particular de enxergar o futuro e uma validação das decisões tomadas 
em busca de um lugar para a cidade no mundo competitivo.

Arquitetura e city marketing
O planejamento público, como visto anteriormente, tem lançado mão do 

marketing urbano ou das cidades – city marketing – como um requisito fundamental 
para a construção e divulgação da imagem de uma localidade, na busca pela 
competitividade urbana e, muitas vezes, na busca pelo apagamento do passado 
recente, por meio da projeção de uma nova imagem, que traduza um presente e 
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um futuro de grandes transformações a la Chai-na (ARANTES, O., 2011). A compe-
tição entre cidades tem sido gerada basicamente pelas transformações no mundo 
capitalista, geradas, por sua vez, pela globalização e pelos avanços tecnológicos e 
midiáticos. Muitas vezes, tais cidades, por questões internas ou externas, passam 
por dificuldades que as levam ao declínio social e econômico. Como suporte à 
recuperação, tais localidades têm utilizado a produção arquitetônica contempo-
rânea como ferramenta fundamental de política social e econômica de retomada 
de crescimento, mediante a construção do atributo icônico e da (re)invenção de 
identidades. É a confirmação do que afirma Argan (1993, p. 243) quando diz que: 

Por definição, é arquitetura tudo o que concerne à construção, e é com as técnicas 
da construção que se intui e se organiza em seu ser e em seu devir a entidade social 
e política que é a cidade. Não só a arquitetura lhe dá corpo e estrutura, mas também 
a torna significativa com o simbolismo implícito em suas formas.

Arantes, O. (1995) identifica uma “reviravolta” na qual cultura e arte adqui-
rem lugar de relevância na contemporaneidade e promovem a arquitetura ao 
primeiro plano das discussões e análises, mesmo no debate filosófico. A arquitetura, 
protagonista e sintoma do processo, nessa epifania tem seu correlato midiático 
na televisão, ambas constituintes do cenário da metrópole, onde se “[...] forma a 
disciplina ‘tátil’ do olhar e é, portanto, a arquitetura que fornece a matriz dessa 
nova civilização midiática” (ARANTES O., 1995, p. 11). São as aproximações entre 
mídia e arquitetura que aqui começam a ser consideradas e mais à frente jogarão 
luz nos objetos das análises.

Neste ponto, considera-se importante esclarecer de que forma a produção 
arquitetônica está inserida nesse processo e que importância tem, afinal, a arqui-
tetura no contexto dos planos estratégicos e no marketing das cidades.

O viés técnico
Na visão de Kotler, Haider e Rein (1994, p. 11), que procuram estabelecer de 

que forma as economias locais podem ser revitalizadas mediante as crises sociais 
e econômicas: “Economias locais anteriormente autossuficientes, regionais e 
nacionais estão sendo transformadas em partes interdependentes de uma eco-
nomia mundial interligada”. Como resultado, a concorrência internacional tem 
gerado transformações infraestruturais e econômicas mesmo nas localidades 
mais distantes. Nesta nova realidade econômica mundial, as cidades têm buscado 
vantagens econômicas por meio da elaboração e implementação de projetos com 
vistas à atração de empresas, eventos esportivos, turistas e investimentos de um 
modo geral. 

Ainda segundo os autores, as cidades competem também com investimentos 
em atrativos que necessitam de grandes recursos visando torná-las polos turísticos 
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e comerciais, tais como: a construção de estádios, museus, parques de pesquisas, 
dentre outros. Tais iniciativas, consideradas como a solução para todos os pro-
blemas, nem sempre são bem-sucedidas em função da incapacidade das gestões 
públicas que buscam soluções pontuais para uma questão multifacetada. As cidades 
investem também em promoção, vendendo uma falsa imagem, quando deveriam 
investir em marketing que “[...] oferece um quadro de solução de problemas mais 
abrangente, no qual a promoção representa apenas uma pequena parte” (KOTLER; 
HAIDER; REIN, 1994, p. 18).

Há duas questões essenciais que merecem destaque. Em primeiro lugar, os 
autores fazem uma crítica não ao modelo adotado pelas cidades para superar as 
dificuldades, mas sim à forma como esse modelo, o do PE associado ao marketing, 
tem sido implementado, numa análise comparativa entre as cidades norte-ame-
ricanas de Flint e Cleveland. Dizem que o erro não está na construção do parque 
temático, mas no fato desse parque ser uma “imitação pobre da Disney”, um 
produto de promoção e não de marketing. Em segundo lugar, apontam a matriz 
FOFA, oriunda do modelo de Harvard para o PE, como ferramenta para análises, 
diagnósticos e soluções, utilizada integral ou parcialmente, para o planejamento 
das cidades, especificamente para a cidade de Cleveland. Mas, afinal, o que devem 
fazer as cidades? Nas palavras de Kotler, Haider e Rein (1994, p. 22):

A solução em longo prazo envolve a melhoria de quatro fatores principais de marke-
ting, encontrados em todas as comunidades. Primeiramente é necessário assegurar 
o fornecimento de serviços básicos e da manutenção de uma infraestrutura satisfa-
tória para os seus cidadãos, empresas e visitantes. Em segundo lugar, o local pode 
precisar de novas atrações para melhorar a qualidade de vida e, com isso, manter 
os negócios atuais e o auxílio público, atraindo novos investimentos, empresas ou 
pessoas. Posteriormente, a comunidade precisa divulgar suas melhorias e qualidade 
de vida, por meio de uma imagem e de um programa de comunicação vigorosos. 
Por fim o local deve obter o apoio de seus cidadãos, líderes e instituições para 
torná-lo hospitaleiro e entusiasmado com a ideia de atrair novas empresas e novos 
investimentos para a comunidade.

Dentre os quatro itens, os autores fazem referência à infraestrutura e à 
necessidade de “novas atrações” com vistas a atender e atrair visitantes e pessoas 
de um modo geral. Mas quem seriam esses visitantes, essas pessoas? Segundo 
Kotler, Haider e Rein (1994, p. 27-28), esses visitantes podem ser de dois tipos: 
os que visitam a cidade a trabalho e os que não estão a trabalho, destacando-se 
neste segundo grupo, os turistas. Mas não qualquer turista, e sim o turista que 
possa vir a gastar mais por dia de permanência e que, preferencialmente, fique 
mais tempo. Dessa forma, definidos quem se quer atrair, os desejáveis, define-se 
como atraí-los, ou seja, as atrações. Segundo os autores, divulgar a imagem não é 
suficiente para que uma localidade garanta seu desenvolvimento, mas é preciso ter, 
também, características especiais, que podem ser a paisagem natural, a herança 
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histórica traduzida nas suas edificações e aquelas resultantes do investimento 
em monumentos arquitetônicos. 

O que se percebe é que muitas cidades não têm todos esses atributos, essas 
características, consideradas atrativas, sedutoras até. Dessa forma, diversas 
cidades buscam a construção desses atributos o que, muitas vezes, resulta no 
entulhamento, acúmulo de estruturas, num fenômeno que Kotler, Haider e Rein 
(1994, p. 42) denominaram de “estadiomania”, quando se referiram à construção 
de estádios esportivos em diversas cidades americanas, que tiveram grandes 
aportes financeiros com resultados que, em muitos casos, não corresponderam 
às expectativas.

A crítica
Numa crítica mais contundente ao marketing urbano que trata hoje de ven-

der as cidades globais, Muxí (2004, p. 103) afirma que: “a cidade urbantertainment 
deve funcionar 24h sem pausas equanto mais atividades oferecer, melhor. Um 
supermercado de ofertas urbanas que impede que seja vista a homogeneização 
que atingiu as cidades”8. Na visão da autora, as propostas são as mesmas para 
todas as cidades no que diz respeito às edificações, aos arquitetos e aos eventos, 
numa banalização da fórmula preconizada pelo marketing. 

Esse enfoque induz os planejadores a buscarem uma construção de imagem 
dessas cidades muitas vezes associada aos centros históricos recuperados, aos 
monumentos e às edificações de grande impacto visual e às infraestruturas 
urbanas, numa repetição e mesmo cópia de modelos bem-sucedidos de promoção 
das cidades. Muitas vezes, o resultado desse excesso de “ofertas urbanas” leva, 
segundo a autora, a uma “descontextualização”, um descolamento da produção 
arquitetônica da cidade que se pretende modernizar, desenvolver. 

Assim, o arquiteto não contribui para a verdadeira “modernização” das 
cidades, mas apenas para a construção de uma imagem mitológica que as associe 
a um viés cultural e que as faça tornarem-se mais rentáveis por meio do entulha-
mento dos espaços urbanos com edificações e monumentos. Desconsideram-se 
os processos diacrônicos de evolução do sujeito da urbis e o seu meio, resultado, 
sempre, da condensação do tempo e dos fatos históricos.

Silva, M. (2004, p. 4) chama o processo de edificação de paisagens com vistas 
à atração do visitante turista de “cenarização” – mormente de desprezo pelo meio 
resultante do acúmulo sincrônico dos fatos históricos – no qual:

8 Do original em Espanhol: La ciudad urbantertainment debe funcionar 24h sin pausas y ofrecer 
cuantas más atividades mejor. Un supermercado de ofertas urbanas que impide ver la homogenización 
de la que han sido objeto las ciudades. Tradução de Luciano Barbosa.
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Espaço e território são transformados para realçar aspectos visuais que correspon-
dam aos anseios dos turistas de fruição de belas paisagens. [...] da apropriação de 
imagens com o objetivo de compor repertórios de lugares turísticos que possam 
ser mais facilmente identificáveis pelo turista surgem os espaços cenarizados para 
o lazer. Um dos aspectos mais evidentes dessa “cenarização” é uma espécie de 
“arquitetura de fachada” que pode ser identificada por edifícios semelhantes em 
forma, dimensão e partido projetual, mas diferenciados por ornamentos, modificados 
ao sabor da moda ou segundo os temas específicos. Essa produção cênica é ainda 
mais valorizada quando associada a determinadas paisagens naturais e situações 
geográficas peculiares – a figura do chalé de madeira no alto da montanha ou da 
casa rústica coberta com sapé em uma praia selvagem são imagens emblemáticas 
da adequação entre arquitetura e ambiente.

Eis aqui citada, novamente, a reificação das cidades, que faz uso da arqui-
tetura transformando a intenção dos planejadores em algo concreto, edificado, 
que é condição posta como de fundamental importância para o marketing das 
cidades, para a venda do local, para a atração do visitante solvável. Hazan (2003, 
p. 1) acrescenta ainda que os ícones arquitetônicos contemporâneos, da mesma 
forma que os da antiguidade, já surgem com um importante significado, sendo 
erigidos no intuito de revolucionar o conceito do espaço no qual estão inseridos. 
Diz ainda que:

A sociedade informacional em muito auxilia nesse processo, já que os mitos circulam 
na mídia e na rede com grande rapidez, fazendo deles símbolos além das fronteiras 
do espaço local. [...]

Dessa forma, a construção dos ícones contemporâneos faz parte de um Planejamento 
Estratégico, que visa com isso, não apenas revitalizar aquele espaço ou cidade, mas 
capturar novos incentivos que garantam a sua sobrevivência.

Os autores estudados indicam, de uma forma ou de outra, que construir 
monumentos e edificações é uma condição básica para o marketing urbano, portanto, 
fundamental para a efetivação e para o sucesso de planos estratégicos; embora, 
muitas vezes, resultem em fracassos tanto do ponto de vista da construção de 
identidades, como no que se refere às intervenções no espaço urbano. 

Shibaki (2010, p. 5-6) acrescenta que esses ícones podem ser materializados 
como construções de caráter simbólico que têm como objetivos as representações 
simbólica, cultural, econômica, política ou social do espaço, mas que podem, em 
determinadas situações, ser apropriados por agentes hegemônicos do mercado e 
pelo poder público, com o objetivo de divulgar a cidade e atrair fluxos socioeco-
nômicos e turísticos. Desta forma, as cidades criam uma “marca” ou se apropriam 
de um ícone existente, no intuito de despertar a atenção e a curiosidade daquele 
visitante que se pretende atrair. 

Portanto, é uma aproximação entre a arquitetura e o mundo das marcas, 
como diz Arantes, P. (2008, p.175), quando afirma que: “já faz algum tempo que a 
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arquitetura embarcou no universo midiático das logomarcas, a ponto de as obras 
serem concebidas para gerar rendas de um novo tipo, que não apenas a velha 
renda fundiária”. É a arquitetura como marca e instrumento político a serviço 
da acumulação capitalista. Assim sendo, há uma dupla tarefa posta à produção 
arquitetônica: edificar projetos como parte fundamental do PE das cidades, em 
suas diversas nuances e atribuir às cidades uma identidade própria, uma marca 
a ser explorada.

Entende-se que, na opinião dos autores estudados, as escolhas projetuais 
megalômanas, descontextualizadas, que levam à “cenarização” ou ao entulhamento 
dos espaços urbanos, não se dão por mero acaso ou capricho dos arquitetos, mas 
por imposições mercadológicas, dentro de uma nova cultura na qual os produtos 
materiais perdem espaço para os imateriais, para as imagens e símbolos, empobre-
cendo-os de significado social e acrescendo-lhes significados ligados ao consumo. 
Arquitetos e designers confrontam-se com o que Zukin (1991, p. 41) chama de new 
marketculture no qual os desafios a serem enfrentados são muito semelhantes 
àqueles que têm sido colocados aos fabricantes da indústria tradicional. Ou seja, 
o produto industrial deve agregar novos valores que vão além da tradicional mais 
valia de uso, troca ou venda, mas que deve incorporar um novo sentido imaterial, 
intangível, que remete ao mundo das marcas e da publicidade. 

É um processo apontado por Zukin (1996, p. 205) que consiste em transformar 
“[...] a narrativa da cidade moderna em um nexo fictício, uma imagem que é um 
grande embrulho daquilo que a população pode comprar, um sonho de consumo 
visual”. A cidade, fatalmente, embarca numa fantasia quase niilista – pois ainda há 
esperanças – na qual os valores tradicionais depreciam-se e os princípios e critérios 
absolutos dissolvem-se no ar. Se Charles Jenks identifica o “fim” do modernismo 
na implosão do conjunto habitacional Pruitt-Igoe, de Minoru Yamasaki, Irazábal 
(2003, p. 24) observa nos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos um 
momento de inflexão no qual a pós-modernidade explodiu e implodiu sobre todos 
nós apresentando um mundo onde, curiosamente, a destruição das edificações, 
e não a construção destas, abre um novo capítulo na sociedade contemporânea. 

Um novo paradigma está colocado para as metrópoles mundiais: o desen-
volvimento vem por meio de um planejamento calcado no marketing urbano com 
vistas à venda das cidades, o que só se concretiza se essas cidades apresentarem 
atributos naturais ou construídos que atraiam fluxos de capitais e visitantes. 
Desta forma, excluídos os atributos naturais inerentes à paisagem de cada lugar, 
resta às cidades construírem monumentos e edificações que causem impacto 
visual de mensuração subjetiva, numa aproximação com o mundo das marcas e da 
publicidade. Talvez, o maior exemplo dessa arquitetura impactante seja o museu 
Guggenheim de Bilbao, na Espanha, protótipo dessa arquitetura espetacular que 
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dota os lugares de atributos que as particularizam em relação às demais cidades. 
Na descrição de Huxtable (2008, p. 107), percebe-se certo encantamento com a 
construção peculiar:

Não há como esquecer o novo Museu Guggenheim na cidade basca do norte; a massa 
ondulante brilhante em forma de nuvem é a primeira coisa que você vê contra 
as colinas verdes que a envolvem. [...] Projetado pelo arquiteto americano Frank 
O. Gehry, o edifício é mais escultura do que arquitetura. Suas formas abstratas 
exuberantemente curvas e chanfradas, cobertas suavemente por folhas brilhantes 
de titânio prateado, estão ancoradas à terra pelo quente calcário bege Espanhol, e 
suas superfícies brilhantes mudam de cor magicamente com a luz e o tempo. Desde 
que Frank Lloyd Wright completou a espiral de concreto do Museu Guggenheim, em 
Nova York, em 1959, nenhum museu de arte chocou e intrigou tanto os observadores 
ou recebeu tanta publicidade antes da inauguração9.

Entendidas as novas condições postas pelo novo paradigma, cabe aos 
planejadores, financiadores e executores encontrar meios e soluções para a 
implementação das ações planejadas. Aos arquitetos cabe o papel de transformar 
em material aquilo que se pretende que seja imaterial, ou seja, cabe a esses pro-
fissionais tornar palpável e visualizável aquilo que na verdade tem como destino 
tornar-se uma abstração para os sentidos, uma identidade de lugar, um símbolo, 
uma sensação. Daí vem os excessos, a falta de contextualização do edifício com o 
entorno, a megalomania das infraestruturas. Referindo-se ao papel dos arquitetos 
em todo esse processo, Arantes, O. (2012, p. 19) afirma que “a máquina urbana de 
crescimento” é ideológica e é movimentada pelos encarregados de promover o 
desenvolvimento das cidades, os urban imagineers dos lugares. Afirma ainda que: 

Nestas circunstâncias não é de estranhar que o arquiteto-urbanista tenha se tornado 
um dos operadores-chaves desta máquina, reunindo num só personagem o manager 
(o planejador-empreendedor identificado por Peter Hall) e o ‘intermediário cultural’ 
(Bourdieu foi o primeiro a assinalar a existência deste personagem) – fração de classe 
fornecedora de bens e serviços simbólicos, cuja trajetória ascendente é reveladora 
do atual culturalismo de mercado.

Percebe-se, na visão dos autores, que a cartilha moderna foi rasgada, suas 
receitas homogeneizantes foram queimadas e as fórmulas esquecidas. O espe-
táculo urbano via novas edificações ou antigos marcos arquitetônicos, nesse 

9 Do original em inglês: THERE IS NO WAY TO MISS THE new Guggenheim Museum in this northern 
Basque city; the billowing mass of lustrous, cloudlike forms is the first thing you see against the 
surrounding green hills. […] Designed by the American architect Frank O. Gehry, the building is more 
like sculpture than architecture. Its exuberantly curved and canted abstract shapes covered in softly 
gleaming sheets of silvery titanium are anchored to the earth by warm beige Spanish limestone, their 
shimmering surfaces changing color magically with the light and weather. Not since Frank Lloyd 
Wrightcompleted the concrete spiral of the Guggenheim Museum in New York in 1959 has an art 
museum so shocked and intrigued observers or received so much preopening publicity. Tradução 
de Luciano Barbosa.
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mundo-cenário que se pretende racionalmente tornar vendável, surge como 
redentor da cidade, mas, simultaneamente, tira dessa cidade a qualidade que lhe 
é inerente, peculiar. Rouba o que os lugares têm de especial e que os diferenciam 
uns dos outros: a arquitetura como resultado do tempo e do conhecimento acumu-
lados, que revela em cada parede, porta ou esquina a verdadeira “cara” que cada 
cidade, grande ou pequena, tem. Perde-se, assim, o sentido do lugar construído 
historicamente como sítio de interesse para a visitação, entendido como resultado 
subjacente de uma memória coletiva que constrói o lugar simbólico. E perde-se, 
também, pela falta de contextualização dos novos prédios, malgrado a intenção 
dos seus projetistas de produzir novos ícones/marcas urbanos. 

A visão crítica e pessimista de muitos dos autores estudados até o momento 
talvez não revele o fenômeno por inteiro, desconsiderando as nuances dos usos 
e interpretações post factum das construções. Podem acertar na forma mais 
abrangente do entendimento do fenômeno, mas, às vezes, erram nas análises 
dos resultados. Uma ponte, por exemplo, mesmo que fora de contexto ou escala, 
ainda tem sua funcionalidade inerente de vencer vãos intactos, mormente seus 
“defeitos”. Pode também constituir-se numa nova marca para um determinado 
lugar, mesmo que essa marca venha como apropriação do fato consumado e não 
como pressuposto estratégico. Há muito de uma ponte que é somente uma ponte.

A seguir, pretende-se verificar como o fenômeno aqui abordado, relativo 
à confecção dos planos estratégicos com base no PE para as cidades, ocorreu em 
Natal. Pretende-se verificar se os planos elaborados para a cidade e sua Região 
Metropolitana seguiram o receituário do PE em conformidade com as prescrições 
dos autores abordados até o momento. Entende-se também como interesse da 
presente pesquisa, verificar se esses planos contemplam o seguinte aspecto já 
abordado no escopo do presente estudo: a produção de edificações e monumentos 
icônicos com vistas à construção de uma identidade ou marca para Natal, dentro 
de um processo de fabricação de atributos vendáveis e de transformação da cidade 
de Natal em mercadoria.
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Planos estratégicos para Natal e 
sua Região Metropolitana

Entende-se que as novas questões urbanas abordadas até o momento têm tido 
reflexos, no Brasil, de um modo geral, e, em Natal, de forma peculiar. Silva, 
A. (2006, p. 285) afirma que no Brasil as consequências da globalização e da 
pós-modernidade foram sentidas no final dos anos 1980, “[...] orientando de 
maneira localista os investimentos e soluções urbanas a serem implementados”. 
Ainda segundo o autor, retoma-se, em Natal, os discursos sobre a cidade, numa 
perspectiva de construir uma “outra cidade no futuro”, com vistas ao progresso 
e à ordem urbanos. Assim, o “[...] discurso não pode mais se valer dos mesmos 
elementos que outrora (no início do século XX) foram utilizados; faz-se necessário 
recriar o velho mito do progresso a partir de cores e atores novos, definidos nos 
chamados Planos Estratégicos [...]”.

Nessa nova visão de planejamento e gerenciamento urbanos têm sido ela-
borados, nas últimas décadas, por iniciativa pública e/ou privada, planos estra-
tégicos que – acredita-se – têm como um dos objetivos inserir Natal e sua Região 
Metropolitana na competição urbana da qual fazem parte diversas cidades do 
mundo, buscando diferenciar as cidades abrangidas dentre as diversas capitais 
turísticas brasileiras. O que se busca nesse momento é identificar se a construção 
dos ícones urbanos e dos atributos vendáveis está presente como objetivo a ser 
atingido nesses planos, e se os mesmos seguem o receituário do PE para as cidades. 

Há, notadamente, os seguintes documentos de referência identificados até 
o momento: 

a. Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio (FIERN, 1999);

b. Natal 2015: Bases Referenciais para o Planejamento Estratégico da Região 
Metropolitana do Natal (NATAL, 2000);

c. Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável para a Região Metropolitana 
de Natal: Natal Metrópole 2020 (GOVERNO DO ESTADO DO RN, 2006). 
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Em linhas gerais, e com diferentes ênfases, esses planos identificam o 
turismo como questão central para o desenvolvimento da RMN. Indicam ações, 
implementação de infraestruturas, oportunidades e desafios que devem ser 
considerados com vistas ao incremento e fortalecimento do movimento turístico, 
identificado como de fundamental importância para a economia da cidade e do 
RN. Paradoxalmente, como afirma Fonseca (2005, p. 234), até meados da década de 
2000, não havia um documento específico que estabelecesse diretrizes, objetivos 
e estratégias que visassem uma política pública estadual para o turismo. No 
entanto, a autora identifica algumas ações e estratégias implementadas pelo poder 
público do RN, com vistas a promover o crescimento e a expansão do turismo no 
estado, dentre as quais se destacam: o investimento em infraestruturas básicas 
e a promoção e divulgação do produto turístico potiguar nos mercados nacional 
e internacional, com ênfase na cidade de Natal.

Não é difícil compreender o porquê de todo o empenho estatal e da iniciativa 
privada na comercialização dos atrativos turísticos da Cidade do Sol por meio de 
um planejamento elaborado e formalizado em planos com abordagem geral, ou 
mesmo por meio de ações fora desse contexto. 

De acordo com Ferreira, Silva e Fonseca (2009, p. 115-116), o turismo tem 
assumido um papel cada vez maior na economia internacional, pela diversificação 
de sua cadeia econômica que envolve prestação de serviços, como alimentação 
e transportes e o imobiliário. Argumentam ainda os autores que o turismo tor-
nar-se-á protagonista na economia mundial até 2020 com uma movimentação de 
dois trilhões de dólares anuais e que, no Brasil, o crescimento do fluxo de turistas 
estrangeiros tem sido significativamente acima da média mundial. 

O crescimento da importância do turismo internacional na economia brasi-
leira tem levado a uma série de empreendimentos imobiliários que visam à atração 
do capital internacional. Em particular no litoral do RN, o turismo promove uma 
dinâmica que é “[...] constituída por um conjunto de fatores que impulsionam as 
atividades capitalistas de produção espacial na figura de empreendimentos como 
loteamentos [...], condomínios fechados [...], condomínios verticais, entre outros” 
(FERREIRA; SILVA; FONSECA, 2009, p. 126).

Os atributos vendáveis
Edificações e monumentos podem conferir atributos às cidades tornando-as 

vendáveis sob o ponto de vista desse novo empreendedorismo urbano. Percebe-se 
que os investimentos em monumentos e edificações no município de Natal podem 
ter sido motivados por um desejo de diferenciá-la de outras cidades, no sentido 
de buscar atrair o fluxo turístico e de investimentos, revelando-se como uma 
forma de conquistar uma ampla adesão social, o que se considera como parte 
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da “espetacularização” dos empreendimentos urbanos, condição necessária e 
indispensável ao sucesso dos planos, como visto anteriormente. Em Natal (2000), 
observa-se a preocupação dos planejadores com o aspecto relativo aos atributos 
vendáveis quando dizem que: 

Do ponto de vista estratégico, enfim, é fundamental apontar para a importância 
política de se desenvolver o turismo cultural, envolvendo desde as atividades 
de restauração de logradouros e edifícios históricos, a dinamização de museus 
como espaços didático-culturais, a sinalização cultural de todo o sítio histórico, a 
disseminação e popularização da memória da cidade e seu entorno, entre outras 
ações destinadas ao fortalecimento da identidade cultural do povo potiguar.Esta é, 
sem dúvida, a principal diretriz no que se refere à consolidação da cidade do Natal 
como destino turístico.

Sánchez (1999, p. 124), referindo-se a este fenômeno de forma geral, diz que 
novas estruturas urbanas desse tipo representam para as cidades elementos de 
coesão patriótica e que o “lançamento de novidades” passa a fazer parte do ima-
ginário dos cidadãos, “[...] que esperam com ansiedade e recebem com curiosidade 
as inovações, com uma aparente aprovação consensual delas”. Essas novidades 
urbanísticas e arquitetônicas, inclusive as renovações, têm sido parte da rotina 
da cidade de Natal nos últimos 30 anos. 

Desde a inauguração da Via Costeira, no início dos anos 1980, passando 
pela construção da Ponte Newton Navarro nos anos 2000, até a conclusão das 
obras do estádio Arena das Dunas, foram diversos os lançamentos que fazem (ou 
fizeram) parte do imaginário da população local. Sanchez (1999, p. 124) argumenta 
que esse tipo de empreendimento se constitui em “[...] marcos representativos, 
espetacularizados, da ‘cidade que não para de inovar’[...]”. Aqui a autora refere-se 
à cidade de Curitiba, mas bem poderia estar fazendo alusão a Natal. Ao registrar 
a inauguração da Ponte Newton Navarro, em 2007, o jornal Tribuna do Norte10(21 
de novembro de 2007) elaborou o seguinte texto: 

Observando o público era possível ver alguns apontando para a ponte, admirados 
com o desenho sinuoso da gigantesca estrutura. ‘É muito bonita. E vai ser muito 
importante pra gente’, exclamou o estudante Rafael da Silva, de 17 anos, que veio 
de Parnamirim com a família. Ele conta que todossaíram do município para ver a 
nova ponte.

Ouve-se aqui uma das vozes que ecoam na cidade os slogans e apelidos 
da citada ponte: A Ponte de Todos, a ponte que vai unir Natal de norte a sul, e 
outros atribuídos pela população ou mesmo pelo poder público. Este é o apelo 

10 Deste ponto em diante, as citações às matérias não assinadas publicadas em jornais, 
impressos ou eletrônicos serão feitas mencionando o nome do jornal seguido da data de 
publicação. Já as matérias assinadas serão citadas pelo nome do jornalista autor do texto 
seguido do ano da publicação. 
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ao patriotismo de cidade de que se falou anteriormente, que não admite críticas 
e que busca o consenso entre os cidadãos, desconsiderando outras versões que 
não aquelas adequadas à implementação das diretrizes adotadas pelos gestores 
públicos e pela iniciativa do capital, notadamente o capital imobiliário e o da 
indústria do turismo.

Neste escopo, Debord (2003, p. 14) faz uma crítica incisiva ao espetáculo 
como ferramenta pela busca ao consenso quando diz: 

O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu 
instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra 
todo olhar e toda consciência. Por ser algo separado, ele é foco do olhar iludido e 
da falsa consciência; a unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem 
oficial da separação generalizada.

Ou seja, retoma-se aqui a crítica anteriormente vista ao caráter excludente 
do PE, quando se percebe que a busca pelo discurso unificado certamente exclui os 
discordantes, os não patriotas, causando uma separação entre este grupo e aqueles 
cooptados pelo discurso estrategicamente elaborado. Ao impregnar de ideologia 
suas realizações em concreto e aço, os gestores tentam, pragmaticamente, passar à 
população uma visão de como fazer a cidade, de como construí-la de forma coerente 
e harmônica, embora tais conceitos façam parte muito mais do ideário das elites 
políticas e econômicas, do que da coletividade. No discurso de inauguração da 
citada Ponte, arquétipo e emblema de uma infraestrutura utilizada e explorada 
politicamente, a então governadora Wilma de Faria11 (2003-2010) afirmou, segundo 
reportagem do site de notícias nominuto.com, assinada por Alexandre (2014):

Somente em um instante a governadora deixou de lado a diplomacia e partiu para 
o ataque. Foi quando se referiu aos críticos da obra. Um recado com endereço 
certo para a oposição. “Uns poucos fizeram muito barulho, não sei se por inveja ou 
só por ser do contra”, alfinetou. E, dirigindo-se às pessoas que acompanhavam a 
solenidade, arrematou: “O importante é que nós vencemos, vocês venceram”. Em 
seu discurso, a governadora declarou que vê na ponte Forte-Redinha mais que uma 
obra de engenharia. “A ponte representa a busca por justiça social e pela melhoria 
da qualidade de vida do povo”. Em seguida, disse que não é a “dona” da ponte. “A 
obra não é minha é de todos vocês”.

Nessa perspectiva de construção do discurso político hegemônico, vencedor, 
que busca a coerência, a harmonia e, porque não, a cumplicidade popular, enxer-
gadas numa paisagem estrategicamente construída e considerados os aspectos da 
gestão urbana voltados para a atração do visitante, observa-se também o marketing 
da qualidade de vida, que se destaca como um dos atributos apresentados pelas 
cidades para que se qualifiquem como jogadoras nos cenários nacional e interna-
cional da competição urbana. Isso também pode ser observado nas afirmações de 

11 Ver quadro dos governadores do RN e dos prefeitos de Natal no Apêndice C.
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Compans (1999, p. 93), que indicam que as cidades são pontos nodais para o capital 
internacional, que busca, para instalar-se, qualidade de vida, infraestrutura de 
comunicações e serviços, entre outras facilidades. Diz ainda a autora que os atores 
políticos e econômicos locais 

[...] deverão elaborar uma estratégia de antecipação aos novos requerimentos da 
economia global e da competitividade internacional, promovendo transformações 
na infraestrutura urbana, na qualidade de vida e na formação de recursos urbanos, 
aliada a uma estratégia de marketing urbano que promova a cidade no exterior.

Observa-se, empiricamente, que o marketing promovido pela cidade de 
Natal tem enfatizado a qualidade de vida como ponto forte de atração tanto para 
o capital estrangeiro como para o turismo nacional e internacional, buscando 
transformar Natal num ponto nodal diferenciado dentre as diversas capitais 
turísticas brasileiras. Lopes (1998, p. 40-42) classifica as grandes metrópoles e as 
metrópoles regionais como “cidades nódulos”, caracterizadas pelas diferentes 
especializações na produção de bens e serviços e pelos diferentes níveis de inserção 
na economia global. Numa das classificações, destaca:

As cidades nódulos de mercados especializados integram-se através de vocações 
orientadas para o consumo como, por exemplo, Las Vegas e Monte Carlo, como 
centros de entretenimento e jogo; Cannes, Honolulu, Orlando, Punta del Leste e 
Cabo Frio, como centros de turismo temporário e permanente; Tampa e Nice como 
residência de aposentados; e várias outras. (LOPES, 1998, p. 41).

A cidade de Natal, também chamada de Cidade do Sol, na busca por tornar-se 
uma dessas cidades nódulos, pelo menos em termos regionais, é oferecida como 
mercadoria da forma como Vainer (2002, p. 78) nos apresenta: 

Talvez esta seja, hoje, uma das ideias mais populares entre os neoplanejadores 
urbanos: a cidade é uma mercadoria a ser vendida, num mercado extremamente 
competitivo, em que outras cidades também estão à venda. Isto explicaria que o 
chamado marketing urbano se imponha cada vez mais como uma esfera específica e 
determinante do processo de planejamento e gestão das cidades.

Em relação ao patrimônio material e imaterial, identificado como importante 
aspecto incorporado ao marketing urbano produzido pela cidade de Natal, perce-
be-se que tem se intensificado, nos últimos anos, ações no sentido de preservar e 
revitalizar seus prédios e sítios de valor histórico e arquitetônico. 

Dentre as iniciativas levadas a cabo, com ou sem a participação dos gover-
nos estadual e federal, podem ser citadas: a revitalização do Bairro da Ribeira, 
o segundo bairro mais antigo de Natal; a recuperação de prédios do chamado 
Corredor Cultural12 e outros localizados em outros pontos da cidade; o incentivo ao 
turismo nos bairros da Cidade Alta e Ribeira; programas de registro e classificação 

12 Prédios da Avenida Câmara Cascudo, na Ribeira.
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das edificações e monumentos, como o Programa Monumento do Ministério da 
Cultura, implementado localmente pela Fundação José Augusto; e o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas13. São, de fato, medidas 
objetivas que tiveram maior ou menor êxito, mas que caracterizam a valorização 
do patrimônio arquitetônico da cidade em que pese todas as ameaças que pairam 
sobre esse patrimônio.

Nesta pesquisa, que tem como objeto de estudo os monumentos e as edifi-
cações, os aspectos da qualidade de vida e do patrimônio cultural material serão 
considerados como parte do contexto geral do city marketing, entretanto, ênfase 
será dada ao objeto arquitetônico.

Os planos e projetos estratégicos elaborados 
para a Região Metropolitana de Natal

Como dito anteriormente, de acordo com Lopes (1998, p. 84), de um modo 
geral, os planos estratégicos têm seguido o Modelo de Harvard e têm levado em 
conta os modelos de Administração de Participantes e da Prática Comunicativa. 
É o que se percebe no Plano Estratégico Natal 2015 (NATAL, 2000) quando fala 
de Ações Catalizadoras, no capítulo sobre a Metodologia adotada no estudo, que 
nada mais são do que ações que têm como foco “[...] articular e organizar todos 
os agentes sociais, públicos e privados, além de definir o seu papel no contexto do 
projeto Natal 2015, de modo a obter contribuições técnicas, autênticas e legítimas”. 
Essas ações caracterizam a identificação dos participantes e dos atores envolvidos, 
preconizada pela Administração de Participantes, propondo, em sua essência, a 
participação coletiva nas discussões, conforme define a Prática Comunicativa. E 
mais, os consultores apelam para a razão e deixam claro que essa racionalidade 
está baseada em intenções que devem ser negociadas num processo de construção 
coletiva e que estão no cerne da formulação da Prática Comunicativa. Afirmam 
eles que:

Percebe-se, assim, que o “Natal 2015” está estruturado de maneira a poder sempre 
operar com dados reais e legítimos, provenientes da própria sociedade consultada 
e estudada, de modo que o teórico e o planejado possam ensejar ações eficientes 
que estejam realmente a serviço dos principais anseios sociais contemporâneos e 
projetados. Tudo isso calcado em um processo que não prescinde da boa ciência que é 
aquela que se mantém produtiva para sua sociedade e para sua cultura. (NATAL, 2000).

13 De acordo com o jornal Tribuna do Norte (13 de setembro de 2013, p. 7), o programa tem 
como objetivos “[...] revitalizar o patrimônio histórico, impulsionando o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural de 44 cidades em 20 estados do Brasil”. Ainda de acordo com 
o jornal, serão restauradas, recuperadas ou reabilitadas diversas construções históricas 
em Natal, entre as quais podem ser citadas: a Fortaleza dos Reis Magos, O Teatro Alberto 
Maranhão e 13 praças do chamado centro histórico da cidade.
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Em Natal Metrópole 2020 (GOVERNO DO ESTADO DO RN, 2006, Produto 1-1, 
p. 9) percebe-se as mesmas diretrizes voltadas à participação dos diversos atores 
envolvidos no capítulo inicial do Plano. Quando falam em Metodologia Participativa, 
os consultores deixam clara a importância da identificação e participação dos 
diversos segmentos sociais envolvidos, que têm, segundo eles, “[...] influência 
marcante no processo decisório relacionado com as ações e as propostas nele 
contidas”. 

Dizem ainda que os procedimentos metodológicos adotados contemplam 
uma forte relação entre os trabalhos técnicos e a visão política, e que deve ser 
explicitada na Rede de Atividade que deve expressar a totalidade dos trabalhos 
desenvolvidos nos seminários, “[...] nos quais se pretende apresentar, discutir e 
validar os produtos intermediários e finais dos estudos que serão elaborados no 
decorrer do processo final de montagem do plano estratégico” (GOVERNO DO 
ESTADO DO RN, 2006, Produto 1-1, p. 9). Claramente, os consultores chamam os 
envolvidos à participação, à abertura do debate e à construção do consenso numa 
clara alusão à teoria da Prática Comunicativa e ao modelo da Administração de 
Participantes.

Em relação ao Plano Natal Terceiro Milênio (FIERN, 1999), percebe-se em 
sua gênese os preceitos da Escola de Harvard, como nos demais, quando se utiliza 
da matriz FOFA. No entanto, o Plano apresenta características de um outro tipo 
de método que não foi visto anteriormente. Ao que parece, seus consultores se 
utilizaram, principalmente, da Análise Competitiva, que parte do princípio que 
o “[...] Planejamento Estratégico deve levar em consideração a força dos clientes 
e dos fornecedores, a ameaça de produtos substitutos ou novos concorrentes, o 
nível de competição e as barreiras de entrada e saída” (LOPES, 1998, p. 82). É o 
que se percebe logo na sua introdução quando dizem os planejadores farão um 
diagnóstico a partir das “oportunidades motrizes” para o desenvolvimento do 
RN que são a fruticultura, o polo gás-sal e o turismo. Analisam também as possi-
bilidades de inserção do RN no mercado internacional e o que deve ser buscado 
para que essa inserção se concretize.

Em seguida, os planos abordados serão detalhados e terão seus diagnósticos, 
diretrizes e recomendações explicitados.

Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio
O Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio foi idealizado e executado pela 

Federação das Indústrias do Estado do RN (FIERN) em 1999e elaborado pela Estudos 
e Engenharias de Processos LTDA como forma de elaboração de um planejamento 
para os municípios da RMN, tendo em vista o crescimento acelerado dos municípios 
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envolvidos, bem como a perspectiva da implantação de projetos de impacto na 
região. Não é, portanto, de iniciativa de um órgão público. 

Nesse caso, o capital se coloca à frente das iniciativas voltadas aos processos 
sociais transformadores, assumindo o papel destinado ao Estado, quer pela via 
desenvolvimentista e tecnocrática, quer pelo entendimento das questões urbanas 
via discurso político. É possível identificar nesse Plano elementos que, de acordo com 
Bouinot e Bermils14 (1995, p. 13-14 apud LIMA JÚNIOR, 2010, p. 68-69), diferenciam 
os planos elaborados pelo setor público daqueles elaborados pelo setor privado, ou 
seja: o Plano pouco cita as questões socioculturais envolvidas no processo, o que 
desconsidera a diversidade de atores envolvidos na construção e implementação do 
Plano; trata claramente o espaço urbano como um recurso natural a ser explorado 
como fonte de “vantagem competitiva”; e prega, claramente, a eficácia nas medidas 
sugeridas bem como as diretrizes apontadas, em detrimento de questões outras 
como justiça social e diminuição das desigualdades entre os cidadãos envolvidos.

De início diagnostica oportunidades que possam gerar desenvolvimento para 
a RMN, então com seis municípios. Indica projetos necessários para a evolução 
da infraestrutura, dimensiona os investimentos e traça o rumo das negociações 
político-institucionais para viabilização do Plano. Trabalha com vocações muni-
cipais e demandas urbanas, levando em conta a sustentabilidade (meio ambiente). 
Identifica, como dito, as três principais forças motrizes para o desenvolvimento do 
RN: petróleo e gás, fruticultura e turismo. Da matriz FOFA apenas cita as forças, 
não citando, de início, as oportunidades, fraquezas e ameaças. Indica também a 
necessidade da mediação governamental para a viabilização do Plano, alertando 
para uma nova postura governamental necessária para o seu sucesso, conforme 
aponta Lopes (1998, p. 164).

A partir do Capítulo 2, avalia as principais capacidades motrizes da economia, 
começando pela fruticultura e polo gás-sal. Em seguida, analisa o turismo nos 
seguintes aspectos: identifica o turismo no Brasil como um grande filão já explorado, 
mas com muito potencial de crescimento; também identifica esse potencial no RN, 
embora incipiente frente aos principais destinos da Região Nordeste; identifica 
também o estado como polo de atração em função das belezas naturais; uma 
infraestrutura – a BR-101 – como importante fator para o desenvolvimento do 
turismo; apresenta como importantes os investimentos em infraestruturas, citando 
o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante considerado como fator impulsionador do 
turismo no futuro e indica o provável esgotamento do Aeroporto Augusto Severo 
na sua capacidade em receber passageiros num futuro próximo. 

14 BOUINOT J.; BERMILS, B. La gestion stratégique des villes: entre competition et cooperation. 
Paris: Armand Colin, 1995.
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O Plano demonstra preocupação em definir as bases para o desenvolvimento 
da Grande Natal citando, inicialmente, a infraestrutura viária e o Porto de Natal 
como um desafio a esse desenvolvimento, associado à oportunidade de incrementar 
o turismo voltado às belezas naturais. Neste ponto, a matriz FOFA (LOPES, 1998) 
aparece mais nitidamente.

 Prescreve também um macrozoneamento e uso do solo para a RMN, levando 
em conta o crescimento populacional e as consequentes demandas por serviços, 
dentre outras, condicionado pelas bacias hidrográficas, pelo uso do solo agrícola 
e pela cobertura vegetal. Trata ainda: da infraestrutura de saneamento e drena-
gem; dos resíduos sólidos urbanos; da infraestrutura de transportes; do Porto de 
Natal, tendo em vista a fruticultura; da infraestrutura aeroportuária, quando 
cita novamente como oportuna a construção do Aeroporto de São Gonçalo; e do 
sistema de rodovias na Grande Natal, que considera ser de boa qualidade. Ainda 
com relação ao turismo, no Capítulo 7, identifica os pontos fracos, dentre os quais 
limpeza e segurança. Um melhor marketing para Natal é apresentado como uma 
recomendação, tendo sido citado em pesquisa realizada por meio de entrevistas 
feitas com os turistas.

Constam ainda no Plano recomendações quanto à construção de parques 
temáticos e complexos de entretenimento em Natal, inclusive no que diz respeito 
ao tipo de visitante/turista/consumidor desejado. Os planejadores explicitam 
em documento oficial o caráter excludente do PE para as cidades, como visto 
anteriormente. Recomendam no Capítulo 7, item 7.2.1, a construção do seguinte 
equipamento:

Complexo de Entretenimento - Parque Temático

Segundo trabalho realizado pela White Waters, fundamentado em estudos específicos 
de mercado, foi identificado elevado potencial para implantação imediata de um 
complexo turístico de entretenimento com parque temático, shopping, restaurantes 
e outras facilidades, na área de influência considerada, [...]. O trabalho considerou:

Projeção de público com a exclusão da população de mais baixo poder aquisitivo 
(classe E) (grifo nosso).

O Plano trata de sugerir outras estruturas de suporte ao turismo, como o 
Complexo de Entretenimento - DowntownPier, que é uma proposta voltada para 
construção de um empreendimento turístico na região portuária de Natal, inte-
grando o sistema aquaviário local com um Centro Náutico de Recreação e um 
terminal de passageiros para desembarque de navios turísticos internacionais, 
incluindo área de shopping, restaurantes e outras facilidades. Neste ponto, o Plano 
cita a necessidade da construção de uma nova ponte sobre o rio Potengi, que mais 
tarde viria a ser a Ponte Newton Navarro, dentro da perspectiva de transformações 
viárias na área da intervenção. Informam os planejadores que: 



Ícones urbanos na cidade de Natal

64

Projetos de natureza similar têm tido bastante sucesso em outras cidades do Brasil e 
exterior, auxiliando o processo de revitalização de áreas anteriormente decadentes. 
No caso de Natal, idealiza-se que toda a área do porto de Natal seja revitalizada 
incluindo também neste caso, o sítio histórico da Ribeira. (FIERN, 1999, p. 7.13).

Aqui, indicam a preservação e revitalização do patrimônio histórico como 
importante atributo da cidade para o incremento ao turismo. O Plano cita ainda 
a urbanização como importante questão a ser considerada, com ênfase em inter-
venções nas praias da RMN:

A urbanização de áreas com elevado potencial turístico é importante requisito para 
atração de visitantes e estímulo para esta atividade econômica. Estão previstas 
intervenções dessa natureza em diversas dessas áreas na Região da Grande Natal, 
englobando obras como arborização de vias e parques, construção de calçadões para 
pedestres, padronização de barracas de praias, construção de sanitários públicos, 
pavimentação e iluminação de ruas e outras. (FIERN, 1999, p. 7.13).

Finalmente, o marketing é considerado como importante fator de divul-
gação das localidades com vistas à associação destas com as belezas naturais e 
peculiaridades culturais:

Embora com participação ainda pequena, o mercado internacional não deve ser 
relegado e ações promocionais realizadas no exterior também devem ser realizadas. 
Deve-se lembrar que, principalmente neste caso, a imagem do estado a ser repassada 
deverá refletir tanto a realidade local preservando os valores éticos e culturais, 
como atender as expectativas do visitante. (FIERN, 1999, p. 7.18).

O Plano recomenda ainda a divulgação com uso intensivo do logotipo sím-
bolo da marca Natal – Cidade do Sol, com o objetivo de difundi-lo em larga escala 
associando-o aos atrativos locais, “[...] de forma a proporcionar o não esquecimento 
da inclusão do Rio Grande do Norte nos roteiros turísticos planejados”.

Natal 2015: Bases Referenciais para o Planejamento 
Estratégico da Região Metropolitana do Natal

O Plano Natal 2015 foi elaborado pela Prefeitura de Natal, numa das gestões da 
prefeita Wilma de Faria (1989-1992/1997-2002), e apresentado à sociedade no ano 2000. 
Por ter sido elaborado pelo setor público, e ainda de acordo com as considerações 
de Bouinot & Bermils (1995, p. 13-14 apud LIMA JÚNIOR, 2010, p. 68-69), percebe-se 
que o Plano aborda de forma explicita: as questões relativas às tradições culturais, o 
espaço como “objeto da ação” ou da intervenção proposta, o desenvolvimento social 
e a qualidade de vida, entre outras preocupações. São aspectos que o diferenciam, 
claramente, do Plano já analisado construído pelo setor privado.

O Plano, na sua Apresentação, expõe a cidade como espaço de transformações 
sociais e da cidadania. Reconhece a ascensão do poder local, mas o considera 
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ainda submetido ao nacional, no caso brasileiro, embora reconheça a emergência 
do poder municipal já que, então, 70% da população do país vivia nas cidades. 
Opta pela visão progressista e solidária em detrimento da elitista e conservadora 
e apresenta dois desafios importantes:

[...] assegurar a todos os natalenses condições mínimas de bem-estar, revertendo 
o atual quadro de exclusão social a que está relegada uma parcela expressiva da 
população, e implementar um plano de desenvolvimento integrado, capaz de elevar 
a qualidade de vida das populações dos municípios da Região Metropolitana, elimi-
nando o cinturão de pobreza construído nas últimas décadas. (NATAL, 2000, p. 2).

É voltado, portanto, para o desenvolvimento social, a qualidade de vida da 
população e conta, para sua execução, com os três setores da sociedade: iniciativa 
privada, poder público municipal e sociedade civil organizada. O Plano, em sua 
introdução, alicerça seus argumentos na obra “A Questão Urbana”15, de 1972, 
de Manuel Castells. Reconhece a importância de Natal dentro da sua Região 
Metropolitana e apresenta o PE como importante ferramenta para antecipação 
e priorização na definição e execução de políticas públicas nas áreas da saúde, 
do saneamento básico, da habitação, da segurança pública, dos transportes, do 
emprego, entre outras.

Destacam-se os seguintes eixos estruturantes dentro do escopo de interesse 
do presente estudo:

Turismo
O sistema turístico da região é apresentado em diversas estatísticas sobre 

o fluxo turístico nacional e internacional, com ênfase no seu potencial de cres-
cimento, no perfil do turista e na razão que os traz à região, com o objetivo de 
aprimorar a oferta e o aumento do consumo. Indica também que o sistema deve 
valorizar a cultura do povo potiguar nos seguintes aspectos: sítios históricos, 
museus, arquitetura, folclore, artesanato e gastronomia, entre outros.

Cultura
No que se refere à cultura é recomendada a elaboração de um plano de promoção 

que estimule a produção local, que deve ser integrada às produções estadual, regional 
e nacional, numa perspectiva de universalização do produto cultural da cidade. Indica 

15 Segundo Arantes, P. (2009, p. 107), nesta obra, Castells procura mostrar a questão urbana 
como um processo de reprodução social da força de trabalho. A cidade é analisada como 
espaço da vida cotidiana e como esfera de consumo, que se distinguem dos espaços de 
produção propriamente ditos. Na visão do autor, o conflito central não ocorre mais entre 
capital e trabalho, mas entre trabalhadores, de forma coletiva, e o Estado como agente que 
conduz à ideologia da planificação.
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a necessidade de infraestruturas capazes de receber eventos diversificados, inclusive os 
internacionais. O Plano também indica como fundamental considerar as manifestações 
culturais como parte importante na composição do produto turístico, tendo em vista 
a riqueza e diversidade dessas manifestações, traduzida no artesanato, no folclore, 
no cordel, nas danças e cantorias. Refere-se também ao patrimônio arquitetônico, às 
praças e aos museus como ingredientes na formação do produto turístico. 

No Capítulo Necessidades Econômicas, o Plano refere-se à composição de 
um mix no qual turismo e cultura são somados.

Assim, a composição Natureza/Museu ou Natureza/Espetáculos culturais pode ser 
um mix adequado. Isso torna claro este conceito fundamental para o marketing 
turístico: mix como uma combinação determinada de ‘Produtos’ turísticos. (NATAL, 
2015, p. 11).

Ressalta o Plano que esse mix já se mostrou eficaz em outras localidades 
no Nordeste e que esta possibilidade deve ser investigada mais a fundo.Ainda no 
Capítulo Necessidades Econômicas, ressalte-se:

O turismo cultural
Apresentado como “estratégico” e, para seu incremento, devem ser 

observadas: 

[...] as atividades de restauração de logradouros e edifícios históricos, a dinamização 
de museus como espaços didático-culturais, a sinalização cultural de todo o sítio 
histórico, a disseminação e popularização da memória da cidade e seu entorno, 
entre outras ações destinadas ao fortalecimento da identidade cultural do povo 
potiguar. (NATAL, 2000, p. 12).

O Plano explicita que esta diretriz que trata do turismo cultural é, inequi-
vocamente, a principal diretriz para que se obtenha a consolidação de Natal como 
destino turístico nacional e internacional.

A preservação e a restauração
É indicada a preservação do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico, 

com ênfase na revitalização do bairro histórico da Ribeira. Para tal, é recomendada 
a restauração e o tombamento de prédios, especialmente a Estação Ferroviária e a 
antiga Estação Rodoviária, ambas no bairro da Ribeira, além de outras edificações. 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável para a 
Região Metropolitana de Natal: Natal Metrópole 2020

Tendo em vista o processo de “metropolização” verificado no RN e comandado 
por Natal, o Governo do RN, por meio da Secretaria de Planejamento, encomendou 
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à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), e à Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável com horizonte definido até o ano de 2020. O Plano contou com a 
coordenação geral das Professoras Maria do Livramento M. Clementino, da UFRN, 
e Tânia Bacelar de Araújo, da UFPE.

No Produto 1, informa-se que o Plano visa o desenvolvimento da RMN, capaz 
de fortalecer a base produtiva e geração de empregos, visando a melhoria de vida 
da população e a preservação do meio ambiente. É reconhecida a importância na 
consideração das questões comuns aos diversos municípios da RMN, o processo de 
conurbação que atinge esses municípios e o crescimento demográfico da região.

Frente a esses processos, indica que, ao lado das propostas de projetos e 
diretrizes, seja adotado um modelo de gestão que considere os atores sociais 
metropolitanos e técnicos envolvidos. Tem como objetivo geral a elaboração de 
um Plano Estratégico para a RMN, para o período de 2007 a 2020.

Inicialmente, define as seguintes diretrizes que orientaram os trabalhos 
na confecção do Plano: 

a. Desenvolvimento sustentável na concepção da comissão de Brundtland16;

b. Entendimento da complexidade das múltiplas dimensões da realidade 
econômica e social da região-alvo;

c. Metodologia participativa que deve contar com a colaboração dos diversos 
atores envolvidos, num processo que correlaciona à visão técnica e a discussão 
política (técnico-político);

d. Entendimento do processo de descrição e análise, que, ao lado da síntese 
e da interpretação, são de fundamental importância para o conhecimento 
da realidade da RMN;

e. A contextualização da RMN tendo em vista a identificação dos condicionantes 
positivos (oportunidades) e negativos (ameaças) que interferem na metrópole;

f. Concepção das trajetórias mais prováveis e visão do futuro;

g. Finalmente, o conteúdo do Plano que são as diretrizes, os projetos, os 
instrumentos de política e as propostas de modelo de gestão metropolitana. 

16 “Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um relatório 
inovador intitulado Nosso Futuro Comum – que traz o conceito de desenvolvimento sus-
tentável para o discurso público.” (ONU, 2012). Gro Harlem Brundtland era, à época, Mestre 
em saúde pública e foi Primeira Ministra da Noruega.
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O Plano aponta o Modelo de Harvard e a Prática Comunicativa como técnicas 
centrais de planejamento adotadas; entretanto, pela sua complexidade, podem ser 
identificadas outras técnicas, tais como a Administração de Participantes, a Análise 
Competitiva e a Administração de Questões Estratégicas (LOPES, 1998, p. 75-86). Esta 
última técnica, abordada pela primeira vez nesta pesquisa, objetiva desdobramentos 
futuros que venham a ter impactos importantes na capacidade da organização atingir 
seus objetivos. De acordo com Lopes (1998, p. 83), “a construção de cenários futuros é 
um passo importante que leva à definição da prioridade das questões estratégicas”. O 
Plano tem ainda, como dito, forte preocupação com o Desenvolvimento Sustentável, o 
que o coloca claramente dentre aqueles planos caracteristicamente elaborados pelo 
poder público (BOUINOT e BERMILS, 1995, p.13-14 apud LIMA JÚNIOR, 2010, p. 68-69).

Num segundo momento, no Volume 1 (Produto 2), foram analisadas as 
dimensões socioeconômica, físico-territorial e político-institucional da RMN, o que 
possibilitou um diagnóstico da evolução da metrópole, perceberas características 
principais da realidade atual e a identificação de algumas tendências relevantes 
associadas ao movimento de “metropolização” em curso.

No Volume 2 (Produto 2) apresenta relatório da dimensão socioeconômica 
nos seguintes aspectos: dinâmica econômica; dinâmica do turismo; dinâmica 
imobiliária; dinâmica da economia rural; dinâmica demográfica; e condições 
sociais. No aspecto dinâmica econômica, reconhece a importância do setor ter-
ciário de comércio e serviços na estrutura produtiva da RMN. Aponta como um 
dos responsáveis pela expressiva fatia representada pelo PIB da RMN (49,5%), em 
comparação ao PIB do RN, a estrutura do complexo das atividades voltadas para 
o turismo e o lazer. Em relação à dinâmica do turismo, apresenta o conjunto de 
atividades que devem se desenvolver em torno dessa atividade, denominado como 
cadeia produtiva (GOVERNO DO ESTADO DO RN, 2006, Produto 2, p. 47).

O Plano indica, como de fundamental importância ao incremento do turismo 
no RN, a implantação do complexo Parque das Dunas/Via Costeira nos anos 1980, 
além de subsídio infraestrutural à instalação dos meios de hospedagem e alimen-
tação. Alguns marcos representativos da evolução do turismo são apresentados, 
tais como: a construção do Grande Hotel em Natal, no bairro da Ribeira, em 1939 
e a construção da Rota do Sol, ligando Natal às praias do Litoral Sul. 

Em relação às novas infraestruturas, indica a construção do Aeroporto de 
São Gonçalo para um futuro próximo, em virtude das indicações de saturação 
do Aeroporto Augusto Severo em sua capacidade de embarque e desembarque 
de passageiros. Entretanto, o Plano alerta que, em que pesem todas as vantagens 
advindas com o movimento turístico, o aumento excessivo nos preços das mer-
cadorias e a especulação imobiliária são consequências negativas, o que teria 
impacto sobre as populações de mais baixa renda. 
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Ainda no Volume 2 (Produto 2), o Plano expõe uma tabela na qual é apresentada 
a frequência com que os turistas visitam as atrações turísticas no RN. Das 18 atrações 
citadas, apenas três são monumentos edificados: o Farol de Mãe Luiza, a Fortaleza 
dos Reis Magos e o Mirante dos Golfinhos. Encerrando o tópico sobre dinâmica 
turística, o Plano recomenda que os investimentos sejam direcionados também 
para o turismo que envolva o patrimônio cultural e as manifestações populares. A 
dinâmica imobiliária é apontada como estruturadora das dinâmicas econômicas e 
sociais, e como elemento de consolidação de áreas comerciais e residenciais.

O termo “dinâmica”, articulado ao termo “imobiliário”, refere-se ao conjunto 
de fatores que impulsionam as atividades capitalistas de produção espacial, na 
figura de empreendimentos como loteamentos (parcelamento de uma gleba em 
lotes individuais), condomínios fechados (parcelamento de uma gleba em frações 
condominiais horizontais), flats, “condhotéis”, condomínios verticais entre outros. 
(GOVERNO DO ESTADO DO RN, 2006, vol. 2, produto 2, p. 67).

Em relação à dinâmica imobiliária destacam-se: os investimentos estrangeiros 
e o setor turístico e imobiliário, o setor da construção civil e sua relação com o 
mercado imobiliário e os empreendimentos imobiliários na RMN. A dinâmica 
seguinte abordada é a rural, com focona produção agrícola, a pecuária e a pesca. 
A dinâmica demográfica aborda: a distribuição espacial e o crescimento popula-
cional; os componentes demográficos (fecundidade, mortalidade e migração); os 
aspectos socioeconômicos (educação, renda e trabalho); a população segundo a 
cor ou raça; e o movimento pendular. 

Finalmente, o Plano contempla as condições sociais em cinco partes: a dinâ-
mica demográfica; o Índice de Desenvolvimento Humano, tecendo comparações 
dos indicadores dos municípios RMN com o Brasil, o Nordeste e o RN; as condições 
educacionais da população norte-rio-grandense e da RMN; as condições de saúde 
da população do RN, sua situação atual e evolução recente dos serviços público e 
privado de saúde; e algumas características habitacionais que revelam a qualidade 
de vida e a condição natural de moradia da população.

Em seguida, no Volume 3 (Produto 2), apresenta relatório temático da 
dimensão físico-territorial da RMN nos seguintes tópicos: meio físico da RMN; 
rede de drenagem urbana; sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos; 
rede e saneamento; sistema de transportes; e a espacialidade da demanda por 
habitação de interesse social.

O Volume Único relativo ao Produto 3 faz uma análise do cenário geral do 
ambiente externo à metrópole de Natal envolvendo: a compreensão da dinâmica 
recente; o quadro atual e as tendências relevantes dos contextos mundial e nacional, 
com respectivas definições sucintas de suas trajetórias econômicas mais prováveis; 
o exame da dinâmica socioeconômica recente do RN, com identificação das cadeias, 
dos arranjos produtivos e das tendências socioeconômicas mais importantes e com 
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relações diretas e/ou indiretas com a dinâmica metropolitana; a apresentação de uma 
trajetória mais provável de evolução futura da economia para a Metrópole de Natal; o 
levantamento dos investimentos estruturadores econômicos e sociais, considerados 
de maior peso tanto da perspectiva daqueles indicados para o RN como um todo (que 
podem ter rebatimentos diretos e indiretos sobre a Metrópole de Natal), quanto daqueles 
previstos para serem alocados preferencialmente para o território metropolitano; e 
a identificação de ameaças e oportunidades para a metrópole. 

Dentre os investimentos futuros previstos para a RMN, destacam-se: o 
Aeroporto de São Gonçalo, visando à implantação de uma área de livre comércio 
no RN; a Marina, com vistas ao reparo de barcos de luxo do tipo iate; e a Ponte 
Newton Navarro que, segundo o Plano, objetiva incrementar os empreendimentos 
turísticos no Litoral Norte do RN e o desenvolvimento econômico da região Norte 
de Natal, bem como dos municípios do Litoral Norte.

Os Produtos 4 e 5 constituem-se num relatório que trabalha a visão de futuro e 
as macrodiretrizes, no volume 4; e é feita uma primeira indicação de diretrizes para 
o ordenamento físico-territorial e para futuros projetos a serem implementados na 
metrópole, no volume 5. Estes produtos condensam os estudos e pesquisas anterior-
mente realizados em cinco partes: dinâmica socioeconômica e físico-territorial no 
cenário tendencial; dinâmica socioeconômica e físico-territorial no cenário desejado; 
redes estratégicas e estruturação do futuro da metrópole, com ênfase na rede viária 
da RMN; gestão metropolitana, abrangendo as diretrizes para a revisão do modelo 
de gestão da RMN; e síntese das diretrizes que condensa as diretrizes gerais.

Os Produtos 6 e 7 propõem ações e projetos estratégicos nos seguintes 
aspectos: ações e projetos territoriais estratégicos; ações de desenvolvimento 
social; projetos de desenvolvimento econômico e criação de empregos; e projetos 
de preservação do meio ambiente metropolitano. Em relação ao capítulo que 
traça sugestões e diretrizes para o desenvolvimento econômico e a criação de 
empregos destaca-se a questão do turismo. O Plano, nesse aspecto, alerta para a 
diversificação dos atributos turísticos oferecidos pela RMN, que não devem mais 
permanecer restritos ao turismo de sol e mar, mas também devem contemplar o 
patrimônio histórico e cultural das cidades envolvidas.

O Produto 8, última peça do Plano, é composto de duas partes: a primeira 
abrange a revisão do Diagnóstico da Dimensão Político-Institucional da RMN, que foi 
objeto do Produto 2; e a segunda abrange a proposta de modelo gestor para a RMN, 
que segue apresentada sob duas formas: a) a descrição comentada dos elementos 
constitutivos essenciais do modelo de gestão para a metrópole potiguar; e b) a versão 
legislativa consubstanciada em minuta de Projeto de Lei Complementar.
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Síntese dos planos estratégicos elaborados 
para a Região Metropolitana de Natal

No Quadro 1 estão indicadas, em síntese, as principais características de 
cada plano estudado, levadas em conta, principalmente, aquelas pertinentes ao 
escopo da presente pesquisa que diz respeito: ao turismo, às infraestruturas 
urbanas, à cultura e ao marketing. Indicam-se, também, os procedimentos estra-
tégicos adotados, ou seja, as escolas do PE que orientaram os planos e as forças, 
oportunidades, fraquezas e ameaças percebidas pelos planejadores.

Quadro 1 – Síntese dos Planos Estratégicos elaborados para a RMN

PLANO PROCEDIMENTOS 
ESTRATÉGICOS

FORÇAS E

OPORTUNIDADES
FRAQUEZAS E  
AMEAÇAS DIRETRIZES

Natal 
Terceiro 
Milênio

Escola de Harvard 
e Análise Compe-
titiva.

Petróleo e gás, fruti-
cultura e turismo.

Limpeza, segurança e 
marketing de divulga-
ção da cidade.

Sustentabilidade;investimentos em 
infraestrutura aeroportuária e rodo-
vias; construção de parques temáticos e 
complexos de entretenimento; construção 
de uma nova ponte sobre o rio Potengi; 
investimentos em marketing;preservação 
e revitalização do patrimônio histórico e 
urbanização das praias.

Natal 2015

Escola de Harvard, 
Administração de 
Participantes e 
Prática Comuni-
cativa.

Potencialidades turís-
ticas e manifestações 
culturais locais.

Desigualdade social e 
exclusão social.

Melhoria da qualidade de vida dos natalen-
ses; inclusão social; promoção da cultura 
local; construção de estruturas de apoio 
à cultura local; valorização do patrimônio 
arquitetônico, das praças e dos museus; 
mix que associe turismo e cultura; dinami-
zação do turismo cultural e restauração de 
logradouros e edifícios históricos.

Natal 
Metrópole 
2020

Escola de Harvard, 
Administração de 
Participantes e 
Prática Comuni-
cativa.

Estrutura existente 
do complexo de ativi-
dades voltadas para o 
turismo e o lazer, cres-
cimento do comércio 
global, crescimento 
do turismo em todo 
o mundo e possibili-
dades no estabeleci-
mento das parcerias 
público-privadas.

Inflação e especulação 
imobiliária, arrefeci-
mento do comércio 
global, concorrência 
comercia l g loba l , 
turismo sexual e ten-
são entre valores e 
padrões globais e as 
identidades locais.

Fortalecimento da base produtiva; gera-
ção de empregos; preservação do meio 
ambiente; melhoria de vida da população; 
desenvolvimento sustentável; construção 
de infraestrutura aeroportuária e viária; 
investimentos no turismo cultural e nas 
manifestações culturais locais; investi-
mentos na pesca e diversificação na venda 
do produto turístico.

Fontes: FIERN (1999), Natal (2000) e Governo do RN (2006)

Todos esses planos, como dito, têm como maior objetivo construir cenários 
futuros de desenvolvimento para a RMN com consequências para todo o RN. 
De uma forma ou de outra, todos lançam mão da matriz FOFA, identificando as 
potencialidades e os desafios a serem enfrentados pelas cidades contempladas. 
De um modo geral, não contemplam grandes operações urbanas voltadas para a 
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construção de obras icônicas, ou tão pouco abordam a necessidade da recepção 
de grandes eventos esportivos ou de outra natureza.

Não são, portanto, indicadores ou condutores de um desenvolvimento voltado 
para a valorização da arquitetura contemporânea como forma de divulgação e 
atração de capitais, exceto quando falam, muito de passagem, das restaurações e 
preservações que são objeto de interesse turístico, e de alguns empreendimentos 
também voltados para a recepção ao visitante.

Não se percebe na realidade estudada, uma produção de edificações e 
monumentos planejada, pensada, discutida ou definida em diretrizes estrategi-
camente planejadas. Trata-se de uma produção que ocorre de acordo com certas 
circunstâncias políticas, econômicas ou de outra ordem, o que indica uma falta 
de planejamento que, neste caso, parece vir a reboque dos acontecimentos. 

Mas nem tanto. Conforme Valença e Bonates (2008, p. 442), ocorre em Natal 
uma espécie de “‘planejamento estratégico’ sem plano” que tem relação com uma 
série de ações da Prefeitura de Natal, a partir dos anos 1990, com o intuito de 
promover na cidade o turismo cultural, além daquele tão propalado turismo de sol 
e mar. Ou seja, não há implementação de planos estratégicos, mas as administra-
ções, meio que de improviso, e por diversas motivações, edificam uma produção 
arquitetônica que, embora em pequena escala em relação àquelas produzidas nas 
cidades globais, revela uma dinâmica urbana que lança mão dos recursos e do 
vocabulário do PE para desenvolver os atributos urbanos e o marketing das cidades.

Embora a produção arquitetônica contemporânea não seja enfaticamente 
abordada nos planos estratégicos analisados, nem tenha sido objeto de ações 
governamentais, entende-se que há em Natal construções icônicas e marcantes, 
como será visto em seguida, que buscam, de certa forma, a inserção da cidade 
no jogo competitivo internacional – conforme verificado nas análises que foram 
efetuadas – e que têm como fator indutor principal a potencialidade turística da 
RMN, tão enfatizada nos planos estratégicos estudados. 
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Edificações, monumentos e a 
dinâmica imobiliária em Natal

Monumentos e edificações icônicos são cada vez mais utilizados na divulgação 
das qualidades e atributos das localidades, como visto anteriormente. Nos nossos 
dias, “[...] em tempos ditos pós-modernos e de concorrência acirrada, inclusive 
entre as cidades, os recursos imagéticos, com fortes apelos visuais, estão em alta” 
(ELALI; VELOSO, 2006, p. 20). Em busca de definir se existem e quais, afinal, são 
essas construções marcantes edificadas em Natal, e tendo em vista a natureza 
qualitativa da pesquisa, definiu-se desde o início buscar essas respostas por meio 
da realização de entrevistas como parte da pesquisa exploratória. 

À procura de uma visão mais objetiva e técnica que trouxesse uma contribui-
ção mais abalizada que considerasse as nuances do objeto arquitetônico, mas que 
também pudesse considerar a visão do cidadão, definiu-se que seriam abordados 
profissionais da arquitetura – arquitetos e professores de cursos de Universidades 
sediadas no RN – com atuação profissional em Natal, com vistas à realização do 
levantamento dos monumentos e edificações mais marcantes, de maior qualidade 
construtiva e de projeto e que melhor identificam Natal, construídos na cidade 
ao longo dos seus mais de 400 anos de história. 

Desta forma, foram conduzidas 20 entrevistas semiestruturadas, conforme 
Ribas (2004, p. 26), no período de dezembro de 2012 a abril de 2013, cujo roteiro 
pode ser consultado no Apêndice A, com profissionais da arquitetura numa 
seleção intencional do primeiro entrevistado. A partir dessa entrevista, foi dado 
prosseguimento às demais com base na indicação de nomes pelos profissionais, 
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ou seja, cada entrevistado indicou dois ou três nomes que eram selecionados 
conforme o ano de início de atuação profissional17. 

Entendeu-se, a priori, que os entrevistados deveriam ser agrupados em quatro 
categorias para a condução das entrevistas e para o posterior tratamento dos dados: 

a. Os que começaram a atuar em Natal até os anos 1970;

b. Os que começaram a atuar nos anos 1980;

c. Os que começaram a atuar nos anos 1990;

d. Os que entraram no mercado a partir do ano 2000. A escolha não levou 
em conta outras variáveis como, por exemplo, faixa etária, nacionalidade, 
naturalidade, sexo ou local onde concluiu o curso de arquitetura.

Esclareça-se que as categorias foram definidas por ano de início de atuação 
profissional, tendo em vista que se buscava uma maior abrangência e heterogenei-
dade possível nas respostas, o que foi possibilitado pela diversidade de gerações de 
profissionais abordados. Tentou-se aqui obter uma visão de cunho estritamente 
técnico, mas que também revelasse a relação pessoal que cada entrevistado tem 
com Natal, e que fosse o mais preservada possível de vieses ideológicos, políticos 
ou de qualquer espécie, embora, pelo caráter subjetivo das perguntas, essa “con-
taminação” seja praticamente impossível de evitar.

Conceitos empregados no roteiro das entrevistas
Antes que se passe à discussão dos resultados das entrevistas, é fundamental 

que sejam explicitados os conceitos que foram empregados no roteiro das entrevis-
tas, quais sejam: marcos arquitetônicos, qualidade de projeto e identidade do lugar. 

Marcos arquitetônicos, no contexto definido para a abordagem, são aquelas 
construções que o entrevistado percebia como significativas para sua experiência 

17 A construção da escolha ou seleção dos entrevistados levou em conta um tipo de amostragem 
que alguns pesquisadores chamam de “amostragem intencional ou por julgamento”, associada 
a um outro tipo chamado de “bola de neve”. Nenhum dos dois métodos de amostragem foi 
tomado de forma integral já que não havia um universo definido do qual extrair essa amos-
tragem. Entrevistou-se inicialmente o arquiteto Marconi Grevi e, na sequência, os demais 
profissionais até que se atingiu o número de 20 entrevistados. Essa quantidade foi definida 
a priori e não levou em conta qualquer estimativa de amostra, mas, como dito, considerou-se 
uma escolha intencional o que definiu a quantidade de entrevistas a serem realizadas. Não 
se esgotou, portanto, o modelo “bola de neve”, daí, como dito, esse modelo foi parcialmente 
adotado. Por ser parcial, portanto, pode apresentar limitações quanto aos resultados, mas se 
invalidá-los. Levou-se em conta, também, que a intenção não era saber a opinião do universo 
total dos profissionais da arquitetura atuantes em Natal sobre o fenômeno estudado, mas 
saber destes profissionais específicos, selecionados, suas opiniões sobre os temas abordados.
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pessoal e profissional na sua relação com a cidade. Poderiam estar ligados às 
experiências e memórias passadas ou poderiam fazer parte do seu cotidiano, 
interferindo diretamente na sua rotina. Tratou-se, portanto, de verificar se os 
profissionais entrevistados percebiam a cidade que cresceu à sua volta, se obser-
vavam, por meio do seu olhar qualificado, as mudanças, intervenções, destruições, 
revitalizações ou quaisquer outras transformações pelas quais passa ou passou 
o espaço urbano de Natal. 

Desta forma, buscou-se obter dos entrevistados indicações das construções 
que por meio da sua história, solução plástico-formal ou interferência na vida da 
cidade, definiram a Natal de hoje, em suas partes ou no seu todo. De certa forma, 
procurou-se estabelecer se os profissionais mantinham intactos, ou não, seus mapas 
mentais dos lugares, conforme Lima, E. (2004, p. 2), apesar das transformações 
produzidas pela especulação imobiliária, expansão da cidade, renovações ou 
quaisquer outras causas.

Em relação à qualidade de projeto, aspecto relativo à segunda pergunta, 
buscou-se uma opinião mais específica sobre as características das edificações que 
as fariam dignas de citação quanto à funcionalidade, à solução plástico-formal e 
à estrutura e/ou aos aspectos ligados ao conforto. Nesta questão, os entrevistados 
poderiam repetir as construções já indicadas anteriormente como marcos ou 
indicar outras, embora as duas questões tivessem abordagens diferentes. Assim, 
adentramos Natal pela “primeira porta”; a porta da técnica como ferramenta 
para modificações do meio (BRESCIANI, 1991, p. 11). Portanto, neste quesito, as 
experiências pessoais e vivências individuais deveriam ser colocadas num segundo 
plano, dando lugar à opinião do arquiteto como profissional e um dos personagens 
centrais responsáveis pela modificação do meio urbano.

Em relação à identidade do lugar, buscou-se nas respostas dos profissionais 
relacionar construções que imprimissem identidade a Natal que, por suas caracte-
rísticas, pudessem ser confundidas com a história da cidade ou com sua paisagem 
contemporânea. Pretendia-se obter nas respostas, citações de edificações que 
dessem significado e sentido à cidade, que fossem símbolos da metrópole, mesmo 
sabendo que “[...] cada pessoa tem em mente uma cidade feita exclusivamente 
de diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, preenchida pelas cidades 
particulares” (CALVINO, 1990, p. 34). Ou seja, a identidade que cada um percebia 
segundo a cidade que cada um enxergava.

As demais perguntas eram complementares e buscavam informações sobre 
o entrevistado para que fossem citadas neste livro; uma última palavra crítica 
sem as amarras do roteiro; e indicações de outros profissionais para que fossem 
entrevistados na sequência.
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Profissionais entrevistados
Definiu-se por entrevistar, em primeiro lugar, o arquiteto Marconi Grevi, 

que tem escritório estabelecido em Natal desde que se graduou em Arquitetura 
na cidade do Recife. Com farta produção de projetos de edificações públicas e 
privadas, como a Catedral Metropolitana de Natal, entre outras, Grevi é um dos 
mais importantes arquitetos atuantes em Natal. É também professor aposentado 
do Curso de Arquitetura da UFRN. Os demais profissionais, como dito, são repre-
sentativos das diversas gerações de arquitetos atuantes em Natal desde os anos 
1960, e são devidamente apresentados no Apêndice B.

A partir da entrevista inicial com Marconi Grevi, em 12 de dezembro de 2012, 
e com a indicação de outros nomes por ele e pelos profissionais que vieram em 
seguida, deu-se continuidade às entrevistas. Abaixo (ver Tabela 1) são apresentados 
os profissionais em ordem alfabética:

Tabela 1 – Profissionais entrevistados

PROFISSIONAL DATA DA ENTREVISTA DÉCADA DE INÍCIO DA 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

André Souza 26/03/13 2000
Carlos Ribeiro Dantas 26/02/13 1970

Eugênio Mariano 25/02/13 1970
Gabriel Monte 12/03/13 2000
GlênioLeilson 14/03/13 2000
Gracita Lopes 27/02/13 1980
Helena Cortez 14/03/13 1980
Illana Paula 28/03/13 2000

Lorena Galvão 07/03/13 1980
Luiz Medeiros 25/02/13 1990

Marcelo Tinôco 21/03/13 1980
Marconi Grevi 12/12/12 1960
Mário Araújo 07/03/13 1990

Milene Liberato 05/03/13 1990
Moacyr Gomes 26/03/13 1960
Nelson Araújo 27/02/13 1980

Rachel Condorelli 20/03/13 1990
Renato de Medeiros 04/03/13 2000

Verônica Lima 12/12/12 1990
Vicente Vitoriano 11/04/13 1970

TOTAL 20 ENTREVISTADOS
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Resultados obtidos nas entrevistas com 
os profissionais da arquitetura

Resultados para a Questão 1 (ver Tabela 2):

Quais as construções públicas ou privadas, incluindo edifícios, vias, espaços 
públicos, infraestruturas diversas etc, são mais marcantes na cidade de Natal (inde-
pendentemente de suas qualidades construtivas, arquitetônicas e/ou urbanísticas)?

Tabela 2 – Respostas à Questão 1

CONSTRUÇÃO CITAÇÕES CONSTRUÇÃO CITAÇÕES

Fortaleza dos Reis Magos 12 Conj. Arquit. do Bairro da Ribeira 04
Parque da Cidade 09 Igreja do Galo 03

Ponte Newton Navarro 07 Avenida Engenheiro 
Roberto Freire 03

Catedral Metropolitana de Natal 06 Teatro Alberto Maranhão 03
Av. Governador Dinarte 

Mariz (Via Costeira) 05 Estádio “Machadão” 
(demolido em 2011) 03

Edifício do Antigo IPASE 05 Pórtico dos Reis Magos 03
Com 2 Citações: A Igreja Matriz de N. Sra. da Apresentação;  A Pinacoteca do Estado; O 
Quartel do 16 R.I. (16º Regimento de Infantaria);  A Ponte de Igapó (Ponte de Ferro);  O 

Conj. Arquitetônico de Casas Modernistas do Bairro de Petrópolis; O Prédio da Sede do 
América F.C.;  O Conjunto Arquitetônico da Praça. André de Albuquerque; A Rampa; 

O Prédio da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); O Hotel 
Ducal; e o Shopping Midway.Obs.: Diversas outras construções obtiveram 1 citação.

A Questão 1, por ser a mais aberta e abrangente, gerou um grande número 
de citações de construções. Os entrevistados tinham total liberdade para citar 
aquilo que lhes viesse à mente e por ser uma questão diretamente associada à 
experiência pessoal e ao tempo vivido de cada profissional entrevistado, houve 
uma grande diversidade de respostas. Foram citadas obras arquitetônicas, con-
juntos arquitetônicos, paisagens naturais e infraestruturas. Alguns entrevistados 
fizeram referência à paisagem das suas infâncias e aos caminhos percorridos pela 
cidade. Outros lembraram já da fase adulta estabelecendo uma correlação entre 
a paisagem urbana do passado e a atual. 

Houve reclamações quanto à destruição do patrimônio arquitetônico da 
cidade de Natal, sendo emblemática a demolição do estádio “Machadão”– como 
será visto no Capítulo 5 – para a construção da Arena das Dunas com vistas à 
Copa do Mundo de 201418. A construção mais citada foi a Fortaleza dos Reis Magos, 
considerada por muitos o principal ícone histórico e arquitetônico da cidade. 

18 Natal foi escolhida como uma das 12 sedes da Copa do Mundo de 2014 no ano de 2009.
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Houve também citações a construções consideradas marcantes, porém, do 
ponto de vista negativo, por interferirem na paisagem pela falta de qualidade na 
solução projetual ou mesmo por interferirem no tráfego urbano. Diversos entre-
vistados reclamaram do caos urbano e da falta de planejamento estabelecidos em 
Natal, o que tem levado à descaracterização de avenidas e bairros inteiros tomados 
pela especulação imobiliária e pela falta de cuidado da Prefeitura Municipal. Por 
fim, citaram diversas construções pelo valor arquitetônico da solução projetual, 
mas também em função dos arquitetos que as projetaram. Nesta questão, a opinião 
geral é a de que a cidade de Natal carece de construções icônicas que marquem a 
paisagem e o olhar daqueles que aqui moram, trabalham ou, simplesmente, a visitam.

Resultados para a Questão 2 (ver Tabela 3):

Quais construções são mais marcantes no que diz respeito à qualidade do 
projeto?

Tabela 3 – Respostas à Questão 2

CONSTRUÇÃO CITAÇÕES CONSTRUÇÃO CITAÇÕES

Parque da Cidade 04 Restaurante Camarões Potiguar 02

Catedral Metropolitana 03 Estádio Arena das Dunas (na 
época, em construção) 02

Capela do Campus da UFRN 03
Centro Administrativo 

do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte

02

Ponte Newton Navarro 03 Diversas outras construções 
obtiveram apenas 01 citação 01

Na Questão 2, de um modo geral, foram citadas construções que de alguma 
forma tinham relação com a trajetória pessoal ou profissional de cada entrevistado. 
Entretanto, as subjetividades percebidas nas respostas às questões 1 e 3 foram 
substituídas pela visão técnica e objetiva do profissional mais que do cidadão. 
Neste caso, as construções foram citadas, principalmente, pelo arrojo estrutural, 
pela qualidade nos acabamentos e pelas soluções relativas ao conforto térmico. 

É preciso ressaltar que, embora essa questão seja eminentemente técnica, 
os entrevistados precisariam ter uma aproximação ou uma experiência pessoal 
com as construções citadas, para que suas respostas fossem justas e coerentes, já 
que definir qualidades requer o conhecimento e, talvez, mas não necessariamente, 
o uso das construções.

Por ser uma questão menos abrangente, que abordou questões relativas à 
qualidade projetual, o número de edificações citadas foi bem menor do que na Questão 
1. Entende-se o motivo que levou o Parque da Cidade a ser a construção mais citada, 
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seguida pela Catedral, pela Capela do Campus e pela Ponte Newton Navarro. São 
todas construções em que é evidente a utilização do concreto armado como elemento 
estrutural, como elemento plástico-formal com resultados estéticos marcantes e 
como forma de expressão arrojada de uma arquitetura maciça que, simultaneamente, 
apresenta uma certa leveza, como se as construções buscassem mais um descolamento 
da terra em direção ao alto, do que uma fixidez no solo. Percebe-se, também, que as 
quatro construções exploram as formas curvas e os grandes vãos livres propiciados 
pelas diversas técnicas construtivas exploradas na execução das obras. 

Resultados para a Questão 3 (ver Tabela 4):

Eleja 3 Marcos – que podem ser edifícios, monumentos históricos, áreas da 
cidade etc. – mais significativos para a cidade de Natal, ou seja, quais os 3 que 
melhor representam e identificam a cidade?

Tabela 4 – Respostas à Questão 3

CONSTRUÇÃO CITAÇÕES CONSTRUÇÃO CITAÇÕES

Fortaleza dos Reis Magos 14 Farol de Mãe Luiza 02
Pórtico dos Reis Magos 05 Catedral Metropolitana 02
Ponte Newton Navarro 04 Arco do Sol (demolido) 02
Igreja Matriz de N. Sra. 

da Apresentação 02 Diversas outras construções 
obtiveram 01 citação 01

Na Questão 3 foi solicitada a indicação de construções que o profissional 
percebia como importantes para sua vida pessoal e que mediassem sua relação com 
a cidade. Desta forma, as construções deveriam estar relacionadas às memórias 
dos entrevistados e/ou à sua rotina cotidiana presente. 

As construções deveriam ser, também, marcas que identificam a cidade 
e que poderiam ser associadas à imagem de Natal. Não surpreende que a velha 
Fortaleza, por ser o mais antigo e principal monumento da cidade, tenha sido a 
construção mais citada. É, de fato, o principal cartão postal e a mais importante 
construção do patrimônio histórico de Natal.

Entretanto, das sete construções mais citadas, cinco foram edificadas no século 
XX, o que denota, claramente, que os entrevistados percebem a cidade de Natal 
como uma capital jovem, apesar dos seus mais de 400 anos de existência, que possui 
poucos monumentos ou edificações antigos que lhe confiram uma identidade. Esta 
é uma impressão que perpassa quase todas as respostas dadas pelos entrevistados, 
tanto nas falas que repudiam a destruição das poucas construções antigas, como 
também naquelas que reclamam da falta de construções novas marcantes na cidade. 

Soma dos resultados para as questões 1, 2, e 3 (ver Tabela 5):
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Tabela 5 – Somatória das respostas às questões 1, 2 e 3

CONSTRUÇÃO CITAÇÕES CONSTRUÇÃO CITAÇÕES
Fortaleza dos Reis Magos 27 Pinacoteca do Estado 03

Ponte Newton Navarro 14 Quartel do 16 RI (16º Regi-
mento de Infantaria) 03

Parque da Cidade 14 Restaurante Camarões Potiguar 03

Catedral Metropolitana 11 Sede do TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral da Avenida Rui Barbosa) 03

Pórtico dos Reis Magos 08 Sede do América Futebol Clube 03

Av. Gov. Dinarte Mariz 
(Via Costeira) 06 Prédio da Reitoria da UFRN 03

Edifício do antigo IPASE 05
Centro Administrativo 

do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte

02

Estádio “Machadão” 
(demolido em 2011) 05 Farol de Mãe Luiza 02

Igreja Matriz de N. Sra. 
da Apresentação 05 Faculdade de Odon-

tologia da UFRN 02

Teatro Alberto Maranhão 04 Edifício sede do antigo INSS 
(Avenida Deodoro da Fonseca) 02

Ponte de Igapó (ponte de ferro) 04
Agência do BNB (Banco do 
Nordeste do Brasil na rua 

Vigário Bartolomeu)
02

Conj. Arquitet. do 
bairro da Ribeira 04 Arco do Sol 02

Igreja do Galo 04 Bairro do Alecrim 02

Conjunto arquitetônico 
do entorno da Praça 

André de Albuquerque
04 Ginásio Esportivo da Escola Esta-

dual Governador Dinarte Mariz 02

Arena das Dunas (em constru-
ção à época das entrevistas) 04 Prédio do antigo Grande 

Hotel (no bairro da Ribeira) 02

Avenida Engenheiro 
Roberto Freire 03 Diversas outras construções 

obtiveram 01 citação 01

O resultado da soma das respostas às três questões indica os cinco principais 
monumentos e edificações a serem analisados mais à frente no Capítulo 5. A este 
grupo das cinco construções foi acrescentada a Arena das Dunas como objeto das 
análises pelos motivos e razões que serão apresentados.
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A cidade através do olhar de quem a projeta e o 
mapa das construções marcantes em Natal

As escolhas metodológicas,que levaram à seleção dos profissionais da arqui-
tetura entrevistados, resultaram no seguinte perfil de profissionais abordados: 

a. 15 são profissionais que mantêm atividade como arquitetos projetistas;

b. 5 são professores da UFRN (dos quais 1 é aposentado);

c. 3 são funcionários públicos municipais (dos quais 1 é aposentado, e 2 outros 
mantêm escritório de arquitetura);

d. 13 são do sexo masculino e 7 do feminino;

e. O mais idoso concluiu o curso de arquitetura em 1954, o mais jovem, em 
2011. A média de idade é de cerca de 45 anos.

Obs.: Alguns profissionais possuem mais de uma atividade profissional.

Entende-se que a discussão das respostas dadas pelos entrevistados é fun-
damental e necessária, tendo em vista que além da indicação das construções 
marcantes, objetivo precípuo das entrevistas, a fala dos profissionais contribuiu 
para o entendimento do fenômeno em suas diversas nuances, e para as análises 
das edificações e monumentos icônicos. Esclareça-se que no momento da reali-
zação das entrevistas foi informado aos profissionais que suas falas não seriam 
identificadas neste texto. Esta diretriz visou permitir uma maior liberdade de 
opinião aos profissionais, portanto, as citações diretas das falas dos entrevistados 
serão identificadas por letras maiúsculas, sublinhadas, e o texto será digitado em 
itálico sempre que a citação ocupar mais que três linhas. A mesma diretriz e as 
mesmas razões foram aplicadas na realização das entrevistas com profissionais 
do ramo imobiliário (item 4.5.3), que também terão suas identidades preservadas.

De início, os entrevistados tiveram alguma dificuldade para identificar as 
construções marcantes em Natal, mas, ao longo da entrevista, conseguiram citar 
59 marcos diferentes em resposta à primeira pergunta, sendo um deles um marco 
da paisagem natural, o Parque das Dunas19, que não foi considerado neste estudo, 
que leva em conta apenas a paisagem edificada por ser esta o objeto de estudo 
desta pesquisa. As opiniões são coincidentes em se tratando das construções mais 
conhecidas, algumas novas, outras antigas. Diversas construções foram citadas 
apenas uma ou duas vezes, o que pode ser atribuído à experiência pessoal de cada 
um em sua relação com a cidade.

19 O Parque das Dunas, segundo maior parque urbano do Brasil, é uma Zona de Preservação 
Ambiental (ZPA-02) e de controle de gabarito, de acordo com o Anuário Natal 2013 (2013).
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Houve uma forte crítica de vários profissionais à falta de construções novas 
e marcantes na cidade e à falta de investimentos em obras que marquem Natal, 
de forma positiva, como dito, por exemplo, pela entrevistada M, quando afirma: 

[...] em Natal, não me emociono como com a Bahia ou João Pessoa. Aquele MEC é maravilhoso, 
como funciona a ventilação ali dentro, mas aqui em Natal realmente não me emociono. [...] 
A Ponte Newton Navarro, talvez, porque nos assemelha com uma cidade mais desenvolvida. 
Eu não vi nada impressionante em Natal, ainda.

Aqui percebe-se a visão técnica capturada, cooptada, pelo imaginário da 
“espetacularização” da cidade (DEBORD, 2003). Natal não emociona pelo que 
produziu nos seus espaços socialmente construídos, resultado das pressões imo-
biliárias, políticas e capacidades técnicas dos seus construtores. Percebe-se na fala 
que a cidade, para emocionar, deve ter um perfil de metrópole com edificações  
“à altura” das expectativas de um futuro glorioso que teima em não chegar. 

Nas palavras do entrevistado C: 

Apoio o movimento de construção de monumentos, a “espetacularização”, que pra mim começou 
em Paris. Depois, esse movimento chegou às vinícolas. [...] Nunca tinha ido a Porto Alegre, 
mas resolvi ir depois de anos e conheci a obra de Siza Vieira, a Fundação Iberê Camargo. Muita 
gente deve ir lá para conhecer este prédio. Outro exemplo é o de Bilbao. Tenho um cliente de 
lá e segundo ele a cidade era uma antes do museu Guggenheim e outra depois. Antes era uma 
cidade portuária, sem graça. [...] Embora Praga seja uma cidade belíssima, de arquitetura 
impressionante e conservada, o destaque é um prédio torto que tem lá, de Frank Gehry.

Vê-se, portanto, refletidas nas palavras de quem deve ter um olhar apurado 
sobre o urbano, um desejo pela cidade cenográfica numa mistura (mix, talvez?) em 
que se colocam num mesmo cenário virtual as vinícolas, os museus ou os prédios 
de Frank Gehry. Essa “espetacularização” pretendida é percebida, porém com sinal 
invertido, pelos entrevistados E e F, quando citam o Shopping Midway (o maior de 
Natal) e a Igreja Universal do Reino de Deus – ambos locados na Avenida Senador 
Salgado Filho, bairros do Tirol e Lagoa Nova, respectivamente –, como negativa-
mente marcantes, pelo impacto que causam pela volumetria desproporcional 
ao entorno e pelas complicações causadas ao trânsito da cidade. Como dito pelo 
entrevistado F: “Não sou evangélico, não tenho nada com isso, mas aquele volume 
não tem relação com a cidade. É uma arquitetura que foi implantada ali”.

Houve também forte crítica de diversos entrevistados à falta de manutenção 
das áreas públicas, como os parques e praças, tendo sido citada a demolição do 
Arco do Sol20 como exemplo de descaso do poder público em relação aos monu-
mentos da cidade. Neste caso, em função de diversos fatores e sob o pretexto de 

20 O Arco do Sol, no passado localizado na Avenida Engenheiro Roberto Freire, no bairro de 
Ponta Negra, foi desmontado pela administração da prefeita Micarla de Souza (2009-2013).



Edificações, monumentos e a dinâmica imobiliária em Natal

83

que a Avenida Roberto Freire21 passaria por ampla readequação com vistas à Copa 
do Mundo de 2014 – o que não ocorreu até o encerramento desta pesquisa – o 
referido monumento não mais foi recolocado em seu lugar de origem, e não há 
notícias do que foi feito com suas diversas peças. A destruição do monumento que 
“espetacularizava” a avenida, ocorreu sob as escusas de que, naquele local, seriam 
feitas obras com vistas ao grande evento futebolístico que terá como ícone uma 
grande e nova Arena. Portanto, destrói-se para construir, limpa-se para entulhar, 
num processo caótico que interessa aos governantes e ao capital imobiliário e 
financeiro. Acerta Jacques (2012, p. 109) quando afirma que: 

Talvez, mais do que um simples processo de destruição da experiência, esteja-
mos vivenciando hoje um processo de esterilização da experiência, sobretudo da 
experiência da alteridade da cidade. A forma mais recorrente e aceita hoje desse 
processo esterilizador faz parte do processo mais vasto de espetacularização das 
cidades e está diretamente relacionado com a pacificação dos espaços urbanos, em 
particular, dos espaços públicos.

Alguns entrevistados estabeleceram críticas às prescrições urbanísticas 
como indutoras de um crescimento que não permite construções em determinados 
sítios. Nas palavras de D, um dos mais experientes profissionais entrevistados:

As restrições urbanísticas impedem a vida das pessoas na orla. A orla de Natal só tem 
restaurantes, prostituição. É importante que o turista veja como a cidade funciona. [...] É o 
que eu digo, Natal nunca deixaria fazer o museu de Niterói de Niemeyer, porque vai interferir 
na paisagem. Embelezou a paisagem? Embelezou! Está inserida na paisagem? Está! Ah, mas 
a pedra era mais bonita antes [...].

Outros criticaram o crescente apagamento da memória da cidade, principal-
mente quando lembram da destruição gradativa do acervo de casas modernistas 
dos bairros de Petrópolis e Tirol22 – os de maior renda per capta da cidade (NATAL, 
2013, p. 315) –, provocada pela especulação imobiliária que conduziu os bairros a 
um forte processo de verticalização. 

Todo o processo de destruição deste patrimônio segue, como não poderia 
ser diferente, a lógica econômica que prioriza a localização como fator essencial 
para a negociação de construções e de lotes de terra nua. Justifica-se o apagamento 
da memória pela necessidade de proximidade aos serviços caros e exclusivos 
oferecidos pelos bairros, em nome de uma mobilidade urbana cada vez mais 

21 A Avenida Roberto Freire é um dos principais eixos viários da Zona Sul de Natal. Faz a 
ligação dos Bairros de Ponta Negra e Capim Macio com os demais bairros da Zona Sul da 
cidade, e conforma uma malha ao sul de Natal da qual fazem parte: a Via Costeira, a Rota 
do Sol – que interliga as praias do Litoral Sul do RN – e a BR-101.

22 Bairros onde se percebem (ou percebiam) “exemplos expressivos” da arquitetura modernista 
produzida em Natal, como aqueles da Avenida Hermes da Fonseca, entre outros (LIMA, P., 
2002, p. 98-99).
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sonhada pelos moradores das médias e grandes cidades brasileiras. Em Petrópolis 
e Tirol, vende-se também a paisagem natural, a vista do Parque das Dunas, esta 
sim, preservada, intocada, como manancial ecológico e como valor de troca 
para os negócios imobiliários. Cria-se o que Lapa (2011, p. 31) chama de “ilhas de 
preservação” nas cidades. Diz ainda o autor:

A forma de agir do setor imobiliário é determinada pela lógica econômica, segundo 
a qual valores não monetários como memória e identidade coletivas são relegados 
a um plano secundário. [...] A fim de satisfazer seus interesses, jogam com argu-
mentos fortes como o número de empregos criados e o volume de taxas a serem 
arrecadadas em consequência da atividade empresarial.

O entrevistado A, ainda sobre a Questão 1, cita uma das principais avenidas 
de Natal na qual, segundo ele, está se estabelecendo uma simulação, cenarização, 
da vida cotidiana de forma que seu comércio parece descontextualizado e a pai-
sagem produzida sem o simbolismo dos bairros tradicionais comerciais. Diz ele 
que: “[...] a Roberto Freire, que querem transformar à força na Oscar Freire, é mais 
uma pretensão do povo de Natal”. Percebe-se a crítica ao simulacro, ou à “cidade 
simulacro” de Jean Baudrillard em seu primeiro nível, o da mera cópia do modelo 
hegemônico Paulistano de captura do simbólico pelo capital imobiliário e financeiro. 
Refere-se o entrevistado à profusão de restaurantes, Universidades, boutiques e 
shopping centers construídos na Avenida Roberto Freire, nos últimos 20 anos.

Todos os entrevistados, ao responderem à Questão 2, disseram não identificar 
uma grande quantidade de construções que possuam qualidade de projeto cons-
trutiva e/ou plástico-formal. Foram citadas 53 construções com as mais diversas 
soluções. Segundo um dos entrevistados, que menciona construções antigas e 
novas como detentoras de qualidade: 

Indubitavelmente o Forte, que foi construído num conceito e manteve o conceito, espa-
cialmente é integrado, ele é lindo e a Ponte de Igapó, porque olhe são quase 100 anos 
e ela está de pé. Então eu acho que ela consegue passar o tempo mas não conseguiu 
segurar a depredação humana. Está intacta apesar da ação humana e é perfeita, nunca 
caiu nada. É uma estrutura fantástica, bonita, tem poesia nela. [...]Quando eu falo de 
prática arquitetônica, por exemplo, falo do 16 RI que é funcional inclusive com o clima. 
É uma cidade militar que não agride a paisagem, não tapa o horizonte, tem espaço pra 
todo mundo, tem jardins maravilhosos, é um conceito que se mantém por 100 anos. 
(entrevistado A).

Vê-se, novamente, uma lamentação pelo apagamento da memória da cidade, 
e não uma memória qualquer, mas sim uma memória de construções que tinham 
qualidade construtiva e também plástico-formal. Uma outra entrevistada, E, 
também correlaciona construções antigas e novas à qualidade arquitetônica, ao 
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mencionar construções antigas do bairro da Ribeira e construções modernistas 
mais recentes23. Afirma a entrevistada:

Tem aquele prédio da Associação Comercial, tem aquelas colunas [...] é marcante. Gosto muito 
do Edifício Bila. E adoro o café no seu interior, e me sinto como se estivesse viajando pela 
Europa. [...] Você quer que eu seja romântica? Quando cheguei em Natal o que me marcou 
foi a Deodoro porque tinha os prédios: o Salmar, o prédio do INSS, o Chácara e o Rio Mar. Eles 
são clássicos!

Percebe-se que a produção modernista em Natal é citada como importante 
e marcante na cidade, e que tem um estilo devidamente estabelecido eé capturada 
pelo olhar do profissional e do cidadão. De acordo com C, a arquitetura modernista 
de alguns prédios públicos, como o Barão do Rio Branco na Cidade Alta, é exemplo 
do que de melhor foi produzido em Natal. Diversos entrevistados citaram, ainda 
na Questão 2, o Parque da Cidade, projetado por Oscar Niemeyer, como dito, e 
salientaram suas características modernistas e o uso do concreto na solução 
plástico-formal e estrutural.

Em relação às construções que identificam e representam melhor Natal, 
Questão 3 do roteiro, foram citadas apenas 31 construções, dentre as quais 14 
foram edificadas até a primeira metade do século XX e 14 na segunda metade, 
sendo que as três restantes referem-se à paisagem natural, não considerada no 
presente estudo, como dito anteriormente.

Entende-se que essa questão é a que mais revela a relação de alteridade 
com a cidade estabelecida pela vivência específica e única de cada entrevistado. 
Citaram, por exemplo, edificações localizadas no litoral e as associaram ao ar 
marinho ou lembraram de edificações antigas que conheceram ainda na forma 
original, mas que passaram por reformas e restaurações. O profissional F cita 
todo um bairro, o Alecrim, como marcante na cidade, já que tem relação afetiva 
e pragmática com o mesmo:

A Cidade Alta é uma região que eu gosto muito, mas que não identifica Natal. Eu acho que o 
Alecrim identifica Natal[...] acho que o Bairro se relaciona a Natal, o bairro como um todo, é 
o verdadeiro centro da gente. Eu gosto do Alecrim [...] Eu vou pra 25 de março em São Paulo 
e não encontro o que eu encontro no Alecrim.

Vale destacar o depoimento do entrevistado H, pelas construções e 
pelos temas que abordou. Falou sobre a questão turística associada aos ícones 

23 Os Edifícios Bila e da Associação Comercial do RN estão locados na Avenida Deodoro, bairro 
da Ribeira, e têm estilos de características Art Déco e Eclética, respectivamente. Ambos 
foram construídos na primeira metade do século XX. Os Edifícios Salmar, Chácara e Rio Mar 
(residenciais), e do INSS (como ficou popularmente conhecido o edifício governamental) 
têm traços caracteristicamente modernistas e foram construídos entre as décadas de 
1960 e 1970.



Ícones urbanos na cidade de Natal

86

urbanos e sobre a “descontextualização” da construção em relação ao sítio 
onde está implantada:

Vou citar os ícones mesmo da geografia e do turismo, que são a Ponte Newton Navarro e o 
Forte, que ficam na entrada da cidade, que, do meu ponto de vista, a entrada da cidade é 
pelo mar. A entrada icônica talvez. Pra mim o postal mais bonito de Natal é o que mostra 
o Forte e Petrópolis. É um ícone mesmo o conjunto Ponte e Forte. O Farol de Mãe Luíza e o 
Morro do Careca, que é uma praia que eu sempre ia e que gosto muito. [...] Acho que a Ponte 
é alta mas acho que não teria outra solução para permitir a passagem dos barcos. [...] Então, 
não tem o que fazer. Eu não despendo mais energia para comentar este assunto porque é 
uma solução que precisava. Ela tinha que ser alta então não há mais o que comentar, mas 
concordo com a desproporção.

Entende-se que os entrevistados indicaram, sem dúvidas, as construções 
emblemáticas da cidade, quer pela relação de afetividade estabelecida entre os 
cidadãos e os marcos, quer pelo marketing estabelecido em torno desses elementos. 
Em todas as questões, portanto, as respostas obtidas foram absolutamente coerentes 
com a visão diversa que os profissionais têm em relação à cidade que habitam. A 
grande multiplicidade de respostas enriquece o leque de edificações citadas e pode 
estabelecer uma maior possibilidade de reflexões em torno do fenômeno urbano 
estudado. As diversas e diversificadas citações e o número elevado de repetições 
de citações concentradas em poucas construções, indicam que as escolhas dos 
entrevistados e das categorias foram acertadas para o recorte e para as análises 
pretendidos neste estudo.

Compreende-se também que a técnica escolhida e utilizada para as entre-
vistas admitiu uma liberdade maior quanto à utilização do tempo de realiza-
ção – que não foi delimitado – o que permitiu o aprofundamento em certos 
assuntos de interesse maior para a pesquisa.A técnica também facilitou o diálogo 
entre entrevistados e entrevistador, o que levou à abordagem de determinadas 
questões mais polêmicas que geraram respostas de grande importância para o 
presente estudo. Como ponto negativo, deve-se informar que a liberdade dada 
aos entrevistados levou a que alguns destes fizessem divagações que fugiram 
ao cerne das perguntas propostas, contudo, não houve prejuízo aos resultados 
finais obtidos.

Os resultados das entrevistas permitiram a elaboração de um mapa em que 
foram locadas as 15 mais citadas construções marcantes em Natal na somatória 
das questões 1, 2 e 3 do formulário de entrevistas (ver Mapa 1). Tais construções 
situam-se, principalmente, nos bairros mais antigos de Natal, quais sejam: a Fortaleza 
dos Reis Magos, em Santos Reis; a Igreja Matriz, a Igreja do Galo e as edificações do 
entorno da Praça André de Albuquerque, na Cidade Alta; o Edifício do antigo IPASE, 
o Teatro Alberto Maranhão e o conjunto arquitetônico da Ribeira, na Ribeira; a 
Ponte Newton Navarro, em Santos Reis/Redinha; e a Catedral Metropolitana, no 
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bairro do Tirol. Fora desses sítios estão: a Ponte de Igapó (ou Ponte de Ferro), no 
bairro de Igapó; o Parque da Cidade, no bairro de Candelária; o Pórtico dos Reis 
Magos na BR-101, divisa dos bairros de Neópolis e Pitimbú; e a Arena das Dunas 
(em construção à época das entrevistas) e o estádio “Machadão” (demolido), no 
bairro de Lagoa Nova. Há ainda a Avenida Dinarte Mariz (ou Via Costeira), que se 
situa ao longo do litoral leste da cidade.

Percebe-se que não há uma lógica cronológica que indique uma sequência 
construtiva numa única direção ou sentido, tornando o conjunto aparentemente 
fragmentado. As construções se misturam num aparente (e só aparente) acaso 
juntando, por exemplo, a mais antiga, a Fortaleza, a uma das mais recentes, a 
Ponte Newton Navarro. 

Entende-se que apesar de não haver uma lógica cronológica na disposição 
das construções marcantes há um eixo condutor, ou articulador, do processo de 
produção do espaço que fica claro quando se percebe que a maioria das constru-
ções está localizada ao longo ou nas proximidades dos principais eixos viários 
da cidade: as Avenidas Hermes da Fonseca/Salgado Filho, e seu prolongamento, a 
BR-10124; e a Avenida Prudente de Morais (destacadas no Mapa 1). Percebe-se que 
há, neste fato, uma lógica subjacente de produção do espaço urbano relacionado 
aos eixos viários principais da cidade. Mais à frente, procurar-se-á entender esse 
fenômeno que correlaciona a expansão da malha urbana de Natal, resultado da 
dinâmica imobiliária, e suas construções marcantes.

24 As Avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho, e a BR-101, conformam um só eixo viário 
que corta a cidade de Natal no sentido Zona Leste-Zona Sul.
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Mapa 1 – Mapa dos bairros e das construções marcantes em Natal

Fonte do mapa base: Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB)

Arte do mapa: Cecília Barbosa
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Os marcos arquitetônicos e a dinâmica imobiliária em Natal
Buscando consubstanciar e corroborar as informações obtidas nas entrevistas 

com profissionais da arquitetura sobre as construções marcantes existentes em 
Natal, procurou-se estabelecer nexos entre essas edificações e a dinâmica imo-
biliária na cidade. Como será visto mais à frente, diversos autores têm estudado 
o fenômeno das transformações urbanas em Natal com base nas mudanças nas 
estruturas fundiária e imobiliária, o que tem resultado em diversos modelos que 
tentam demonstrar as repercussões ou os motivos pelos quais ocorrem essas 
transformações. Dentre as pesquisas, destacam-se: Furtado (2008), que estabeleceu 
uma “onda do turismo” para Natal e Medeiros (2011), que determinou o Eixo de 
Investimentos e Valorização Imobiliária (EIVI).

Estas pesquisas, em síntese, apontam a mancha urbana orientada pelos 
eixos viários principais de Natal, no sentido norte-sul, como uma área de especial 
interesse para a compreensão de Natal e sua dinâmica imobiliária. Esta área com-
preende parte dos bairros das Zonas Leste e Sul da cidade e tem, como principal 
eixo viário, as Avenidas Senador Salgado Filho/Hermes da Fonseca/BR-101. 

Os motivos para que as transformações em Natal tenham ocorrido confor-
mando essa mancha são diversos, dos quais se destacam: as limitações naturais 
à expansão da cidade, ou seja, sua conformação geográfica formada por dunas, 
pelo rio Potengi e pelas encostas nas praias urbanas; a ocupação de vastas glebas 
urbanas por instituições públicas, principalmente pelas instalações militares e 
pela UFRN; o deslocamento das atividades econômicas dos bairros tradicionais 
da Zona Leste para os bairros da Zona Sul – o que definiu novas centralidades em 
função da substituição de grande parte do comércio das lojas de rua pelos shopping 
centers; e o boom turístico ocorrido a partir dos anos 1980. 

Considera-se ainda que outros eixos de expansão, além dos já citados, tive-
ram grande importância na paisagem urbana de Natal. As Avenidas Prudente de 
Morais e Engenheiro Roberto Freire conformam vias de forte ocupação comercial 
e de serviços e constituem-se em rotas de mobilidade fundamentais para o fluxo 
de veículos e para o desenvolvimento do turismo. 

Entende-se que historicamente a expansão urbana de Natal e as diversas 
formas de ocupação do seu solo, desde os anos 1940, com o advento da Segunda 
Guerra Mundial, têm forte correlação com os eixos rodoviários e, consequentemente, 
com a mobilidade das forças do trabalho e com a reprodução do capital por meio da 
ocupação das suas margens. Esta lógica, movida pela valorização do deslocamento 
sobre rodovias, levou à configuração urbana da Natal contemporânea conforme 
é vista pelos autores estudados e pelos atores participantes do presente estudo.
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Todas essas considerações levam à compreensão sobre a dinâmica imobiliária 
em Natal e a produção do espaço urbano, notadamente nos últimos 30 anos. No 
entanto, outros dados são necessários para o entendimento do fenômeno. Optou-se 
por buscar esses dados por meio de entrevistas com profissionais do ramo imo-
biliário e nas estatísticas que apontam as operações de recolhimento do Imposto 
sobre a Transmissão Intervivos (ITIV) e a expedição de Habite-se, conforme será 
visto mais à frente. Os dados estatísticos e os resultados das entrevistas realizadas 
mostram-se reveladores sobre o fenômeno estudado e permitem a construção de 
modelos gráficos, que apresentaremos adiante.

A partir do cruzamento dessas informações será construído um mapa, no 
qual serão locados os cinco monumentos mais citados nas entrevistas realizadas 
com os profissionais da arquitetura – além da Arena das Dunas –, e os demais dados 
relativos à dinâmica imobiliária em Natal, numa demonstração inequívoca que 
essas construções têm uma forte relação causa-efeito que promove a construção 
da paisagem urbana de Natal na contemporaneidade.

Evolução da configuração urbana de Natal no 
alvo do turismo e do mercado imobiliário

Furtado (2008) apresenta o turismo como principal indutor das mudanças 
ocorridas na configuração urbana de Natal, notadamente a partir dos anos 1960. 
Suas pesquisas apresentam a “onda intencional do turismo” como uma configuração 
espacial que acompanha os principais eixos de expansão da cidade “[...] em seu 
processo histórico até a fase mais recente” (FURTADO, 2008, p. 106). A espacialização 
proposta considera os eixos viários de Natal tidos como animadores da dinâmica 
econômica da cidade e vistos como vetores de fundamental importância para a 
configuração do espaço urbano (ver Figura 1).

De acordo com a autora, a onda proposta é uma construção “imagética”, que 
auxilia o desenho do objeto investigado e mostra como Natal se “fragmentou” e se 
“produziu” no passado recente. “A onda é também uma figura apropriada, já que 
indica uma configuração sempre em movimento de fluxo e refluxo” (FURTADO, 
2008, p. 106). 
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Figura 1 – A “onda de intencionalidade do turismo” 

!

Fonte: Furtado (2008, p. 110)
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A configuração proposta, fruto da dinâmica social e econômica e da mis-
tura entre bairros residenciais e espaços de consumo, é baseada em três eixos 
fundamentais de circulação da cidade e seus vetores irrigantes:

[...] o primeiro, que se inicia na Via Costeira e se estende ao Bairro de Ponta Negra e à 
Rota do Sol, é um eixo fortemente concentrador das atividades turísticas da cidade, ou 
seja, seu espaço turistificado, um espaço de consumo e de apropriação pelo visitante 
e pela elite local. É, portanto, um espaço que não se volta exclusivamente para o 
turismo, mas nele encontra um forte interveniente. O segundo eixo, que surge na 
BR-101 e adentra a cidade pelas avenidas Salgado Filho/Hermes da Fonseca, é uma 
área caracterizada pela expansão comercial e instalação de serviços diversos. [...] O 
terceiro eixo é composto pela avenida Prudente de Morais e seu prolongamento, a 
avenida Nilo Peçanha (que se interliga com a avenida beira-mar, atual avenida Café 
Filho, através da avenida Getúlio Vargas), com destaque para o setor financeiro e 
médico-hospitalar. (FURTADO, 2008, p. 107).

Compõem, também, a construção “imagética” da “onda” os seguintes ele-
mentos: a espacialização do turismo, configurada pelos três grandes eixos viários 
da Zona Sul de Natal; a “área turistificada”, da qual fazem parte a Via Costeira e 
o bairro de Ponta Negra; e os bairros de status, que são aqueles que concentram 
moradores de mais alta renda e os serviços mais complexos ofertados na cidade.

A metáfora proposta explica o espraiamento da malha urbana de Natal em 
direção ao sul, do ponto de vista das transformações econômicas resultantes do 
fenômeno do turismo, segundo uma construção intelectual original. Essas mudan-
ças levaram a uma reconfiguração urbana com forte impacto na segmentação 
socioespacial da cidade e consubstanciam a lógica que indica que a percepção das 
construções marcantes concentra-se na área banhada pela “onda”.

Numa outra abordagem, Medeiros (2011, p. 76), em sua Tese de Doutoramento, 
define o Eixo de Investimentos e Valorização Imobiliária em Natal (EIVI) como “[...] 
uma área na qual a atuação do poder público, com infraestrutura, e do mercado 
imobiliário, com a presença de muitos empreendimentos, se faz mais efetiva”.

De acordo com a autora, esse eixo compreende uma mancha urbana que 
abrange diversos bairros de Natal no sentido Zona Leste-Zona Sul: começa na 
Ponte Newton Navarro, em Santos Reis, e termina no Morro do Careca, em Ponta 
Negra. Ainda segundo a autora, o EIVI é uma área de forte dinâmica imobiliária 
com forte valorização, que tornou-se um “campo gravitacional” da cidade atraindo 
tipos diversificados de público, gerando processos de acumulação do capital 
para o setor imobiliário e que tem gerado “[...] benefícios/vantagens àqueles que 
ajudam a reproduzi-la” (MEDEIROS, 2011, p. 76). A autora estabelece correlações 
entre o EIVI e a atividade turística em Natal devido a questões de localização e 
investimentos públicos voltados para esta atividade, principalmente nas áreas 
próximas ao cordão de dunas que margeia a orla e compõe a paisagem do estuário 
do rio Potengi (ver Figura 2).
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Figura 2 – Eixo de Investimento e Valorização imobiliária (EIVI)

Fonte: Medeiros (2011, p. 78)
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Os diversos bairros que integram o EIVI têm características diversas. Cabe 
aqui destacar: o bairro de Ponta Negra, que tem grande influência da atividade 
turística e da migração de brasileiros de todos os estados e de estrangeiros de 
vários países, com fortes repercussões na especulação imobiliária; o bairro de 
Candelária, cuja origem se deu a partir de um conjunto habitacional e que teve 
importante mudança de uso transformando-o de bairro apenas residencial para 
um dos bairros de maior dinâmica e crescimento nos setores do comércio e de 
serviços; os bairros do Tirol e de Petrópolis, que se destacam como bairros de 
elite, com origens no primeiro grande plano de urbanização e expansão de Natal, 
o Plano da Cidade Nova, do início do século XX. Caracterizam-se por ter produção 
de moradias para uma “elite doméstica”, pela oferta de serviços especializados 
nas áreas da saúde e gastronomia, por exemplo, e por uma forte verticalização 
a partir do início do século XXI; e o bairro das Rocas, um dos mais antigos de 
Natal, que tem como vizinhos os bairros da Ribeira, Praia do Meio e Petrópolis. 
Caracteriza-se por ter infraestrutura deficitária, moradores de média e baixa renda 
e pela proximidade com os bairros históricos da cidade, já citados (MEDEIROS, 
2011, p. 79-101).

Percebe-se a coincidência entre os mapas produzidos pela “onda do turismo” 
e pelo EIVI. Ambos os fenômenos configuram uma mesma mancha urbana que 
começa ao norte, na Zona Leste da cidade de Natal, e se espraia pelos bairros até a 
Zona Sul da cidade, assim como o mapa das construções marcantes, numa sobre-
posição de impressionante similaridade, confirmando uma lógica de expansão da 
cidade no sentido dos seus principais eixos viários e dos bairros às suas franjas.

A visão dos corretores e empreendedores
Conforme dito, foram feitas nove entrevistas dirigidas, de acordo com 

o que prescrevem Richardson e Peres (1999, p. 210), com profissionais do setor 
imobiliário: oito com corretores imobiliários e uma com um empresário investidor, 
todos atuantes no mercado natalense (ver Tabela 6). O roteiro continha apenas 
uma pergunta: “em sua opinião, quais são as áreas de maior dinâmica imobiliária 
hoje em Natal e na sua RM?”. Por dinâmica imobiliária entende-se: expansão 
do mercado imobiliário com vistas a novos empreendimentos, possibilidades 
de negócios – compra e venda de terras e imóveis novos e usados e valorização 
imobiliária e fundiária. 

Os entrevistados foram informados que essa dinâmica diz respeito a todos 
os tipos de imóveis, não importando, para efeito das suas observações, os diversos 
usos e tipologias.
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Tabela 6 – Profissionais do setor imobiliário entrevistados

PROFISSIONAL DATA DA ENTREVISTA CORRETORA/EMPRESA

Antônio Pires Cunha 26/06/2012 Procuradoria de Imóveis

Diogo Nícolas R. Silva 27/09/2013 Autônomo

Emilton Costa 24/09/2013 Autônomo

Euclides Lira 08/04/2014 Lira Imóveis

Fábio Jackson Serafim 15/10/2013 Autônomo

Francisco Iglesias 24/06/2013 Iglesias Imóveis

Hercules Bilro 29/04/2014 ECM Imóveis

Priscila Oliveira 25/09/2013 Todo Imóveis

Ricardo Barros (empresário) 27/07/2013 Empresas Barros

Em linhas gerais, os entrevistados apontam a localização como principal 
fator para a compra e venda de imóveis. Isso se deve a questões relacionadas ao 
trânsito, que tem se intensificado nos últimos anos, e à segurança. Ambos os fatores 
são preocupações recentes e têm provocado novas reflexões e considerações por 
parte daqueles que negociam no mercado imobiliário. 

Dois dos entrevistados, A e B, apontam o Estado como o maior especula-
dor imobiliário e o mais importante indutor da expansão urbana. Desta forma, 
segundo um deles, as áreas mais consolidadas e de melhor infraestrutura tendem 
a valorizar menos que a terra “bruta”, desde que o Estado intervenha para que 
haja a valorização nessas terras. Nessa perspectiva, os bairros tradicionais têm 
menor variação na valorização visto que já apresentam infraestrutura instalada. 

Foi citada pelo entrevistado E a valorização dos terrenos ao longo do eixo 
viário que faz a ligação entre a Avenida Maria Lacerda Montenegro e o bairro de 
Cajupiranga, no município de Parnamirim25. Esta localidade, chamada de Nova 
Parnamirim, fica em área contígua no município vizinho a Natal e foi citada 
também como área de grande dinâmica imobiliária, principalmente ao longo 
das Avenidas Abel Cabral e Maria Lacerda Montenegro, abrangendo submercados 
residenciais, de classes média e média alta, e comerciais. 

Em relação aos marcos legais, foram citadas as proposições no Plano Diretor 
referentes à Zona Norte, que têm forte influência do capital imobiliário. Segundo 
o entrevistado B, os poderes públicos, atualmente, não permitem a verticalização 
já que as empreiteiras não têm estoque de terras naquela zona. “Quando tiverem, 
o discurso mudará e se permitirá verticalização na Zona Norte”. Um outro marco 
legal, citado pelo entrevistado I, é o que impede construções no loteamento San 

25 Parnamirim e Natal hoje conformam uma conurbação constituída pelos bairros de Nova 
Parnamirim, no município de Parnamirim, e Neópolis e Ponta Negra, no município de Natal. 
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Vale, no bairro de Pitimbu, cortado pela Avenida Prudente de Morais. Essa região 
é, na opinião do entrevistado, uma das últimas destinadas à expansão urbana de 
Natal.

No que se refere aos bairros de maior dinâmica imobiliária, foram diversas 
as respostas. Areia Preta foi apontada como área para residências de alto padrão, 
embora tenha problemas de segurança e na prestação de serviços. “O morador 
precisa de carro para tudo”, diz o entrevistado C. O Barro Vermelho também tem 
importante dinâmica imobiliária, mas, por questões culturais, por ser “associado 
ao Alecrim”, bairro popular, não atrai moradores de renda mais alta. Petrópolis 
é apontado como bairro de grande dinâmica imobiliária para uso residencial, 
principalmente em função dos serviços que oferece, e tem seu submercado resi-
dencial caracterizado como de alto padrão. No entanto, Petrópolis é avaliado pelo 
entrevistado D como já saturado e de difícil expansão, já que não existem mais 
terrenos e os novos prédios, por questões de recuos em relação aos limites dos 
lotes, demandam grandes terrenos. 

A região que compreende o bairro de Lagoa Nova até a Avenida Jaguarari é 
apontada como de grande dinâmica imobiliária, principalmente nas proximidades 
do novo estádio, a Arena das Dunas, que confere certo status social àqueles que 
adquirem imóveis no seu entorno, conforme opinião de três dos entrevistados. 
O entrevistado D aponta o bairro de Lagoa Nova como de grande potencial para 
os serviços, especialmente bares, restaurantes e supermercados, em virtude 
do crescimento do bairro promovido pela Arena das Dunas. Já o entrevistado I 
condiciona uma maior valorização de Lagoa Nova à conclusão das obras de mobi-
lidade no entorno da Arena das Dunas, especialmente na Avenida Capitão-Mor 
Gouveia. De acordo com os entrevistados, o uso da terra em Lagoa Nova é “misto”: 
comercial e residencial.

O Tirol é outro bairro apontado como de forte dinâmica imobiliária, prin-
cipalmente na área em frente aos quartéis do Exército Brasileiro, e tem mercado 
residencial de alto padrão. Ponta Negra, na opinião do entrevistado A, foi um 
“filão imobiliário”, entre 1998 e 2008, “[...] com valorização de 1.000%”. Hoje está 
em ritmo desacelerado, com diversos empreendimentos em espera, mesmo já 
tendo sido aprovados pela Prefeitura de Natal. Ponta Negra tem como destaque 
a Avenida Roberto Freire, de forte dinâmica imobiliária apontada por alguns 
entrevistados, e tem como principal submercado o residencial, da mesma forma 
que o bairro de Capim Macio, que também apresenta desaceleração nos novos 
empreendimentos. 

O bairro Planalto, citado pelo entrevistado F, também é identificado como 
área de expansão, inclusive para o programa Minha Casa Minha Vida, do Governo 
Federal, de acordo com o entrevistado E. Este bairro, de recente expansão, é 
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apontado como uma novidade no mercado imobiliário, com importantes pers-
pectivas de valorização, que atendem, hoje, às classes de menor poder aquisitivo, 
majoritariamente a classe média baixa. 

Toda a Zona Norte de Natal é apontada pelo entrevistado D como de grande 
potencial de expansão em função do aumento do poder aquisitivo da população 
nos últimos anos, e também em virtude da construção da Ponte Newton Navarro, 
que teve forte impacto urbanístico no bairro de Santos Reis, nas áreas de frente 
para o mar. Segundo ele, é possível perceber uma melhoria na qualidade das 
construções comerciais na Zona Norte de um modo geral, principalmente no que 
concerne ao tratamento das fachadas de bares e restaurantes, o que revela um 
desejo pelo enobrecimento do bairro. 

Ainda de acordo com o entrevistado D, o que mais contribui para a dinâmica 
imobiliária hoje em Natal é a questão da mobilidade urbana. Já o entrevistado I 
condiciona uma maior dinâmica imobiliária na Zona Norte ao novo Aeroporto de 
São Gonçalo. Segundo ele, se a utilização for para cargas, haverá desenvolvimento 
de toda Zona Norte, se for apenas para passageiros, este desenvolvimento não 
acontecerá. Em relação ao bairro de Santos Reis, o entrevistado I só vislumbra 
desenvolvimento imobiliário com a retirada do parque de tanques de combustíveis 
da Petrobrás26, que fica muito próximo às residências.

O entrevistado H cita as Zona Norte e Oeste como de grande dinâmica 
imobiliária e acrescenta que:

[...] são as únicas zonas que ainda têm áreas que podem receber empreendimentos, porém 
um mercado novo está crescendo em Natal/RN que é a “montagem de áreas” onde se compra 
vários imóveis vizinhos e o resultado disso é uma pequena ou grande gleba dependendo da 
necessidade do empreendedor. Claro que isso fica bem mais caro do que a maneira tradicional 
e é mais usada em empreendimentos de alto padrão.

Percebe-se uma grande variedade de opiniões no que concerne à pergunta 
proposta aos entrevistados. Isso se deve às diferentes vivências profissionais e à 
área urbana de atuação de cada corretor ou investidor. Mas, de um modo geral, 
é possível dizer quais são as áreas, bairros ou regiões com maior dinâmica imo-
biliária em Natal nos dias atuais (ver Mapa 2), numa perspectiva que não pode 
deixar de enxergar as transformações físicas, de costumes e legais pelas quais 
está passando a cidade nesses últimos anos. As respostas dos entrevistados são 
apresentadas na Tabela 7:

26 O Parque de Tancagem da Petrobrás, instalado no bairro de Santos Reis desde 1982, está 
em processo de desmontagem, que deverá ser concluída até o mês de dezembro de 2014.
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Tabela 7 – Bairros27 e áreas urbanas citados como 
de maior dinâmica imobiliária em Natal

BAIRROS QUANTIDADE DE CITAÇÕES

Lagoa Nova 04

Conurbação Parnamirim/Natal 04

Planalto (mais 01 citação à Zona Oeste) 04

Petrópolis 03

Ponta Negra 03

Areia Preta 02

Tirol 02

Zona Norte 02

Barro Vermelho 01

Capim Macio 01

Santos Reis 01

27 A cidade de Natal é administrativamente organizada em quatro Zonas: a Zona Norte é 
constituída pelos bairros de Igapó, Lagoa Azul, Nossa Senhora da Apresentação, Pajuçara, 
Potengi e Redinha. A Zona Leste é composta pelos bairros de Santos Reis, Rocas, Ribeira, 
Praia do Meio, Cidade Alta, Petrópolis, Areia Preta, Mãe Luiza, Alecrim, Barro Vermelho, 
Tirol e Lagoa Seca. A Zona Oeste de Natal é constituída pelos bairros do Bom Pastor, Dix-
Sept Rosado, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Felipe Camarão, Nordeste, Nossa Senhora 
de Nazaré, Guarapes, Quintas e Planalto. E a Zona Sul é constituída pelos bairros de Capim 
Macio, Lagoa Nova, Nova Descoberta, Candelária, Pitimbú, Neópolis e Ponta Negra.
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Mapa 2 – Os bairros (e áreas urbanas) de maior dinâmica imobiliária em Natal

Fonte do mapa base: SEMURB
Arte do mapa: Cecília Barbosa
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Concessão de Habite-se e recolhimento das taxas 
doImposto sobre a Transmissão Intervivos (ITIV)

A dinâmica imobiliária também pode ser observada segundo dados estatísti-
cos que demonstram a quantidade de novos Habite-se28 concedidos pela Prefeitura 
de Natal, de 2004 a 2010. As estatísticas relativas aos Habite-se são consagradas nos 
estudos sobre produção imobiliária, tendo em vista que se trata da expedição de 
documentos para imóveis novos e concluídos/executados. Observa-se que Ponta 
Negra, Candelária, Lagoa Nova, Capim Macio e Tirol são os líderes na emissão deste 
documento, o que indica forte dinâmica imobiliária nestes bairros em relação aos 
demais (ver Mapa 3).

Outra forma de se estudar a dinâmica imobiliária é proporcionada pelas 
estatísticas relativas ao ITIV29. Observa-se que os bairros de Ponta Negra, Candelária, 
Tirol, Capim Macio e Lagoa Nova proporcionaram as maiores arrecadações deste 
imposto nos anos de 2004 a 2011 (ver Mapa 4). Cruzados os dados do ITIV com os 
dados das concessões de Habite-se vistos anteriormente, percebe-se que entre os 
10 bairros de maior destaque, oito aparecem, simultaneamente, nas duas listas. 
Percebe-se também que são bairros distribuídos no sentido Zona Leste-Zona-Sul de 
Natal, às margens das Avenidas Senador Salgado Filho e Engenheiro Roberto Freire.

Ressalve-se que os dados sobre os Habite-se e o ITIV são de diferentes teor 
e origem. Os Habite-se são concedidos a todas as construções novas, independen-
temente do preço de mercado ou outros atributos dessas edificações. O ITIV é um 
imposto que incide,no momento da transferência, sobre o valor do imóvel novo 
ou usado, portanto, bairros que têm imóveis mais caros terão maior destaque do 
que aqueles bairros que tenham imóveis com preços de mercado menores. 

28 De acordo com o Código de Obras e Edificações do Município de Natal, Lei Complementar 
nº 055 de 27/01/2004, Habite-se é o documento expedido pelo Município atestando que o 
imóvel encontra-se em condições de habitabilidade. 

29 De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 9.795, de 14 de setembro de 2012, que aprova o 
Regulamento do Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, o ITIV, é o imposto 
que tem como fato gerador: 

 I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, 
por natureza ou a cessão física; 

 II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia; e 
 III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores.
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Mapa 3 – Os 15 bairros com maior concessão de Habite-
se nos anos de 2004 a 2010 no município de Natal

Fonte dos dados e do mapa base: SEMURB
Arte do mapa: Cecília Barbosa
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Mapa 4 – Os 15 bairros de Natal com maior arrecadação 
de ITIV nos anos de 2004 a 2011

Fonte dos dados: Secretaria Municipal de Tributação de Natal (SEMUT)
Fonte do mapa base: SEMURB
Arte do mapa: Cecília Barbosa
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O imobiliário e as construções marcantes
Os dados levantados relativos aos estudos realizados por Medeiros (2011) e 

Furtado (2008), as informações colhidas junto aos profissionais do ramo imobiliário 
e os dados relativos ao ITIV e ao Habite-se permitem algumas considerações.

Os mapas confeccionados deixam clara uma dinâmica imobiliária peculiar 
da cidade de Natal que expõe um modo de produção do espaço na cidade, onde o 
capital privado, juntamente com o Estado, tem forte influência na condução da 
expansão e das transformações urbanas. Conforme Moraes (1993, p. 91), a cidade 
capitalista “[...] representa para o capital, objeto e meio de realização de lucros 
de toda ordem [...], o que a transforma em gigantesca massa de capitais privados 
e capital social geral [...]”. 

No caso estudado, a realização do capital se dá por meio de um conveniente 
aproveitamento da ocupação do solo em Natal por todo tipo de empreendimentos 
imobiliários, não só na lógica da expansão contínua ou em ondas às margens das 
avenidas principais, como também pela ocupação do solo nas proximidades das 
construções marcantes. Configura-se num modo particular de produção e de valori-
zação do espaço, inerente às formas de reprodução local do capital, onde a paisagem 
é modificada pelas forças do mercado ou mesmo pelas normatizações estatais. 

Ainda segundo Moraes (1993, p. 123-124), o espaço, pela sua condição natural 
ou social, é uma premissa geral da produção. Afirma, também, que o valor do 
espaço “[...] se expressa na qualidade, quantidade e variedade dos recursos naturais 
disponíveis numa dada porção do espaço terrestre”. Essas condições conferem 
ao espaço uma “singularidade natural”, que, de acordo com os autores, se refere 
às possibilidades de exploração da terra bruta conforme as dádivas da natureza 
peculiares a cada lugar. 

Outro componente do valor do espaço é constituído pela “obra do trabalho”, 
ou seja, pela construção de “[...] formas mais duráveis sobre o espaço, produções 
materiais que se agregam ao solo” (MORAES, 1993, p. 125). Ou seja, o valor da terra 
é constituído pela parcela relativa às dádivas da natureza e pela parcela fruto da 
produção edificada sobre o solo.

No presente estudo, entende-se que a composição do valor da terra e das 
edificações, nos bairros estudados e nas franjas viárias, se dá por certa condição 
singular do espaço, que é fruto da localização destes dentro da malha urbana. Esta 
localização pode gerar rendas diferenciais pelas qualidades específicas dos imóveis 
e seu entorno, desde que sejam considerados: os serviços oferecidos; o acesso às vias 
de maior mobilidade; a qualidade de vida oferecida pelos equipamentos urbanos 
e pelos recursos naturais, tais como praças e parques; o status social conferido 
ao cidadão pelo bairro ou pela vizinhança; a proximidade com os ícones urbanos; 
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a segurança pública; e as questões específicas que dizem respeito ao modo de 
vida de cada cidadão, como, por exemplo, a proximidade com o trabalho. São as 
diversas facetas da cidade capitalista que não pode ser lida como uma paisagem 
homogênea. Ela, a cidade, “[...] contém especificidades e múltiplas dimensões 
sociais incorporadas à sua espacialidade” (FURTADO, 2008, p. 153).

Por outro lado, o Estado, enquanto ator nos processos de produção e ocupação 
do solo urbano, também tem importante contribuição na dinâmica imobiliária. 
De acordo com Furtado (2008, p. 136), na cidade de Natal bem como em outras 
cidades brasileiras “[...] o Estado e seu aparelho estão presentes, nem sempre só 
nas normas, mas também nas instalações físicas, contribuindo indiretamente para 
os processos especulativos”. É o que se constata quando se percebe que prédios 
estatais ocupam grandes lotes de terra nas áreas consideradas pelos estudos 
mencionados. Instituições tais como a UFRN, os quartéis e bases militares, como 
o 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, e a Companhia de Águas e Esgotos do 
RN, entre outras, ocupam grandes fatias de terra urbana ao longo das Avenidas 
Salgado Filho e Hermes da Fonseca. Ocupam, portanto, áreas localizadas em 
bairros de status e de forte valorização imobiliária, de acordo com as entrevistas 
realizadas com os profissionais do ramo imobiliário. 

É importante destacar, novamente, o que foi dito por dois dos entrevistados: 
um deles, empreendedor imobiliário e empresário de Natal, o outro, corretor de 
imóveis. Afirmaram que o Estado é o maior indutor da expansão urbana por construir 
infraestruturas em determinados bairros levando essas áreas, as mais consolidadas, a 
uma valorização em determinado momento. No entanto, e paradoxalmente, segundo 
esses entrevistados, tais áreas consolidadas já são por demais valorizadas, assim 
não há tanta variação quanto naquelas desprovidas de infraestrutura. 

Ou seja, o Estado produz e valoriza o espaço urbano quando se mostra presente 
ao construir avenidas, viadutos, linhas de energia etc. Já o mercado imobiliário, 
astutamente, produz construções no espaço objeto das atenções estatais. Além disso, 
a ocupação de grandes pedaços da terra urbana pelas construções estatais diminuiu 
a quantidade de terra disponível para novos empreendimentos; o que forçou o capital 
imobiliário a adquirir construções já existentes para tão somente demoli-las, conver-
tendo os lotes novamente em terra nua, em pedaços de terrenos, que individualmente 
ou somados aos lotes vizinhos, puderam, então, receber esses empreendimentos. 

Um efeito colateral benéfico desse tipo de ocupação para a cidade é o da 
preservação de grandes áreas verdes às quais o capital imobiliário não teve acesso. 
O maior e melhor exemplo desse efeito positivo é a preservação de parte das 
dunas que margeiam Natal, fruto da sua ocupação pelas instalações dos quartéis 
do Exército Brasileiro. Essa preservação foi percebida por uma das profissionais 
da arquitetura entrevistadas quando afirma:
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O que me marca, me choca hoje em Natal, é aquela área do Exército, quando você chega na 
Hermes da Fonseca tem o Batalhão do 16 RI, você vê a amplidão, a perspectiva do Parque das 
Dunas. Aquilo pra mim é uma coisa que Natal nunca poderia abrir mão. (entrevistada E).

Essa ocupação, o uso do solo por instituições do Estado e suas consequên-
cias na dinâmica imobiliária podem ser claramente observadas, por exemplo, 
nas recentes transformações pelas quais passou o bairro de Lagoa Nova, com a 
construção da Arena das Dunas para a Copa do Mundo de 2014, como será visto em 
detalhes no Capítulo 5, e a execução das obras viárias no seu entorno. Nesse bairro 
foram edificadas diversas instalações governamentais, como a já citada UFRN, o 
Centro Administrativo do RN, um ginásio esportivo municipal, um kartódromo 
mantido pelo Governo do RN (demolido), entre outras, que ocupam ou ocuparam 
grandes extensões de terra, o que contribuiu para certo adensamento de diver-
sos usos privados às margens das principais avenidas, ou mesmo no interior do 
bairro, especialmente aqueles ligados ao comércio e serviços, tais como: postos 
de combustíveis; restaurantes e bares; concessionárias de veículos e autopeças; 
clínicas médicas; e, de forma menos intensa, condomínios residenciais verticais. 

Além dessas instalações estatais, observa-se que a Prefeitura de Natal, em 
virtude da realização da Copa, implementou diversas obras de mobilidade em 
Lagoa Nova que compreenderam, principalmente: um viaduto estaiado30, que foi 
erguido no cruzamento da Avenida Prudente de Morais com a Avenida Lima e 
Silva; um outro viaduto, sem estaios, no cruzamento da Avenida Lima e Silva com 
a BR-101; seis túneis; e duas passarelas. De acordo com a Prefeitura Municipal do 
Natal (2013a), em seu portal de notícias, toda a obra, executada pelo consórcio 
Queiroz Galvão/Ferreira Guedes, foi orçada em R$ 222 milhões. As obras foram 
concluídas em agosto de 2014.

O que se observa neste caso é uma clara intervenção estatal que, embora 
visasse à melhoria da mobilidade urbana na cidade, causou fortes repercussões 
na dinâmica imobiliária em toda região atingida. Os imóveis na região citada 
passaram por uma valorização – efeito da especulação imobiliária31 – com o advento 
dessas obras e da própria Copa do Mundo (e mesmo antes, durante as obras), o que 
fica claro na opinião dos profissionais entrevistados do ramo imobiliário e nas 

30  É interessante observar que o viaduto estaiado, construído desta forma para que se torne 
um novo ícone na paisagem, encobre, a partir de certos ângulos, a Arena das Dunas, num 
fenômeno já identificado neste estudo, que é o “entulhamento” de construções marcantes.

31 Especulação imobiliária é aqui entendida conforme Valença (2015, no prelo), que afirma: 
“Quando o Estado provém infraestruturas e serviços, no geral, ‘agrega’ valor à área. Quando 
um empreendimento privado adiciona algum atrativo à área, esta também se ‘valoriza’. 
Mas quando algum agente – indivíduo ou empresa – se apropria, por meio do ‘mercado’, 
desses valores adicionados à dinâmica urbana, que não foram por ele produzidos, isso se 
transforma em especulação imobiliária”.
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estatísticas do ITIV e dos Habite-se, apresentadas anteriormente, que colocam 
Lagoa Nova em destaque nas duas estatísticas.

Portanto, percebe-se que todas essas transformações indicam que houve 
um forte impacto da construção da Arena das Dunas na dinâmica imobiliária do 
bairro de Lagoa Nova. Em relação às demais construções marcantes, das 14 cons-
truções elencadas, 13 estão contidas ou estão nas bordas do EIVI ou são atingidas 
pela “onda do turismo”, à exceção da Ponte de Igapó (ou Ponte de Ferro), que se 
localiza num bairro afastado das áreas indicadas. 

Em relação às construções antigas, percebe-se que todas, à exceção da 
Ponte de Igapó, encontram-se nos primeiros bairros de Natal, quais sejam: Cidade 
Alta e Ribeira. As construções novas, edificadas a partir dos anos 1970, à exceção 
da Catedral Metropolitana, estão em áreas ou eixos viários de forte dinâmica 
imobiliária, ou seja: a Ponte Newton Navarro liga as praias do centro da cidade 
à Zona Norte; o estádio “Machadão” (demolido) e a Arena das Dunas, como dito, 
foram edificados na Avenida Salgado Filho/BR-101; o Parque da Cidade está na 
Avenida Prudente de Moraes; e o Pórtico dos Reis Magos foi construído na BR-101. 

As três avenidas citadas configuram-se nos principais corredores viários 
de Natal e conduziram a cidade à expansão em direção ao sul. A Via Costeira, 
neste contexto, aparece como parte integrante da área atingida pela “onda do 
turismo” e como fator de ligação entre bairros do EIVI. Saliente-se que todas 
essas construções, antigas ou novas, à exceção da Catedral, foram financiadas 
com dinheiro público, inclusive a Arena das Dunas, que foi fruto de uma PPP como 
será visto mais à frente.

Aqui o Estado aparece, novamente, como indutor da expansão urbana, da 
dinâmica e da valorização imobiliárias. São considerações que apontam para um 
entendimento da dinâmica imobiliária em Natal percebida aqui como resultado 
das ações estatais, da força do capital privado e dos anseios objetivos e subjetivos 
da população quanto ao uso do solo na cidade, e que permitem a construção de 
correlações e de algumas conclusões (ver Tabela 8).

Depreende-se do que foi visto que: em relação às estatísticas do ITIV e dos 
Habite-se, há uma forte correlação entre os bairros de maior destaque; os bairros 
contidos no EIVI; os bairros banhados pela “onda do turismo”; os bairros apontados 
pelos profissionais do ramo imobiliário como de maior dinâmica imobiliária; e os 
bairros onde estão localizadas as construções marcantes em Natal, notadamente 
aqueles que estão às margens das Avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho, e 
sua continuação, a BR-101; além dos demais eixos viários estruturantes da cidade. 
Ressalve-se que os estudos realizados por Furtado (2008) indicam eixos viários e 
bairros, inclusive os de status, que conformam a “onda de intencionalidade turística”.



Edificações, monumentos e a dinâmica imobiliária em Natal

107

Tabela 8 – Bairros: ITIV, Habite-se, EIVI, “onda do turismo”, 
construções marcantes em Natal e entrevistas

ITIV
(15 maiores  

arrecadações)

HABITE-SE
(15 maiores  
emissões)

EIVI
(sentido  

sul-norte)

ONDA DO  
TURISMO 
(sentido  

sul-norte)

ENTREVISTAS 
(bairros citados 

pelos profissionais 
do ramo 

imobiliário)

CONSTRUÇÕES 
MARCANTES/

BAIRRO
(15 mais citadas 

pelos profissionais 
da arquitetura)

Ponta Negra Ponta Negra Ponta 
Negra Ponta Negra Lagoa Nova Fortaleza dos Reis 

Magos/Santos Reis

Candelária Candelária Capim 
Macio

Capim 
Macio Nova Parnamirim Ponte Newton 

Navarro/Santos Reis

Tirol Lagoa Nova Candelária Pitimbú Planalto Parque da Cidade/
Candelária

Capim Macio Capim 
Macio

Lagoa 
Nova Neópolis Petrópolis Catedral Metropo-

litana/Cidade Alta

Lagoa Nova Tirol Nova Des-
coberta Candelária Ponta Negra

Pórtico dos Reis 
Magos/BR-101-Pi-
timbú/Neópolis

Pitimbú Planalto Tirol Lagoa Nova Areia Preta 
Via Costeira/liga 

os bairros de Areia 
Preta e Ponta Negra

Petrópolis Pitimbú Mãe Luiza Nova 
Descoberta Tirol Ed. do antigo 

IPASE/Ribeira

Neópolis Neópolis Areia 
Preta Tirol Zona Norte “Machadão”/

Lagoa Nova

Cidade Nova Petrópolis Petrópolis Petrópolis Barro Vermelho Igreja Matriz/
Cidade Alta

Barro 
Vermelho Alecrim Praia do 

Meio Mãe Luiza Capim Macio Teatro Alberto 
Maranhão/Ribeira

Areia Preta Barro 
Vermelho Ribeira Areia Preta Santos Reis Ponte de Ferro/

Igapó

Alecrim Cidade Alta Rocas Praia do 
Meio

Conjunto arquite-
tônico da Ribeira

N. Sra. de 
Nazaré Pajuçara Santos 

Reis Santos Reis Igreja do Galo/
Cidade Alta

Pajuçara Lagoa Seca
Entorno da Praça 

A. de Albuquerque/
Cidade Alta

Cidade Alta
N. Sra. da 
Apresen-

tação

Arena das Dunas/
Lagoa Nova

Fontes: Furtado (2008); Medeiros (2011); SEMURB; SEMUT; e entrevistas com profissionais do  
ramo imobiliário
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Percebe-se que quase todas as construções marcantes foram edificadas – 
ou restauradas – em bairros de forte dinâmica imobiliária, estabelecendo uma 
correlação, no quadro estudado, entre essas construções, a produção imobiliária 
e a valorização fundiária em Natal. Há uma prevalência dos bairros das Zonas 
Leste e Sul de Natal onde estão localizadas 14 das 15 construções marcantes, com 
destaque para os bairros de Santos Reis, Ribeira, Cidade Alta e Tirol, na Zona Leste; 
e Ponta Negra, Neópolis, Pitimbú e Candelária, na Zona Sul. 

O bairro de Ponta Negra aparece em maior destaque, considerados todos os 
parâmetros, por ter sido influenciado fortemente pelo turismo e pelos investimentos 
estrangeiros nas estruturas de lazer e nos condomínios residenciais verticais. O 
bairro é ligado à BR-101 pela Avenida Roberto Freire, e ao centro de Natal pela Via 
Costeira, 6ª construção mais citada. 

Destacam-se também os seguintes bairros: Candelária, onde foi construído 
o Parque da Cidade, 3ª construção mais citada; Capim Macio, que não tem cons-
truções marcantes, mas foi fortemente influenciado pela proximidade ao bairro 
de Ponta Negra e às infraestruturas turísticas, e por estar às margens da Avenida 
Roberto Freire; Lagoa Nova, onde foram construídos o “Machadão”, 8ª construção 
mais citada, e a Arena das Dunas, 15ª construção mais citada, que passa por fortes 
transformações em função da Copa do Mundo de 2014 e das obras de mobilidade 
urbana; Neópolis e Pitimbu, que têm como um dos limites a BR-101, onde está o 
Pórtico dos Reis Magos, 5ª construção mais citada; Tirol, onde foi erigida a Catedral 
de Natal, 4ª construção mais citada; e a Cidade Alta e a Ribeira, bairros históricos 
onde estão localizadas seis das 15 construções mais citadas.

Em relação ao bairro de Santos Reis, onde estão a Fortaleza dos Reis Magos 
e a Ponte Newton Navarro, 1ª e 2ª construções mais citadas, respectivamente, 
algumas considerações devem ser feitas. Esse bairro é habitado por uma população 
de baixa renda que percebia apenas 1,18 salários mínimos mensais, por pessoa 
com 10 anos ou mais, no ano de 2010 (ANUÁRIO NATAL 2013, p. 315), o que o coloca 
em posições mais inferiores em relação às estatísticas do ITIV, e outros dados 
relativos à qualidade de vida e de desenvolvimento humano. Por estar na região 
litorânea de Natal, próximo à Fortaleza dos Reis Magos, foi inserido no EIVI e na 
“onda do turismo”, entretanto, por questões peculiares ao bairro, não apresenta 
forte dinâmica imobiliária formal. Essas questões peculiares dizem respeito às 
seguintes características: o bairro possui um parque de tanques de combustíveis 
da Petrobrás que, além de ocupar uma grande fatia do bairro, representa perigo 
para a população devido à proximidade entre as instalações e as áreas residenciais; 
existem extensas faixas de terra no bairro, pertencentes ao Exército Brasileiro, 
que impedem uma ocupação mais efetiva da orla pelo capital imobiliário privado; 
e,finalmente, a proximidade com a Ponte Newton Navarro não levou ao bairro o 
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desenvolvimento esperado, que segundo um dos corretores entrevistados, só virá 
com a retirada dos tanques da Petrobrás.

Essas correlações permitem a construção de um mapa em que pode ser 
visualizado o cruzamento dos resultados colhidos a partir das estatísticas, das 
entrevistas e dos estudos dos autores citados (ver Mapa 5). Ou seja, o mapa associa 
as seis construções marcantes, analisadas nesta pesquisa, aos bairros de maior 
dinâmica imobiliária de Natal.

Verifica-se, ao se comparar os diversos mapas apresentados até o momento, 
que as áreas destacadas da cidade conformam uma mesma mancha urbana que 
reúne os diversos bairros de Natal no sentido norte-sul da cidade (ou da Zona 
Leste para a Zona Sul); ou seja, há uma forte semelhança entre esses mapas já que, 
de um modo geral, os bairros onde estão às construções marcantes e os demais 
bairros associados à dinâmica imobiliária são quase os mesmos (cf. Mapas 1 a 5).

Tem-se, portanto, uma lógica de desenvolvimento urbano graficamente 
representada, que associa, numa mesma imagem, os bairros de maior dinâmica 
imobiliária em Natal aos seus principais eixos viários e às seis construções mar-
cantes, que serão analisadas mais detalhadamente no próximo capítulo. 

Estabelecidas as construções marcantes em Natal e as devidas correlações 
desta produção arquitetônica com a dinâmica imobiliária na cidade, prossegue-se 
com as análises das edificações e monumentos, conforme os objetivos estabelecidos 
para o presente estudo. Nestas análises, como dito, serão consideradas as cinco 
construções marcantes mais citadas definidas nas entrevistas com os profissionais 
da arquitetura, além da Arena das Dunas, mais novo ícone urbano de Natal. O 
“Machadão” é apresentado no Capítulo 5 como antecessor da Arena das Dunas.
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Mapa 5 – Correlação entre as construções marcantes 
e a dinâmica imobiliária em Natal

Fontes dos dados: Furtado (2008); Medeiros (2011); SEMUT; SEMURB e entrevistas
Fonte do mapa base: SEMURB
Arte do mapa: Cecília Barbosa
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Nesta pesquisa, buscou-se definir as propriedades essenciais que caracterizam as 
construções estudadas e que as inserem na produção arquitetônica contemporânea 
com vistas à venda da cidade de Natal como mercadoria turística. De acordo com 
Mitchell (2008, p. 100-101), no seu livro “A lógica da arquitetura: projeto, computação 
e cognição”, os objetos, inclusive o arquitetônico, têm propriedades essenciais e 
acidentais. Essenciais são aquelas comuns entre os diversos objetos que pertencem 
a um mesmo tipo e acidentais são aquelas variações dentro de um mesmo tipo. 

Por exemplo, podemos optar por dizer que a simetria bilateral é uma propriedade 
essencial dos pórticos clássicos, mas que eles podem possuir diferentes cores. Dessa 
forma, a simetria bilateral do pórtico do Partenon é uma propriedade essencial, 
enquanto sua cor bege é uma propriedade acidental. Se o Partenon tivesse cores 
vivas (como de fato um dia teve), ele ainda seria visto como um pórtico clássico. 
Contudo, se ele fosse modificado de alguma maneira, perdendo sua simetria bilateral 
(por exemplo, com a remoção de três colunas de um dos lados), então deixaria de 
ser um pórtico clássico. A essência do pórtico clássico não estaria preservada nesse 
caso. (MITCHELL, 2008, p. 100).

Buscou-se verificar se as edificações estudadas possuem características 
essenciais que as fazem pertencer a um mesmo tipo, aquele das construções icônicas 
voltadas para o city marketing local. Pela peculiaridade de cada construção, tratou-se 
de definir dois subtipos, quais sejam: edificações e monumentos do patrimônio 
histórico; e edificações e monumentos contemporâneos. Históricas são aquelas 
que têm forte ligação com o passado da cidade de Natal e contemporâneas são 
aquelas produzidas da segunda metade do século XX em diante.

Esclareça-se que o termo “tipo” é uma extrapolação, uma licença aqui 
tomada, que não leva em conta as clássicas considerações de Quatremère de Quincy, 
por exemplo, que dizem respeito às similitudes estruturais e formais ou à lógica 
construtiva que leva à reprodutibilidade das edificações. Trata-se de estabelecer 
que as características comuns das edificações estudadas, as propriedades essen-
ciais, definem uma classe de construções voltada para um objetivo específico, 
que é a atração de visitantes e a divulgação da cidade como destino turístico e de 
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investimentos. Estabelece-se, portanto, que a busca empreendida não resultou 
em comparações estilísticas, formais ou estruturais, mas na definição de traços 
peculiares que colocam as construções dentro de uma mesma classe, aquela 
relativa à produção arquitetônica contemporânea que busca dotar as localidades 
de atributos vendáveis.

As edificações e os monumentos do patrimônio histórico
De acordo com Choay (2006, p. 11-12), em sua obra fundamental “A Alegoria 

do Patrimônio”, Patrimônio Histórico designa um bem de uma determinada 
sociedade, conformado por diversos objetos acumulados continuamente, carac-
terizados por um passado comum, tais como: obras de arte, o conhecimento do 
saber fazer e todos os produtos gerados pela diversidade dos saberes. Diz ainda 
que, em nossa sociedade atual, continuamente transformada pela mobilidade e 
pela capacidade da “ubiquidade”, o Patrimônio Histórico “[...] tornou-se uma das 
palavras-chave da tribo midiática”. Nesta pesquisa, leva-se em conta o Patrimônio 
Histórico edificado e sua valorização – nos diversos aspectos envolvidos – para o 
estabelecimento das análises. 

Choay (2006, p. 212-213) afirma que “valorização” é uma expressão que 
sintetiza o “status” do Patrimônio Arquitetônico Histórico, embora não impeça, 
ainda nos dias de hoje, sua destruição. Afirma também que é uma palavra que 
traz ambiguidade, pois remete aos valores intrínsecos ao patrimônio que devem 
ser reconhecidos, mas aponta também um viés de conotação econômica capaz 
de atrair pelo encanto, pela beleza e outras qualidades das construções. Além 
disso, aponta duas tendências: a valorização pelo respeito, que dá continuidade 
à obra dos grandes inovadores dos séculos XIX e XX, tais como Camillo Boito, que 
conciliava noções de conservação associada à autenticidade, mas que não descar-
tava a restauração como forma de priorizar o presente em relação ao passado das 
construções; e uma segunda tendência que é a valorização pela rentabilidade, que 
não respeita o monumento, o que pode levar à sua descaracterização ou mesmo 
demolição. Essa valorização associada à segunda tendência, apoiada pela indústria 
patrimonial e pela evolução da economia urbana, e que tem como propósito a 
transformação do patrimônio em produto econômico, resulta, segundo Choay 
(2006, p. 213-218), em múltiplas operações, quais sejam: 

a. A “conservação e restauração”, que são os fundamentos da valorização 
e contemplam toda sorte de intervenções, inclusive as reconstituições 
históricas ou as meramente fantasiosas;

b. A “mise-en-scène”, que envolve luz e som numa tentativa de “espetacularizar” 
os monumentos;
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c. A “animação cultural”, que ocorre quando o edifício passa a ser cenário de 
eventos sociais ou culturais, numa tentativa de torná-lo mais “consumível”;

d. A “modernização”, que contempla a construção ou inserção de um objeto 
novo que coloca “[...] no corpo dos velhos edifícios um implante regenerador”.
Constitui-senuma intervenção pura e simples do presente no passado, sem 
o respeito devido ao monumento;

e. A “conversão em dinheiro”, que permite a associação do edifício à publicidade, 
a locação dos seus espaços e a venda de produtos relacionados;

f. O “acesso”, que deve permitir que o monumento esteja sempre “à mão”, 
por meio da proximidade com os transportes de massa, passeios públicos 
e outras formas de mobilidade urbana. 

São novos paradigmas que assinalam para uma nova forma de observar e 
tratar o prédio histórico, numa perspectiva na qual Kühl (2009, p. 134), em sua 
obra “Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas 
teóricos de restauro”, aponta um “alargamento” do conceito do que é considerado 
um bem cultural, notadamente a partir dos anos 1960,quando começam a tomar 
corpo “[...] ações voltadas à preservação de ambientes urbanos, de cidades, de 
partes de território e da paisagem”. É, de fato, um momento em que diversos países 
passam a enxergar e a valorizar seus respectivos Patrimônios Históricos mediante 
a adesão à Carta de Veneza, de maio de 1964, que definiu a noção de monumento 
histórico e estabeleceu princípios internacionais de conservação e restauração 
desses monumentos, conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN, 2013). Em sua introdução, a Carta esclarece a importância e a 
necessidade que deve ser creditada à conservação e ao restauro dos monumentos 
históricos de cada cultura:

Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada 
povo perduram no presente como o testemunho vivo de suas tradições seculares. A 
humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera 
um patrimônio comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente 
responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de transmiti-las na 
plenitude de sua autenticidade. (IPHAN, 2013).

Entende-se que a Carta de Veneza apresenta a prevalência de uma visão 
“culturalista” do Patrimônio Histórico, tido aqui como objeto que carrega do pas-
sado para o presente os melhores valores humanos e toda a tradição acumulada ao 
longo do tempo, revestido de uma importância transcendental – que transcende a 
existência comum do cotidiano e torna-se reflexo de uma possibilidade de futuro. 
A construção, assim, é entendida como mediadora dos processos culturais e como 
condutora do saber-fazer histórico. É vista como resultado de uma construção 
social que expressa os valores do modo de vida vernacular dos diversos povos, 
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que devem ser levados às novas gerações com suas características preservadas 
ou, pelo menos, fidedignamente restauradas.

Entretanto, e além disso, o Patrimônio Histórico passou a ser encarado 
pelo capital privado e estatal como uma nova forma de obtenção de rendas 
que, diferentemente da indústria tradicional manufatureira, traz uma nova 
abordagem à economia urbana e à reprodução do capital. Em localidades onde 
houve o esgotamento do modelo tradicional de produção Fordista nos anos 
1970 e 1980, o turismo, ou “a indústria sem chaminés”, foi responsável por uma 
reviravolta nas expectativas em relação às soluções para o desenvolvimento 
das localidades e criação de empregos como resposta à crise provocada pelo 
desemprego industrial. 

Dota-se o espaço, dentro dessa lógica, de restaurações e prédios conser-
vados que permitam aos agentes do capital privado, condições para competir 
num cenário mais amplo de disputa por uma fatia do mercado do turismo. Essa 
estratégia constitui-se numa forma de apropriação da paisagem urbana vinculada 
ao capital privado e estatal, impondo diferentes pontos de vista, por meio dos 
quais a paisagem pode ser apreciada.

Zukin (1996, p. 205) admite que a paisagem urbana pós-moderna é constituída 
pelos prédios históricos, além da arquitetura contemporânea dos arranha-céus 
retorcidos e caixas de vidro. Entende a autora que um cenário urbano pós-moderno 
[...] também se refere à restauração e redesenvolvimento de antigos locais, à sua 
abstração de uma lógica de capitalismo industrial ou mercantil, e à sua renovação 
enquanto um espaço de consumo [...]”. Infere-se então que a paisagem urbana 
contemporânea é um amálgama, uma colagem, de prédios históricos e prédios 
novos, tendo em comum a extração das rendas de forma a permitir a continuidade 
da acumulação capitalista. 

Em meados do século XX, o capital privado e a administração pública passam 
a enxergar a cultura como mercadoria de forma especial. Ambos estabeleceram, 
nesse momento, as bases para a cooperação público/privada tão em voga nos 
dias atuais, e constituíram novas bases para a manutenção e o restauro dos bens 
ditos históricos. 

O Estado passa a adotar medidas de recuperação de imóveis, restauro de 
fachadas e reforma de sítios e logradouros. O capital privado, em resposta, passa a 
investir em equipamentos e serviços tais como: hotéis, restaurantes, embarcações 
para passeios e outros de apoio ao visitante. O “imbricamento” dos dois setores 
se deu, e ainda ocorre, por intermédio dos financiamentos públicos via bancos 
estatais, o que gerou uma nova dinâmica econômica com base no turismo, com 
as consequentes repercussões na dinâmica imobiliária das cidades.
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Portanto, não é à toa que o discurso político hegemônico passa a ser, naquele 
momento, o da valorização dos bens culturais. A nova ordem das coisas implicou 
e determinou que as construções e sítios históricos adquirissem um novo status 
a partir de então associado à recuperação de muitas cidades em crise– que viam 
se esgotarem as políticas de caráter industrializante – e ao desejo do turista pela 
novidade, pelo diferente e pelo exclusivo. Fortificações, palácios e templos religiosos 
se descolaram do passado, muitas vezes não tão heroico assim, e adquiriram uma 
nova roupagem, associada à identidade das cidades e à paisagem urbana voltada 
para o entretenimento.

Tais inferências conduzem à definição de duas outras categorias analíticas, 
além daquelas definidas por Choay (2006), como visto anteriormente:

a. A construção histórica como objeto do discurso político de valorização 
do patrimônio, no qual são associadas à necessidade da preservação, com 
viés de cunho “culturalista”, e a necessidade de exploração do monumento 
como bem econômico;

b. Os investimentos em equipamentos e serviços vinculados à nova realidade 
de obtenção de rendas por meio do turismo, obtidas pelo novo olhar 
lançado sobre as construções históricas tanto pelo poder público como 
pelo capital privado.

Essas duas categorias serão fundamentais para as análises lançadas sobre 
a Fortaleza dos Reis Magos, que tem sido objeto do discurso político das admi-
nistrações estaduais tanto no que diz respeito à sua valorização enquanto bem 
econômico, quanto naquilo que se refere à exploração da construção como bem 
de valor turístico dentro de uma perspectiva de transformações no cenário da 
economia do RN.

As edificações e os monumentos contemporâneos
As abordagens de Arantes, P. (2012, 2008), na obra “Arquitetura na Era 

Digital Financeira: desenho, canteiro e renda da forma”, e no artigo “O Grau Zero 
da Arquitetura na era Financeira”, respectivamente, procuram correlacionar à 
arquitetura contemporânea produzida em diversas cidades de diversos países, 
com o mundo das marcas, da publicidade e da indústria do entretenimento, numa 
realidade econômica em que o capital financeiro se sobrepôs ao capital industrial. 
Essa proximidade entre arquitetura e marca é obtida mediante novas soluções 
projetuais que buscam a forma arquitetônica inusitada e exclusiva como forma de 
criar identidades para as cidades. Considera-se nesta pesquisa que o city marketing 
apoia-se nessa construção de identidades com vistas à promoção das localidades, 
como parte integrante do PE para as cidades.
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Arantes, P. (2008) afirma que a arquitetura contemporânea no mundo 
pós-fordista tem lançado mão de recursos construtivos, técnicos e de materiais, 
em busca de formas cada vez mais ousadas, num oposto ao rigor formalista da 
arquitetura moderna. Arquitetos e seus patronos buscam a forma inusitada, 
distorcida, desconstruída, estabelecendo um paradoxo em que o sucesso da 
edificação está no resultado “liquefeito” da forma obtida. 

É por meio da liquefação da forma que se obtém o efeito surpreendente 
desejado pelo projetista e que causa perplexidade, mas, ao mesmo tempo, produz 
uma sensação de superação, de avanço, em relação àquilo que acontece em outras 
partes ou em outras épocas. É o que Bauman (2007, p. 9) caracterizaria como 
inerente à sociedade “líquido-moderna” que não pode parar. “Deve modernizar-se 
(leia-se: ir em frente despindo-se a cada dia dos atributos que ultrapassaram a 
data de vencimento e desmantelando, repelindo as identidades que atualmente 
estão sendo montadas e assumidas) ou perecer”. Portanto, não se trata apenas 
da busca pela solução projetual inusitada, mas também da busca pelo objeto de 
consumo, pela marca, que denota um novo tempo, um tempo de superação e de 
reinício para as cidades dentro do jogo competitivo internacional sob a égide da 
reprodução do capital.

Valença (2016) informa que essa produção contemporânea que resulta em 
grandes intervenções urbanas, impressiona pela escala tanto no que diz respeito 
ao sítio quanto ao que se refere às edificações. Diz ainda que esses grandes projetos 
urbanos– mesmo que resultem em intervenções ainda que limitadas no contexto 
geral das cidades, para se destacarem das construções antigas, estabelecendo um 
papel central no contexto de um novo desenho urbano– devem ser espetaculares 
e/ou monumentais e devem ocupar uma especial localização. Brandão, Z. (2002, 
p. 4) afirma que essas edificações são, muitas vezes, resultantes de projetos 
personalistas e transformam-se em “[...] poderosos instrumentos de marketing 
urbano [...]” e acrescenta:

A grande maioria desses projetos apresenta um forte apelo visual com o claro objetivo 
de atrair a atenção do público. Além do fato desses projetos serem freqüentemente 
desenhados por celebridades da arquitetura internacional, que normalmente 
produzem um trabalho extremamente personalizado, com o objetivo de dar mais 
visibilidade para a cidade.

Segundo Arantes, P. (2008, p. 177), a arquitetura tem se aliado historicamente 
aos detentores do capital, aos “donos do poder e do dinheiro”. Com as mudanças na 
economia, hoje mais ligada às rendas, a aliança deslocou-se do capital produtivo 
para o capital financeiro, sem que existam contrastes a essa dominância. Desta 
forma, as consequências nos aspectos construtivos e sociais são de grande monta, 
já que a arquitetura associada às rendas produzidas pela nova economia leva a 
uma produção de usos, que são: 
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Próprios à esfera da circulação e do consumo (terminais de transporte, shoppings 
centers, hotéis, estádios, museus, salas de concerto, parques temáticos etc.). Seu 
objetivo não é mais o da seriação e massificação, ideal modernista, mas de diferen-
ciação e exclusividade. Produz objetos únicos e marcantes que ‘pousam’ nas cidades 
potencializando a renda diferencial e o capital simbólico”. (ARANTES, P., 2008, p. 177).

Essa nova arquitetura rentista associa-se às cidades como marcas associam-
-se a produtos. O fato é que se no passado a arquitetura foi, em algum momento, 
utilizada como arma de propaganda de regimes autoritários, não democráticos, 
hoje está associada a um novo tipo de propaganda voltada à indústria do turismo, 
de eventos esportivos e culturais, ao marketing das cidades e à promoção da 
identidade e das marcas das grandes corporações empresariais. 

Essa produção arquitetônica deve ter caráter de exclusividade, deve ser 
associada à grife dos escritórios que as projetam e às marcas dos seus financiadores, 
o que lhe confere um tipo de “renda de monopólio”, aqui considerada conforme 
Harvey (2005), que ocorre quando se detém o poder da exclusividade sobre a terra, 
lugares especiais ou, neste caso, prédios únicos. 

No entanto, entende-se que o sucesso e a banalização dos monumentos e 
edificações de grife podem levar a uma diminuição dessas rendas monopolistas, 
o que o autor indica como uma contradição inerente ao processo. Desta forma, 
quanto mais obras de arquitetos mundialmente renomados são edificadas, mais 
as cidades parecerão copiar o modelo inicial, mais parecerão iguais, tornando 
a busca pela diferenciação, que caracteriza a exclusividade, uma constante nas 
decisões projetuais, com consequências na solução formal dos edifícios.

Em relação aos aspectos construtivos e plástico-formais que devem orientar 
a produção arquitetônica na busca pela diferenciação, Arantes, P. (2012) apresenta 
características peculiares aos projetos e obras edificadas que apontam na direção 
das soluções adotadas por diversos arquitetos, notadamente os do star system: 
Norman Foster, Frank Gehry, Rem Koolhaas, Santiago Calatrava, Zaha Hadid, entre 
outros. A partir das considerações do autor, podem ser inferidas as seguintes 
características:

a. Sofisticação técnica ostensiva na concepção do projeto e na sua execução: 
ocorre por meio do uso de programas “informacionais” sofisticados, sem 
os quais não seria possível transformar em desenhos as ideias dos projetis-
tas. Dá-se também no canteiro de obras com a utilização de equipamentos 
automatizados de última geração e de métodos e técnicas de construção 
inovadores. Este aspecto aponta uma contradição: quanto mais inovadora e 
diferente a forma, maior é a dificuldade de execução, o que exige soluções caso 
a caso. O canteiro de obras transforma-se, muitas vezes, num canteiro onde 
as práticas artesanais são necessárias para a correta e fiel execução da obra;
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b. Diferenciação das superfícies por meio do uso de materiais inusitados 
e inovadores: busca-se menos massa e peso e mais volume e contorno. 
Muitas vezes, o que se quer é que a pele que reveste as edificações atinja 
a imaterialidade, a liquefação já mencionada. Outras vezes, busca-se as 
formas distorcidas, torcidas ou que desconstruam a geometria cartesiana 
da linha reta;

c. Exuberância formal obtida com soluções inusitadas e arrojadas: são os 
grandes balanços sobre o vazio, as estruturas retorcidas da base ao topo 
dos arranha-céus, os volumes abobadados e arredondados que desafiam a 
gravidade e os cheios e vazios que provocam efeitos visuais únicos;

d. Negação dos preceitos modernistas: tenta-se estimular as sensações de 
prazer e excitação, tão características dos parques temáticos e da arte con-
temporânea, por exemplo, levando para um segundo plano a racionalidade 
estrutural e funcional, e as questões urbanas e técnicas;

e. Capacidade de circular em todo o mundo como uma marca associada a seus 
patronos: é a busca pela transcendência corporativa, pela construção epelo 
fortalecimento da imagem de uma marca, com vistas a obter um novo tipo 
de lucratividade sobre a essência dos produtos;

f. Capacidade de gerar rendas de monopólio tendo em vista o caráter de 
exclusividade que cada edificação ou monumento deve ter: se a cidade é 
um produto, os edifícios devem ser sua marca, de forma que o visitante ou 
potencial visitante associe o lugar ao espaço construído, de forma a gerar 
expectativas de diferenciação, de exclusividade, que somente os lugares 
especiais possuem;

g.  A busca pela “espetacularização” da cidade: busca-se do visitante e do 
investidor uma reação de absoluta surpresa e perplexidade, imprimindo 
na visão e na memória destes a sensação de que nunca viram nada igual 
em qualquer outra parte do mundo. 

É interessante observar a conotação que Arantes, P. (2012, 2008) dá aos 
edifícios estudados. Não se trata apenas de observar aspectos estruturais e plásti-
co-formais, mas também se percebe como argumento fundamental o entendimento 
do caráter simbólico que têm as edificações. Ao falar da associação da arquitetura 
com o mundo das marcas, o autor enfatiza o caráter da imagem acima do processo 
da elaboração formal ou do processo construtivo. Trata-se de estabelecer associa-
ções entre edificações e o simbolismo que se pretende que carreguem, que não é 
associado às experiências passadas das comunidades nas quais estão inseridas, 
mas devem contemplar associações com o presente, com as experiências atuais, 
midiáticas, contemporâneas. 
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A experiência arquitetural de observar e até de tocar essas construções tem 
relação, portanto, com a percepção mais do que com quaisquer outros aspectos, 
como o funcionalista, por exemplo. Trata-se de considerar não apenas a experiência 
de caminhar entre os prédios, mas entender que estes prédios devem agradar o 
observador, provocando uma situação em que: “A experiência real não está em 
questão; o que está em causa é o prazer que gera” (SCRUTON, 2010, p. 79, grifo 
do autor).

Em sua obra “Aprendendo com Las Vegas”, Venturi, Scott Brown e Izenour 
(2003) estabelecem uma metodologia de análise de edificações e a aplicam numa 
análise comparativa, na qual prédios diversos são considerados. Os autores esta-
belecem duas categorias de edificações, já largamente estudadas e descritas em 
outras pesquisas: o edifício “pato” e o edifício “galpão decorado”. Esclarecem que: 

1. Quando os sistemas arquitetônicos de espaço, estrutura e programa são 
submersos e distorcidos por uma forma simbólica global, chamamos 
esse tipo de edifício de pato, em homenagem ao ‘Patinho de Long Island’, 
avícola em forma de pato, ilustrado por Peter Blake em seu livro God’s 
Own Junkyard.

2. E damos o nome de galpão decorado ao tipo de edifício cujos sistemas de 
espaço e estrutura estão diretamente a serviço do programa, e o orna-
mento se aplica sobre estes com independência (VENTURI; SCOTT BROWN; 
IZENOUR, 2003, p. 118).

Dessa forma e sob essas abordagens, entende-se que os arquitetos contem-
porâneos, autores das obras icônicas, poderiam estar produzindo “patos” – dentro 
de um variado leque de nuances estilísticas – até mais que “galpões decorados”, 
já que as soluções projetuais adotadas, na visão de Pedro Arantes, constituem-se 
em edifícios de forte significado submetidos ao marketing das cidades, nos quais as 
soluções estruturais e plástico-formais estão a serviço da construção de marcas 
que devem conferir identidade às cidades nas quais são construídos. É o “pato” 
extrapolando a definição inicial, associada basicamente à forma. Na arquitetura 
contemporânea, a forma-imagem, mais que naquela produzida nos anos 1960, é 
também um fato político. O que se constrói tem pouca relação com o entorno ou 
com a comunidade, e muita proximidade com os aspectos do discurso político das 
localidades e dos detentores do capital. 

Ocorre, então, o descolamento da ação projetual do Desenho Urbano da 
sua vertente acadêmica, que o relaciona ao comportamento humano, como se a 
autonomia do projeto em relação ao entorno estabelecesse um paradigma no qual 
opções estilísticas dos arquitetos projetistas não consideram o impacto causado 
no entorno, nas pessoas. Conforme Brandão, Z. (2002, p. 3), esses arquitetos 
enquanto artistas comportam-se apregoando percepções particulares e intuitivas 
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da sociedade por meio da projetação da cena urbana. “O paradigma comporta-
mental parece não interessar a esses arquitetos que preferem projetar com base 
estilística, seguindo as tendências do mundo artístico”.É também a superação da 
estética modernista-fordista que “[...] teria cedido a vez à instabilidade e qualidades 
fugidias de uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o 
espetáculo, a moda etc.” (ARANTES, O., 1998, p. 34).

Outro aspecto que se considera importante é abordado na obra de Moneo 
(2008), “Inquietação Teórica e Estratégia Projetual na Obra de Oito Arquitetos 
Contemporâneos”. Nesse livro, o autor examina a obra de arquitetos contemporâ-
neos apoiado na abordagem que chama de estratégica, na qual a leitura das obras 
dos diversos arquitetos é feita mediante os “[...] mecanismos, procedimentos, 
paradigmas e artefatos formais [...]” que aparecem recorrentemente na produção 
arquitetônica contemporânea (MONEO, 2008, p. 9). 

No caso das análises feitas sobre a obra de Robert Venturi, por exemplo, 
Moneo identifica alguns elementos comuns na trajetória do arquiteto, manifestados 
em seus projetos iniciais. Venturi trabalha com a subjetividade da memória, das 
experiências, das imagens, dos episódios vividos, o que resulta numa arquitetura 
de sensações, que refletem um conhecimento histórico individual e coletivo, 
estabelecendo assim, um paradigma projetual que é síntese e reflexo da sua obra 
teórica. Entende-se que a recorrência desse tipo de elemento ou de outros elemen-
tos, na abordagem desta pesquisa, poderá ou não caracterizar os monumentos e 
edificações construídos em Natal dentro do escopo da arquitetura contemporânea 
voltada para a competitividade urbana. 

Categorias analíticas: o que define um ícone contemporâneo?
Em síntese, as características da produção arquitetônica contemporânea 

voltada para as restaurações e novas construções, inferidas a partir das abordagens 
de Choay (2006),Arantes, P. (2012, 2008), Moneo (2008), Venturi, Scott Brown e 
Izenour (2003) e das assertivas dos demais autores estudados, indicam os seguintes 
aspectos que constituem as categorias analíticas que levaram à definição das 
propriedades essenciais dessa produção:

Para as edificações e os monumentos históricos:

a. Conservação e restauração como fundamentos da valorização do patrimônio;

b. Mise-en-scène como forma de “espetacularizar” o monumento;

c. Animação cultural como forma de tornar o edifício mais consumível;

d. Modernização, como forma dialética e simbiótica de inserção do presente 
no passado;
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e. Conversão em dinheiro, que transforma o monumento em paisagem para 
exploração econômica e/ou mero souvenir;

f. Acesso, que diz respeito às questões de mobilidade;

g. A construção histórica como objeto do discurso político de valorização do 
patrimônio histórico;

h. Os investimentos em equipamentos e serviços vinculados às construções 
históricas tanto pelo poder público como pelo capital privado.

Para as edificações e os monumentos contemporâneos:

a. Sofisticação técnica ostensiva ligada aos aspectos das inovações tecnológicas;

b. Diferenciação das superfícies por meio do uso de materiais inusitados e 
inovadores, vinculada aos aspectos ligados às inovações em materiais de 
acabamento e vedação;

c. Exuberância formal obtida com soluções inusitadas e arrojadas vinculadas 
aos aspectos ligados à estrutura;

d. Negação dos preceitos modernistas, como aspecto ligado aos preceitos 
pós-modernistas (em suas inúmeras variantes);

e. Capacidade de circular em todo o mundo como uma marca associada a 
seus patronos, identificada, inclusive, com aspectos ligados à publicidade 
e à propaganda;

f. Capacidade de gerar renda monopolista tendo em vista o caráter de exclu-
sividade que cada edificação ou monumento deve ter;

g. Busca pela “espetacularização” da cidade;

h. Caráter simbólico da edificação, ligado à sua imagem;

i. Recorrência de elementos na produção contemporânea, como aspecto com-
parativo entre o que se analisa e a arquitetura feita em outras localidades, 
produzida pelos arquitetos de renome internacional;

j. Não correlação da edificação ou monumento com o entorno, estabelecida 
pela dialética entre ação projetual e comportamento urbano, e pela disciplina 
do Desenho Urbano.

São essas, portanto, as categorias analíticas que se terá em mente nas aná-
lises que serão estabelecidas de agora em diante. As análises ora acompanharão 
a sequência estabelecida, ponto a ponto, ora estarão inseridas no texto com o 
estabelecimento das devidas correlações.
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Os ícones urbanos em Natal: as análises
Pretende-se aqui determinar a inserção de 06 dos principais monumentos e 

edificações restaurados ou construídos em Natal, nas últimas décadas, na produção 
arquitetônica contemporânea, como meio para fazer crescer a competitividade do 
lugar com vistas à competição interurbana. Para efeito das análises, tomou-se as 
construções mais citadas na somatória das respostas às 03 questões elaboradas 
no roteiro das entrevistas realizadas com profissionais da arquitetura (ver Tabela 
5 no Capítulo 4), ou seja: a Fortaleza dos Reis Magos; a Ponte Newton Navarro; o 
Parque da Cidade; a Catedral Metropolitana; e o Pórtico dos Reis Magos. O Parque 
e o Pórtico são qualificados como monumentos, e as demais como edificações. 
Além dessas construções, será também analisada a Arena das Dunas, mais recente 
ícone arquitetônico da cidade e que, no momento das entrevistas, tinha sua obra 
apenas iniciada.

O que se quer agora é determinar em que medida essas estruturas estão 
inseridas no contexto da arquitetura contemporânea e no marketing das cida-
des, dentro do escopo das categorias analíticas definidas e das abordagens dos 
autores referenciados. Trata-se de uma análise qualitativa que busca estabelecer 
uma correlação entre as características explicitadas nas categorias analíticas e 
as características de cada edificação ou monumento, estabelecendo o que cada 
construção tem em comum, na sua essência, com a produção contemporânea. 

Fortaleza dos Reis Magos
A Fortaleza32 dos Reis Magos (ver Fotografia 1) é a primeira edificação 

portuguesa no RN e o mais importante ícone histórico da cidade de Natal. Nesi 
(2012, p. 15) afirma que passados mais de 400 anos da sua construção inicial, “[...] 
deve-se lembrar que a velha fortificação representa o mais expressivo marco 
histórico do Rio Grande do Norte, e um dos mais importantes monumentos 
históricos nacionais”.

32 Fortalezas são grandes fortificações que possuem grande contingente permanente de 
soldados e que protegem faixas litorâneas, estuários de rios ou cidades inteiras. Fortes são 
fortificações menores, normalmente edificadas no interior como postos avançados e têm 
pequenos contingentes de militares de caráter temporário. (GALVÃO, 1999 apud Lima, P., 
2002, p. 29).
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Fotografia 1 – A Fortaleza dos Reis Magos

Autor: Luiz F. Miranda de Medeiros, 2013

Breve história
No final do século XVI, as coroas Portuguesa e Espanhola, de comum acordo, 

decidiram expulsar os invasores franceses do território hoje denominado de 
Brasil. Para tanto, organizaram uma expedição e decidiram pela construção 
de uma fortaleza para defesa do litoral e pelo estabelecimento de uma colônia. 
Conforme Lima, P. (2002, p. 27), o projeto foi desenhado pelo Frei Gaspar de Sampers 
e sua estrutura era uma paliçada, “[...] com paredes de taipa e sopapo, feita com 
varas e barro retirados do mangue”. A obra foi concluída em 24 de junho de 1598. 
Posteriormente, a Fortaleza passou por reformas que ficaram a cargo do enge-
nheiro-mor Francisco Frias de Mesquita, que as concluiu em 1628. Desta feita, a 
Fortaleza foi erigida em alvenaria de pedra com recheio de areia, o que lhe daria 
os contornos atuais. Em 1633, com a invasão holandesa, Natal recebeu o nome de 
Nova Amsterdã e a Fortaleza passou a ser chamada de Castelo Ceulen, “[...] em 
homenagem a um dos diretores da Companhia das Índias Ocidentais” (LIMA, P., 
2006, p. 36).

Em 1664, com a expulsão dos holandeses, a Fortaleza voltou às mãos dos 
portugueses e voltou a ser chamada pelo seu nome de batismo. As instalações 
abrigaram a administração da incipiente cidade de Natal, foram moradia para 
diversos capitães-mores e também serviram de prisão para personagens de grande 
importância histórica, como André de Albuquerque Maranhão, entre outros. 
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Durante mais de um século a construção permaneceu esquecida pelas autoridades, 
mas não pela população, e caiu num processo de deterioração das suas estruturas. 

Galvão (1999), que escreveu, talvez, a obra mais detalhada sobre a Fortaleza 
dos Reis Magos, informa que após muitas discussões e apelos pela sua restauração, 
o marco da fundação de Natal foi tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN), que iniciou trabalhos de restauração em 1958. Esses 
trabalhos, de reparação parcial, foram concluídos em 1961 e marcaram um novo 
momento de reflexão sobre o destino da construção. Passava-se a cogitar que uso 
dar às suas instalações e, em 1966, foi inaugurado o Museu de Arte Popular, o que 
refletia a preocupação de “[...] reincorporar os edifícios históricos no processo 
vivo do tempo, dando-lhes destino conveniente e adequado para que continuem 
servindo às novas gerações” (GALVÃO, 1999, p. 181). Entende-se que configura-se, 
neste caso, a adoção de um novo uso para a Fortaleza, tão em voga atualmente, 
que passa a ter uma nova função, que não mais contempla apenas a apreciação 
visual, estética e de fruição artística, mas passa a ser utilizada de forma que seus 
ambientes tornam-se cenários muitas vezes descolados da própria história contada 
por suas paredes, portas e revestimentos.

De acordo com Teixeira (2006, p. 50-51), corroborando Hélio Galvão, a 
Fortaleza foi tombada em 15 de janeiro de 1949 e, por Decreto governamental de 
20 de setembro de 1965, foi integrada ao patrimônio da Fundação José Augusto. 
Posteriormente, percebeu-se que a Fortaleza poderia ser explorada como atração 
turística, no que, provavelmente, foi a primeira iniciativa de dotar a cidade de um 
importante equipamento voltado para a atração de visitantes. Sobre a mudança 
de função da Fortaleza, que deixa de ser apenas um monumento de valor histórico 
e converte-se em atração turística de valor econômico para a cidade, Furtado 
(2008, p. 150) informa:

Encontra-se aí um conjunto de paisagens aprazíveis de se ver que se destina ao 
consumo e à apropriação pelo visitante e pelo habitante local em busca de lazer. A 
fortaleza, que nasce junto com a cidade no exercício de sua defesa e, na essência, 
deveria afastar os invasores do território, chega ao século XXI com suas funções 
mudadas, embelezada e emoldurada pela foz do rio Potengi, convidando os novos 
“invasores”, que dela se apropriarão seja pelas lembranças, seja pela sua história.

Entende-se que a velha Fortaleza chega ao século XXI, inserida no escopo da 
valorização do patrimônio arquitetônico da cidade, como marco fundamental da 
cidade de Natal e como seu monumento mais marcante. É o que pode ser verificado 
nas palavras de um dos profissionais da arquitetura entrevistados no presente 
estudo, aqui identificado como Q: “O Forte sem dúvidas é um marco. Você queira ou 
não queira, vindo de avião ou de navio, se depara com ele, porque ele é a esquina 
da cidade, ele é o canto de entrada da cidade, está num lugar privilegiado”.
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A valorização do patrimônio histórico e o discurso político
Esse fenômeno, o da valorização do patrimônio histórico com vistas à 

obtenção de mais valias pela visitação e exploração turística, é relativamente 
recente e resultou na criação de todo um público de consumidores de obras 
de arte, centros históricos, conjuntos arquitetônicos urbanos e monumentos. 
Choay (2006, p. 210) afirma que o crescimento da sociedade de lazer “[...] e de seu 
correlato, o turismo cultural dito de massa, está na origem da expansão talvez mais 
significativa, a do público dos monumentos históricos [...]”. Esse público sucedeu, 
em escala muito maior, ao público até então existente de apreciadores iniciados 
na erudição acadêmica e na apreciação do bem cultural. O patrimônio histórico 
passa a ter um novo apelo não mais vinculado ao valor de uso de cada constru-
ção, mas ao valor econômico de exploração do pacote cultural, revestido de um 
discurso político de democratização do conhecimento, do saber e da história. Não 
é à toa que logo após sua restauração, nos anos 1960, tenha sido construída uma 
passarela de acesso à Fortaleza dos Reis Magos para que os cidadãos e visitantes/
consumidores pudessem usufruir do novo produto posto no mercado cultural. 

Essa operação de transformação do patrimônio em objeto de consumo exige 
toda uma reengenharia que tem como fato deflagrador a valorização das constru-
ções em um novo contexto, o da produção cultural como variável econômica de 
uma cidade ou de uma nação. Essa mudança de abordagem, de visão culturalista 
para visão mercantilista do Patrimônio Arquitetônico, tem marco cronológico 
claro na cidade de Natal, e pode ser identificada, no caso da Fortaleza dos Reis 
Magos, no discurso político do então governador do RN, Aluízio Alves (1961 a 1966), 
no qual identificou-se a tentativa de apropriação deste bem cultural como marca 
ou mesmo programa do seu governo nas diversas notícias e artigos publicados 
pelo jornal Tribuna do Norte.

Esclareça-se que optou-se neste estudo por analisar este momento de 
reviravolta nas abordagens relativas à Fortaleza por meio das páginas do jornal 
Tribuna do Norte, pelos seguintes motivos: o jornal pertencia, à época, ao governador 
Aluízio Alves e sua família e, desde então, têm-se mantido como o mais influente, 
principal e mais antigo jornal do RN ainda em circulação.

No jornal Tribuna do Norte (14 de outubro de 1964, p. 7), o então governador 
Aluízio Alves declara-se preocupado com a preservação da Fortaleza como forma 
de perpetuar a história da cidade para as novas gerações, repetindo o discurso 
culturalista de valorização do Patrimônio Arquitetônico enquanto objeto de valor 
histórico, até então em vigor. No entanto, seu discurso não tardou a mudar, como 
pode ser lido nos jornais Tribuna do Norte (16 de setembro, p. 3 e 11 de junho de 
1965, p. 3), quando passou a enxergar a Fortaleza como equipamento turístico da 
cidade que poderia sediar um restaurante e ter uma ponte de acesso, dentro de 
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um contexto mais amplo de valorização da orla urbana de Natal, na qual estavam 
sendo instalados o novo Hotel dos Reis Magos e a nova iluminação de mercúrio, 
em busca de uma “cidade bonita” (TRIBUNA DO NORTE, 5 de junho de 1965, p. 8).

Furtado (2008, p. 57) afirma que foi na década de 1960 que, “[...] de forma 
incipiente, Natal dá os primeiros passos rumo ao turismo. O marco inicial desse 
caminho foi a construção do Hotel Internacional dos Reis Magos, na Praia do 
Meio [...]”. O hotel viria a ser o segundo importante estabelecimento hoteleiro 
construído em Natal, que durante os 20 anos anteriores havia contado apenas 
com o Grande Hotel, no bairro da Ribeira. O Hotel dos Reis Magos foi construído 
dentro de um contexto de industrialização da RMN que viu grandes incentivos 
aportarem, principalmente, no setor têxtil, muito em função dos financiamentos 
públicos viabilizados por intermédio da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE). Serviria a instalação para hospedagem dos homens de 
negócios que por aqui transitariam, mas, principalmente, para a hospedagem do 
turista, dentro de um contexto de expansão econômica e novas configurações 
do capital local. O Hotel dos Reis Magos, durante três décadas, foi referência em 
hospedagem na Região Nordeste e símbolo de status conferido aos turistas mais 
abonados. Foi desativado nos anos 1990 e permanece abandonado até os dias atuais. 
De características modernistas, constituiu-se num ícone para a cidade de Natal 
e num dos seus mais populares cartões-postais nos anos 1960. Foi projetado pelo 
arquiteto francês George Munier e “[...] já expressa a evolução do modernismo 
pós ‘Pedregulho’ conjunto residencial de Affonso Reidy, de 1947) e pós Brasília 
(das formas suaves de Niemeyer)” (BENTES; VELOSO, 2002, p. 6). Seu marketing 
promocional era diretamente ligado à proximidade com a Fortaleza dos Reis Magos 
e sua imagem configurava-se, para efeitos de divulgação, numa paisagem única 
que unia numa mesma perspectiva: o hotel, a praia e a Fortaleza.

Conclui-se que, por meio desse tipo de iniciativa, o Governo Aluízio Alves 
tentava conciliar de forma clara os interesses do capital local voltado à indus-
trialização, com a nova configuração de estratégia rentista aliada ao turismo. 
Abriam-se duas frentes, portanto: a exploração do turismo mediante o ícone 
histórico e a construção de um aparato hoteleiro, ambos dominados pelo capital 
local. Desta forma, a Fortaleza passou a constar de uma agenda política e econômica 
com vistas à promoção do RN e passou a ser pauta de governo, tendo em vista a 
quantidade de vezes em que foi citada como parte das prioridades da gestão do 
governo estadual. 

Sobre esse momento, Morais (1999, p. 105) informa que:

Com a inauguração do Hotel Internacional dos Reis Magos, em setembro de 1965, 
localizado na Praia do Meio, a Cidade começava a ser incluída, como opção, nos roteiros 
turísticos em âmbito nacional e internacional, despertando para essa importante 
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vocação econômica. A construção do Hotel dos Reis Magos foi uma iniciativa do 
Governo estadual, na gestão do Governador Aluízio Alves, sendo considerada uma 
das principais obras daquela administração na capital.

Essas estratégias, antes do planejamento, constituíram a primeira importante 
iniciativa em dotar Natal de equipamentos que visavam o turista, além do cidadão 
residente, o que somente viria a se repetir no final dos anos 1970 com o início da 
construção da Via Costeira e das demais iniciativas dos Governos Estadual e Federal 
com vistas a fomentar o turismo, como visto anteriormente. Dessa forma, não cabia 
mais à Fortaleza o mero papel de retrato de uma sociedade construída ao longo 
de 400 anos, com seus conflitos e idiossincrasias. Cabia-lhe agora a construção do 
papel de cenário restaurado de uma sociedade que tentava encontrar um novo 
caminho para o desenvolvimento e para a inserção de Natal entre as demais capitais 
turísticas do Nordeste, como polo de atração de visitantes. Furtado (2008, p. 57), 
referindo-se a Natal,afirma que: “[...] a partir dos anos 1980, quando as políticas 
de cunho industrializante se esgotaram, o fenômeno do turismo passou a adquirir 
relevância e se firmou como atividade econômica”. Portanto, coincidem uma nova 
visão de uso e exploração da Fortaleza dos Reis Magos e um novo momento de 
desenvolvimento econômico de Natal e do RN, voltado para um novo modelo de 
acumulação capitalista centrado na indústria do turismo.

Percebe-se que, nesse momento histórico de convergência de interesses 
políticos e econômicos, deu-se início à apropriação do capital simbólico, contido 
na antiga Fortaleza, pelo discurso político que marca o início da construção 
de subjetividades que viriam a fazer parte da realidade da cidade de Natal nos 
diferentes aspectos da sua promoção turística. Portanto, a Fortaleza passa a ser, a 
partir dos anos 1960, mais que um símbolo histórico resultante das solidariedades 
urbanas socialmente construídas, dos conflitos político-militares e da experiência 
da alteridade na cidade, onde festas populares eram realizadas de forma espontânea 
e a visitação ocorria sem a tutela dos órgãos públicos (TRIBUNA DO NORTE, 5 de 
janeiro de 1964, p. 3). Torna-se objeto de um novo tipo de marketing, aquele voltado 
para atrair as rendas resultantes do olhar do visitante sobre a paisagem urbana, 
promovido pelos grupos políticos e pelo capital privado patrocinador da indústria 
hoteleira e do lazer. Portanto, a paisagem urbana é aqui produzida de forma a 
revelar mais que seu conteúdo histórico, já que revela também as idiossincrasias 
políticas e os interesses de acumulação do capital.

Corroborando esta afirmação genérica, Carlos (1994, p. 46) escreve que: “a 
paisagem não é só produto da história; ela reproduz a história, a concepção que o 
homem tem e teve do morar, do habitar, do trabalhar, do comer e do beber, enfim 
do viver”. É a paisagem construída como espelho do povo que autocontempla 
sua própria trajetória, seus usos, costumes e valores culturais, mas que serve, 
nesse primeiro momento, aos objetivos políticos dos governantes de plantão. 
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Reafirma-se o processo observado por Rossi (1995, p. 57), que aponta a tendência da 
dinâmica urbana caminhar mais para a “evolução” que para a “conservação” e que 
“[...] na evolução os monumentos se conservam e representam fatos propulsores 
do próprio desenvolvimento”.

Com o fim do Governo Aluízio Alves, em 1966, a Fortaleza passa, gradativa-
mente, a deixar de ser mencionada nas páginas da Tribuna do Norte. Nas edições 
dos anos de 1968 a 1974, por exemplo, a Fortaleza ou não é mencionada ou é citada 
como coadjuvante em algum evento da cidade ou como pano de fundo para com-
petições esportivas. A paisagem histórica construída revela assim as contradições 
e dubiedades inerentes à construção do espaço conforme os humores e interesses 
de um determinado momento histórico. A Fortaleza, embora reconhecida pelo 
seu valor relacionado à história de Natal e pelo seu valor econômico, associado 
ao turismo, passou por um não tão breve período de esquecimento. A construção, 
como depositária da história que conduz os valores do seu povo através dos 
tempos, e a cidade, como espaço privilegiado do imaginário coletivo, são, nesse 
momento, desconectadas. Como escreve Arantes, O. (1995, p. 141), de forma mais 
geral, edifício e cidade são desconectados

[...] de tal modo que, sob uma memória soterrada, não parecem subsistir mais do que 
fragmentos de uma história desconexa, recapitulada à força pela retórica dos poderes 
constituídos, no intuito de fazer acreditar na existência de uma identidade perdida.

À força, mas não pela força e não por acaso, o sobrinho do ex-governador 
Aluízio Alves, Garibaldi Alves Filho, escolhe a Fortaleza dos Reis Magos como 
logomarca do seu governo frente à Prefeitura de Natal (1986 a 1988). Segundo 
Guimarães (2010, p. 324), a heráldica escolhida (ver Figura 3) estava dentro de 
um contexto do nascimento da Nova República, da revalorização dos municípios 
e dos cidadãos, e a Fortaleza postava-se como que a “[...] sinalizar, de seu ponto 
estratégico, entre o rio e o mar, através do poder, para a cidade e seus habitantes, 
aquilo que mais a identifica em todos os tempos e em toda sua história”. Percebe-se 
a volta do símbolo novamente associado ao discurso político, desta vez como peça 
promocional de resgate de uma cidadania perdida, de tempos heroicos e incertos. 
Uma capitulação momentânea ao poder do monumento, logo superada pelas 
ambições políticas mal disfarçadas.

Somente em 1975 a Fortaleza volta a ser citada de forma significativa pelo 
jornal Tribuna do Norte (31 de janeiro de 1975, p. 8) devido à recuperação de suas 
instalações e à reabertura promovida pela Fundação José Augusto, marcada por 
uma “feira de artesanato”. Em diversos outros momentos, identificou-se que a 
Fortaleza passou a ser roteiro de visitação das autoridades militares que vinham a 
Natal ou um privilegiado cenário para fotos de casamento e competições esportivas, 
em meio ao abandono e às promessas de recuperação e manutenção cumpridas 
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quase sempre com atraso, o que gerou uma inconstância nas visitações que, muitas 
vezes, não ocorriam pela interdição do monumento. Em 29 de setembro de 1976, a 
Fortaleza foi vendida como principal atrativo para os passageiros que chegavam 
no primeiro voo fretado com destino a Natal, por meio da extinta companhia 
aérea Transbrasil (TRIBUNA DO NORTE, 30 de setembro de 1976, p. 3). Deste ponto 
em diante, identifica-se, nas páginas da Tribuna do Norte, períodos nos quais a 
Fortaleza abrigou museus, foi cenário de festivais artísticos e, principalmente, 
foi inserida nos roteiros turísticos de Natal. Entretanto, em diversos momentos, 
a antiga construção esteve fechada à visitação por questões de manutenção e 
segurança, viu seu principal acesso ruir e um novo ser construído, e teve sua utili-
zação alternada entre exposições, feiras e sede de museus. Além dos desencontros 
administrativos, a Fortaleza dos Reis Magos tem sido alvo, até os dias atuais, de 
disputas técnico-burocráticas, o que resultou, como será visto mais à frente, numa 
incerteza quanto à responsabilidade pela sua administração. Algumas melhorias 
foram realizadas já no século XXI, mas muito do que foi planejado e prometido 
nunca se cumpriu.

Figura 3 – Marca da Prefeitura de Natal no período de 1985 a 1988

Fonte: Guimarães (2010, p. 333)

As múltiplas operações

Em relação à Fortaleza dos Reis Magos, entende-se que diversas opera-
ções identificadas por Choay (2006), referentes à valorização do patrimônio pela 
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rentabilidade econômica, foram realizadas, exceto a da modernização, como 
poderá ser constatado na discussão que segue. 

Conservação e restauração

Como dito, a Fortaleza passou por diversos reparos e restaurações ao longo 
do tempo. De um modo geral, salvo a primeira de todas, em 1628, as outras se 
limitaram a restaurar a edificação sem grandes interferências na sua estrutura 
e nos seus elementos fundamentais. Mais recentemente, após a recuperação 
realizada nos anos 1960, algumas melhorias em 1976 e uma lacuna de 12 anos 
de idas e vindas nas indefinições sobre a manutenção e recuperação da antiga 
construção, foi concluída ampla reforma em 1987, como apontado pela Tribuna 
do Norte (14 de agosto de 1987, 1ª página do caderno Suplementos). Foram feitos, 
naquele momento, serviços de pintura, elétricos e hidráulicos numa busca pela 
“revalorização” da construção. A última restauração foi realizada em 2004, pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-Superintendência do 
RN (IPHAN-RN), que contratou a empresa PS Engenharia. De acordo com a PS 
Engenharia (2013), os serviços de restauro compreenderam a revitalização da 
pintura da muralha, a revisão geral da cobertura, diversos serviços internos, 
inclusive de reforço estrutural, dentre outros.

Mise-en-scène

A Fortaleza, que foi cenário para peças de teatro e até para desfiles de moda, 
como pode ser identificado em diversos exemplares do jornal Tribuna do Norte, 
somente recebeu iluminação específica com vistas ao turismo e à valorização de 
suas paredes em 1987 (MADRUGA, 1987, p. 4). Não há registros de outra iniciativa de 
dotar a Fortaleza de iluminação com vistas à espetacularização das suas fachadas 
ou do uso de quaisquer outros recursos, tais como: som ambiente, projeções em 
fachadas, entre outros. Curiosamente, a única oportunidade na qual a Fortaleza 
poderia ter recebido iluminação e som cênicos, caracterizando uma “super” 
produção teatral, não foi aproveitada. A peça Devorando Fausto, programada para 
ocorrer no seu interior, não foi autorizada pelo Corpo de Bombeiros do RN por 
questões de segurança, conforme informado pelo diretor da peça, Marcos Bulhões. 
A encenação ocorreu na passarela de acesso tendo a Fortaleza como pano de fundo 
e suas paredes como telas de projeção. Mais curioso ainda é o depoimento do 
diretor dado ao jornal Tribuna do Norte (19 de março de 2008), em que afirma que: 

Fazer o espetáculo no forte tem a ver com a questão da política cultural, de dar um 
re-significado ao monumento histórico, local onde surge a cidade. E fazer o Fausto 
ali é mergulhar no questionamento: até que ponto estamos nos vendendo?
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Aqui o diretor aborda duas questões fundamentais ligadas ao Patrimônio 
Histórico: dotar as construções antigas de um novo uso, mantendo viva sua 
importância para a sociedade; e a já citada “despudorada” venda da cidade por 
meio do marketing turístico. E nada mais adequado do que encenar uma obra 
inspirada em Fausto, de Goethe, que vende sua alma a Mefistófeles em troca de 
benesses terrenas. 

Segundo ainda o diretor da peça, em entrevista realizada em 26 de abril 
de 201433: 

[...] naquele momento queríamos tocar na questão do loteamento do território 
potiguar para o capital estrangeiro ligado a turismo, a opção que os governos tiveram 
de privilegiar o sucateamento do território para empresas às vezes de origem duvi-
dosa. Fazer na Fortaleza nos levava a ideia metafórica do castelo mansão de doutor 
Fausto com seus ambientais de pedra, atmosfera que remetia ao contexto da peça.

Talvez uma adequada metáfora ao que se viu na primeira década do século 
XXI em Natal, com a “venda” da cidade ao capital internacional de forma, muitas 
vezes, oportunista, inconsequente e leviana.

Animação cultural

A Fortaleza dos Reis Magos foi, por diversas vezes, sede de exposições 
artísticas, de artesanato e da realização de festivais. O mais importante desses 
festivais, que marcou época em Natal, foi o Festival de Artes de Natal, que teve 
sua primeira edição em 1979. Reunia diversas manifestações artísticas e, de certa 
forma, foi, até 1986, a principal iniciativa até os dias de hoje com vistas ao uso e 
apropriação verdadeiramente popular do velho monumento. A realização do festival, 
amplamente divulgado pelo jornal Tribuna do Norte, manteve acesa a discussão em 
torno do uso, manutenção e restauração da Fortaleza durante os anos em que foi 
ali realizado, como informado, por exemplo, na edição de 6 de dezembro de 1981 
(secções 24). Na tentativa de tirar o monumento da sua inércia para “torná-lo 
mais consumível” (CHOAY, 2006, p. 216), a Fundação José Augusto estabeleceu ali 
o Museu Naval Ary Parreiras, inaugurado em 5 de fevereiro de 1982, de acordo 
com Epifânio em texto para o jornal Tribuna do Norte (5 de fevereiro de 1982, p. 6). 
Essa iniciativa gerou alguns protestos daqueles que não reconheciam a relação 
do acervo do tal museu com a história da Fortaleza, como verificado na coluna 
de Woden Madruga (TRIBUNA DO NORTE, 25/26 de dezembro de 1982, p. 2), em 
que reclama-se sobre a descontextualização do acervo em relação ao passado do 
monumento. O prédio, portanto, passou a concorrer com algo que lhe foi imposto 
e que não tinha correlação clara com os fatos que o tornaram um monumento 
significativo para a sociedade natalense. Descolou-se, assim, da realidade numa 

33 Com o uso de recursos informacionais via Internet.
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relação conflitante que não poderia engrandecê-lo, tornando-o mero cenário de 
uma história que não era a sua. 

Conversão em dinheiro

A Fortaleza dos Reis magos tem sido o principal cartão postal de Natal, no 
que se refere ao seu Patrimônio Arquitetônico Histórico, e a principal atração 
entre as construções da cidade. É também a imagem de Natal mais citada entre 
as construções como representativa de Natal. Elali (2006, p. 228-232), que estudou 
a imagem da cidade de Natal a partir da percepção ambiental dos moradores e 
visitantes, colhida mediante questionários, obteve resultados que corroboram essa 
afirmação. Dentre os entrevistados, 58% indicaram a Fortaleza como uma imagem 
da paisagem edificada por meio da qual a capital do RN poderia ser apresentada 
a qualquer visitante que não a conhecesse.

Entende-se que a Fortaleza representa, pela associação com a imagem de 
Natal, fonte de renda para pequenos e grandes comerciantes, que são auferidas 
por intermédio da venda da sua imagem em cartões-postais, peças artesanais 
e da exploração promovida pelo marketing dos hotéis e restaurantes. Tem sido 
também cenário para campanhas publicitárias voltadas para a comercialização de 
produtos diversos, inclusive o turístico. Entretanto, após busca nos portfólios das 
agências de publicidade34 associadas ao Sindicato das Agências de Propaganda do 
RN (SINAPRO), verificou-se que, nas campanhas mais recentes, a Fortaleza não é 
mencionada (SINAPRO, 2013). As atenções estão mais voltadas para a Praia de Ponta 
Negra e a Via Costeira, o que denota um novo período de esquecimento da antiga 
construção, talvez pelos desencontros administrativos e pela falta de cuidados na 
manutenção, talvez pelas restaurações que raramente são executadas (ver mais à 
frente a “linha do tempo” apresentada pela Tribuna do Norte, 08 de junho de 2013) 
ou, quem sabe, pela vizinhança com a Ponte Newton Navarro, nova protagonista 
daquela paisagem.

Uma das iniciativas mais duradouras de exploração econômica da Fortaleza 
é a feira de artesanato que existe, até os dias de hoje, nas imediações da cons-
trução, mais precisamente na rua que dá acesso aos visitantes (ver Fotografia 2). 
Com o pouco movimento devido à interdição da Fortaleza em junho de 2013, a 
pequena feira mais parece um cenário do fracasso que permeia a administração 

34 Ama Comunicação Integrada, Aragão Publcidade, Art&C Comunicação, Base Comunicação 
LTDA, Bora Comunicação LTDA, DoisA Publicidade LTDA, Executiva Propaganda LTDA, 
Faz Propaganda, Marca Propaganda, Mariz Comunicação LTDA, New Comunicação LTDA, 
Pandora, Ratts Ratis Comunicação e Assessoria Empresarial LTDA, RAF Comunicação e 
Marketing, Top 10 Propaganda LTDA e Virttus Multimídia e Design LTDA.
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da construção ao longo do tempo, que um ambiente verdadeiramente de negócios. 
Mais parece a mise-en-scène do fiasco...

Fotografia 2 – Feira de artesanato da Fortaleza dos Reis Magos

Autor: Luciano Barbosa, 2013

Acesso

Segundo Barbosa (2013, p. 2), Moacyr Gomes informa em sua entrevista que:

O Forte dos Reis Magos teve nos anos 1960 uma reforma dentro do projeto de 
preservação e aproveitamento turístico. Procurou-se dar uma utilidade ao forte 
do ponto de vista de atrair a visitação. Eu fiz parte do grupo de arquitetos que fez 
a primeira ponte de aproximação na Praia do Forte, que eram João Maurício e o 
saudoso Daniel Hollanda, e eu vinha chegando naquela época.

A “ponte de aproximação”, referida por Moacyr Gomes, é descrita por Galvão 
(1999, p. 182-184) como “passadouro”. De acordo com o autor, a obra foi projetada e 
construída pela firma Planejamento Geral de Arquitetura e teve proposta, projeto 
e contratos encabeçados pelo arquiteto Moacyr Gomes da Costa. Aprovada pelo 
Patrimônio Histórico e alterada por sugestões do arquiteto Lúcio Costa, a obra foi 
iniciada em 1965 e concluída no mesmo ano.

Tratava-se, portanto, de dotar a Fortaleza de um equipamento essencial à 
sua visitação, que ligava a calçada da Avenida Café Filho à entrada principal da 
edificação. Tratava-se de dotar a cidade da primeira obra de mobilidade voltada 
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especificamente para um monumento histórico, no que viria a ser o início da 
exploração turística dos marcos arquitetônicos de Natal. “E por esse passadouro 
a Fortaleza ficou acessível ao povo, embora nas fotografias aéreas pareça uma 
desgraciosa cauda. O que importa é a sua utilidade na freqüência popular ao 
velho castelo” (Galvão, 1999, p. 184). Ao final dos anos 1970, quando a frequência 
à Fortaleza era de cerca de 25 turistas por dia, a ponte de aproximação ameaçava 
ruir, o que tornou a visitação precária e, por muitas vezes, só ocorria na maré baixa 
quando os visitantes caminhavam no leito seco do mar (TRIBUNA DO NORTE, 11 
de julho de 1979, p. 3). Nos anos subsequentes, houve, pelo menos nos discursos, 
preocupação com a sua recuperação, o que levou à realização de obras paliativas 
que recuperaram parte da sua estrutura. Finalmente, no início dos anos 1980, a 
ponte foi demolida e substituída por um novo acesso por terra que permanece 
até os dias de hoje como o único acesso à Fortaleza.

Hazan (2003, p. 2) nos diz que: “em diversos momentos da história das cidades, 
governantes utilizaram construções para atribuir uma nova vitalidade aos espaços 
urbanos, seja através de templos, seja através de monumentos”. No caso da Fortaleza 
dos Reis Magos, entende-seque houve essa busca por uma nova “vitalidade” movida 
por uma real ligação afetiva do público em geral com o monumento, pelo discurso 
político e por interesses econômicos voltados para uma potencialidade turística que 
se percebia nos anos 1960 e que se confirmou a partir dos anos 1980. Potencialidade 
justificada e realizada em virtude da localização da Fortaleza, na ponta da entrada 
do rio Potengi e do Porto de Natal. No entanto, mesmo com todo o discurso de 
valorização do mais importante patrimônio histórico construído de Natal, ao que 
parece, o poder público, por meio dos seus diversos órgãos de administração e 
fomento à cultura, tem relegado a Fortaleza a um novo período de esquecimento e 
deterioração. Nas palavras de F, um dos profissionais da arquitetura entrevistados: 
“a Fortaleza parece ser uma coisa mais distante da gente, a gente não frequenta, não 
vai, e mesmo quando a gente passa pela ponte a gente não olha para aquele lado”.

Conforme a Tribuna do Norte (8 de junho de 2013), a linha do tempo que 
apresenta a “[...] disputa pela administração do Forte dos Reis Magos” é a seguinte:

2011

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) aprova projeto do Governo Estadual para 
restauração da Fortaleza dos Reis Magos, orçado em R$ 150 mil. Os recursos não 
foram liberados e o projeto não saiu do papel.

2012

Fevereiro

Durante leitura da mensagem anual na Assembleia Legislativa, Governo anuncia 
incrementos na reforma do Forte, totalizando R$ 250 mil em investimentos. Serviço 
não realizado.
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Agosto

Inspeção do Ministério Público para averiguar condições de conservação do Forte 
revela que documentos de cessão estavam vencidos há 37 anos. A constatação impede 
que o MPRN assine acordo para liberação de recursos para reparos emergenciais 
no monumento.

Setembro

Iphan nacional reapresenta pedido de cessão da Fortaleza dos Reis Magos ao 
Patrimônio da União.

Outubro

Governo do RN apresenta pré-projeto para restauração do Forte ao Ministério da 
Cultura, que solicita parecer do Ibram.

Dezembro

Ibram elabora documento com três páginas, onde levanta 13 questões sobre o projeto 
apresentado pelo Governo Estadual. O órgão federal aponta necessidade de maior 
detalhamento da proposta.

2013

Março

Iphan-RN apresenta projeto de restauração orçado em R$ 8 milhões para 
a Fortaleza dos Reis Magoscom recursos do PAC das Cidades Históricas. 
17 de abril.

Após reunião em Brasília entre MinC, Governo do RN, Iphan nacional e Patrimônio 
da União, fica definido que a gestão do Forte seria transferida para o Iphan-RN. 

24 de abril

Fundação José Augusto nega transferência da administração do Forte para o Iphan-RN 
e convoca coletiva de imprensa para comunicar criação de uma comissão adminis-
trativa para conduzir projeto de restauração.

02 de maio

Em entrevista à Tribuna do Norte, a superintendente da Secretaria do Patrimônio da 
União no RN, Yeda Cunha, confirmou que a transferência da gestão para o Iphan-RN 
era “só questão de tempo e trâmites burocráticos”.

Em junho de 2013, a Fortaleza dos Reis Magos foi interditada a pedido do 
IPHAN-RN, o que constitui mais um desdobramento da incapacidade burocrática e 
administrativa dos políticos e tecnocratas de plantão que parecem não entender – 
ou não querer entender – a importância do Patrimônio Histórico de Natal, aqui 
representado pela Fortaleza, que constitui-se naquilo que de essencial buscam 
as cidades competitivas e as cidades que preocupam-se com a formação cultural 
dos seus povos, que são, respectivamente, a busca pela peculiaridade do atributo 
do lugar e o artefato enquanto condutor da história e dos saberes autóctones do 
povo natalense e Potiguar, de um modo geral. 
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Não é difícil entender que o sentido de uma naturalidade – ou de uma nacio-
nalidade – passa pelo entendimento do saber pensar e do saber fazer de um povo, 
que costuram e ordenam, através dos tempos, os avanços tecnológicos e sociais 
desse povo, mesmo em terras de gente miscigenada e de imigrantes como é Natal, 
o que pode resultar no nascimento de uma identidade local na qual a sociedade 
heterogênea se reconheça. São as histórias e a construção de valores que nos 
levam a refletir sobre esse povo e sobre o conhecimento por ele produzido, que 
resultam num capital de enorme potencial, com capacidades para transformar a 
paisagem urbana e conduzir o desenvolvimento da economia local. 

De acordo com a Tribuna do Norte (18 de maio de 2014), estão previstos 
para acontecer em breve serviços de restauração, revitalização e adequação da 
Fortaleza, com recursos do PAC Cidades Históricas, que serão administrados pelo 
Iphan-RN. Atualmente, estão em elaboração os projetos para as obras que têm 
orçamento de R$ 8,7 milhões. Esse é mais um desdobramento dessa sucessão de 
desencontros em torno da administração da velha Fortaleza que continua, até 
hoje, esperando melhores dias.

Ponte Newton Navarro

Inaugurada em 2007, a Ponte Newton Navarro (também chamada de 
Santos Reis-Redinha ou Ponte Nova) liga a Zona Leste à Zona Norte de Natal (ver 
Fotografia 3).Transpõe as margens do rio Potengi e aproxima os outrora “distantes” 
bairros litorâneos da Praia do Meio e da Redinha. A edificação foi batizada com o 
nome do artista plástico natalense Newton Navarro Bilro, falecido em 1992, e foi 
construída com recursos públicos.
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Fotografia 3 – Ponte Newton Navarro

Autor: Luiz F. Miranda de Medeiros, 2013

Características técnicas

De acordo com Cintra (2012), a Ponte estaiada, que tem 1,8 Km de exten-
são, foi projetada pelo engenheiro italiano Mario de Miranda35 e foi construída 
pelo consórcio Queiroz Galvão/Construbase. Miranda, M. (2008, p. 57) resume as 
características da Ponte por ele projetada:

Uma nova ponte no rio Potengi, construída na sua desembocadura no Oceano 
Atlântico, permitirá ampliar a área urbana até o litoral norte, com consequências 
positivas para o desenvolvimento econômico de toda a área. A presença do porto na 
desembocadura do rio requereu uma elevação do vão central de 58 m, compatível 
com o trânsito de grandes navios. A nova ponte é composta por dois viadutos de 
acesso e uma ponte estaiada central. A travessia total é de 178 m. Os viadutos de 
acesso têm vãos de 43 m, enquanto a ponte estaiada possui vão central de 212 m e 
dois vãos de aproximação de 94 m cada um, perfazendo um total de 400 m. Toda 
a estrutura foi executada em concreto protendido e é muito esbelta. O tabuleiro é 
formado por um par de vigas laterais, uma série de vigas transversais e uma laje de 
concreto. Os pilares principais, que têm aproximadamente a mesma altura, estão 
conectado as ao nível do tabuleiro por uma grande viga transversal que reforça o 
sistema dando-lhe a característica forma de H. [...] Os cabos são formados por um 
trançado de cordões de 15,7 mm, galvanizados, e protegidos exteriormente por 

35 O Studio Di Miranda Associati é uma firma especializada em consultoria de Engenharia e 
no projeto de pontes e estruturas: http://www.demiranda.it.
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tubos de HDPE. [...] Os pilares principais foram construídos com o sistema de fôrma 
deslizante assim como a maior parte dos pilares36.

De acordo com O’Connor (1976, p. 141), as pontes estaiadas têm, basicamente, 
três soluções: em leque, em harpa e em leque modificado. No projeto da Ponte 
Newton Navarro, a solução adotada foi a do leque modificado, que “[...] tem as 
interseções dos cabos parcialmente separadas nas torres e é intermediário entre 
o leque e a harpa”. Diz o autor que as pontes estaiadas são constituídas de dois 
sistemas: um de vigas principais “[...] ao nível do tabuleiro apoiadas nos encontros 
e nos pilares, e de um sistema de cabos retos que partem dos acessos, passam sobre 
uma ou duas torres e dirigem-se ao vão principal”. Informa ainda que várias pontes 
antigas utilizaram a solução de cabos inclinados, mas que o desenvolvimento 
da tecnologia do estaiamento é recente e ocorreu primeiramente na Alemanha 
Ocidental, onde foram construídas nove pontes importantes entre 1955 e 1969 
(O’CONNOR, 1976, p. 410).

Conforme Nakamura (2013, p. 1):

O uso de estruturas estaiadas para transpor obstáculos não é propriamente uma 
novidade. Pelo menos desde os anos 1940 pontes e passarelas sustentadas por 
cabos de aço (estais) são erguidas em todo o mundo para vencer médios e grandes 
vãos. Mas nos últimos anos, esse sistema construtivo vem apontando, no Brasil, 
como principal tendência para a construção de pontes e viadutos, em detrimento 
das pontes pênseis e fixas. As razões para isso vão desde a maior preocupação dos 
administradores públicos com o impacto estético desses grandes elementos na 
estética das cidades, ao aperfeiçoamento da tecnologia, que culminou em aços 
de alta resistência, estais e ancoragens mais avançados, bem como softwares que 
facilitaram e análise das estruturas.

Scalzi (1976) apresenta diversas características das pontes estaiadas e suas 
vantagens e desvantagens em relação aos outros tipos. Afirma que esta solução 
construtiva permite maior flexibilidade nas soluções para a superação de grandes 
vãos, a economia na construção, uma maior facilidade na manutenção e o fato 

36 Do original, em inglês: The new bridge over the Potengi river, built nearby its outlet in the Atlantic 
ocean, will permit the expansion of the urban area towards the north littoral, with positive fallout 
for the entire area’s economic development. The port on the interior of the mouth required a roadway 
elevation (58 m) compatible with the transit of large ships. The new bridge includes two access viaducts 
and a central cable-stayed-bridge; the crossing’s total length is 1782 m. The access viaducts run on 
43.20 m spans, while the main (cable-stayed) bridge has a 212 m centre span and two 94 m approach 
spans, for a total length of 400 m. The structure is entirely of prestressed concrete and features a 
high slenderness. The deck is formed of a pair of side beams, a series of crosspieces and a concrete 
slab.The piers and pylons, of about the same height, are connected at decklevel by a huge crosspiece 
that grants stiffness to the transverse system by configuring a characteristic H shape. […] The stays 
are pairs of parallel strands 15.7 mm in diameter, galvanized, polyvinyl-chlorided and protected on 
the outside by HDPE pipes. […] The mains piers were built using climbing forms, just a large parts 
of the pylons were. Tradução de Luciano Barbosa.
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de ser desnecessário qualquer tipo de técnica especial para o erguimento das 
estruturas, em virtude de poderem ser utilizados métodos convencionais de 
construção. Desperta a atenção o trecho no qual o autor apresenta visão peculiar 
das qualidades das pontes estaiadas: 

Nos dias de hoje em que há uma consciência ecológica e o desejo de estar em harmonia 
com a natureza, a ponte estaiada possui aquela qualidade embutida onde a “forma 
segue a função”. Sua beleza inerente emana dessa qualidade e a ponte combina 
harmoniosamente com o ambiente natural37. (SCALZI, 1976, p. 16).

Percebe-se que as qualidades inerentes apontadas pelos autores estudados, 
características da solução dos estaios, apontam para aspectos que vão além daqueles 
peculiares às soluções meramente construtivas apontadas pela boa engenharia e 
normatizações técnicas padronizantes. O’Connor, Nakamura e Scalzi indicam que as 
pontes estaiadas podem ser soluções adotadas pelos construtores que buscam mais 
que custos menores, economia de material e/ou soluções racionais para edificações 
do tipo. Elas também podem ser uma opção estética e até ideológica, tendo em vista 
os aspectos plástico-formais resultantes do design do cabeamento e da disposição 
dos “leques”, que podem configurar uma harmonização com a paisagem natural. 
Um casamento, portanto, entre a boa técnica e o design, que permite liberdade 
de escolha na solução estrutural para cada situação específica. Como será visto 
a seguir, no caso estudado, um terceiro ator compõe esse trio de protagonistas: a 
construção do ícone urbano a serviço do turismo e do discurso político.

Para além das margens do Potengi

Sabe-se que pontes são obras de infraestrutura projetadas e construídas 
para a circulação de veículos e pessoas dentro de uma perspectiva de expansão 
crescente das malhas viárias do interior e do exterior das cidades. Ao longo do 
tempo, têm sido também o caminho para a expansão de impérios, para o incre-
mento do comércio mundial, para a realização das ambições de globalização em 
mercados regionais e para o deslocamento das forças produtivas. São, portanto, 
instrumentos para a expansão do poder político estatal e para a reprodução do 
capital nas suas diversas modalidades.

As pontes têm a propriedade de reorganizar, modificar, reordenar o espaço 
urbano como poucas infraestruturas podem fazê-lo, já que podem transpor obstá-
culos naturais, criar novas rotas para as trocas comerciais e promover o turismo 
em regiões antes inalcançáveis. Permitem, portanto, a existência de uma sociedade 

37 Do original, em inglês: In today’s atmosphere of ecological awareness and the desire to be in 
harmony with nature, the cable-stayed bridge possesses that built-in quality of “form following 
function.” Itsinherent beautyemanates from this quality and the bridge blends harmoniously with 
the natural surroundings. Tradução de Luciano Barbosa.
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contemporânea que busca a mobilidade e a comunicação, que busca a experiência de 
enxergar mais de uma paisagem que não apenas a da sua localidade e que converte 
o cidadão em consumidor visual de edificações e paisagens naturais. As pontes, em 
suas diversas tipologias e soluções construtivas, são formas antigas que promovem 
mudanças na relação entre tempo e espaço socialmente consumíveis, alterando de 
forma importante a paisagem, as relações sociais e as economias locais. 

As pontes, por terem valor estético e artístico, são também fenômenos ima-
géticos consumíveis pelo olhar e pelo desejo. Configuram-se em verdadeiras super 
esculturas que podem dotar as localidades de uma marca, de uma identidade ou 
de um atrativo turístico que as diferenciem de outras cidades, quer pela beleza, 
quer pelo arrojo estrutural das soluções adotadas. Pontes estaiadas, pênseis, ou em 
concreto, dotam as localidades de uma paisagem particular de difícil reprodução, o 
que possibilita que diversas cidades pelo mundo possam ser facilmente reconhecidas 
pelas suas pontes. Keeling (2009, p. 56) afirma que imagens da Ponte Golden Gate, 
em San Francisco, da Ponte do Porto de Sydney, ou da Tower Bridge, em Londres, 
por exemplo, “[...] permitem o reconhecimento imediato destas cidades, bem como 
converteram-se em ícones culturais que dizem muito sobre estas localidades”38.

Em particular, nos últimos tempos, pontes pelo mundo têm sido executadas 
com a tecnologia do estaiamento, o que lhes confere qualidades estéticas e pos-
sibilidades estruturais sem precedentes. Destacam-se, por exemplo, os projetos 
do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, entre outros.

As obras de infraestrutura urbana costumam ser, muitas vezes, despro-
vidas de qualidades plástico-formais e, não raro, são excluídas das análises das 
edificações icônicas de um lugar. É o caso de muitas pontes “feias” espalhadas 
pelo Brasil, construídas ao longo do século XX, que visavam tão somente superar 
a lacuna entre as margens dos cursos d’água. Mas, ao que parece, governos locais 
atentaram para a possibilidade da construção de pontes “bonitas” nas últimas 
décadas, nas cidades brasileiras. Viram nestas obras a possibilidade da construção 
de identidades associadas ao marketing urbano e ao político, mediante a edificação 
de empreendimentos que marcam pela grandiosidade e pelas soluções arrojadas. São 
exemplos emblemáticos as Pontes Juscelino Kubitschek e Octávio Frias de Oliveira, 
que se tornaram, tão pronto foram concluídas, ícones das cidades de Brasília e São 
Paulo, respectivamente. Ambas tornaram-se cartões postais e cenário para filmes, 
competições esportivas, campanhas publicitárias, dentre outras formas de extração 
de mais valias por meio da riqueza simbólica da estrutura high tech, revelando 
um aspecto diacrônico na evolução da produção de infraestruturas urbanas, em 
que se constroem pontes não mais apenas pela função maior, de vencer vãos, mas 

38 Do original, em inglês: […] convey instant recognition of a place and serve as cultural icons that 
speak volumes about a particular location. Tradução de Luciano Barbosa.
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também no intuito de produzir ícones de grande impacto visual. É sintomático 
que a construtora Construbase, uma das duas integrantes do consórcio que erigiu 
a Ponte Newton Navarro, apresente-a, em seu portfólio, como uma “obra de arte” 
e não como obra viária, por exemplo39.

Entende-se que essa Ponte insere-se nesse novo contexto de produção de 
infraestruturas espetaculares, embora tenha sido construída no intuito de solu-
cionar problemas viários de Natal e de dar continuidade ao projeto de interligação 
intermunicipal através do litoral norte-rio-grandense. Essa obra deu continuidade 
a iniciativas, tomadas pelo Governo do RN ainda nos anos 1980, que levaram à 
execução da Via Costeira, tida como a primeira iniciativa importante com vistas 
à dinamização da atividade turística em Natal. A Via Costeira, com seus mais de 
8 km de extensão, foi inaugurada, em 1983, e teve como principal objetivo dotar 
Natal de infraestrutura hoteleira com vistas à inserção da cidade no circuito 
turístico nacional. “Atendia, portanto, à necessidade de se dar competitividade 
ao setor turístico local” (FURTADO, 2008, p. 59). São duas obras complementares, 
portanto, no que se refere à interligação do litoral urbano de Natal.

Nesse contexto, ainda deve ser citada a duplicação e o asfaltamento da BR-101, 
que permitiu o desenvolvimento turístico no litoral ocidental norte do RN. Para 
ligar as pontas, ou seja, a Via Costeira à BR-101, e consolidar o roteiro em direção 
às praias do norte, é que foi construída a Ponte Newton Navarro. É, portanto, 
“[...] mais um grande empreendimento a promover a atividade turística na Região 
Metropolitana, dessa vez no sentido do Litoral Norte, área essa cuja expectativa 
é de ocupação por grandes empreendimentos turísticos” (GOMES, 2009, p. 59). É, 
pois, um empreendimento estratégico com diversas nuances e repercussões na 
dinâmica dos setores terciário, de comércio e de serviços, nos aspectos ligados ao 
trânsito da cidade e nos impactos na paisagem natural e construída. 

Uma Ponte estratégica

A nova Ponte sobre o rio Potengi foi, como já visto, recomendada no Plano 
Estratégico Natal Terceiro Milênio (FIERN, 1999) dentro de um amplo planejamento 
de reestruturação viário para Natal e RM, e é a única das construções analisadas 
nesta pesquisa prevista nos planos estratégicos para Natal citados neste estudo. 
Foi recomendada, também, no Plano Natal Metrópole 2020 (GOVERNO DO ESTADO 
DO RN, 2006) como um importante projeto de infraestrutura no espaço metro-
politano num horizonte de médio prazo. De acordo com o jornal Tribuna do Norte 
(24 de junho de 2006), o processo de construção da Ponte teve início na gestão do 

39 Disponível em: http://www.construbase.com.br/areas-de-atuacao/construcoes/ponte-re-
dinha.php.
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prefeito Aldo Tinôco, em 1995, sendo a ideia, portanto, anterior a qualquer dos 
planos elaborados para Natal, dentre os citados nesta pesquisa. 

O Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio (FIERN, 1999) apresenta o projeto 
“Novas Vias e Melhorias” com propostas para a malha viária de Natal, tendo em 
vista a perspectiva de crescimento populacional da cidade e da sua RM, bem como 
a dinamização da atividade turística e o crescimento da economia. Apresenta 
estudo para a “nova ponte”, no mesmo sítio no qual foi edificada a Ponte Newton 
Navarro, dentro de um contexto de reorganização viária da capital, não havendo 
qualquer referência aos aspectos da monumentalidade, da atração turística ou 
plástico-formais da nova estrutura. Deveria ser, portanto, uma construção fun-
cional que promoveria, de acordo com o autor do seu projeto, o desenvolvimento 
econômico da cidade e, especialmente, das novas regiões de grande valor natural 
e turístico, agora atendidas pela nova obra viária (MIRANDA, M., 2008, p. 40).

Essa abordagem viria a mudar, nos anos seguintes, quando houve a opção 
pela espetacularização da Ponte e a apropriação política da imagem monumental da 
construção. O governo estadual, à época da sua inauguração,tratou de se apropriar da 
obra como uma marca do seu espírito empreendedor, o que fica claro no discurso de 
inauguração proferido pela governadora Wilma de Faria (2003 a 2010), que afirmou: 
“estou com um sentimento de emoção de ver o sonho se realizando, o desejo do povo, 
o apoio popular presente, numa obra que não é por ser mais cara, que nós temos 
obra de saneamento, drenagem, mas é a obra mais emblemática do nosso Governo” 
(TRIBUNA DO NORTE, 21 de novembro de 2007). Antevendo a promoção da cidade, 
que viria a ser feita tendo a Ponte como uma das suas imagens mais reconhecidas, 
e buscando promover a estrutura à condição de ícone, a governadora afirmou ainda 
ter tido muita coragem e ousadia “[...] para construir a obra que será o cartão postal 
do Rio Grande do Norte e vai gerar empregos para a população de toda região do 
polo Costa das Dunas, por isso mesmo tem o lado social e econômico [...]”.

Manifesta-se, desta forma, e nos moldes do discurso político/populista tão em 
voga por estas paragens, o “Efeito Bilbao”, difundido pelo mundo afora e, agora, pro-
duzido em terras natalenses40. Conforme Valença (2014, no prelo), a expressão “Efeito 
Bilbao”, cunhada por Charles Jenks, se refere ao uso de uma edificação marcante para 
a promoção da cidade, com vistas ao seu desenvolvimento econômico, agindo como 

40 Bilbao vivia uma forte crise política e econômica nos anos 1980 quando apostou na adoção do 
modelo Barcelona de PE e city marketing como salvação para a economia local, o que viria a 
resultar, em última instância, na construção do Museu Guggenheim, projetado pelo estrelado 
arquiteto Frank Gehry (ARANTES P., 2012). Natal, ao contrário, vivia um verdadeiro boom 
turístico internacional na época da construção e inauguração da Ponte Newton Navarro. 
De acordo com o Anuário Natal 2013 (2013, p. 332), em 2004, ano da assinatura da ordem de 
serviço para construção da nova Ponte, a cidade recebeu 226.915 turistas oriundos do exterior. 
Em 2005, a visitação atingiu seu ápice com a chegada de 269.664 visitantes estrangeiros.
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um catalizador para toda a economia. Tal qual a cidade espanhola, Natal também 
buscava a redenção pela arquitetura e a construção do seu totem midiático como 
símbolo e promessa da prosperidade econômica e social, sob a forma dos cabos de 
aço e das colunas e vigas de concreto. A obra de arquitetura e engenharia assumia, 
desta forma, ou seja, mediante o discurso político, um novo valor de uso por meio 
da representação dos anseios pela diferenciação da cidade no jogo competitivo. 
Entende-se que a venda da cidade apresenta-se como uma atribuição dos governos 
locais, dentro de uma perspectiva de “comercialização” promovida pela construção 
e divulgação de atributos valorizados pelo capital transnacional. 

Corroborando o discurso político, percebe-se que, de fato, a Zona Norte 
de Natal teve forte crescimento nos últimos anos, impulsionado, também, pela 
construção da Ponte, além da contribuição de outros fatores, tais como: a migração 
no sentido interior do estado para Natal e a expansão do poder aquisitivo da popu-
lação de um modo geral, entre outros. Dentre as consequências desse crescimento, 
podem ser citadas: o incremento no comércio e na oferta de serviços na Zona Norte 
de Natal, que teve como forte contribuição a inauguração do Norte Shopping, em 
2007, primeiro estabelecimento do tipo naquela região, além da instalação de 
escolas, supermercados e clínicas médicas; o surgimento de mais uma opção de 
tráfego ligando os bairros do centro antigo da cidade aos bairros novos ao norte 
de Natal, o que permitiu uma redução do tráfego na segunda ponte, a Ponte de 
Igapó, construída nos anos 1970 e duplicada nos anos 1980; e as repercussões no 
mercado imobiliário, principalmente no que se refere à valorização fundiária e 
aos lançamentos de condomínios residenciais.

Observados os números relativos aos Habite-se concedidos às edificações nos 
05 bairros da Zona Norte, verifica-se um importante incremento deste diploma 
legal a partir de 2009, dois anos após a inauguração da Ponte Newton Navarro. Se 
em 2007 foram expedidos apenas sete Habite-se, e em 2008, seis, em 2009 foram 
21 e em 2010, 25. O Habite-se é uma importante referência para que se estime o 
incremento na construção de imóveis novos e revela o ritmo em que ocorrem essas 
construções. Nos números apresentados acima, são considerados todos os tipos de 
imóveis e não há diferenciação entre residências unifamiliares e multifamiliares, 
por exemplo.

Além disso, a Ponte se tornou um cartão postal da cidade explorado por 
empreendedores dos setores imobiliário e turístico, configurando-se numa nova 
forma de apropriação da paisagem urbana pelo capital privado e numa nova 
abordagem mercadológica que se associa ao binômio sol e mar. Para Silva, E. (2012), 
que estuda a valorização imobiliária promovida pelos ícones urbanos, especifi-
camente nas proximidades dessas construções, a Ponte Newton Navarro trouxe 
importantes mudanças nessa dinâmica, principalmente no que diz respeito aos 
lançamentos de imóveis novos. Afirma o autor que:
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Para certo grupo de empresários, além de dar fluidez ao trânsito entre a Zona 
Norte e o restante da cidade, a nova ponte aparece como uma alternativa para as 
classes de menor renda que não podem adquirir o seu primeiro imóvel nas áreas 
mais valorizadas da cidade e passam a comprar imóveis com preços mais baixos 
na Zona Norte, tendo em vista que a ponte “aproximou” essa área do restante da 
cidade. (SILVA, E., 2012, p. 104).

Essa nova abordagem assume a forma de um marketing que muitas vezes 
tenta incorporar um cenário fictício ao mundo real, como pode ser visto no cartaz 
abaixo de lançamento do condomínio Bela Vista da Construtora Ecocil. Percebe-se 
na figura que a paisagem urbana é candidamente desenhada como se fosse um 
grande parque temático – o desenho, provavelmente, foi inspirado em cartazes de 
promoção do Walt Disney World pela composição e disposição dos equipamentos no 
cenário – numa tentativa de alhear o provável comprador das dificuldades da vida 
urbana. Nesta cena, os ícones estão próximos ao empreendimento, a malha viária 
aparece sutilmente e perfeitamente interligada, as aproximações são forçadas para 
acentuar a “localização privilegiada” e, certamente, os 10 minutos que distanciam 
o empreendimento do Centro da Cidade, fazem referência ao percurso pela Ponte 
Newton Navarro, já que de outra forma, o tempo percorrido seria bem maior. 
Observa-se ainda a nada sutil oferta de “uma vista incrível da cidade”, embora o 
condomínio esteja de costas para a Zona Norte de Natal (ver Figura 4). 

Figura 4 – Cartaz de lançamento do condomínio Bela Vista

Disponível em: <http://natal.olx.com.br/bela-vista-o-1-lancamento-da-ecocil-na-zona-norte-
-de-natal-iid-218603816>. Acesso em: 12 ago. 2014.
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Vende-se, neste caso, a vista dos bairros nobres de Natal, localizados do outro 
lado do rio Potengi. Vende-se, portanto, uma paisagem de sonhos, enobrecida, dese-
jada, aproximada pelo ícone e pela esperteza dos empreendedores. Neste cenário, 
a localização e os ícones mapeiam desejo e poder, e o consumo visual mapeia o 
controle social, estabelecido na liminaridade da paisagem cenarizada (ZUKIN, 1996).

Uma paisagem etérea de concreto e aço

Conforme Miranda, M. (2008, p. 43), a Ponte, de concreto protendido, apre-
senta grande esbelteza estrutural. Sua forma segue critérios de simplicidade e 
simetria estrutural, e procura um equilíbrio formal entre a massa estrutural dos 
elementos que se projetam acima do nível do tabuleiro e os elementos de susten-
tação abaixo deste nível. A imagem de balanço e simetria da estrutura dos cabos 
proporciona ao observador a impressão de ver duas grandes velas transparentesa 
partir das quais a rodovia é suspensa, e seus pilares principais, de 107 metros de 
altura em relação ao nível do mar, tornam a Ponte a mais alta do Brasil em área 
urbana. Aqui o autor revela sua intenção – ou constatação – quanto ao efeito dos 
cabos, simulações do efeito diáfano de velas de embarcações ao vento. A estrutura, 
neste caso, com todo seu rigor construtivo e racionalidade técnica, apela para o 
estímulo ao prazer e à excitação da contemplação da obra símbolo de uma pujança 
desejada, tão característica da arquitetura pós-moderna, pós-euclidiana. Tornam-se 
também simulacros das antigas velas das naus portuguesas, que se apequenariam 
diante do enorme vão central da Ponte Newton Navarro e do movimento dos navios 
de carga e passageiros que aportam em Natal nos nossos dias. 

As velas, que marcaram o nascimento da cidade no estuário do rio Potengi, 
hoje tremulam fixadas nas altas colunas centrais da Ponte gerando um para-
doxo já apresentado neste estudo: quanto mais sólida, euclidiana ou rígida é a 
estrutura, mais se liquefaz diante dos apelos midiáticos e do sucesso de público, 
apresentado, orgulhosamente, como cartão postal de Natal. Os cabos e os pilares 
centrais oferecem uma perspectiva que leva os olhares para o infinito, embora, 
paradoxalmente, sejam também referências de limite e segurança para o transeunte 
que sobe a íngreme rampa do tabuleiro asfaltado que parece conduzir ao nada, 
quase um salto no vazio. Neste tipo de arquitetura, busca-se menos massa e peso 
e mais volume e contorno.

Complementam o cenário a iluminação dos postes e arandelas, o que confere 
à Ponte a possibilidade da contemplação tanto diurna como noturna, o que revela 
um outro cenário: se, à luz do dia, os cabos, pilares e tabuleiros compõem um 
quadro monolítico, lógico,em que se percebe o conjunto no qual cada elemento 
tem determinada a sua função específica; à noite sobressaem-se os elementos 
individualmente, de forma que o conjunto desfaz-se em peças unitárias e cada 
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uma passa a ser protagonista da composição, na qual luz e sombras, cheios e vazios, 
etéreo e material, são percebidos apesar – ou por causa – da dura lógica construtiva.

A obra apresenta sofisticação técnica pela solução adotada, o estaiamento, 
recorrente na produção arquitetônica contemporânea, e pela execução de pilares 
no leito do rio Potengi, que chegam aos 55 metros de altura no seu vão central. Essas 
soluções conferem à Ponte a exuberância formal que se pretendia obter sem que 
houvesse a necessidade de outros artifícios tais como arcadas, peitoris refinados 
ou adornos de qualquer espécie. É sofisticada também, em seu projeto e execução, 
por ter levado em conta as forças do vento e as turbulências atmosféricas, sobre 
seus pilares principais. De acordo com Miranda, M. (2008, p. 50), a estabilidade 
aerodinâmica da Ponte foi verificada durante a construção, mediante métodos 
teóricos, e testada em modelos pelo Laboratório de Sistemas Estruturais no túnel 
de vento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, que confirmaram 
os pressupostos adotados no projeto. Conforme os autores estudados, esse tipo 
de projeto, que considera a solução do estaiamento, só veio a se desenvolver em 
sua plenitude graças aos avanços da tecnologia da informática, que é auxiliar e, 
simultaneamente, protagonista na realização e na ousadia do design das estruturas.

Além ou apesar disso, observa-se um forte contraste entre a Ponte, a Fortaleza 
dos Reis Magos e a vegetação de mangues do estuário do rio Potengi. Esmagados e 
submetidos pela grande estrutura, patrimônios arquitetônico e ambiental foram 
relegados à sua escala humana e natural, e tornaram-se, ao que parece, as grandes 
vítimas da “Ponte de Todos”, embora exista, na visão de alguns, a associação entre 
as duas estruturas, a antiga e a nova, como marcos da entrada de Natal, como 
afirmou H, um dos profissionais da arquitetura entrevistados nesta pesquisa: “A 
Ponte e o Forte marcam a entrada da cidade e eu acho importante citar. Marcam 
a entrada pelo mar, tem o porto, tem o pessoal que tem barco[...]”.

Este fenômeno, o do contraste entre as estruturas urbanas e/ou seu entorno,é 
identificado por Brandão, Z. (2002), que aponta a não correlação das edificações 
com o seu entorno, fruto das decisões personalistas dos projetistas e/ou gover-
nantes, que preocupam-se mais com a originalidade dos seus projetos, e menos 
com os impactos causados ao plano urbano, dentro de um contexto que enxerga 
a produção arquitetônica contemporânea, o PE e os projetos urbanos de impacto, 
e as relações dialéticas que daí surgem. 

As rendas obtidas com o turismo ocorrem em função da localização da 
Ponte, que está contida no eixo norte-sul de interligação das praias, o que facilitou 
imensamente a circulação dos visitantes. Ocorre também que turistas relacionam 
a Ponte à paisagem e à cidade, o que resultou no surgimento de uma nova marca 
para Natal, de circulação nacional e internacional, tendo em vista a exploração 
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da imagem da edificação em material de divulgação da cidade, de divulgação de 
congressos, cartões postais e outras mídias.

Rendas de monopólio podem ser obtidas, neste caso, não tanto pela pecu-
liaridade das estruturas, já que existem outras pontes com solução e resultados 
similares, como a ponte sobre o Rio Guamá, no Pará, mas, principalmente, pela 
localização no estuário do rio Potengi, junto à Fortaleza dos Reis Magos, o que 
compõe um cartão postal irreproduzível em qualquer outra parte.

A Ponte Newton Navarro apresenta uma solução arquitetônica e estrutural 
recorrente e comum a outras pontes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Seus 
elementos, tomados individualmente ou no todo compositivo, conformam uma 
estrutura típica e coerente com a produção contemporânea de infraestruturas 
viárias que são construídas já como objetos icônicos ou que se tornam ícones 
urbanos, depois de prontos, pela vontade ou mesmo à revelia dos seus patronos. 
A estrutura reúne quesitos caros aos que pensam a cidade como um cenário 
espetacularizado: imaterialidade, na visão do seu autor; rigidez estrutural em 
contraponto às divagações não euclidianas, pontos de vista pessoais, portanto; 
exuberância formal mais pelas dimensões que pela originalidade do projeto; 
sofisticação técnica no projeto e na execução; e o intangível e não mensurável 
caráter simbólico que carrega pela união de duas partes da cidade separadas pelas 
desigualdades tão comuns às regiões metropolitanas brasileiras. 

A Ponte Newton Navarro, pensada inicialmente como uma obra voltada para 
a coerência de uma trajetória turística, tornou-se uma das principais artérias 
urbanas da RMN e fator de desenvolvimento dos bairros da Zona Norte da capital. 
Promoveu a expansão destes bairros que passaram a contar com uma oferta de 
comércio e serviços diversificados, a qual não tinham acesso pelas dificuldades 
provocadas pelas grandes distâncias em relação aos bairros centrais e nobres de 
Natal. Tornou-se estratégica para a classe política que dela se valeu como arma de 
propaganda e símbolo do empreendedorismo da gestão da ex-governadora Wilma 
de Faria e do então e atual prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves (2002 a 2009). 
Tornou-se estratégica, também, para empreendedores imobiliários que viram 
surgir com o advento da ponte, um novo filão de valorização imobiliária e fundi-
ária, e um novo e inexplorado território para a construção de novos condomínios 
residenciais verticalizados, até então exclusividade “do lado de cá” do rio Potengi.

Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte
Conforme a Prefeitura Municipal do Natal (2013b), o Parque situa-se na 

Zona de Proteção Ambiental-01 (ZPA-01), na Avenida Omar O’Grady (continuação 
da Avenida Prudente de Morais). Inaugurado em 2008, foi custeado com recursos 
públicos e batizado com o nome do Arcebispo de Natal no período de 1967 a 
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1988. Suas edificações (ver Fotografia 4) foram projetadas por Oscar Niemeyer 
(1907-2012) com a colaboração de Ana Niemeyer e Jair Varela, e construídas pela 
Cinzel Engenharia LTDA.

A instalação do Parque, bem como a construção de seus equipamentos arqui-
tetônicos, foram iniciativas e realizações da primeira das duas gestões do prefeito 
Carlos Eduardo Alves (2002-2009)41. O Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte 
é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral criada pelo Decreto Municipal 
N. 8.078/06, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Toda 
a área, que era de propriedade privada, foi, inicialmente, transformada em Zona de 
Preservação Ambiental (ZPA) pelo, à época, prefeito Aldo Tinôco e, posteriormente, 
desapropriada para a instalação dos equipamentos do Parque.

Fotografia 4 – Torre do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte

Autor: Luiz F. Miranda de Medeiros, 2013

Sobre o autor do projeto

Bruand (1981), em sua obra basilar “Arquitetura Contemporânea no Brasil”, 
apresenta Oscar Niemeyer como o mais célebre arquiteto brasileiro. Diz o autor 

41 Carlos Eduardo Alves era vice-prefeito na gestão de Wilma de Faria.  Assumiu o cargo, em 
2002, com a renúncia da então prefeita, e viria a ser reeleito em 2004, cumprindo inteira-
mente seu segundo mandato até janeiro de 2009. Posteriormente, em 2012, reelegeu-se, 
novamente, prefeito de Natal.
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que a ascensão profissional de Niemeyer foi “fulgurante” e ocorreu a partir de 1937 
com a obra Creche Casa do Berço, a participação em diversos concursos públicos 
e a publicação dos seus projetos na revista P.D.F., órgão da Prefeitura da cidade 
do Rio de Janeiro (BRUAND, 1981, p. 104-105).

Desde o início, o arquiteto demonstrava qualidades que o levariam a impor 
sua grande originalidade ao cenário da produção arquitetônica brasileira. Destaca 
Bruand (1981, p. 105), como obra fundamental e reveladora do talento de Niemeyer, 
o projeto do Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Nova York, em 
Parceria com Lúcio Costa, em 1939. O autor cita ainda, como obras importantes 
naquele início de carreira: o Grande Hotel de Ouro Preto e o Conjunto da Pampulha, 
em Belo Horizonte.

Bruand (1981, p. 152) resume ainda as ideias de Niemeyer em três pontos 
específicos: embora não alheio às transformações da sociedade, o arquiteto não 
deve se prender a preocupações sociais, mas deve se preocupar, acima de tudo, 
com seu ofício; passado e presente são coisas diferentes e os novos materiais 
libertam o arquiteto desse passado, que deve manifestar-se por meio de uma nova 
estética; e a arquitetura é arte e o arquiteto é um artista, desta forma, admite-se 
o puro funcionalismo.

O autor identifica ainda os elementos estruturais mais explorados por 
Niemeyer em seus projetos: o pilotis, como possibilidade de liberação de espaços 
no solo; arcos, abóbadas e rampas, como elementos de ruptura do esquema orto-
gonal racionalista, como tradução de uma inclinação pelas linhas curvas e como 
desejo profundo de liberdade no campo formal; o emprego das “formas livres” 
como marquises e paredes curvas; e o tratamento dos volumes, elevado ao caráter 
escultórico, em que formas diversas, tais como as prismáticas e as esféricas, eram 
exploradas de forma harmoniosa e com resultados quase sempre satisfatórios 
(BRUAND, 1981, p. 152-168).

Bruand (1981, p. 181-182) vê surgir uma nova etapa na carreira de Niemeyer 
no projeto do Museu de Arte Moderna de Caracas. Nele, em que pesem as preocu-
pações com a topografia e implantação, o arquiteto teria se libertado totalmente 
das considerações funcionais e econômicas, passando a explorar um ideal de 
pureza plástica, estabelecendo uma nova hierarquia dos valores arquitetônicos, 
o que acarretou uma mudança de estilo que gerou uma simplificação enfática dos 
elementos utilizados e a concentração da solução projetual numa forma “única, 
original” de fulgurante limpidez.

Mas seu apogeu viria com a projetação dos principais prédios de Brasília, na 
segunda metade dos anos 1950. O plano de Lúcio Costa para a cidade se apresentou 
como ideal para realçar a arquitetura das edificações que ali nasceriam. Conforme 
Bruand (1981, p. 183-184), os prédios de Brasília, projetados por Niemeyer, podem 
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ser classificados em três categorias: os palácios de pórticos; os edifícios compostos 
por jogos de volume simples; e os edifícios religiosos de planta centrada. Sobre 
a primeira categoria, os palácios de Brasília, destacada pelo autor como a mais 
inesperada, a mais clássica e homogênea, afirma: 

Tocado pelo equilíbrio e harmonia das grandes realizações urbanas dos séculos 
XVII e XVIII, que eram englobadas indistintamente sob o rótulo de barroco por 
uma corrente muito difundida, Niemeyer não vacilou em procurar essas mesmas 
qualidades monumentais nos palácios de Brasília. Compreendeu o proveito que seus 
predecessores tinham conseguido tirar da galeria de arcadas ou de colunas que 
sustentam uma arquitrave; apreendeu imediatamente que esse meio de expressão, 
longe de estar ligado a um estilo hoje superado, conservava um valor permanente 
tanto no plano funcional, quanto no estético. Portanto, não hesitou em retomá-lo 
e transpô-lo para uma linguagem contemporânea quando surgiu uma ocasião 
favorável. De fato, ele o transformou no motivo básico de quatro dos cinco grandes 
palácios de Brasília: o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o do Supremo 
Tribunal Federal e o último da série, o Palácio dos Arcos, sede do Ministério das 
Relações Exteriores. (BRUAND, 1981, p. 184).

Tendo sido Brasília o apogeu de Niemeyer, toda sua obra posterior viria a 
ser impregnada daqueles princípios formais e estruturais dos quais lançou mão 
naquele momento. A exploração das formas ao seu ponto máximo de ruptura 
com a lógica racional modernista e as ousadias estruturais que elevaram o uso 
do concreto ao estado bruto da arte urbana, foram uma marca da produção de 
Oscar Niemeyer na sua longeva vida que chegou aos quase 105 anos de existência. 

Após Brasília, o arquiteto produziu uma grande quantidade de projetos que o 
transformaram numa das personalidades brasileiras mais reconhecidas pelo talento 
em todo o mundo. Suas construções, à medida que brotavam por diversas cidades 
brasileiras, tornaram-se emblemáticas da sua produção, tanto pela coerência nas 
soluções plástico-formais adotadas, que levaria até seus últimos projetos, como 
também pela reconhecida capacidade que tinham, e ainda têm, de surpreender o 
espectador pela monumentalidade e, simultaneamente, pela pureza revelada pelas 
curvas e superfícies quase sempre de uma brancura ofuscante. Seria o nosso “fator 
uau!”, nas palavras de Arantes, P. (2012, p. 119), “isto é, a capacidade de impressionar, 
atrair o observador e reter na sua memória aquele objeto arquitetônico único”. 

Nos seus últimos projetos42, Niemeyer conseguiu imprimir sua marca em 
diversas situações nas quais colocou-se como arquiteto/celebridade convidado. 
E é aí que reside o principal interesse desta pesquisa: Niemeyer tornou-se uma 
marca, um rótulo, de boa e espetacular arquitetura. Tornou-se uma alegoria de 
si mesmo ao ser incumbido, à convite, de projetar diversos prédios em diversas 

42 Podem ser citados, entre outros: o Parque Dona Lindu, em Recife (2006); a Estação Cabo 
Branco, em João Pessoa; a Praça da Soberania, em Brasília (2008); e a Torre de TV Digital, 
em Brasília (2008). 
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cidades brasileiras, que buscavam apresentar ao resto do país e ao mundo, uma 
arquitetura capaz de dotar essas localidades de um atributo único e exclusivo. 
Buscaram estabelecer uma diferenciação na concorrência interurbana, por meio da 
produção arquitetônica contemporânea. Uma tentativa, nem sempre bem sucedida, 
de espetacularização que elevou as edificações resultantes dessa estratégia ao 
mais alto grau do fetichismo – aqui de caráter sensorial ou sensual – pela forma 
e pela estética urbanas, em busca de uma distinção pela generalização. O “efeito 
uau!”, neste caso, tornou-se uma obsessão para os prefeitos e gestores públicos, que 
buscavam dividendos eleitorais ou mesmo eram movidos pela legítima vontade de 
tornar suas cidades lugares melhores para se viver. E é aqui que se dá o encontro 
entre o arquiteto/marca e a cidade de Natal, pela terceira vez43. Já no final da sua 
vida, Niemeyer é solicitado a projetar uma edificação impactante numa área de 
preservação ambiental da cidade, ideia concebida na primeira gestão do prefeito 
Carlos Eduardo Alves (2002 a 2005). 

O Parque e o conjunto arquitetônico

O Parque está encravado na ZPA-01, como dito, e sua área é de aproxima-
damente 64 hectares. Contempla os bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova 
(PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2013b), e tem diversificada fauna e flora 
caracterizadas por vegetação de tabuleiro e dunas, e mata atlântica, além de 
65 espécies de aves e outros animais da caatinga e mata atlântica (ALVES, 2010, 
p. 82-84). De acordo com Costa et al (2012, p. 33-34), o Parque tem fundamental 
importância para a cidade de Natal tendo em vista que: possui cobertura vegetal 
nativa sobre suas dunas; contribui para o equilíbrio hídrico, tendo em vista as 
características do solo da capital potiguar onde observam-se perdas e excedentes 
de água verificados periodicamente; e contribui também para a melhoria do ar 
da cidade por intermédio das trocas gasosas verificadas, com absorção de gás 
carbônico e liberação de oxigênio pelas plantas (ver Figura 5). Sobre o zoneamento 
do Parque, Carvalho (2013) informa que:

Foram estabelecidas três zonas de uso público e manejo da unidade de conservação: Zona 
de Recuperação, Zona de Uso Extensivo e Zona de Uso Intensivo. A Zona de Recuperação 
abrange mais de 95% da área do parque. Este espaço é destinado exclusivamente à 
recuperação das áreas degradadas e à manutenção dos resquícios ainda preservados. 
A Zona de Uso Extensivo, destinada à manutenção de ambiente natural ou pouco 
alterado, é aberta ao acesso público para fins educativos e recreativos. [...] Na Zona 
de Uso Intensivo estão a Torre, rampa de acesso, administração, guaritas, sanitários 
públicos, salas de descanso, central de utilidades e estação de tratamento de esgoto.

43 Niemeyer projetou para Natal, além do Parque da Cidade: a sede do ABC Futebol Clube 
(demolido), de 1976, e o Presépio de Natal, de 2006.
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Figura 5 – Área de abrangência do Parque da Cidade

Disponível em: <http://www.natal.rn.gov.br/Parquedacidade/paginas/ctd-482.html>. Acesso em: 
15 out. 2013.

Como dito, suas edificações foram projetadas por Oscar Niemeyer e equipe e 
contam com os seguintes equipamentos: a Praça – local destinado a eventos e lazer 
com piso livre; a Torre – estrutura com 45 metros de altura, destinada a abrigar 
memorial e mirante; o Centro de Visitantes; o Centro de Educação Ambiental;a 
Biblioteca;o Auditório; e a Cafeteria/Lanchonete (PREFEITURA MUNICIPAL DO 
NATAL, 2013b).

De acordo com a Prefeitura Municipal do Natal (2013b):

A obra foi iniciada no final do ano de 2006 e orçada no valor de R$ 17 milhões. O 
macrozoneamento proposto no Plano Diretor de Natal estabeleceu as Zonas de 
Proteção Ambiental, as quais foram previstas para viabilizar a proteção dos aspectos 
naturais e culturais da cidade. O Parque, além de ser uma primeira experiência de 
gestão em ZPA, pode desempenhar a função de espaço destinado ao lazer ecológico, 
cultural e equipamento estratégico de promoção da educação ambiental.

De acordo com a arquiteta Ana Mírian Machado, titular da SEMURB, no 
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2008, e entrevistada no mês de setembro 
de 2013 para esta pesquisa, foram as seguintes as motivações para a construção 
do Parque, para a escolha de Oscar Niemeyer e para a escolha do sítio para a 
implantação:

A preservação da área definida como ZPA 01, que possui o maior aquífero da cidade, 
e a necessidade de prover uma utilização sustentável para área que pudesse desen-
volver ações sócio culturais e práticas sustentáveis como forma de criar um novo 
conceito de sustentabilidade na população e proporcionar melhor qualidade de vida. 
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A escolha do profissional deu-se após contato inicial e a disponibilidade do mesmo 
em doar seus honorários, viu-se a oportunidade de se ter agregado à proposta um 
nome internacionalmente conhecido, o que do ponto de vista turístico cultural 
seria um diferencial para a cidade.

A exemplo de outras áreas de preservação que se encontravam invadidas, optou-se 
por desenvolver uma proposta que oferecesse uma nova opção de lazer, cultura e 
entretenimento, aliada ao conhecimento das práticas de educação ambiental a 
população como forma de conhecer, interagir e consequentemente proteger. Tudo 
isso ressaltando a criação de um equipamento com forte interação social uma vez 
que o mesmo está inserido em três bairros de diferentes classes sociais.

Ana Mírian Machado ainda fez a seguinte avaliação sobre a decisão de 
construir o Parque:

A avaliação é positiva, pois era necessário conter a especulação imobiliária na área, 
tornar essa área efetivamente pública e promover o conhecimento e utilização da 
área de forma sustentável, criando uma interação da população com a mesma.

Foram diretrizes e ações, portanto, de caráter amplo, quais sejam: 

a. Sustentabilidade ambiental com uso sociocultural da área, iniciativa que se 
coaduna com os planos estratégicos elaborados para Natal e RM que asso-
ciam o desenvolvimento socioeconômico à sustentabilidade e preservação 
do meio-ambiente;

b. Educação ambiental para a população em geral;

c. Escolha de um arquiteto de renome com vistas à criação do ícone arquite-
tônico como atributo turístico;

d. Promoção de uma espécie de mixité44 parcial local, ao menos no discurso, em 
que pobres e ricos frequentariam áreas comuns de lazer e prática esportiva;

e. Contenção da especulação imobiliária pela ocupação e uso da área pela 
população pobre dos bairros vizinhos, bem como pelos empreendimentos 
do capital privado;

f. Criação de uma identidade da população com o sítio natural, fazendo do 
cidadão um consumidor e usuário das diversas possibilidades oferecidas 
pelo Parque.

As estruturas arquitetônicas do monumento foram executadas em concreto 
e seu acabamento é em pintura na cor branca. Ao chegar, o visitante é acolhido por 
uma marquise em casca que protege a guarita. Esta estrutura muito se assemelha 

44 De acordo com Le Guirriec (2008, p. 34), mixité é um conceito francês, não traduzível em 
outras línguas, “[...] proveniente da ideologia universalista da Revolução Francesa”. Trata-se 
da mistura de diferentes etnias e populações de classes socioeconômicas diferentes, num 
mesmo bairro ou porção do espaço urbano e até nos mesmos blocos de edifícios.
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à casca à frente do prédio do Quartel General do Exército, em Brasília, também 
projetado por Niemeyer. É uma estrutura leve que se integra à paisagem como 
uma folha que repousa levemente curvada e, ao contrário de outras guaritas e 
pórticos, integra-se ao conjunto permitindo que se perceba uma unidade coerente 
entre as partes. 

A praça possui uma estrutura semicircular que abriga espaço para lojas, 
com frente em vidro para instalação das vitrines. Esta estrutura é horizontal e 
de pavimento único e acolhe o visitante/usuário num abraço que limita e protege 
a área destinada aos eventos, mas, simultaneamente, não bloqueia a visão da 
vegetação do entorno. E tem “[...] uma extensão média de aproximadamente 
97 metros, complementada por uma estrutura destinada ao auditório, próximo ao 
centro do arco” (CARVALHO, 2013). Ainda conforme a autora, a torre é a principal 
estrutura do conjunto e sua peça mais visível e é conformada por uma estrutura 
em balanço duplo, assimétrico, que tem 36m de extensão. Sua largura varia de 
23 metros, na extremidade do menor balanço, a 16 metros, no eixo da torre, indo 
a 27 metros na extremidade oposta. 

Informa Carvalho (2013) que:

Esta estrutura se apoia em uma torre vazada, de paredes retas, inseridas em um 
retângulo de 9,50 x 9,70 m, encimada, em cada face lateral, por uma superfície 
curva, concordando com o pavimento em balanço, destinado a um restaurante. A 
cobertura da Torre é composta por uma casca parabólica, de espessura constante, 
apoiada nas duas extremidades em balanço, atingindo, em seu ponto mais alto, uma 
altura de 45 m acima do piso térreo.

O acesso a ela se dá pela praça na qual nasce uma rampa curva que guarda 
similaridades com a rampa do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. A rampa 
permite o acesso à base das colunas de sustentação do mirante. As colunas abrigam 
os elevadores e compõem um pesado pedestal de sustentação, que, à primeira 
vista, parece desproporcional ao volume do mirante. Numa visão mais detida, 
estas colunas projetam o mirante numa altura e perspectiva que buscam vencer 
distâncias, permitindo que a estrutura seja vista de vários pontos da cidade. Sua 
secção horizontal, motivo da impressão de desproporcionalidade, permite também 
ao observador uma visão de imponência, solidez e segurança. 

Encimando as colunas e coroando o conjunto, se destaca o mirante que 
abriga uma grande área para exposições e tem volumetria que se assemelha ao 
olho humano. Niemeyer aqui associa a casca à laje de piso que formam um único 
casulo. O salão possui duas grandes janelas em vidro côncavas nas suas faces 
norte e sul, que permitem ao visitante uma ampla visão de diversos bairros de 
Natal. À noite e com as luzes ligadas, o “olho” adquire uma transparência que 
destaca a estrutura.
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O mirante, no topo da torre, tem grande semelhança com o Museu Oscar 
Niemeyer em Curitiba, mas, se analisadas com mais atenção, as duas constru-
ções têm diferenças fundamentais. A primeira e mais importante diz respeito à 
altura, ou gabarito. A torre do Parque da Cidade é bem mais alta que a sua irmã 
curitibana, já que a intenção, no primeiro caso, era transformar a torre numa 
edificação icônica, observável de diversos pontos da cidade. Sua implantação ao 
mesmo tempo em que busca uma harmonia com a natureza circundante, busca 
também destacar-se dela, projetando-se em direção ao alto. No caso da torre de 
Curitiba, o entorno construído e a escala da rua suscitavam uma solução diferente, 
mais baixa e mais discreta. Além disso, a disposição das rampas em função da 
circulação de pedestres é diferente, nos dois casos. Em Natal, a rampa apenas 
dá acesso à torre, diferentemente de Curitiba, onde uma das rampas dá acesso à 
torre e a outra, ao prédio de oficinas situado ao fundo. Ademais, no caso da torre 
de Natal, os vidros do salão, como dito, são côncavos para permitirem uma ampla 
visão externa, diferentemente do caso de Curitiba, onde esta visão é limitada pelo 
gabarito, não sendo necessária a concavidade. 

Tal análise se faz válida para que se mostre que aquilo que os críticos de 
Niemeyer chamam de repetição de soluções, ou “mais do mesmo”; neste caso, 
trata-se de nova interpretação de soluções consagradas. São soluções que se 
adequam a cada caso, quer pela implantação, quer pela topografia, ou mesmo 
pelas exigências do programa. Há, portanto, uma coerência plástico-formal na 
obra de Niemeyer que o acompanhou na segunda metade de sua vida. São projetos 
autorreferentes de um arquiteto que marcou sua obra por uma clara e inimitável 
opção pelas curvas, pelo jogo de volumes, pelas rampas, pelos pátios descampados, 
pela estética e pela ousadia estrutural.

A construção do ícone

Da torre, principal estrutura do conjunto arquitetônico, mira-se os contor-
nos da área natural do entorno e mais além. Vê-se os contornos dos prédios dos 
bairros de Candelária e Lagoa Nova e, mais longe, os prédios dos bairros de Capim 
Macio e de Ponta Negra. Percebe-se também toda a área ainda horizontalizada da 
cidade, ao sul, que abriga bairros de classe média nas vizinhanças de condomínios 
de luxo. A oeste, vê-se os principais corredores viários da cidade e os bairros mais 
carentes. A estrutura consegue colocar-se de forma sutil na paisagem natural, em 
que pese sua forma monolítica em concreto e aço. Contempla a cidade e por ela é 
contemplada numa relação que envolve descobertas surpreendentes de paisagens 
e recantos naturais e edificados nunca vistos e, muitas vezes, nunca visitados. 
Talvez uma relação já prevista e desejada por Niemeyer, que teve a oportunidade 
de expressar suas impressões sobre a obra concluída:
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Lembro, satisfeito, quando o Prefeito Carlos Eduardo Nunes Alves me procurou, 
orgulhoso da obra que estava concluindo: “Ah, como é bonito - disse-me ele - ver a 
cidade do alto, prolongando-se próxima ao rio!” E senti, agradecido, a importância 
que ele dava ao meu projeto. Já não era apenas a satisfação de ver concluído um 
trabalho diferente e bem elaborado, mas a alegria de constatar que o povo de Natal, 
sem distinção de classe, dele iria usufruir. (NIEMEYER45, 2009, p. 88 apud FUNDAÇÃO 
OSCAR NIEMEYER, 2013).

Entende-se que o autor do projeto deixa claro o caráter político do monu-
mento construído. Embora espere e deseje que toda a população possa usufruir 
da construção, sua referência maior de gratidão e de dever cumprido é a opinião 
do prefeito de Natal sobre o resultado do seu trabalho. Essa comunhão entre 
gestores públicos e arquitetos de renome internacional é apontada por Arantes, 
P. (2012) e Hazan (2003), entre outros, como um fator essencial à construção de 
identidades às quais se voltam as cidades competitivas. As localidades, portanto, 
buscam não somente o ícone impactante, mas procuram associá-lo aos seus 
projetistas, embora isto nem sempre ocorra, como no caso da Ponte Newton 
Navarro, que impacta pela escala e localização na paisagem, mas foi projetada 
por um engenheiro civil desconhecido do grande público, embora de reputação 
reconhecida nos meios técnicos.

Ao contratar Oscar Niemeyer para a realização do projeto do Parque da 
Cidade, o prefeito Carlos Eduardo estava imbuído de uma concepção que visava 
objetivos específicos dentro da realidade política de Natal e do RN como um todo, 
como será visto mais à frente. Buscava também construir o ícone correlacionado 
ao mito, uma mitificação, portanto, que nasce já com o lançamento da ideia da 
obra. Estrategicamente colocada no topo das dunas, a torre se projeta como um 
elemento não só estético, mas também capaz de gerar polêmicas, valorizar as áreas 
do seu entorno e projetar o nome do seu patrono, o prefeito de Natal.

Em tempos remotos, as construções icônicas tinham particular relação com 
as sociedades que as produziam ou pela história ou pelo uso. Arcos e obeliscos eram 
erguidos em alusão a guerras vencidas e as torres, muitas vezes, eram construídas 
por motivos absolutamente funcionais. Mas, contemporaneamente, essa relação 
inexiste ou é pouco entendida pelo cidadão, já que o papel do ícone é outro. Cabe 
ao Parque da Cidade, segundo os gestores que o produziram, projetar nacional 
ou internacionalmente o nome de Natal como forma de estimular o crescimento 
econômico da cidade, candidata ao posto de “nó” na grande rede internacional 
de captura midiática do visitante.

Conforme Hazan (2003, p. 2):

45 NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemeyer: 1999-2009. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009.
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Em diversos momentos da história das cidades, governantes utilizaram construções 
para atribuir uma nova vitalidade aos espaços urbanos, seja através de templos, 
seja através de monumentos. O fato é que essas construções vêm servindo por 
vários séculos como catalisadores, que auxiliam no processo de desenvolvimento 
dos centros urbanos.

Em seu livro “Para uma História do Parque da Cidade”, o prefeito Carlos 
Eduardo expressa os motivos e diretrizes administrativas que o levaram a idea-
lizar e construir o Parque e suas edificações. Entende-se que analisar o tecido do 
discurso relativo à paisagem urbana conduz a um entendimento dessa linguagem 
que articula os símbolos urbanos e, simultaneamente, os constrói socialmente, 
em bases politicamente definidas com vistas à produção de uma determinada 
realidade local. Desta forma, com base nessa obra, é que serão feitas as análises 
a seguir sobre o discurso oficial de legitimação e construção do ícone urbano. 

Logo no seu primeiro capítulo, o autor apresenta os motivos e a inspiração 
para a construção de uma das obras emblemáticas da sua gestão:

Eu tive um sonho. E a felicidade de poder preservar para a posteridade 130 hec-
tares de um ecossistema pertencente ao bioma Mata Atlântica, uma área frágil 
do ponto de vista ambiental e formada principalmente por dunas, porém de rica 
biodiversidade. [...]

Eu tive um sonho. E a surpreendente adesão do maior arquiteto do século XX para 
elaborar um projeto que, simplesmente, foi doado à cidade, isto é, sem custo algum 
para a municipalidade. [...]

Eu tive a clarividência para perceber que o desenvolvimento sustentável de uma 
cidade, de um município, de um país seria o grande desafio do século XXI. Daí ter 
perseguido com obstinação uma política pública em defesa da qualidade de vida dos 
cidadãos e da preservação da rica paisagem de Natal. (ALVES, 2010, p. 11).

Aqui, o gestor faz uma referência inicial ao líder norte-americano Pastor 
Martin Luther King e seu famoso discurso proferido na cidade de Washington nos 
anos 1960, no qual pregava um sonho de integração racial e respeito aos direitos 
humanos. Neste caso, o sonho tem outros enredos, quais sejam: a preservação 
ambiental; a construção do ícone por meio da realização de uma obra projetada 
por um grande nome da arquitetura; e o desenvolvimento sustentável.

Koolhaas (2006, p. 23-24), que busca entender o que ocorre com as cidades 
atuais nas quais há uma convergência pela similaridade nas soluções urbanas por 
intermédio da fragmentação das identidades locais, tornando-as “genéricas”, sem 
caráter, aponta que o discurso político, nessas cidades, apropriou-se da paisagem 
natural como forma de estabelecer uma identidade local. O autor refere-se às mega 
cidades globais em sua obra, mas, por extrapolação, e entendendo que Natal guarda 
características dessas cidades pela busca pela inserção nos roteiros turísticos 
internacionais, generalizando suas estruturas e serviços para assemelhar-se às 
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demais capitais turísticas brasileiras, entende-se que há semelhanças entre o 
modelo de cidade construído pelo autor e a realidade local analisada. 

Conforme Koolhaas (2006, p. 23-24), se no modernismo o residual paisagístico 
era apenas uma zona verde asséptica reveladora do moralismo das boas intenções, 
na Cidade Genérica este residual, numa sociedade tropical de pouco estofo civili-
zatório, transforma-se num resíduo “Edénico” cuja identidade reside num híbrido 
entre política e paisagem. Sua exuberância compensaria algumas deficiências da 
Cidade Genérica e, ironicamente, “[...] lo orgánico es el mito más poderoso de la Ciudad 
Genérica” (KOOLHAAS, 2006, p. 24). Entende-se que a gênese do mito icônico começa, 
no caso do Parque da Cidade, pela construção do mito primitivo, primordial, de 
convivência harmônica entre o ambiente construído e a natureza. 

O texto do então prefeito de Natal afina-se com as diretrizes apresentadas 
pelos planos estratégicos elaborados para Natal. Em Natal 2015: Bases Referenciais 
para o Planejamento Estratégico da Região Metropolitana do Natal (NATAL, 2000), 
os consultores indicaram, no capítulo introdutório, que o estudo congrega a ideia 
“[...] de desenvolvimento humano ao distinguir a relação entre este e o crescimento 
econômico. E mais, em nenhum momento deixa de contemplar o homem na sua 
interação natureza/sociedade”. O texto também se coaduna com o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Sustentável para a Região Metropolitana de Natal: Natal 
Metrópole 2020 (GOVERNO DO ESTADO DO RN, 2006), que tem como uma de suas 
diretrizes básicas o desenvolvimento sustentável. Seus elaboradores consideram 
o respeito à preservação e conservação do meio ambiente, numa realidade em 
que o conjunto de procedimentos e o crescimento não gerem exclusão, e sejam 
permeados pela ética. Afirmam ainda que as análises e a descrição do contexto 
da RM de Natal devem ser seguidas de um esforço para a síntese ou interpretação, 
nas quais sejam consideradas as fraquezas e as potencialidades da região, que, 
sanadas e aproveitadas, respectivamente, podem constituir-se pontos centrais no 
desenvolvimento sustentável da metrópole norte-rio-grandense.

Mais à frente, no discurso de inauguração do Parque, é possível identificar 
outras peculiaridades do discurso político do prefeito Carlos Eduardo, do qual 
serão destacados alguns trechos. Afirma o prefeito que:

Este é um espaço aberto ao sonho. [...] Ao sonho de resgatar e preservar a rica 
história de Natal. Ao sonho de legar aos cidadãos de hoje e às futuras gerações 
uma permanente comunhão com a natureza. [...] Este é um espaço onde todos esses 
sonhos se materializam a partir de hoje, porque esta é uma das vocações da nossa 
gestão, que se caracteriza por estimular uma sociedade compartilhada, visando a 
consolidação de uma cidade humanamente habitável. [...]

De forma acentuadamente democrática, a Prefeitura tem convocado a sociedade para 
a formulação de uma política pública em defesa da qualidade de vida e da preservação 
da rica paisagem de Natal, que a natureza tão prodigamente nos ofertou. Exemplos 
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maiores desse compartilhamento são o novo Código de Obras e a revisão do Plano 
Diretor de Natal, debatidos e formulados de maneira plural. (ALVES, 2010, p. 23-24).

Nesse trecho, o gestor faz referências a alguns pontos fundamentais e 
estratégicos do seu pensamento. Borja e Castells (1996, p. 155) indicam, como 
visto no Capítulo 2, que as cidades competitivas, que buscam inserção nos espaços 
econômicos globais, devem responder a cinco tipos de objetivos. Destes, ao que 
parece, três são abordados pelo prefeito de Natal: a qualidade de vida, diretamente 
associada à preservação da paisagem e às políticas públicas da sua gestão; a 
integração social, por meio da convocação da sociedade para discutir e deliberar 
sobre questões importantes relativas aos destinos de Natal; e a governabilidade, 
quando aponta a obra inaugurada como fruto de um sonho pessoal, portanto do 
gestor que está à frente e no comando da máquina administrativa, e quando afirma 
ser sua gestão “acentuadamente democrática”, o que busca conferir alto grau de 
confiabilidade e legitimidade ao seu desempenho à frente da Prefeitura. Harvey 
(2005, p. 175-176) também enfatiza aspectos importantes dessas estratégias para 
a governança urbana. Afirma que as regiões urbanas podem tirar partido da cada 
vez mais ampliada base de consumo de massa estabelecida pós 1950, no que se 
configura como uma disputa pela capacidade de consumo de visitantes seletivos 
e solventes. Para tanto, essas regiões lançam mão de investimentos que enfocam 
cada vez com mais intensidade a “qualidade de vida”. São também iniciativas 
dessas regiões urbanas: a valorização de suas áreas degradadas; as inovações na 
área da cultura; e o incremento de melhoramentos físicos do ambiente urbano 

“[...] (incluindo a mudança para estilos pós-modernistas de arquitetura e design 
urbano), atrações para consumo (estádios esportivos, centros de convenção, shopping 
centers, marinas, praças de alimentação exóticas) e entretenimento. [...] Acima de 
tudo, a cidade tem de parecer um lugar inovador, estimulante, criativo e seguro 
para se viver ou visitar, para divertir-se e consumir”. (HARVEY, 2005, p. 176).

A construção do Parque estabelece, na visão do gestor, uma forma de encarar 
as questões do desenvolvimento urbano em Natal, sobre novas bases econômicas 
e políticas; um desenvolvimento que considera aspectos de interesse do visitante, 
como a qualidade de vida, e considera a participação popular na tomada de 
decisões. Num outro momento, no seu discurso de inauguração, o prefeito Carlos 
Eduardo afirma:

Aqui, portanto, abrigados por esta obra monumental do nosso mais engenhoso 
arquiteto, o mundialmente consagrado Oscar Niemeyer, lançamos as bases de um raro 
e oportuno momento de se promover uma nova visão sobre a cidade que queremos 
hoje e que pretendemos para o amanhã. O Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte vem, 
assim, coroar esse conjunto de ações em defesa da vida em Natal. (ALVES, 2010, p. 24).

Tem sido moda entre as cidades brasileiras a contratação de obras de autoria 
do escritório de Oscar Niemeyer com vistas à produção de atributos que atraiam 



Ícones urbanos na cidade de Natal

160

visitantes e que, portanto, possam gerar rendas obtidas mediante o olhar curioso 
do turista. A encomenda do projeto do Parque da Cidade não foge a essa realidade, 
como deixa claro o discurso oficial. As cidades globais também vivem essa nova 
realidade e têm contratado arquitetos estrelados do circuito global de produção 
midiática numa realidade nas quais as novas tecnologias de construção permitem 
a realização dos maiores devaneios escultóricos. 

Arantes, P. (2012, p. 21) afirma, com base nessas novas tecnologias, que: 
“turbinando esse processo está a injeção de capitais e fundos públicos atrás de 
ganhos especulativos de todo tipo, decorrentes do efeito de atração que esses 
edifícios produzem – o que denominamos ‘renda da forma’”. Nesse sentido, Harvey 
(2006, p. 82) adverte: “o capital simbólico só se mantém como capital na medida em 
que os caprichos da moda o sustentam”. Desta forma, entende-se que a repetição 
dessas construções – a exemplo da Estação Cabo Branco em João Pessoa, também 
projetada por Oscar Niemeyer, como visto – pode acarretar em repetições e bana-
lizações midiáticas. Entretanto, dada a enorme carência desse tipo de construção 
icônica na cidade de Natal, detectada inclusive nas entrevistas realizadas com 
profissionais da arquitetura atuantes na cidade, acredita-se que os fenômenos 
acima descritos não se repetem na cidade e que a construção do Parque veio, de 
certa forma, e ressalvadas as intenções político-eleitorais, suprir essa lacuna. 

Outro aspecto importante no discurso inaugural é o que se refere à questão 
das expectativas em relação ao futuro e de uma chamada, implícita, a um certo 
patriotismo citadino na convocação pela construção da cidade do presente e da 
cidade do futuro.

Borja e Castells (1996, p. 160), quando discutem as novas funções estabelecidas 
pelos governos locais das cidades protagonistas, ou candidatas ao protagonismo, 
definem alguns objetivos desses governos, dentre os quais destaca-se que:

Cabe ainda ao governo local a promoção interna à cidade para dotar seus habitantes 
de “patriotismo cívico”, de sentido de pertencimento, de vontade coletiva de par-
ticipação e de confiança e crença no futuro da urbe. Esta promoção interna deve 
apoiar-se em obras e serviços visíveis, tanto os que têm um caráter monumental 
ou simbólico como os dirigidos a melhorar a qualidade dos espaços públicos e o 
bem-estar da população.

A chamada, ou convocação, ao cidadão, neste caso, tem uma clara conotação 
de cooptação com vistas à construção da “cidade-pátria”, tratada por Vainer (2002), 
ou objetivando criar um sentimento de “orgulho e de ‘pertencimento’ à cidade”, nas 
palavras de Sánchez (1999, p.127). O cidadão é convidado a pensar a cidade hoje e a 
exercitar sua imaginação pensando a cidade do futuro. Um compromisso que revela 
uma responsabilidade cidadã com os destinos e com as qualidades urbanas, e que 
revela também um pacto, mais que um desejo, proposto pelo prefeito. Num lettering 
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para TV de divulgação de uma audiência pública com vistas à instituição da unidade 
de conservação ZPA-01, onde está localizado o Parque da Cidade, a população é 
convocada e estimulada à participação. “Vale destacar que a participação popular 
é fundamental para referendar a ação do poder público” (ALVES, 2010, p. 21).

Um outro aspecto a ser considerado diz respeito às questões relativas às 
qualidades naturais preserváveis existentes no Parque da Cidade. Afinal, como 
afirma Lopes (1998, p. 55), a cidade competitiva precisa dispor de serviços básicos 
qualificados para o seu bom funcionamento, tais como as condições de mobili-
dade, entre outras. Mas, além disto, precisa dispor de “[...] condições estéticas, 
ambientais e outras, geradoras de qualidade de vida [...]” que são “[...] condições 
adicionais de competitividade entre espaços urbanos de qualificação semelhante, 
em termos de eficiência do espaço urbano”. Ou seja, não basta à cidade, que busca 
uma colocação no cenário nacional ou internacional turístico, promover ações e 
reformas urbanas de caráter construtivo, viário ou de edificações. Cabe às loca-
lidades também empreender uma busca pela boa estética da paisagem urbana e 
pela preservação ou criação de espaços naturais que criem condições ambientais 
para a necessária e tão repetidas vezes mencionada, qualidade de vida.

Merece ainda destaque a fala final do discurso do prefeito Carlos Eduardo, 
na qual enfatiza duas questões diferentes:

O Memorial, que tem formato de olho, é para mim um sinal de eterna vigilância, um 
sentinela a observar a cidade e a acompanhar seu crescimento de forma responsável.

Este Parque é também uma área de inclusão social, pois dá acesso, de um lado, aos 
moradores de classe média de Candelária e Satélite e, de outro, aos habitantes de 
Cidade Nova, Nova Cidade, Cidade da Esperança e Felipe Camarão. O Parque abre-se 
assim, de forma democrática, ao lazer e à convivência com a natureza para todos 
os cidadãos e também a nossos visitantes. [...].

Assim sendo, declaro inaugurado o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte. [...] Que 
este Parque seja também um convite à convivência harmônica e respeitosa com os 
dons naturais que esta cidade nos oferece generosamente. (ALVES, 2010, p. 24-26).

Em primeiro lugar, o prefeito enfatiza a forma do Memorial, semelhante 
a um olho humano, mas não um olho qualquer, ingênuo. Este olho “sentinela”, 
na verdade, traduz uma ambição política revelada em outras oportunidades. 
Antevendo o seu futuro como homem público, o prefeito Carlos Eduardo afirmou 
para o Jornal Tribuna do Norte (24 de junho de 2008): “lá de cima vamos observar 
toda a cidade e acompanhar o seu crescimento sustentável”. Não foi surpresa para 
aqueles que acompanham a vida política do RN, e em particular para aqueles mais 
atentos às nuances dos discursos, que o então ex-prefeito tenha se candidatado 
ao Governo do Estado nas eleições de 2010, quando ainda estavam evidentes suas 
ações como prefeito de Natal. Nessas eleições, venceu o pleito a candidata Rosalba 
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Ciarlini Rosado, já no primeiro turno, por ampla diferença de votos em relação 
aos demais. Em Natal, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE, 2013), o 
candidato Carlos Eduardo ficou na terceira colocação com cerca de 100.000 votos.

Portanto, se lideranças locais fortes e carismáticas são necessárias às cidades 
que realizam grandes projetos e operações urbanas com vistas à construção de 
atributos vendáveis, nem sempre estas realizações se convertem em votos. No 
caso, o prefeito de Natal, em que pesem suas realizações, não conseguiu estender 
a todo o RN seu prestígio adquirido na gestão da sua capital. Entende-se que 
uma derrota eleitoral deve ser creditada a diversos fatores, dentre os quais o 
poder econômico e o marketing agressivo, mas o que se quer dizer aqui é que 
o já citado “efeito Bilbao”, em que os grandes projetos arquitetônicos recobrem 
seus realizadores de uma aura política peculiar, não se repete necessariamente 
em todas as cidades e a receita, que não é infalível, não garante aos gestores o 
capital político-eleitoral necessário que os impulsionem a alçar voos mais altos. 
Entretanto, esse capital viria a ser suficiente para que Carlos Eduardo viesse a ser 
reeleito prefeito de Natal nas eleições de 2012. Desta feita, o “efeito Bilbao” pode 
ter influenciado o resultado eleitoral já que o então candidato explorou em sua 
campanha suas realizações, e prometeu reabrir o Parque da Cidade, fechado por 
sua sucessora, Micarla de Souza (2009 a 2013)46, como um dos principais tópicos da 
sua plataforma eleitoral. O Jornal Tribuna do Norte (29 de outubro de 2012) destaca:

O prefeito eleito, na campanha do segundo turno, destacou o compromisso de 
executar medidas emergenciais já nos primeiros 200 dias de administração. [...]Além 
disso, apontou também, como prioridades, a retomada das obras “abandonadas 
pela atual administração”, entre elas as que estavam em execução nos bairros de 
Nossa Senhora da Apresentação, Capim Macio e na comunidade da África. Destacou 
também que pretende reiniciar os serviços no Mercado das Rocas e reabrir o Parque 
da Cidade, que considera “uma opção de esporte e lazer e um espaço para preservar 
e difundir a cultura em Natal”.

Em segundo lugar, ainda sobre a fala citada na página anterior, o prefeito 
expõe suas preocupações com a inclusão social que será promovida pelo Parque pelo 
simples fato de haver acessibilidade aos cidadãos de diversos e diferentes bairros. 
Diversos autores, como visto no Capítulo 2, criticam o PE e as grandes operações 
urbanas, dentre as quais a construção das obras emblemáticas e icônicas, tendo 
em vista o caráter segregacionista47 e excludente destas iniciativas. Neste caso, na 
contramão do generalizado cinismo dos operadores públicos, a administração de 

46 Micarla de Souza foi vice-prefeita na segunda gestão de Carlos Eduardo no período de 2005 
a 2009, tendo renunciado ao mandato em 2006.

47 Entende-se aqui “segregação” no sentido proposto por Peter Marcuse, que afirma: “Segregação 
(segregation) é o processo pelo qual um grupo populacional é forçado, involuntariamente, 
a se aglomerar em uma área espacial definida, em um gueto. É o processo de formação e 
de manutenção de um gueto”. (MARCUSE, 2004, p. 24).



Os ícones urbanos, históricos e contemporâneos em Natal

163

Natal propõe uma possibilidade de inclusão social mediada pela liminaridade do 
espaço natural e seus equipamentos. No entanto, a consolidação dessa operação 
não pôde ser confirmada devido ao fechamento do Parque, em 2009, como dito, o 
que gerou acirrada polêmica em toda a cidade. As razões para o fechamento apre-
sentadas pela prefeita Micarla de Souza foram, basicamente, referentes aos custos 
envolvidos na finalização da obra, argumento contestado pelo então ex-prefeito 
Carlos Eduardo em diversas declarações ao jornal Tribuna do Norte (27 de dezembro 
de 2009), dentre as quais pode ser destacada a seguinte declaração:

O Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte está fechado há 12 meses graças à mesqui-
nharia politiqueira de uma administração que ainda não atentou para a dimensão 
da obra e para a importância de Natal ostentar a assinatura do grande arquiteto 
Oscar Niemeyer naquele projeto. A birra dos atuais gestores, porém, chega ao fim, 
pois o Tribunal de Contas do Estado deu prazo de 90 dias para entregar o parque 
de volta ao povo, sob pena de improbidade administrativa da gestão atual. Isso 
prova que pouquíssimos detalhes faltavam, o que não impedia seu funcionamento. 
(ALVES, 2010, p. 93).

Entende-se que questões político-eleitorais influenciaram a decisão de 
Micarla de Souza de fechar o Parque, tendo em vista o rompimento dela com o 
prefeito Carlos Eduardo e o consequente afastamento, o que gerou acirrada disputa 
política que viria ao seu desfecho com a sua eleição em 2008. Micarla de Souza viria 
a ser afastada do cargo em fins de 2012 por decisão judicial, como consequência 
de denúncias de corrupção apontadas pelo Ministério Público do RN.

O ícone contemporâneo de índole modernista

Em relação ao objeto arquitetônico, entende-se que a exuberância formal 
das curvas em concreto do Parque e de sua Torre, no topo das dunas, provoca 
uma inusitada perspectiva que pode ser vista de diversos pontos da cidade, a 
quilômetros de distância. A construção em concreto armado apresenta a solidez 
da racionalidade modernista em contraponto à liquidez dos prédios emblemáticos 
da arquitetura contemporânea identificados nas cidades globais por Arantes, P. 
(2012), frutos da criação do time do star system. Não deve, no aspecto plástico-for-
mal, ser associada à produção “genérica” das cidades globais (KOOLHAAS, 2006), 
consideradas suas características inerentes à solução projetual. Entretanto, o arrojo, 
aqui identificado na solução estrutural que conjuga balanços, cascas e gabarito, 
associado à intenção voltada à construção do ícone, identificada no discurso 
oficial, são característicos da produção arquitetônica voltada para a diferenciação 
e busca da construção de identidades pela atribuição de marcas, ou emblemas, às 
cidades. Entende-se, portanto, que esses “emblemas”, que caracterizam as cidades 
globais, são reproduzidos na realidade de Natal e são elementos “prestigiantes e 
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dinamizadores” da cidade no contexto de uma realidade na qual são adicionados, 
sempre, novos fragmentos que “[...] dão um sentido à cidade” (CRUZ, 2011, p. 86).

As estruturas arquitetônicas do Parque da Cidade apresentam uma outra 
característica peculiar à paisagem urbana das cidades globais. De acordo com 
Cruz (2011, p. 87), “[...] os novos monumentos urbanos não formam uma estrutura 
urbana, mas apenas a sua fragmentação, isolando e criando uma realidade própria 
no seu interior”. Enquanto esteve aberto, verificava-se na população um certo 
alheamento em relação ao Parque muito em função do seu isolamento físico em 
relação à malha urbana. Sua localização, à margem de uma avenida de grande 
e veloz fluxo de automóveis, favorecia uma certa invisibilidade, embora a torre, 
como dito, pudesse ser vista a partir de diversos pontos da cidade e mesmo a 
quilômetros de distância. Uma realidade interior, portanto, de forte e marcante 
arquitetura e de valorização da preservação ambiental, enquanto que exterior-
mente a população pouco se apercebia desses elementos. Na reportagem do jornal 
Tribuna do Norte (19 de julho de 2008), percebe-se o contexto de isolamento no qual 
foi inserido o Parque:

A partir de amanhã os moradores de Natal vão ter mais uma opção para che-
gar ao Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte. É que a Secretaria Municipal 
de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) vai colocar uma linha circular 
de ônibus que vai permitir a integração de praticamente todos os bair-
ros de Natal com o Parque e ainda vai atender aos usuários do San Vale. 
Serão 16 viagens por dia, de domingo a domingo, das sete da manhã às 17h50. [...] 
Atualmente, apenas duas linhas passam pelas imediações do Parque, o33A (Planalto/
Praia do Meio/Avenida Hermes da Fonseca/Candelária) e o 24 (Planalto/Ribeira/ 
via Prudente de Morais).

Cruz (2011, p. 87) afirma ainda que os monumentos nas cidades globais, 
construídos para se tornarem ícones de “puro consumo”, são objetos de divulga-
ção pelo marketing e pela publicidade, em busca de uma “repercussão social” por 
meio das mídias gráficas ou virtuais. Sabe-se que a construção do ícone urbano é 
sucedida pelas respectivas campanhas publicitárias institucionais que os associam 
aos sítios urbanos e aos seus patrocinadores, e buscam a promoção do lugar e, 
muitas vezes, dos seus gestores. Como marca, foi associada a Natal em cartões 
postais, estampas de camisas, marca d’água em cartazes diversos, na divulgação 
de eventos, e diversas outras mídias de circulação local e nacional, durante os 
meses nos quais ficou aberto à visitação. 

Com o fechamento dos equipamentos em 2009, as estruturas arquitetônicas 
do Parque deixaram de ser visitadas e, consequentemente, passaram a ser um 
exemplo de empreendimento fracassado. Verificou-se nos portfólios das agências 
vinculadas ao SINAPRO, anteriormente nominadas, que não foram utilizadas ima-
gens do Parque ou de qualquer uma das suas estruturas em campanhas, anúncios 
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ou quaisquer outros meios de divulgação publicitária. Não houve, portanto, o 
sucesso midiático esperado e as consequentes rendas monopolistas relacionadas 
à exclusividade do monumento e à visitação turística, não podem ser auferidas e 
nem mesmo mensuradas.

As estruturas arquitetônicas do Parque da Cidade foram, pelo que se percebe 
no discurso político, construídas com vistas a dotar Natal de um ícone arquitetônico 
de repercussão nacional. A escolha de Oscar Niemeyer seguiu um roteiro comum 
a outras cidades do Brasil que procuraram na celebridade uma forma de conferir 
um emblema ao monumento, quase um certificado de qualidade, o que garantiria 
um certo consenso em torno da execução da obra em que foram gastos cerca de 
R$ 26.750.000,00 (ALVES, 2010, p. 87).

A obra acabada resultou num conjunto arquitetônico que representa e 
sintetiza a obra do seu projetista já que conta com os mais significativos elementos 
arquitetônicos por ele explorados ao longo de sua extensa carreira. No entanto, 
havia o risco potencial de transformar essa obra em mais uma obra de Niemeyer, 
como tantas outras, o que incluiria Natal no grupo de cidades com paisagem 
urbana banal pela repetição da fórmula onde mais do mesmo equivale à soma 
zero da semelhança pela diferenciação. Cabia ao gestor, portanto, buscar uma 
forma de convencimento e de apresentação do seu “sonho” à população, como 
demonstração da sua clarividência ao propor tão ambiciosa obra. Ao buscar um 
discurso coerente que associava a preservação ambiental à construção icônica, 
a gestão do prefeito Carlos Eduardo nada mais fez que colocar em relevo duas 
questões fundamentais dos nossos tempos, o que lhe conferiu legitimidade e 
aprovação popular, quais sejam: a valorização do ambiente natural como reserva 
indissociável da sobrevivência humana no planeta; e a importância da cultura 
como bem econômico, tendo a arquitetura como protagonista nesse processo. A 
arquitetura aqui se destaca como expressão máxima do zeitgeist, no qual a arte 
de massa tornou-se o grande fetiche midiático e a cultura do olhar, da imagem, 
tornou-se uma forma de obtenção de lucros e prestígio político.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Natal (2014b), em seu portal de 
notícias, após os trabalhos de recuperação das estruturas que duraram cerca de 
10 meses e custaram R$ 3,6 milhões, o Parque da Cidade foi reaberto em 05 de 
junho de 2014. 

Catedral de Natal

A “nova” Catedral, como a edificação ainda é chamada pelos natalenses, foi 
construída no bairro do Tirol – divisa com os bairros de Cidade Alta e Petrópolis – 
para se tornar a nova sede da Arquidiocese de Natal, e sua igreja mais importante 
em substituição à antiga Matriz do século XVII (ver Fotografia 5). 
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Fotografia 5 – A “nova” Catedral de Natal

Autor: Luiz F. Miranda de Medeiros, 2013

De acordo com o engenheiro José Pereira da Silva, que calculou suas estruturas, 
o templo “[...] destaca-se como a primeira obra de edificações com sistema estrutural 
em concreto protendido executada no Rio Grande do Norte” (SILVA, J., 2009, p. 99).

A construção do templo

A construção da igreja, durante os anos 1970 e 1980, mobilizou a sociedade 
natalense com vistas à arrecadação de fundos para sua implementação. Para 
se ter uma ideia, envelopes eram distribuídos em todas as escolas católicas da 
capital para que neles fossem depositadas contribuições em dinheiro. Uma ampla 
campanha, portanto, de envolvimento e convencimento quanto às obrigações dos 
fiéis em relação ao clero e à manutenção da infraestrutura construída pela Igreja. 
De acordo com o site oficial da Arquidiocese de Natal (2014):

A construção definitiva da Catedral Metropolitana de Natal foi iniciada em 21 de 
junho de 1973. Foram 18 anos de intensas campanhas, a fim de conseguir recursos 
para construir o novo templo, cuja inauguração aconteceu em 21 de novembro de 
1988, pelo então Arcebispo, Dom Alair Vilar Fernandes de Melo.

Segundo o projetista do templo, o arquiteto potiguar Marconi Grevi, entre-
vistado em março de 201448 e já devidamente apresentado no Capítulo 4 deste 

48 Marconi Grevi já havia sido entrevistado em dezembro de 2012 com vistas à definição das 
construções marcantes objetos das análises conduzidas no presente capítulo.
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estudo, a edificação da Catedral foi motivada pela necessidade, percebida pela 
Arquidiocese, da construção de um templo maior que abrigasse mais fiéis da 
paróquia de Natal. Havia também a necessidade de uma sede para as diversas 
atividades promovidas pela igreja como, por exemplo, as reuniões do Clube de 
Jovens Juventude Estudantil Católica, entre outras.

Além dessas necessidades, outras diretrizes foram definidas com vistas à 
construção da Catedral. A publicação Cadernos do Rio Grande do Norte, de outubro/
novembro de 1972, apresentou matéria sob o título “Como construir uma igreja”, indi-
cando as principais recomendações para a construção de um templo católico, dentre 
as quais, destacam-se: as mudanças promovidas pela renovação e reforma litúrgica 
aprovadas pelo Concílio Vaticano II; e um parecer da Comissão Arquidiocesana de 
Liturgia, Música e Arte Sacra de Natal sobre este mesmo tema. Diz o parecer que: 
“é uma reforma radical, que não se limita apenas à mudança de ritos mas atinge 
até mesmo à própria estrutura tradicional do edifício sagrado, que deve oferecer 
condições favoráveis à aplicação prática das reformas”. Diz ainda o parecer que 
o aspecto da funcionalidade é fundamental devendo os templos adaptarem-se à 
nova realidade que exige igrejas projetadas para estarem à serviço do culto e para 
permitirem a ativa participação dos fiéis, num espaço de “[...] beleza e intrínseca 
sacralidade”. Levadas em conta todas as necessidades, diretrizes e considerações, 
a Arquidiocese de Natal decidiu pela execução da construção da Catedral de Natal 
a partir da aprovação do estudo apresentado por Marconi Grevi.

Ainda conforme os Cadernos do Rio Grande do Norte (1972), o arquiteto 
Marconi Grevi teria definido assim o partido e a solução adotados49:

Para o arquiteto não há inspiração e sim aideia a qual poderá ser interpretada:

O homem na sua proporção é bastante pequeno às coisas de Deus, daí a entrada ser 
baixa, convidando ao mesmo para um aspecto humilde;

Na medida que se entra no templo, as linhas começam a subir; as linhas se elevam 
tendendo ao infinito; o infinito implica a Deus.

A Catedral é formada por um conjunto de linhas que elevam o homem a Deus.

Além desses princípios, de acordo com entrevista realizada com seu pro-
jetista, também nortearam a execução do projeto arquitetônico da Catedral: a 
necessidade de uma planta livre que contemplasse um amplo salão, o que, na sua 
opinião, diferenciou sua criação dos estudos que a precederam; a simplicidade 
nos acabamentos, o que resultou, por exemplo, no uso da pedra ardósia no piso da 
nave central e a utilização do tijolo aparente em outros ambientes do templo; e a 
baixa utilização ou ocupação do lote que foi determinada em 25% do total da área.

49 Na entrevista realizada em março de 2014, o arquiteto ratificou suas palavras ditas e 
publicadas em 1972.
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Quadro 2 – Áreas, afastamentos e medidas da Catedral de Natal

AMBIENTE/AFASTAMENTO ÁREAS/DISTÂNCIAS

Praça/lote 10.000,00 m²
Nave principal 2.500,00 m² (3.000 fiéis sentados)

Subsolo 2.300,00 m²
Afastamento para a Av. Deodoro da Fonseca 36,00 m

Afastamento para a Av. Floriano Peixoto 12,00 m
Afastamento lateral máximo 26,00 m
Afastamento lateral mínimo 16,00 m

Altura mínima 6,00 m
Altura máxima 30,00 m

Fonte: Cadernos do Rio Grande do Norte (1972)

De acordo com os Cadernos do Rio Grande do Norte (1972), foi destinado à 
construção da Catedral um lote onde havia uma capela que foi demolida em função 
de determinadas prescrições urbanísticas, tendo sido substituída pela Praça Pio X. 
Afirma ainda que nos anos 1950 foi iniciada a construção de uma nova Catedral 
neste mesmo lote, em estilo neo-romântico, que não teve sua conclusão devido 
aos custos envolvidos e às reformas50 então promovidas pelo Vaticano. De acordo 
com Marconi Grevi, ainda na sua entrevista em março de 2014, a Arquidiocese de 
Natal aprovou o estudo preliminar do novo templo em 1972 e passou a mobilizar 
diversos setores da sociedade civil de Natal, acionados com vistas à composição 
de uma comissão objetivando a execução das obras. Dentre estes setores, podem 
ser citados o Clube de Diretores Lojistas, além do corpo técnico formado pelos 
profissionais envolvidos na construção. 

Surge um novo templo Católico

Todas essas diretrizes e definições projetuais resultaram num templo de 
planta trapezoidal com grandes vigas curvas em concreto armado aparente, e 
numa volumetria impactante e marcante na paisagem do bairro do Tirol, onde 
está localizado. De acordo com Silva, J. (2009, p. 99), a estrutura da cobertura da 
Catedral é constituída de “[...] nove vigas principais convergentes inclinadas com 
geometria de forma parabólica, que servem de suporte a painés de lajes planas 
de vãos variáveis”. Diz ainda que, em função da inexistência de pilares na área 
da nave principal, a opção pelo concreto armado convencional foi descartada. 
A solução adotada, visando respeitar o projeto arquitetônico, recaiu sobre uma 
solução de vigas em concreto protendido e o sistema utilizado foi o Freyssinet de 

50 Refere-se à publicação às reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II.
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pós-tensão. Devido a estas características e outras relativas aos apoios, a geometria 
e à estrutura arrojada proposta, a construção da Catedral foi “[...] na realidade, 
um dos grandes desafios enfrentados por mim [...]” (SILVA, J., 2009, p. 99).

O templo, entende-se, possui algumas características do que convencionou-se 
chamar de Brutalismo na produção arquitetônica internacional do século XX. 
Segundo Bruand (1981, p. 295), o brutalismo, nas suas vertentes corbusiana e 
inglesa, revela um desejo dos arquitetos voltado para a valorização dos materiais 
brutos, sem subterfúgios, sem concessões estéticas que não exponham a essência 
dos materiais. A vertente associada a Le Corbusier tem forte correlação com o 
uso do concreto bruto “[...] na obra do mestre franco-suíço a partir da unidade 
habitacional de Marselha (1947-1952) [...]” (BRUAND, 1991, p. 295). É o que se per-
cebe nas grandes vigas e pilares que constroem o desenho original, a perspectiva 
única, da Catedral de Natal. Sua austeridade, buscada desde o início pelo seu 
projetista, parece ser de uma verdade puritana e desprovida de sofisticação. Por 
outro lado, essa sinceridade exposta na verdade do material revela uma grande 
sofisticação na execução da obra, desde o nascimento da ideia seminal, passando 
pelos cálculos feitos sem o auxílio de computadores, até o canteiro de obras e as 
técnicas empregadas na execução. Essas peculiaridades revelam que a edificação 
oferece à cidade algo mais que a satisfação funcional.

Esta característica da verdade do material bruto, no qual o concreto é exposto 
sem revestimentos, e que é tão cara à arquitetura moderna brasileira, pode ser 
depreendida das palavras do entrevistado L, um dos profissionais da arquitetura 
entrevistados no presente estudo. É o que se percebe quando o entrevistado 
afirma que: “E de prédios mais antigos que eu sempre gostei muito, tem a Catedral 
de Marconi Grevi que lembra as coisas de Brasília, em concreto. [...] Acho que a 
Catedral teve um pensamento, uma estrutura ali [...]”.

Como dito, o templo tem planta trapezoidal e foi solucionado em dois pavi-
mentos. No pavimento superior, está a nave central com amplo salão em planta 
livre e piso inclinado em direção ao altar. O efeito buscado pelo arquiteto e revelado 
nas suas palavras como citado acima, é obtido a partir do momento em que os 
fiéis entram na igreja. Suas portas frontais e a laje curva no ponto mais baixo 
têm escala humana e representam o universo dos homens, mas, à medida que o 
visitante caminha longitudinalmente pelo templo, é tomado por uma impressão 
de imersão em outro universo, este muito maior e mais impactante, resultado 
da altura atingida pelas vigas curvas em concreto armado acima do altar e dos 
diversos elementos sacros que o compõem (ver Fotografia 6). 

Percebe-se o universo divino revelado pela grande estrutura que, em con-
traste ao humano e de acordo com a sensibilidade de cada um, eleva o observador 
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a Deus. Sobre a questão da escala do templo, F, um dos arquitetos também entre-
vistados neste estudo, revela sua opinião:

Eu acho que a Catedral de Natal, de Marconi Grevi, é um projeto interessante, apesar de ter 
problemas de manutenção e infiltração, ela vive alagando quando tem chuva, mas eu acho 
um projeto interessante para a gente estar dentro e observar a questão das escalas. Uma 
pessoa lá dentro não é nada em relação à altura, tanto é interessante o volume dela, apesar 
do interior ser totalmente livre. Essas relações são interessantes.

A nave central conta ainda com bancos de madeira dispostos em três blo-
cos: um principal à frente do altar e dois nas suas laterais. Ao fundo do altar, há 
grandes janelas onde deveriam existir vitrais, conforme o projeto original da 
Catedral, mas que não foram executados devido ao alto custo da obra, de acordo 
com depoimento do seu projetista. No pavimento inferior, encontram-se a Capela 
do Santíssimo, o gabinete do Arcebispo de Natal e todos os outros ambientes de 
apoio ao funcionamento da sede da Arquidiocese. Em contraponto à planta livre 
do pavimento superior, o inferior tem planta dividida numa grande quantidade 
de ambientes que também apresentam austeridade nos materiais de acabamento. 
A comunicação entre os dois pavimentos é feita por uma escada localizada atrás 
do altar e o acesso externo ao pavimento inferior é feito pela fachada posterior 
ao nível da calçada pública.

Fotografia 6 – Interior da Catedral de Natal

Autor: Luciano Barbosa, 2014
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A cruz, à entrada do templo, tem um desenho geométrico com pilares e vigas, 
em concreto armado, entrelaçados, o que lhe confere uma monumentalidade que 
foge ao padrão das figuras sacras, mesmo as contemporâneas (ver Fotografia 7).

Fotografia 7 – a Cruz da Catedral de Natal

Autor: Luciano Barbosa, 2014
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A consolidação do ícone

A Catedral Metropolitana de Natal é uma obra de caráter puramente moder-
nista e não se enquadra na grande maioria das categorias analíticas elencadas 
como fios condutores das análises aqui estabelecidas. Não foi uma obra criada, 
propositadamente, com vistas à espetacularização da cidade – da forma como é 
entendida a espetacularização urbana no presente estudo – nem para a atração 
de turistas, mas sim de devotos. Entretanto, por ser um monumento eclesiástico, 
como os políticos ou os corporativos, é também um “monumento” da cidade. Hazan 
(2003, p. 2) afirma que “o ícone é um símbolo, concebido como tal, ou transformado 
em tal. Ele se destaca na paisagem urbana, ajudando a valorizar seu entorno, e às 
vezes toda a cidade em que se encontra”. É o que se entende e é considerado no 
presente estudo em relação à Catedral. 

Considera-se, também, que a localização das igrejas construídas nas cidades 
brasileiras ao longo dos séculos – como de resto em todas as cidades onde houve 
prevalência do Catolicismo e do poder político-eclesiástico católico – revela a 
força, o prestígio e a dominância do poder central do Vaticano. Revela, ainda, no 
Brasil, a importância que a Igreja Católica teve sobre as cidades coloniais lusitanas, 
e que se manteve mesmo após o fim do período colonial. Desta forma, os templos 
se tornaram referências urbanas pelas dimensões e estilos, e pela locação em 
relação aos demais prédios oficiais, aos logradouros públicos e às residências da 
elite. No caso de Natal, por exemplo, a igreja Matriz sempre foi referência da cidade 
mesmo nos primeiros tempos, quando a cidade tinha uma conformação de vila 
com poucos casebres e alguma estrutura jurídica e política. Essas construções 
formavam “[...] um retângulo, na atual Praça André de Albuquerque, tendo como 
referência a capela matriz, no local onde hoje está a antiga catedral de Natal” 
(LIMA, P. 2002, p. 33).

Considerados estes aspectos, ou seja, as escolhas quanto à localização e 
outras de caráter plástico-formal, a construção da Catedral de Natal está inserida 
no contexto da espetacularização urbana da cidade dentro da mais legítima 
tradição Católica.

Ressalte-se que a Catedral encontra-se localizada de tal forma que é possível 
observar uma perspectiva monumental, quase Barroca, a partir da Avenida João 
Pessoa. Com respaldo em Lynch (2005, p. 18), pode-se afirmar que essa perspectiva 
permite ao observador uma visão que estabelece uma forte relação deste com o 
templo pela identidade que esse observador a ele confere, que o diferencia das 
demais edificações do entorno, pela relação estrutural deste observador com 
a igreja na abordagem pretendida pelo seu projetista, na qual as vigas curvas 
elevam o pensamento a Deus, e pelo significado religioso intrínseco à Catedral, 
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que captura o observador pela emoção, resultado das suas crenças, tradições e 
experiências pessoais.

Destaque-se ainda que a Catedral foi construída em um dos primeiros 
bairros de Natal, o Tirol, de grande valorização e forte dinâmica imobiliária, e que 
está contido no EIVI (MEDEIROS, 2011). É também um bairro de status da cidade 
abrangido pela “onda do turismo”, conforme os estudos de Furtado (2008). Segue, 
portanto, a tradição católica de erguimento de templos em regiões centrais das 
cidades, numa demonstração de poder e influência, desta feita em terreno plano. 
Entende-se que estes templos tendem a ser focos polarizadores da expansão 
urbana com repercussões na produção do espaço no seu entorno. Entretanto, 
percebe-se que a Catedral foi implantada num bairro já consolidado tanto pelo 
comércio estabelecido como também pelas infraestruturas urbanas existentes, 
numa época em que a expansão da cidade se dava em direção ao sul, na direção 
dos bairros de Lagoa Nova, Candelária e Ponta Negra, entre outros. Uma opção, 
portanto, pela centralidade tradicional e não pela periferia associada aos novos 
bairros. Uma opção que também levou em conta a mobilidade urbana já que, 
estando nas franjas do antigo e tradicional bairro da Cidade Alta, a Catedral era, 
na época – e ainda é nos dias de hoje –, bem servida de transporte coletivo e de 
vias largas, que permitem o deslocamento de veículos sem maiores transtornos.

Percebe-se, pelo depoimento do seu projetista e pela documentação estudada, 
que a edificação não foi concebida para se tornar um ícone contemporâneo da 
forma como o ícone é abordado nesta pesquisa. Entretanto, pelas suas caracterís-
ticas, tornou-se um marco urbano da cidade de Natal, além de ser uma referência 
para todos os católicos do RN. Entende-se que devido à sua carga simbólica, à sua 
localização no antigo bairro do Tirol, nos limites com o bairro da Cidade Alta, às 
suas dimensões e à sua implantação em relação ao entorno, que ocupa todo um 
quarteirão, tornou-se um ícone incontrastável, não havendo, nas proximidades, 
nenhuma construção tão monumental.

Pórtico dos Reis Magos(ou Pórtico Monumental de Natal)

O monumento, inaugurado em 30 de dezembro de 1999 em alusão ao ani-
versário de 400 anos de Natal, localiza-se na BR-101, à entrada da cidade (ver 
Fotografia 8). O projeto arquitetônico é do arquiteto potiguar Moacyr Gomes 
que contou com a colaboração do arquiteto Eudes Galvão. Os responsáveis pelo 
cálculo estrutural são os engenheiros José Pereira da Silva, Flávio César Pereira e 
Fábio Sérgio Pereira. Silva, J. (2009, p. 149), que encabeçou o grupo de engenheiros, 
afirma que: 

O pórtico de Natal, por sua monumentalidade, beleza arquitetônica e, principalmente 
pela esbelteza e arrojo estrutural, poucos sabem, foi incluído [...] na 3ª edição do 
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livro do Prof. Vasconcelos, que retrata as maiores obras de engenharia já realizadas 
em todo o Brasil. Representa, além disto, com seu vão livre de 60.00m, recorde em 
estrutura em balanço, em toda a América Latina.

Fotografia 8 – Pórtico dos Reis Magos

Autor: Luiz F. Miranda de Medeiros, 2013

Sobre a entrevista com Moacyr Gomes

Em busca de informações que pudessem subsidiar a presente pesquisa, foi 
consultado o arquiteto Moacyr Gomes da Costa como autor de uma das construções 
marcantes citadas nas entrevistas anteriormente relatadas, o Pórtico dos Reis 
Magos. De início, no primeiro contato telefônico, percebeu-se certa relutância de 
sua parte em conceder a entrevista. Na verdade, ao longo da entrevista, entendeu-se 
que sua posição tinha como causa uma desilusão, um desencantamento com a 
cidade que o acolheu e com os recentes fatos que o colocaram como protagonista 
de uma polêmica envolvendo sua obra mais conhecida, o estádio João Cláudio de 
Vasconcelos Machado ou “Machadão” – como ficou popularmente conhecido –, 
demolido para a construção da Arena das Dunas, para a Copa de 2014. A entrevista 
deu-se em seu escritório no bairro de Nova Descoberta, na cidade de Natal, no 
dia 26 de março de 2013. O arquiteto apresentava excelente disposição e muita 
vontade para contar aquilo que viveu e aprendeu ao longo de seis décadas de 
intensa atividade profissional e centenas de projetos realizados. Moa, como era 
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chamado pelos colegas cariocas, projetou alguns dos prédios e monumentos mais 
conhecidos e significativos da cidade de Natal e do RN,em sua longa carreira como 
um dos mais importantes arquitetos e um dos precursores do modernismo em Natal. 

Sobral (2011, p. 47-55) reconhece na obra de Moacyr Gomes todo o repertório 
da arquitetura moderna nos projetos por ele realizados e faz um relato da sua vida, 
das suas origens,dos seus estudos, da sua vida profissional no Rio de Janeiro, e 
da sua atuação profissional em Natal com larga produção de residências, prédios 
comerciais e institucionais. “A casa da Avenida Hermes da Fonseca com a rua 
Mipibu, Tirol, 533, pertencente ao agrônomo José Bezerra e à sua esposa dona 
Ivete, também foi um exemplar da arquitetura moderna potiguar” (SOBRAL, 2011, 
p. 47). Diz ainda o autor, sobre a referida casa, que:

A casa da Hermes da Fonseca foi um sucesso na época. O uso de rampa no lugar de 
escada para acesso aos quartos no primeiro andar causou frisson. Outra característica 
bastante apreciada era a visão completa da sala de visita que se tinha da rampa. 
A casa obedeceu a todos os preceitos da moderna arquitetura. Das novidades. Uso 
de pilotis, que sustentavam o segundo pavimento, deixando vão livre para melhor 
composição dos espaços internos (SOBRAL, 2011, p. 48).

Além dessa obra emblemática, Moacyr Gomes projetou muitas outras edi-
ficações construídas em Natal, dentre as quais destacam-se: 

[...] o Ginásio Poliesportivo Humberto Nesi – ou “Machadinho” (também demolido para 
a construção da Arena das Dunas); a Faculdade de Odontologia da UFRN; o Pórtico 
dos Reis Magos (com a colaboração do arquiteto Eudes Galvão Montenegro); a sede 
da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil); a Biblioteca Pública Estadual Luís da 
Câmara Cascudo; o Centro Administrativo do Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte (em parceria com o arquiteto Ubirajara Galvão); o edifício Barão do Rio Branco; 
e o edifício sede do DER/RN – Departamento Estadual de Estrada de Rodagens (em 
parceria com os arquitetos Daniel Holanda e João Maurício). (BARBOSA, 2013, p. 1).

Percebe-se que não por acaso o arquiteto Moacyr Gomes foi escolhido para 
a projetação de um dos marcos contemporâneos da cidade de Natal e principal 
cartão postal de recepção àqueles que chegam à cidade pela BR-101, caminho do 
Aeroporto Augusto Severo, até então a principal porta de entrada para o visitante, 
e primeira visão da Cidade do Sol. Observa-se aqui o mesmo fenômeno apontado 
anteriormente no caso do Parque da Cidade, em que arquitetos de renome são 
solicitados a produzir edificações icônicas. Afinal, a cidade de Natal também 
conta com seu star system, todavia uma constelação de menor brilho e magnitude 
midiáticos.

De acordo com Silva, J. (2012), a obra é um orgulho para a engenharia e uma 
recordista que merece destaque. Segundo o autor, o monumento tem as seguintes 
características:
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Estrutura com maior balanço em concreto protendido do Brasil e das Américas - 60 m 
[...] sendo 50 metros em balanço e dez metros de engaste. [...]. O projeto arquitetônico 
do Pórtico é de autoria do arquiteto Moacyr Gomes, e a estrutura foi construída 
em um tempo recorde de 60 dias pela construtora A. Gaspar S.A., tendo como um 
grande desafio construí-lo sem obstruir o trânsito. [...] Sua estrutura é uma viga em 
balanço de 60 m com seção transversal variável, vazada em 80% do comprimento, com 
parede de espessura variável e maciça nos 20% da extremidade, de forma triangular 
com vértice voltado para baixo. [...] Como solução em consequência do custo e do 
prazo, foi resolvido executar a concretagem em uma só etapa, com cimbramento 
disposto de tal modo que não prejudicasse a circulação de veículos. [...] Sua forma 
em planta é simétrica em relação ao eixo longitudinal, porém é irregular com altura 
constante de 2,80 m.

A construção do marco turístico e do emblema político e midiático

O Pórtico dos Reis Magos, de acordo com o arquiteto Moacyr Gomes, foi-lhe 
encomendado pela então prefeita de Natal Wilma de Faria,que teria declarado, 
conforme Guimarães (2010, p. 327), que o novo monumento seria ali implantado 
“[...] como a indicar para a abertura da cidade, pela Zona Sul, à visitação e ao 
turismo, ao mercado de serviços e à globalização”.Afirma ainda Moacyr Gomes51 
que lembrou-se da história de Natal “[...] que é conhecida por esse nome porque 
segundo a lenda foi fundada no dia do nascimento de Cristo e que os Reis Magos 
teriam produzido uma mensagem naquele mundo de Jerusalém”. O novo monu-
mento aqui é posto como elemento cenográfico que reifica o mito coletivo cristão 
e como catalisador de valores de uma sociedade que busca o consumo imagético 
característico da promoção turística. Resulta numa edificação na qual projeto e 
estrutura são submetidos a uma forma que lembra, ou emula, um símbolo mundial 
cristão.

Estabelece-se, desta forma, um novo ícone urbano por meio de uma comunhão 
entre o marco estrategicamente situado e as novas possibilidades de mitificação 
da forma singular, que incorpora “[...] lo simbólico reducido a lenguajes e íconos de puro 
consumo” (MUXÍ, 2004, p. 44). Essa evidente associação entre o discurso político e 
a construção do ícone, já constatada nas análises anteriores, revela uma intenção 
e um resultado. A intenção se faz clara e revela uma vontade do gestor em trans-
cender a mera e banal construção, que deve transformar-se em símbolo de uma 
administração, mas não apenas. Deve também se tornar símbolo de uma cidade 
que busca se abrir para o mundo dentro de um processo de internacionalização do 
turismo e da globalização do comércio e dos serviços. Como resultado, obteve-se 
o projeto e a construção de um marco que se apoia na mitologia cristã da Estrela 
de Belém, anunciadora do nascimento do Messias e orientadora do percurso a ser 
feito pelos Três Reis Magos, e que expõe uma imagem de alta tecnologia associada 

51 Em trecho não publicado de sua entrevista.
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à solução estrutural, mas, simultaneamente, utiliza uma forma histórica, fictícia, 
como queiram, de forte significado popular. A arquitetura, neste caso, revela a 
essência da tradição da vida social cujo repertório de imagens coletivas remete 
ao passado com olhos no futuro da cidade e da sua mecenas. Não por acaso, a 
então prefeita de Natal, Wilma de Faria, utilizou o Pórtico como marca de uma 
das gestões do seu governo, conforme Guimarães (2010, p. 327). A heráldica, neste 
caso, foi associada diretamente à figura política com vistas à divulgação midiática 
e publicitária das suas realizações (ver Figura 5). 

Figura 6 – Logomarca da Prefeitura de Natal na administração Wilma de Faria

Disponível em: <http://www.seeklogo.com>. Acesso em: 10 ago. 2012.

Sobre este fenômeno, Hazan (2003, p. 1) afirma que:

Esses ícones da contemporaneidade são construídos a partir de uma concepção 
política, que visa sua projeção internacional. Se, em outros momentos, eles possu-
íam um significado e uma aparência condizentes com a sociedade local, eles agora 
pertencem à sociedade global.

Refere-se à autora ao caráter emblemático do monumento capaz de circular 
pelo mundo como marca da localidade onde está erigido, mas também à dissociação 
desse ícone com a história do lugar e sua consequente descontextualização. No caso 
do Pórtico e de sua relação com Natal, percebe-se que, desde a sua construção, o 
Pórtico tem sido uma referência para a cidade de Natal, quer pelo seu significado, 
quer por sua localização. É uma espécie de fetichização, ou seja, o que não era 
torna-se emblema do lugar. Como parte de uma certa economia simbólica da 
cidade, o Pórtico tem sido associado à recepção turística e se tornou, de fato, a 
porta de entrada da cidade.Esse simbolismo que o monumento carrega e a sua 
relação com a cidade, ao que parece, impregnaram o autor do projeto no momento 
da concepção da obra.
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De acordo com Barbosa (2013, p. 4), Moacyr Gomes, autor do projeto, afirma 
em sua entrevista:

Aí, eu diria o seguinte: parece cabotinismo, mas um dos marcos de Natal é a entrada, 
o Pórtico dos Reis Magos, também dele participei. Aliás, eu acho que, como arqui-
tetura, é o melhor que eu fiz em Natal, mais que o Machadão, por simular uma 
mensagem histórica, inspirada no nascimento de Cristo e sua relação com a data 
de fundação de Natal, com a anunciação dos Reis Magos ao mundo por via de uma 
estrela cadente. Pensei que a dinâmica da estrela e a riqueza das figuras bíblicas, 
com suas vestes e coroas, darão poderosa imagem arquitetônica.

Afirma ainda Moacyr Gomes que:

Juntei o calculista José Pereira, o saudoso Manchinha, grande escultor, o meu amigo 
e excelente arquiteto Eudes Galvão e fizemos um projeto audacioso, com uma estrela 
abstrata, garatuja meio surrealista, e as figuras clássicas dos Reis Magos. Aí comecei 
a riscar num papel como quem risca sem compromisso e disse: Manchinha, faça isso 
com tubulação, e ele fez. Ficou bonita, mas ela tinha uma haste muito comprida, 
engastada na cabeça da viga, e aí, no dia da inauguração, eu passei lá cedo e vi que a 
estrela estava oscilando com o peso, quando o vento batia. A construtora trouxe os 
bombeiros, cortaram o cano e recolocaram no lugar. Ficou até mais bonito. Depois 
da festa de inauguração, a cidade não deu nenhuma importância, e um jornalista 
chegou até a chamá-lo de “parangolé”, no sentido depreciativo. Aí, minha mulher 
disse: “Taí, você fez tanto esforço para virar um parangolé”. Falam que Cascudo 
dizia: “Natal não consagra nem desconsagra ninguém”. Mas ainda bem que ele 
mesmo escapou; era tão bom que é consagrado até hoje. Aí, morreu o assunto. Depois 
comecei a observar que os visitantes a Natal paravam ali para fotografar e pensei 
com meus botões: aquilo tem algum valor. (BARBOSA, 2013, p. 4).

Nos comentários acima, o autor do projeto manifesta algumas intenções, o 
processo de construção, uma decepção e uma grata surpresa. Pretendeu ao elaborar 
o projeto, dotar Natal de um marco simbólico, associado à sua fundação e com bases 
religiosas, numa tentativa de contextualização da construção na sua relação com 
o lugar. Quis, portanto, fugir do lugar comum, da produção contemporânea fora de 
lugar, dissociada daqueles que a patrocinam. Em seguida, descreveu dificuldades 
na execução da obra que teve uma correção de última hora, quando parte da sua 
estrutura metálica teve que ser reformada por questões de segurança. Revelou, 
também, uma decepção com a crítica desrespeitosa e desqualificadora de um 
certo jornalista, que apelidou o monumento de “parangolé”52.

52 De acordo com o Instituto Itaú Cultural (2014), Parangolé é “considerado por Hélio Oiticica 
a ‘totalidade-obra’, é o ponto culminante de toda a experiência que realiza com a cor e o 
espaço. Apresenta a fusão de cores, estruturas, danças, palavras, fotografias e músicas. 
Estandartes, bandeiras, tendas e capas de vestir prendem-se nessas obras, elaboradas por 
camadas de panos coloridos, que se põem em ação na dança, fundamental para a verdadeira 
realização da obra: só pelo movimento é que suas estruturas se revelam”.
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A ousadia pela forma

Possui sofisticação técnica tendo em vista as soluções encontradas para 
execução de uma obra em concreto com maior balanço à época, e a necessidade da 
não interrupção do trânsito no local, o que resultou em avanço técnico construtivo 
inovador para esse tipo de obra. A exuberância formal é evidente, na medida em 
que o monumento projeta sua estrutura sobre a BR-101, sem apoios ou quaisquer 
elementos de sustentação além do ponto de origem de onde aflora da terra, cul-
minando com uma estrela metálica, simbolizando a ponta do cometa, que paira 
sobre as estátuas dos Três Reis Magos. A imagem tornou-se marca da cidade e 
está impressa em todo material turístico de divulgação nacional e internacional, 
promovido por Natal. Além disto, foi utilizado como marca de diferenciação entre 
os táxis que circulam em Natal e os dos outros municípios, tornando-se, desde 
então, um emblema icônico deste tipo de transporte reconhecível em qualquer 
parte (TRIBUNA DO NORTE, 27 de fevereiro de 2007).

Uma outra utilização midiática mais recente, associada ao grande evento 
da Copa do Mundo de 2014, é a exploração do monumento em alusão ao evento da 
Copa do Mundo de 2014. De acordo com a Prefeitura Municipal de Natal (2014b), 
em seu portal de notícias:

O Pórtico de Natal, localizado na entrada da cidade, ganhou uma iluminação espe-
cial nas cores verde e amarelo para marcar nesta terça-feira (4), a data em que se 
inicia a contagem regressiva dos 100 dias que antecedem a Copa do Mundo da Fifa 
2014. Todas as cidades-sede da copa estão iluminando um dos seus monumentos 
em verde e amarelo.

Pela localização, arrojo da solução formal e caráter simbólico, tornou-se um 
monumento identificado com a cidade, o que lhe confere a possibilidade de gerar 
rendas de monopólio. Este monumento, tanto quanto a Fortaleza dos Reis Magos, 
tem forte identificação com a cultura local, com a memória e com a cultura da 
cidade. Neste caso, a construção faz alusão direta à data da fundação de Natal, 
25 de dezembro de 1599, e ao nome dado à cidade, o que promove no cidadão uma 
sensação de pertencimento ao lugar pela identificação com o monumento. 

Arena das Dunas

Para viabilizar a cidade de Natal como uma das sedes da Copa do Mundo 
de 2014 da Fédération Internationale de Football Association (FIFA), diversas obras 
de arquitetura, infraestrutura e de mobilidade foram planejadas e parcial-
mente executadas na cidade, dentre as quais destaca-se a edificação multiuso 
denominada Arena das Dunas.Ao ser iniciada a presente pesquisa, em 2011, a 
Arena era tão somente um grande canteiro de obras gestando uma construção 
na qual poucos acreditavam. Tendo sido inaugurado no mês de janeiro de 2014, 
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o estádio, a despeito da descrença generalizada, tornou-se palco para os jogos 
da Copa do Mundo, para outros jogos de futebol dos times locais e para diversos 
outros tipos de eventos já realizados (ver Fotografia 9). Por ter sido citado apenas 
quatro vezes nas entrevistas com profissionais da arquitetura (ver Tabela 5 no 
Capítulo 4), a obra não foi elencada entre aquelas passíveis de análise no presente 
estudo, já que apenas as cinco construções mais citadas seriam analisadas, como 
anteriormente explicitado.

Entretanto, algumas considerações e reflexões indicaram a necessidade de 
incluir a Arena entre os ícones analisados, quais sejam:

a. A demolição do estádio “Machadão” e toda a polêmica gerada em torno 
deste fato;

b. O impacto visual causado na paisagem do sítio de locação tendo em vista o 
resultado plástico-formal obtido;

c. A exploração midiática e política da construção;

d. A interferência na dinâmica imobiliária peculiar ao bairro de Lagoa Nova, 
onde foi construído o estádio;

e. A impressão corrente entre os cidadãos de que a Arena já se tornou um 
dos principais ícones da paisagem urbana construída da cidade de Natal. 

As análises que vêm em seguida levam em conta as categorias analíticas já 
elencadas e seguem uma lógica descritiva qualitativa já explorada nas construções 
anteriormente analisadas. Lançou-se mão, também, de pesquisa documental 
amparada em diversas publicações do jornal Tribuna do Norte, que é o maior jornal 
e o mais antigo em circulação em Natal, além dos documentos oficiais e outros 
que deram suporte às análises estabelecidas.
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Fotografia 9 – Arena das Dunas

Autor: Luiz F. Miranda de Medeiros, 2015

Sobre eventos, ambições e licitações

Sediar grandes eventos parece ser parte da receita aplicada pelas cidades em 
todo o mundo, objetivando atrair os olhares e a atenção da mídia, numa tentativa 
de promover a localidade como nó de uma rede de cidades turísticas ou propícias 
à reprodução do capital. Conforme Brandão, P. (2011, p. 71), “A tendência hoje é, no 
limite, a do consumo do espaço pelo lazer e o turismo”. Diz ele que a cidade hoje se 
apresenta no espetáculo global como figura temática para mobilizar o consumo, e 
que destinos turísticos tradicionais têm suas referências específicas, como no caso 
do Rio de Janeiro, “[...] da praia e do carnaval nas ruas [...]”. Entretanto, os novos 
destinos buscam essas referências em projetos urbanos ou em eventos efêmeros 
como a Copa do Mundo, entre outros. 

No caso de Natal, os gestores municipais e estaduais enxergaram na Copa do 
Mundo de 2014 uma oportunidade de oferecer ao mercado turístico internacional 
mais que as tradicionais belezas naturais das praias e dunas. Enxergaram um 
novo produto mais identificado com os atributos inerentes aos grandes eventos, 
numa busca por uma nova “imagem temática” para Natal associada à grande festa 
esportiva que é a Copa do Mundo. Para tanto, fazia-se necessária a construção do 
principal e imprescindível palco para o certame: um grande estádio, uma mar-
cante Arena. Desta forma, para que a Arena fosse construída e para que fossem 
implementadas outras ações com vistas à efetivação de Natal como sede da Copa 
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2014, o Governo do RN criou a Secretaria Especial da Copa (SECOPA). Conforme o 
site oficial da secretaria, são estas as suas atribuições:

A Secopa RN foi criada com a missão de assegurar, em nome do Governo do Estado, 
a realização da Copa do Mundo da FIFA 2014 no Rio Grande do Norte, por meio da 
coordenação das ações entre os entes federativos e a sociedade civil. Dentre as 
suas funções, destacam-se o acompanhamento e fiscalização das ações e projetos 
do Governo do Estado na área de infraestrutura e construção do Complexo Arena 
das Dunas, que receberá os jogos da Copa do Mundo FIFA 2014. Somando-se a estas 
funções, a Secopa também articulará e compatibilizará as ações junto às entidades 
esportivas, especialmente a FIFA, junto à iniciativa privada e demais órgãos estatais, 
para-estatais e da sociedade civil organizada. (SECOPA, 2014).

Como uma das primeiras providências, a SECOPA abriu processo licitatório 

[...] na modalidade de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL, a ser julgada pela combinação 
do critério MENOR VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pela Administração 
Pública, na modalidade de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL, para selecionar a 
proposta mais vantajosa para a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA DEMOLIÇÃO 
E REMOÇÃO DO MACHADÃO E MACHADINHO, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E 
GESTÃO DA OPERAÇÃO DO ESTÁDIO DAS DUNAS – NOVO MACHADÃO E DE SEU 
ESTACIONAMENTO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NATAL, NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, conforme especificações descritas no Edital. (SECOPA, 2014).

A licitação teve como empresa vencedora a OAS Engenharia, que estabeleceu 
uma Sociedade de Propósito Específico denominada Arena das Dunas Concessão 
e Eventos S/A para a gestão da empreitada. Em 15 de abril de 2011, a empresa e o 
Governo do RN assinaram o Contrato de Concessão Administrativa 01/2011 com 
vistas à realização das obras de demolição, construção, manutenção e gestão do 
Estádio das Dunas e seu estacionamento (COPA TRANSPARENTE 2014, 2014).

Resolvidas as questões burocráticas e de financiamento da obra e como 
primeira providência, foram realizadas as demolições de quatro construções 
existentes no local: a creche Kátia Fagundes Garcia, que foi a primeira e a “[...] mais 
simples das obras necessárias à preparação de Natal para a Copa do Mundo [...]” 
(TRIBUNA DO NORTE, 18 de maio de 2010); o estádio João Cláudio de Vasconcelos 
Machado, o “Machadão”; o ginásio poliesportivo Humberto Nesi, o Machadinho; 
e o kartódromo Geraldo Melo. Estas demolições geraram fortes polêmicas que 
mobilizaram e dividiram a opinião pública e a imprensa, principalmente no que 
concerne ao estádio “Machadão”.

Conforme Lira (2014), em reportagem para o jornal Tribuna do Norte (4 de 
outubro de 2009), que apresenta pesquisa feita pelo Instituto Certus de Pesquisa 
e Consultoria, fica claro que a maioria dos entrevistados é favorável à demolição 
do “Machadão”, entretanto, é possível perceber uma certa dúvida quanto a ações 
implementadas. Na pesquisa, 53,75% responderam ser favoráveis à demolição do 
complexo do “Machadão”, entretanto, quando foram apresentadas mais opções ao 
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invés de apenas SIM e NÃO, apenas 31,5% afirmaram que o “Machadão” deve ser 
demolido, enquanto 37,5% responderam que achavam melhor que o novo estádio 
fosse construído em outro lugar. Como será visto logo à frente, uma outra pesquisa 
corrobora estes números que demonstram a concordância dos natalenses com as 
ações implementadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Natal sobre as 
demolições realizadas.

O fim do “Machadão” e o legado virtual

O derrocado estádio João Carlos de Vasconcelos Machado53, popularmente 
conhecido como “Machadão”, construído ainda nos anos 1970, fazia parte da 
paisagem urbana de Natal e integrava as memórias dos torcedores de futebol 
desta capital (ver Fotografia 10). Segundo o autor do projeto do estádio, arquiteto 
Moacyr Gomes, perguntado sobre construções marcantes em Natal:

Cabe ainda destaque, desculpe o marketing, para o falecido Machadão, por seu destino 
trágico, e por ser, na época, o que havia de mais avançado em forma arquitetônica 
[...] 40 anos depois ocorreu sua estúpida demolição, veio o desencanto, lá se foi outro 
pedaço de mim e o desprezo à memória daqueles valorosos homens que o fizeram com 
o único propósito de prestar serviço à comunidade. Mas, voltando à história, quando 
foi inaugurada a obra em 72, o Governador Cortez Pereira fez um discurso, em pleno 
gramado, dizendo: “Isto aqui é um poema de concreto.” Dias depois veio o famoso João 
Saldanha, e publicou em sua coluna no Globo do Rio: “Acabei de vir de uma cidade 
linda, e vi um estádio muito bonito que o Governador chamou ‘poema de concreto’ 
e acho que quando concluído deverá ser uma obra prima”. (BARBOSA, 2013, p. 5).

53 O estádio, que teve projeto estrutural do engenheiro José Pereira da Silva, foi inaugurado 
em 1972 e batizado com o nome do Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Era 
popularmente chamado de “Castelão”, até que teve seu nome alterado em 1989.
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Fotografia 10 – Estádio “Machadão”

Autor: Fernando Chiriboga, 2010

Não cabem neste estudo discussões mais aprofundadas sobre a questão da 
preservação ou não do “Machadão” e de sua demolição. No entanto, cabe aqui o 
registro da indignação do autor do seu projeto e da forma como essa demolição e as 
demais ações relativas à Copa de 2014 em Natal têm sido tratadas pelas autoridades 
competentes. Conforme Barbosa (2013, p. 5), assim reagiu Moacyr Gomes sobre as 
reações à demolição do “Machadão”:

No princípio sim, parecia uma insanidade, muitos tentaram, tanto pessoas como 
jornais, instituições públicas, políticos etc., depois apareceu a dinheirama e seu poder 
imbatível anestesiou o povão em nome de um legado virtual e foi tudo pro espaço. 
Nada do que se disser agora resgatará o que foi surrupiado do patrimônio público, 
os malfeitores ficarão impunes e o povo pagará a conta. Pra mim restou a firmeza 
e lealdade dos muitos cidadãos e amigos corajosos e independentes, meus colegas 
arquitetos contemporâneos, enfim, todos aqueles que me deram solidariedade, 
embora me reste a tristeza do silêncio decepcionante dos órgãos que congregam 
minha categoria profissional, como Clube de Engenharia e Instituto de Arquitetos 
do Brasil. Por essa razão, resolvi me afastar de tudo.

Percebe-se, no depoimento de Moacyr Gomes, indícios de que ocorreu o 
convencimento e a cooptação dos cidadãos em torno do projeto e da construção 
da Arena das Dunas, apresentado como de grande importância para a cidade e 
para o todo o RN.
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Esse convencimento e cooptação dos cidadãos ficam mais claros na reporta-
gem do jornal Tribuna do Norte (15 de fevereiro de 2009), que apresenta entrevista 
com o Sr. Paulo de Tarso, Diretor Presidente do Instituto Consult Pesquisa. Nessa 
matéria, são apresentados números que mostram que naquele momento a população 
de Natal se mostrava favorável às iniciativas governamentais para a execução das 
obras para a Copa do Mundo de 2014. Foi perguntado aos natalenses se tinham 
conhecimento sobre o advento da Copa do Mundo e se apoiavam a decisão de 
demolir o “Machadão” para a construção de um novo estádio. Responderam da 
seguinte forma:

No primeiro caso, ficou comprovado que é significativo (88.33%) o percentual da 
população que tem conhecimento de que a capital potiguar poderá ser uma das 
sedes da Copa. Do universo de 600 entrevistados, apenas 70 deles, ou seja, 11%, 
informou não saber que Natal se encontrava envolta nessa disputa. Entre os que 
responderam que sim, o maior grau dos entrevistados são do sexo masculino e na 
faixa etária entre 24 e 25 anos. [...]

Quando a pergunta é sobre a demolição do Machadão e do Machadinho, 59.50% dos 
entrevistados se mostraram favoráveis, 33% se posicionaram contra e 5.33 disseram 
ser indiferente à questão. Ou seja, o natalense vem apoiando a decisão das autoridades 
no projeto de modernização do parque esportivo da cidade.

A população que é favorável não pleiteia apenas a vinda das seleções para a cidade. 
Eles são favoráveis à modernização dos nossos equipamentos esportivos que ficaria 
comparado aos dos grandes centros do mundo.

Essa persuasão da opinião pública faz parte de uma estratégia corrente, 
constante na elaboração e execução das grandes obras e operações urbanas com 
vistas à espetacularização da cidade ou que tem como objetivo a implementação 
dos planos estratégicos. Entretanto, não houve a articulação entre os diversos 
atores envolvidos em busca de uma ampla base consensual, como indicam Borja 
e Castells (1996), e sim um convencimento via discurso em torno de supostos 
benefícios que viriam no futuro, o “legado virtual”. Percebe-se também nas pala-
vras da governadora Rosalba Ciarlini (2011-2015), segundo matéria de Dantas, A. 
(2011a), o apelo ao patriotismo cidadão descrito por Vainer (2002), na construção 
do convencimento da população:

A Copa é algo que o Rio Grande do Norte não pode deixar de ter. Será que o Ceará, 
Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro abririam mão? O que vejo é que havia estados que 
não conseguiram entrar e estavam ansiosos para alguma coisa não ficasse acertada 
com o Rio Grande do Norte e tomar o nosso lugar.

Veloso, Vieira e Pereira (2010, p. 15), nas suas análises sobre a derrocada da 
produção arquitetônica modernista em Natal, ao mesmo tempo em que afirmam 
não ter havido, de fato, uma articulação entre os diversos atores envolvidos 
no processo, sugerem que a população de Natal foi alheada da discussão sobre 
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a demolição do “Machadão” e a construção da nova Arena, como também foi 
pouco informada sobre as consequências de uma operação dessa envergadura. 
Dizem que, em função da urgência do cumprimento dos prazos e no intuito de 
permanecer entre as cidades-sede, “[...] nenhuma alternativa, como a da reforma 
e modernização do atual estádio ou a construção de um novo em outro local, 
preservando o atual, tem sido sequer analisada”.

Ao que parece, todo o processo de construção da nova Arena e a consequente 
demolição do – não tão – velho estádio, contou com o oportunismo e um bem 
elaborado discurso político dos gestores públicos, que mantiveram a população na 
ignorância. Os cidadãos, portanto, cooptados pela argumentação baseada em prazos 
e promessas, foram mantidos alheios às questões fundamentais que envolveram o 
projeto, mesmo que, em sua maioria, tenham apoiado a construção da nova Arena 
e todas as outras obras envolvidas no processo. Acredita-se que esse processo foi 
movido, também, pelo interesse do capital imobiliário, que viu a possibilidade e 
a oportunidade de promover a renovação de toda uma área central da cidade.

Uma obra “oportuna”

Compreende-se ainda que os investimentos na Copa do Mundo, que vieram 
como consequência da escolha de Natal como uma das sedes do evento, não esta-
vam previstos nos planos estratégicos elaborados para Natal e RM, ao contrário 
de outros casos, como o plano estratégico elaborado pelo Governo do Estado do 
Rio de Janeiro que cita, claramente, que uma das suas diretrizes é o apoio aos 
megaeventos, tais como as Olimpíadas, entre outros (RIO DE JANEIRO. SECRETARIA 
DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, 2012, p. 89). Ao que parece, no caso 
de Natal, prevaleceu o oportunismo político gerado pelo evento da Copa, numa 
clara improvisação de metas já que não havia, previamente, qualquer intenção 
voltada para a promoção dos ditos grandes eventos, e tão pouco foi prescrita a 
construção de edificações icônicas, de impacto, monumentais. Entende-se que aqui 
prevaleceu o já mencionado “urbanismo flexível de projetos”, conforme Compans 
(2005, p. 123), que ocorre fora do escopo de um plano maior, estratégico ou não, 
que torna empírico o que deveria ser planejado, pensado, discutido. Em nome 
da urgência e dos encargos assumidos com a FIFA, passou-se um verdadeiro rolo 
compressor sobre a cidadania. É o que se percebe na reportagem do jornal Tribuna 
do Norte (20 de novembro de 2009), que apresenta a visão da então governadora: 

A governadora Wilma de Faria alertou para a importância de cumprir os prazos 
estipulados pela Federação Internacional de Futebol. “Estamos discutindo com a 
prefeitura a melhor forma de viabilizar esse importante projeto que é trazer a copa 
2014 para o Rio Grande do Norte”, frisou, alertando que até 2012 a obra do Estádio 
das Dunas deverá está (sic) concluída.
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Neste caso, o cenário de crise apontado por Vainer (2002) foi criado, entre-
tanto, a solução apontada não foi acordada com os cidadãos, que até hoje – mesmo 
após a realização da Copa – assistem perplexos, e mal informados, ao desenrolar 
dos acontecimentos. Em relação, ainda, ao resultado do certame licitatório, é 
importante salientar que a PPP, estabelecida contratualmente mediante Concessão 
Administrativa a uma Sociedade de Propósito Específico, foi justificada pelo 
Governo do RN nos seguintes termos54:

Para se viabilizar a construção da Arena das Dunas, o Governo do Estado e a Prefeitura 
do Natal resolveram criar um modelo jurídico do projeto que envolve a associação 
entre a Administração Pública e sociedades privadas, mediante reunião de capital 
e conhecimento, para realização mais eficiente e viável do empreendimento.

Portanto, dá-se nos termos apontados por Compans (2005, p. 116), que afirma:

[...] a parceria público-privada é justificada por estudiosos, autoridades e plane-
jadores pela suposta ausência de competência técnica, agilidade, flexibilidade e 
capacidade de gestão das administrações locais para implementar projetos de grande 
complexidade ou gerir equipamentos e serviços públicos de maneira eficiente [...].

A urgência e a eficiência, em nome da viabilidade, foram, portanto, os 
pretextosapresentados para o estabelecimento desta PPP e para todo o encami-
nhamento da execução das obras da Arena das Dunas e de seu entorno. Sobre o 
caráter “societário” das PPP’s, conforme Compans (2005, p. 115), vê-se, no contrato 
01/2011 já citado, que caberá ao RN o ônus do pagamento do financiamento a longo 
prazo e à concessionária todos os bônus relativos à administração do estádio. 
Uma sociedade, portanto, desigual na partilha dos lucros e com forte impacto 
nos cofres públicos.

De acordo com o jornal Tribuna do Norte, em reportagem assinada por Dantas, 
A. (2011b), a “engenharia financeira” para o financiamento da Arena foi estabelecida 
da seguinte forma:

O Governo do Estado pagará pela Arena das Dunas, que sediará os jogos da Copa 
do Mundo de 2014 em Natal, mais de R$ 1 bilhão. Embora o valor da obra seja de 
R$ 400 milhões, bancados pela construtora OAS através de recursos próprios e 
empréstimo junto ao BNDES, o desembolso dos cofres públicos potiguares para 
a empresa vai representar, ao término do contrato de 20 anos de concessão, o 
equivalente a três Arenas. A engenharia financeira feita pelo Executivo para a 
construção da Arena das Dunas prevê repasses mensais durante 17 anos para a 
construtora. Esses repasses não terão qualquer ligação e/ou compensações com 
a possível receita auferida pela OAS da administração compartilhada do estádio. 
[...] A construtora é quem vai contrair o empréstimo de R$ 300 milhões oferecidos 

54 Conforme consta no parecer emitido em resposta à solicitação de Licença Prévia feita ao 
CONPLAM-Conselho de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Natal, sob o número 
00000.026126/2009-62. O parecer, favorável à licença prévia, foi emitido por Wilson Luiz 
Cardoso, do Clube de Engenharia, e Néio Lúcio Archanjo, do IAB/RN.
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pelo BNDES e investir outros R$ 100 milhões, de recursos próprios, cobrindo o 
custo da obra. A partir do primeiro ano de operação do estádio, ou seja, em 2014, 
o Governo começará a pagar os R$ 400 milhões a OAS. [...] Ao final da (sic) contrato 
de 20 anos, incluindo os três de carência, o Governo do Rio Grande do Norte terá 
desembolsado R$ 1.288.400.000.[...]

Obra será autorizada no dia 24

A governadora Rosalba Ciarlini esteve ontem na Assembleia Legislativa para entregar 
o projeto em que empenha parte dos royalties mensais para fazer o depósito no Fundo 
Garantidor da Parceria Público Privada.[...] Durante o discurso em sessão extraordi-
nária, Rosalba Ciarlini destacou a importância do projeto da Copa do Mundo de 2014 
em Natal e frisou que as obras estruturantes, cujos financiamentos serão liberados 
pelo Governo do Estado, só serão executadas pela realização do mundial em Natal.  
“A visibilidade que a Copa dará não é apenas para Natal, que terá o turismo 
fortalecido, mas vai espraiar o turismo pelo interior”, disse a governadora. 
Ela explicou aos deputados que o Governo fez uma adequação do projeto da Arena das 
Dunas e conseguiu reduzir o valor da obra em R$ 40 milhões, deixando o estádio no 
total de R$ 400 milhões. “Essa será uma arena multiuso. Além de jogos de futebol, a 
arena será um moderníssimo equipamento para convívio social e atrairá para Natal 
grandes eventos nacionais e internacionais”, disse a governadora.[...]

Garantias serão dadas pelo Estado

A participação financeira do Governo na obra da Arena das Dunas não ficará 
restrita ao pagamento de R$ 1,288 bilhão. No financiamento que a empresa OAS, 
vencedora da licitação, fará junto ao BNDES, o avalista será o Estado. O Governo 
vai entregar como garantias bens imóveis, como o Parque Aristófanes Fernandes e 
a sede da Academia de Polícia. Além disso, ainda serão depositados pelo Executivo 
R$ 70 milhões em dinheiro.

As bases contratuais revelam uma arriscada manobra que comprometerá 
parte do orçamento do RN com o pagamento da dívida, que ofereceu como garantia 
bens imóveis e os royalties do petróleo essenciais ao equilíbrio orçamentário e 
financeiro do estado. Comprometem-se no longo prazo recursos que, possivelmente, 
poderiam ser utilizados de outras formas e com outras finalidades.

Nasce a nova Arena

Estabelecidas as bases contratuais, passou-se à projetação e à execução 
das obras. De acordo com o Portal da Copa 2014 (2012), foi pactuado entre o 
Governo Federal Brasileiro, o Governo do RN e a Prefeitura de Natal, por meio 
de uma Matriz de Responsabilidade assinada em janeiro de 2010, os orçamentos 
para o projeto básico e para a construção do estádio. O documento previa os 
seguintes custos: R$ 16.000.000,00 para o projeto básico, a serem pagos pelo 
Governo do RN; R$ 250.000.000,00 para a construção do estádio a serem financiados 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES); e uma contrapartida 
de R$ 83.500.000,00 sob responsabilidade do Governo do RN. Numa revisão e 
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atualização da Matriz de Responsabilidades, publicada no Diário Oficial da União de 
25 de novembro de 2013, foram estabelecidos os seguintes custos: R$ 396.500.000,00 
de financiamento Federal; e R$ 3.500.000,00 de investimento do Governo do RN. 
O financiamento Federal, via BNDES, foi feito à Construtora OAS que, em regime 
de PPP estabelecida com o Governo do RN, construiu a Arena. O financiamento 
será pago em 20 anos pelo Governo do RN, que é também avalista da construtora, 
e que ofereceu como garantias, inclusive, bens imóveis de sua propriedade.

Na sequência dos eventos e acordadas as questões relativas à engenharia 
financeira para financiamento da Arena, foi contratado o projeto básico à empresa 
internacional de origem norte-americana, Populous Architects, que tem expertise 
em projetos de grandes instalações esportivas, dentre outros. Os arquitetos, em seu 
site institucional, conforme Populous (2014a), apresentam-se como um grupode 
inovadorese visionários que conformam umcoletivoglobal dearquitetos, designers, 
técnicos eveteranos da indústria. A empresa tem mais de 1.000 projetos em diversas 
áreas, tais como: projetos para grandes eventos, planejamento de cidades e obras 
voltadas para o conceito de sustentabilidade. Dentre os projetos mais importantes 
dos quais a empresa participou, conforme seu portfólio, destacam-se: o estádio 
Fisht em Sochi, para as Olimpíadas de Inverno de 2014 na Rússia; o estádio Olímpico 
de Londres, para as Olimpíadas de verão, em 2012; o estádio Olímpico de Sydney; 
e o estádio Wembley.

A empresa apresenta a Arena das Dunas como um projeto único, projetada 
para múltiplos usos, inclusive para shows de música e outros que recebam grande 
público. De acordo com Populous (2014b), a sua fachada e o seu telhado estão inte-
grados e são compostos por 20 módulos em forma de pétalas, inspiradas nas dunas 
de Natal, que foram projetadas com tamanhos diferentes,para dar a impressão de 
que as dunas de areia estão se movendo. Dizem seus idealizadores que o projeto 
também permite ventilação e iluminação natural no estádio, e que as estruturas 
em forma de pétala do telhado são feitas de treliças de aço, cobertaspor fora com 
telhas de alumínio com isolamento térmico e acústico. Estas peças são unidas por 
policarbonato translúcido, o que permite que a luz penetre na Arena. Afirmam os 
projetistas que o telhado da Arena das Dunas também foi projetado para captar 
água da chuva. Calhas recolhem as águas e as levam para nove tanques abaixo 
das arquibancadas inferiores. Como resultado, até 3.000 metros cúbicos podem 
ser captados e reutilizados nos banheiros e para irrigar o campo.

Em relação à acessibilidade, ao conforto e à segurança, os projetistas da 
Arena informam que: existem 21 rampas de acesso a cada um dos quatro níveis do 
estádio, além de elevadores que ligam o parque de estacionamento diretamente ao 
seu interior; e a Arena também conta com quatro lounges que podem acomodar até 
1.000 pessoas, 25 quiosques de comida e bebida, bem como 30 banheiros.Existem, 
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ainda, quatro tipos de assentos, identificáveis pelos vários tons de azul: público 
geral, convidados, VIP e VIP Executive. Além disso, 521 lugares são reservados 
para pessoas com necessidades especiais; há, ainda, pisos táteis que conduzem o 
público aos seus lugares. A empresa informa que a equipe de segurança no centro 
de comando e controle da Arena é capaz de monitorar as imagens gravadas por 
200 câmeras com capacidade de reconhecimento facial em áreas externas e 
internas. Existem ainda duas grandes telas de 64 metros quadrados no interior 
do estádio, que apresentam informações e estatísticas de jogo claramente visíveis 
para todo o público.

Sobre o gramado, dizem os idealizadoresdo estádio,em Populous (2014b), 
que os jogadores notarão a sua qualidade resultado do tipo de grama escolhido, 
a Bermuda Tifton 419, que é uma espécie de gramínea utilizada para campos em 
regiões de clima quente, e do sistema de drenagem, que permite jogos mesmo em 
dias extremamente chuvosos. Para finalizar, indica que o público, nas primeiras 
filas de cadeiras, ficará próximo do campo de jogo, que receberá sistema de ilu-
minação com 306 refletores, que fornecerão visibilidade uniforme e consistente, 
o que eliminará sombras e facilitará as transmissões de TV.

O projeto da Arena das Dunas ganhou o VI Grande Prêmio de Arquitetura 
Corporativa, na categoria Obra Pública e prêmio Master, à frente de 996 projetos 
concorrentes. O prêmio foi entregue à governadora do RN, Wilma de Faria, em 
2009 (PORTAL 2014, 2009).

De acordo com a empresa OAS (OAS, 2014), após concluído o projeto arqui-
tetônico básico, foi contratado o Grupo Stadia para execução do projeto executivo 
para a obra. Esse grupo, em conjunto com a empresa Plan Manager, conformaram 
uma nova empresa mediante um processo de fusão denominado SDPlan. Segundo 
seu site institucional, a SD Planatua da seguinte forma:

Através de seus escritórios em São Paulo, Brasília e Recife, trabalha de forma integrada 
para oferecer os mais modernos recursos em soluções de engenharia a seus clientes. 
[...] Em todas elas aplicamos nosso diferencial técnico, com tecnologia avançada, 
utilizamos ferramentas atualizadas como desenvolvimento dos projetos no conceito 
BIM, sustentabilidade, redução de impactos ambientais, consultoria técnica especia-
lizada e estudo de viabilidade econômico-financeira. Com planejamento e domínio 
de logística, [...] as marcas SD Plan atuam de forma competente na elaboração de 
projetos, construção e gerenciamento para empreendimentos imobiliários, estádios, 
centros esportivos, programas multi-sites, centros corporativos e comerciais, e 
parques industriais, no Brasil e América Latina. (SD PLAN, 2014).

Sobre o projeto e a obra da Arena das Dunas, a SD Plan informasobre a 
coordenação e desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo: 
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Coordenação e desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo

EQUIPE ENVOLVIDA

Arquitetura: Populous/ Coutinho Diegues Cordeiro Arquitetos.
Coordenação de Projetos: Stadia Projetos Engenharia e Consultoria
Arquiteto Local: Felipe Bezerra/Estrutura: Buro Happold
Tropicalização Estrutura: Larenge/Instalações: MHA
Luminotécnica: Acenda/Paisagismo: M.Faisal

Consultoria LEED: CTE/Infra-Estrutura: Interact/Gestão de Fluxos: SDG

DESCRIÇÃO CONCEITUAL

[...] A arena terá nível internacional e ocupará o local onde atualmente encontra-se 
o Estádio João Machado que será demolido.

Este projeto considera com toda a atenção todos os aspectos ligados à sustentabili-
dade e à facilidade de manutenção ao longo de sua vida útil. A estratégia principal 
de sustentabilidade para o Estádio de Natal será a de minimizar o seu impacto no 
meio ambiente, assim como reduzir ao máximo a seu rastro de emissão de carbono 
com proposta para coleta de águas pluviais, a instalação de um sistema de reuso e 
a instalação de um sistema de controle de resíduos e lixo. (SD PLAN, 2014).

De acordo com a SECOPA (2014), a Arena conta ainda com as seguintes 
características (ver Quadros 3 e 4):

Quadro 3 – Capacidade de público da Arena das Dunas

TIPO DE ASSENTOS QUANTIDADE

Camarotes 634 unidades
Hospitalidade (VIP) 2.204 unidades

Público Geral 27.771 unidades
Temporários 10.209 unidades

Mídia 1.182 unidades
Capacidade Total de Espectadores 42.000 assentos  

Fonte: SECOPA (2014), adaptado pelo autor

Quadro 4 – Principais ambientes da Arena das Dunas

PRINCIPAIS AMBIENTES CARACTERÍSTICAS

Lounge VIP 758.01 m²
Lounge Hospitalidade 1.922,55 m²

Camarotes VIP 36 unidades
Camarotes VVIP 02 unidades

Concessões (Bares) 16 unidades
Fonte: SECOPA (2014), adaptado pelo autor
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Concluída a obra, em janeiro de 2014, houve a inauguração da Arena, coman-
dada pela Presidente da República Federativa do Brasil, Sra. Dilma Rousseff, que 
elogiou a beleza do estádio e citou o fato da obra ter sido concluída com um gasto 
de 3% abaixo do orçamento inicial, de acordo com matéria do jornal Tribuna do 
Norte (22 de janeiro de 2014). Desde a inauguração, diversos jogos de futebol foram 
realizados na Arena, numa rotina que ocupou suas instalações duas vezes por 
semana, em média. Já na primeira fase da Copa do Mundo de 2014, foram realizados 
quatro jogos sem que tenham sido registradas pela imprensa maiores intercor-
rências em relação às instalações da Arena. Ao que parece, o novo equipamento 
atendeu ao propósito para o qual foi erigido. 

Neste ponto, faz-se um depoimento pessoal sobre as impressões quanto à Copa 
do Mundo e utiliza-se a primeira pessoa, de forma coloquial, como opção estética 
para construção do texto, além da fonte em Itálico como forma de diferenciação 
das demais partes do texto: 

Ao comprar um dos disputados ingressos para um dos jogos da Copa, minhas expec-
tativas estavam totalmente voltadas mais para a nova Arena que para o jogo em si, afinal, o 
jogo escolhido, não guardava tantas promessas de qualidade técnica como aquela observada 
em muitos outros jogos que já haviam sido disputados. Até então, a Copa já contava com 
uma semana de disputa e o jogo Japão x Grécia, para mim, não passava de mais um daqueles 
sem maiores esperanças de provocar emoções. 

A caminho da Arena, não tive maiores sobressaltos, já que as ruas estavam interdi-
tadas ao tráfego de veículos, e a segurança se fazia presente de forma ostensiva. O acesso à 
Arena foi rápido e fácil graças à boa organização e ao trabalho dos voluntários. Ao passar o 
portão T, depois dos postos de revista e detectores de metais, me deparei com uma escadaria 
que dava acesso ao meu setor, o 133, devidamente sinalizado por bandeirolas tipo banner. 
Chegar à minha cadeira também não foi difícil, graças à boa sinalização que apresentava 
uma programação visual legível e acessível. Sentei na cadeira 09, fila RR, que permitia uma 
excelente visão do campo e de toda a Arena. 

Preciso confessar que senti um impacto muito forte ao ver a Arena por dentro e 
toda a torcida ali presente, o que me fez ficar sentado por uns bons 15 minutos admirando 
e curtindo aquele momento ímpar. Observei que as formas curvas e arredondadas da 
cobertura e da ‘pele’, nos abraçavam e nos envolviam numa atmosfera de encantamento 
condizente com um grande evento como a Copa do Mundo de Futebol. As demais instalações, 
como banheiros e bares, também não decepcionaram. Poderiam ser mais limpas, mas, pela 
acessibilidade, que era possível pelos corredores do anel externo, tornavam-se facilmente 
utilizáveis. Esses corredores, com piso em concreto, eram fechados e cobertos pela estrutura 
e telhas metálicas, a ‘pele’ já citada. Iluminação e gramado estavam perfeitos e permitiam 
que os jogadores tivessem um palco à altura do evento, portanto, não havia qualquer 
pretexto para que o bom futebol não fosse jogado. 
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A essa altura o leitor pode estar se perguntando: ‘mas foi tudo perfeito?’. Eu respondo 
que não, que não foi uma experiência livre de alguns desapontamentos. Em primeiro lugar, 
as cadeiras, para pessoas como eu, com 1,77 m de altura e 87 kg, ou maiores, eram (são) 
desconfortáveis, mais pelas dimensões que pelos materiais do assento e do encosto. Pelo 
preço que paguei, deveria ter sentado numa poltrona acolchoada e mais larga! A cobertura, 
que me impressionou pelas formas e pela perspectiva interna, não nos protegeu de uma 
chuva fina que caiu em dois ou três momentos durante a partida. Eu estava atrás da linha 
de fundo, perto da bandeirola de escanteio, e imagino que em outros pontos da Arena os 
torcedores tenham chegado ao final da partida menos úmidos que eu. Observei que não 
por acaso aqueles eram os pontos das poltronas VIP e VVIP, o que, afinal, era bastante 
justo, já que não queríamos, como bons anfitriões que somos, que a Princesa do Japão e 
seus convidados saíssem com suas roupas de grife molhadas, não é?

Preciso dizer também que a pequena torcida da Grécia, a não tão pequena do Japão 
e todos os outros torcedores presentes promoveram um espetáculo de animação, emoção 
e civilidade. Saí da Arena feliz e satisfeito em ter presenciado e de ter participado de um 
grande espetáculo! Ah, como esperado, a partida foi de baixa qualidade técnica e um tanto 
sem graça e terminou num chatíssimo 0 x 0.

Um ícone contemporâneo

Desde a concepção dos projetos e de suas maquetes eletrônicas à execução 
da obra, a Arena apresenta sofisticação nas soluções adotadas. O seu canteiro de 
obras foi definido por Lisboa (2012, p. 18-19) como “[...] uma pequena cidade em 
movimento [...]”. Ainda de acordo com o jornalista, o canteiro apresentava uma 
rede elementar de assistência que contava com uma escola de inclusão digital, 
uma escola de ensino fundamental, serviço médico, refeitórios, entre outros 
equipamentos. Além disto, tinha uma infraestrutura voltada para a produção do 
estádio com: uma fábrica de pré-moldados; uma usina e um laboratório de concreto; 
uma escola de produtividade OAS; entre outras instalações. Podia-se verificar, 
também, no canteiro de obras, a utilização de equipamentos automatizados de 
última geração e de métodos e técnicas de construção inovadores. 

A edificação possui uma “pele” de telhas de alumínio que recobre a estru-
tura em concreto armado das arquibancadas, camarotes e demais instalações. 
É a “pele”, ou a casca, que lhe dá o volume desejado, a magnitude esperada. Sua 
estrutura, que, de fato, confere à construção o aspecto de arena, foi totalmente 
escondida como se todo aquele concreto representasse uma racionalidade e uma 
funcionalidade um tanto fora de moda.

Nesses casos, em que a “pele” esconde a estrutura, a obra pronta encobre 
suas origens, nega o canteiro, disfarçando o trabalho operário e mecânico empre-
gado, numa contradição característica da produção contemporânea, apontada 
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por Arantes, P. (2008) em suas análises, em referência à obra de Sérgio Ferro. É 
a negação da seriação modernista numa busca pela exclusividade, pela forma 
única, irreproduzível pelas suas peculiaridades. Embora as “peles” sejam hoje 
um modismo, popularizado pelos arquitetos Herzog & de Meuron no projeto do 
estádio Allianz Arena, construído para a copa do Mundo de Futebol, em 2006, na 
Alemanha, acredita-se que a edificação poderá gerar rendas de monopólio para 
a cidade e interesse de visitação turística em função da sua localização, aliada à 
solução plástico-formal e à sua identificação com o grande evento da Copa de 2014.

Em relação à exuberância estrutural pretendida pela arquitetura espeta-
cular dos ícones contemporâneos, observa-se que, de qualquer ponto de vista ou 
de qualquer ângulo de visão, as estruturas metálicas de sustentação das pétalas 
conferem à edificação uma monumentalidade impactante, que muitas vezes chega 
a ocupar todo o horizonte em meio às casas e prédios do entorno. Percebe-se que 
as estruturas projetam-se em balanço o que permite total visão do campo de 
qualquer parte das arquibancadas, e conformam uma curva que permite uma 
continuidade parede-teto sem interrupções.

No que diz respeito às curvas da Arena, e conforme a descrição dos seus 
autores, como visto, o efeito pretendido era o de simular a forma das dunas que 
cercam Natal num serpenteio ou num movimento ondular característico da 
antiga construção que ali existia, o “Machadão”. Ambas as edificações têm solução 
volumétrica similar que conformam uma espécie de onda – ou ola – feita a devida 
referência ao movimento que as torcidas dos campos de futebol costumam fazer em 
momentos de maior excitação ou nos intervalos das partidas. Embora os projetistas 
da Arena das Dunas não façam menção a esta similaridade, registre-se que o autor 
do projeto do “Machadão”, anteriormente apresentado, reconhece, conforme 
Barbosa (2013, p. 5), que, de fato, seu projeto buscou esse efeito de onda e mais:

Mas o detalhe mais interessante de sua visão para quem vinha descendo de carro 
da Candelária, na Avenida Prudente de Moraes, nas imediações da Rua Raimundo 
Chaves, era o movimento que aparentava o símbolo matemático de infinito se 
mexendo, na medida do deslocamento do veículo.

Nessa fala, Moacyr Gomes chama a atenção do leitor para uma possibilidade 
que havia, de observação do “Machadão” à determinada distância e de determinado 
ângulo. Refere-se ao símbolo matemático de infinito que adquiria vida numa 
virtual sobreposição às formas do antigo estádio. Sobre esta outra similaridade, 
os projetistas da Arena das Dunas não fazem qualquer referência nos documentos 
analisados nesta pesquisa (ver Fotografia 11).
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Fotografia 11 – a Arena e a similaridade com o símbolo matemático para infinito

Autor: Luiz F. Miranda de Medeiros, 2014

A Arena e seu entorno: dinâmica e valorização imobiliária

Outro importante aspecto que deve ser considerado sobre a Arena das 
Dunas é o da repercussão sobre a dinâmica imobiliária no seu entorno e no bairro 
de Lagoa Nova como um todo. Sabe-se que os ícones urbanos podem conferir aos 
lugares um valor simbólico que extrapola o tradicional valor financeiro atribuído 
pelo mercado às edificações. É plausível dizer que as pessoas procuram morar em 
lugares que tenham infraestrutura e proximidade com determinados serviços e 
equipamentos urbanos, mas, acrescente-se a isso, o prazer que muitos sentem 
em morar em lugares que lhes confiram status e que sejam ambientalmente agra-
dáveis. É importante ressaltar que a construção dos ícones vem, quase sempre, 
acompanhada de uma série de melhorias e investimentos no entorno ou mesmo 
em grandes fatias das cidades onde são inseridos, o que provoca repercussões 
importantes no mercado fundiário e imobiliário das áreas atingidas. Foi o que 
se observou com a construção de uma série de obras de mobilidade no entorno 
da Arena das Dunas nos meses que antecederam a Copa do Mundo, onde foram 
executados diversos viadutos, túneis e trincheiras com vistas a permitir um 
melhor fluxo de veículos no bairro de Lagoa Nova, além da drenagem das águas 
pluviais (ver Capítulo 4).

Outro investimento que deve ser citado é a construção do hotel da rede 
internacional Ibis, em frente à Arena das Dunas, numa região até então desprovida 
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de hotéis e de interesse turístico. Em reportagem de Dantas, A. (2014), publicada pelo 
jornal Tribuna do Norte, que reproduz entrevista com o diretor de Novos Negócios 
do grupo Accor, detentor da marca Ibis, Eduardo Camargo, foram os seguintes os 
motivos que levaram à escolha do local para construção do hotel em Natal: 

Na região onde será implantado o hotel há vários pontos extremamente positivos 
tais como: geradores de demanda, localização privilegiada e acesso aos grandes eixos 
de deslocamento viário da cidade. Assim, o hotel fica estrategicamente localizado 
para o cliente de negócios, participante de eventos que acontecem na cidade e 
executivos em viagens de negócios.

Informou, ainda, o Sr. Camargo, que há o desejo de que o hotel seja inau-
gurado antes da realização da Copa do Mundo de 2014, e que o público alvo é 
aquele oriundo do turismo de negócios e o do turismo de lazer, tanto do mercado 
nacional como do mercado internacional. Ficam claras, portanto, as diretrizes 
do empreendimento que apontam para a construção do hotel numa área privile-
giada pela centralidade e com acesso à mobilidade urbana. Importante salientar 
que a quase totalidade dos hotéis em Natal foi edificada na faixa litorânea e no 
bairro de Ponta Negra de forma difusa, devido aos atrativos naturais que estas 
áreas possuem. Poucos outros estabelecimentos, preparados para receber o fluxo 
turístico, localizam-se em outro bairro da cidade. De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis (2014), todos os 51 estabelecimentos hoteleiros 
associados à instituição localizam-se no litoral de Natal. Conclui-se, portanto, 
que a “localização privilegiada” a que se refere o empresário, num bairro que não 
oferece os atributos vendáveis das belezas naturais, tem relação direta com todas 
as construções voltadas para a Copa do Mundo, notadamente a Arena das Dunas.

Esse conjunto de fatores contribuiu para uma importante alteração na 
dinâmica imobiliária na região do estádio, onde tanto os imóveis antigos como os 
novos são colocados à venda apoiados numa publicidade que faz referência à pro-
ximidade destes com a Arena das Dunas. É o que se pode observar, por exemplo,no 
anúncio publicado no site de classificados OLX, que correlaciona a localização de 
uma certa sala para alugar no edifício Corporate Trade Center(CTC) com a Arena 
das Dunas. A legenda do anúncio diz: “Sala comercial localizada no novo centro 
comercial da cidade do Natal, próximo ao Arena das Dunas” (OLX, 2014).

Essa alteração na dinâmica imobiliária, provocada pela construção da Arena 
das Dunas, foi também detectada pela imprensa que tem explorado o tema com fre-
quência, inclusive com respaldo dos pesquisadores locais. Em reportagem publicada 
pelo jornal Tribuna do Norte (25 de agosto de 2012), amparada em dados produzidos 
pelo Observatório das Metrópoles da UFRN, foi produzido o seguinte texto:

Agora há mais opção para comprar um imóvel na Grande Natal. Se antes o foco era 
morar em Ponta Negra e imediações, o alvo dos novos compradores se transferiu para 
as proximidades do Estádio Arena das Dunas, em Lagoa Nova, e para bairros pouco 
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explorados anteriormente. [...]Segundo o professor do Departamento de Políticas Públicas 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Alexsandro Ferreira, com a 
crise de 2008 o setor imobiliário potiguar estagnou, até que os programas do governo 
mudaram o cenário. ‘O que antes era um boom localizado nas áreas de praia, como 
em Ponta Negra, litoral Sul e Norte, foi transferido para áreas da cidade que sempre 
tiveram potencial, mas que estavam esquecidas’. [...]A Copa de 2014 também é responsável 
pela mudança de foco. Com a expectativa gerada pelo megaevento, cresce o preço do 
metro quadrado no entorno do Arena das Dunas. Segundo estudo do Observatório das 
Metrópoles, do qual o professor Alexsandro participa, os preços nessa região variam 
de 4.000 a 5.400. O crescimento, contudo, se restringe ao quadrilátero formado por 
importantes avenidas da região: Nascimento de Castro, Amintas Barros, Salgado Filho 
e Bernardo Vieira. Saindo dessa área, as transformações não são tão significativas. ‘Esse 
novo eixo já está relacionado com a sinalização da Copa do Mundo’, explica.

Sabe-se que a localização de determinados imóveis pode gerar rendas de 
monopólio e preços de mercado diferenciados, desde que esses fatores estejam 
correlacionados a características únicas que não podem ser facilmente reprodu-
zidas em outra parte. No caso estudado, apenas os imóveis localizados em certas 
ruas e em determinados quarteirões podem ter seus preços condicionados a um 
valor de uso especial, específico, relacionado à sua localização dentro da malha 
urbana, nas proximidades da Arena das Dunas. 

De Acordo com Ribeiro (1997, p. 67-68): “a renda de monopólio é uma forma 
particular de renda nascida sob condições singulares”. Ela resulta da diferença entre 
os preços de produção e o valor da mercadoria. Não diz respeito às mercadorias 
no sentido estrito do termo, mas refere-se a bens como obras de arte que não têm 
seus preços regulados pela lei do valor, mas pela necessidade, desejo ou capaci-
dade de pagamento dos seus compradores em potencial. O preço de monopólio, 
neste caso, resulta quando têm-se um bem não reprodutível, ou parcialmente 
reprodutível. É o que Arantes, P. (2012) apresenta como “renda da forma” que é 
um tipo de renda auferida por meio do capital simbólico associado ao espetáculo 
e ao poder financeiro, propiciada pelo ineditismo e pela monumentalidade, no 
caso em pauta, da nova Arena.

Sabe-se que outros fatores, além dos já elencados, podem contribuir para 
a valorização de determinados imóveis no contexto aqui estudado: a pressão 
midiática de divulgação do grande evento; a divulgação de empreendimentos 
de impacto na região promovidos pela iniciativa privada; e as promessas de 
melhorias infraestruturais feitas pelos gestores públicos nas áreas envolvidas; 
entre outros. Mas entende-se, como fator fundamental e determinante, que é 
a proximidade com o ícone urbano que desempenha um claro protagonismo na 
dinâmica imobiliária do seu entorno.

Finalmente, um ícone só é um ícone se for percebido como tal. Não há 
ícones arquitetônicos invisíveis ao observador. Se assim for, não há ícone, não 
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há signo, porque não há o significado para a forma construída. Desta forma, a 
Arena das Dunas só se tornou um ícone porque foi percebida, vista pelos diversos 
setores da sociedade civil, como anteriormente constatado, embora o tempo (até 
o momento da escritura da Tese) não tenha ainda permitido que fosse explorada 
midiaticamente, como outros “cartões” postais de Natal, exceto na Copa do Mundo 
de 2014, quando imagens da Arena foram amplamente veiculadas pela imprensa 
local e estrangeira. 

A nova Arena também foi percebida por três dos arquitetos entrevistados 
sobre as construções marcantes em Natal (ver Capítulo 4), que apontaram o estádio, 
mesmo ainda em construção, como uma edificação icônica da cidade. Foi vista por 
proprietários e corretores de imóveis, por empreiteiros da construção civil e por 
especuladores, que enxergaram no ícone uma forma de valorização dos imóveis 
do seu entorno. Entende-se, também, que a nova Arena foi notada pela população 
em geral que viu na proximidade com o ícone uma manifestação de status social, 
conforme a opinião de 3 dos corretores entrevistados neste estudo (ver Capítulo 4). 
Finalmente, entende-se que o novo estádio foi capitalizado politicamente pelos 
diversos gestores públicos que participaram de todo o processo desde a candidatura 
de Natal à sede da Copa do Mundo, até a inauguração da Arena das Dunas, pela 
Presidente Dilma Rousseff, quando a população pôde, enfim, ver concretizado o 
novo estádio. 

Lemos Filho (2014), do Jornal de Hoje, publicou texto bem humorado, retra-
tando, na sua visão, o pensamento do cidadão comum sobre a construção da 
Arena das Dunas:

Ao chegar ao trabalho, esbarro na euforia do amigo Paulo Cícero Pessoa, o Cancão, 
servidor público humilde e dos mais prestativos homens que conheci na vida. Cancão 
está contando as horas para entrar na Arena das Dunas.

Ele promete aparecer cedo, uma da tarde, contemplar cada detalhe do ambiente 
e, se pudesse, levaria um piquenique para comemorar com os companheiros de 
cachacinha. A proibição etílica, aliás, revolta o meu dileto e predileto personagem.

Cancão só irá para a Arena das Dunas quando houver jogo e possivelmente domingo, 
obtido o Habite-se, a licença da prefeitura, ele poderá ocupar um assento e ver 
América x Confiança e ABC x Alecrim.

Cancão está impressionado com as fotografias externas e internas do estádio da 
Copa e quer uma imagem do (seu) layout e guardar num quadro para o seu filho 
idolatrado, ainda pequenino. Irá de Kombi, mais 8 amigos, saindo de Macaíba.

A apropriação pela população da nova Arena e, especificamente, pelos 
torcedores de futebol, não se constitui numa aprovação à forma como se deu o 
processo de construção das estruturas para a Copa do Mundo de Futebol, nem 
traduz um sentimento de conformismo, mas revela uma inquietação. Pelo que se 



Os ícones urbanos, históricos e contemporâneos em Natal

199

vê nas ruas, há uma cobrança por maior transparência, competência e seriedade 
na administração do dinheiro público, e no planejamento e execução de obras 
que provocam fortes impactos na vida do cidadão. Entretanto, em que pesem 
todas as contrariedades geradas pelas ações do poder público junto à população, 
principalmente no que concerne à lisura na gestão do patrimônio do povo do 
RN, a Arena das Dunas constituiu-se num marco arquitetônico e urbanístico de 
Natal. Provocou repercussões no seu sítio de implantação que somente poderão 
ser mensuradas no decorrer dos próximos anos, por meio dos estudos relativos 
às mudanças na paisagem e nas diversas formas de ocupação do solo urbano. 
Assim como o “Machadão” no passado, a nova Arena já faz parte do cotidiano 
dos natalenses.
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Conclusões: 
 Muito mais que sol e mar, um 
roteiro que aponta para o sul

Acredita-se que os monumentos e as edificações estudados são parte da busca 
pela espetacularização da cidade de Natal, mesmo que numa escala mais modesta 
que em outras cidades, notadamente as ditas “globais”, embora não tenham sido 
citados ou recomendados nos planos estratégicos estudados. Buscam causar no 
observador impacto visual, surpresa e o sentimento de estar olhando algo que vai 
além do lugar comum, que transcende a mera obra arquitetônica banal, o mero 
equipamento urbano de apoio ao turismo ou qualquer outra atividade cotidiana. 

Estabelecidas as análises e verificadas as convergências da dinâmica imo-
biliária em Natal associada aos ícones urbanos, entende-se que o mapa das cons-
truções estudadas aponta claramente para um roteiro rumo ao sul, que mostra 
uma evolução urbana voltada para a espetacularização da cidade de Natal. Esse 
roteiro tem como ponto inicial a Fortaleza dos Reis Magos, localizada no bairro 
de Santos Reis, segue pelos dois principais eixos viários da cidade, as Avenidas 
Salgado Filho e Prudente de Morais, onde estão a Arena das Dunas e o Parque da 
Cidade, e tem como ponto final o Pórtico dos Reis Magos, localizado no bairro de 
Neópolis. A Fortaleza e o Pórtico são, também, os extremos da malha urbana do 
município no sentido Zona Leste-Zona Sul, considerados os bairros mais antigos 
da cidade, que são os mais consolidados do ponto de vista da infraestrutura e dos 
serviços públicos, e os bairros mais novos. Entende-se que há, também, um novo 
roteiro estabelecido na cidade, que envolve a RMN, resultado da inauguração do 
Aeroporto Internacional de São Gonçalo, construído no município de mesmo nome, 
um mês antes da Copa de 2014. O roteiro permeia toda a Zona Norte de Natal e 
se configura numa nova via intraurbana percorrida por turistas, por viajantes 
locais e pelos funcionários do novo aeroporto.

De certa forma, a cidade, que começou na Fortaleza, ao norte da atual 
Zona Leste, no século XVI, encontrou um novo ponto de recomeço no final do 
século XX, ao sul da atual Zona Sul, tendo o Pórtico dos Reis Magos como marco 
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da sua principal porta de entrada e da sua principal atividade econômica, tendo 
em vista a localização dos Aeroportos Internacionais Augusto Severo e do recém 
inaugurado Aeroporto de São Gonçalo (como dito, este último também possui 
acesso pela Zona Norte de Natal) e o fluxo de visitantes que chegam pela BR-101. 

A cidade de Natal, que começou a ser construída em 1598 pelo colonizador 
português, viu no turismo um novo recomeço, um novo caminho para o desenvolvi-
mento econômico e uma real possibilidade de inserção na competição pela atração 
de visitantes e investimentos. Esse roteiro, que aponta para o sul, estabelece um 
caminho, um percurso, que deixa clara uma forma de produção do espaço não mais 
conduzida pelos conflitos sociais ou pela expansão urbana, normatizada ou não 
pelo poder público. É uma produção determinada pela busca de uma nova forma 
de obtenção de rendas, caracterizada pelas inovações na paisagem construída, 
pelo discurso político amparado na busca pelo consenso em torno desses projetos 
e na divulgação midiática.

Há, entretanto, uma aparente, e apenas aparente, discrepância no roteiro que 
aponta para o sul. A Ponte Newton Navarro foi construída na foz do rio Potengi, em 
2007, e faz a ligação dos bairros mais ao norte de Natal, como dito, numa inversão de 
sentido deste roteiro. Mas, se observadas as diretrizes que nortearam a construção 
da Ponte, entende-se que, da mesma forma que as outras construções, a Ponte 
também teve como maiores objetivos o incentivo ao fluxo turístico por meio da 
interligação das praias do litoral oriental do RN, além da evidente valorização da 
desprestigiada Zona Norte. Portanto, apesar de estar numa contramão do roteiro 
proposto, a Ponte, assim como as demais construções, conformam uma linha 
lógica e inequívoca de produção do espaço voltada para a indústria do lazer e da 
cultura, num contexto em que mesmo as atividades aparentemente espontâneas, 
como os passeios turísticos, são regidas pelas leis de mercado, pela especulação 
imobiliária e pelo planejamento estatal. Ressalte-se que a Ponte Newton Navarro 
foi recentemente inserida num outro contexto de desenvolvimento urbano. Desta 
feita, passou a ser uma possibilidade de acesso aos bairros de status e aos bairros 
de recepção ao turista, para aqueles que se deslocam a partir do novo Aeroporto 
de São Gonçalo pelo seu acesso norte. 

Outra discrepância deve ser citada. Embora esteja inserida no roteiro que 
aponta para o sul, por estar localizada num bairro de status e numa das principais 
avenidas da cidade, a Catedral de Natal, a princípio, não poderia ser classificada 
como uma construção criada ou voltada para a espetacularização da cidade, da 
forma que é entendida na presente pesquisa, em que pesem a solução projetual 
adotada e o resultado monumental erigido em concreto protendido. Entretanto, 
pelas suas características, a nova igreja tornou-se uma construção marcante 
em Natal e constitui parte do cenário edificado que proporciona à cidade uma 
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centralidade não só eclesiástica, mas também simbólica. Vista como parte da 
paisagem urbana, a Catedral é uma referência para todos os natalenses e um fator 
de influência na dinâmica imobiliária local, bem como promove uma interferência 
na ocupação e uso do solo, até mesmo pela sua grandiosidade. São aspectos que 
indicam que a Catedral de Natal está inserida no contexto da espetacularização 
urbana da cidade dentro da mais legítima tradição Católica.

A cidade de Natal, que passou a ver uma possibilidade e uma potencialidade 
de inserção no cenário turístico nacional ainda nos anos 1960, com a valorização 
da Fortaleza dos Reis Magos e a construção do Hotel com mesmo nome, se trans-
formou, ao longo das décadas seguintes, para receber os turistas e investidores 
promovendo, inclusive, seus caminhos e percursos intraurbanos, numa tentativa, 
bem sucedida, de conduzir o visitante pelas vias que percorrem os cenários que 
podem e devem ser vislumbrados. 

A gestão urbana pública que, em alguns momentos, associou-se à iniciativa 
privada, promoveu a elaboração de planos estratégicos para a cidade de Natal 
e para sua Região Metropolitana.Entretanto, percebeu-se que a construção de 
monumentos e edificações icônicos, bem como as operações voltadas para as 
restaurações e revitalizações, não estavam previstas nestes planos como uma 
tendência, diretriz ou recomendação, exceto no caso anteriormente citado da 
nova ponte sobre o rio Potengi, incluída mesmo depois de já ter sido introduzida 
como possibilidade pelos poderes públicos. Ao que parece, e à luz dos documentos 
estudados, as decisões foram pautadas por questões conjunturais, talvez por 
oportunismo ou, até mesmo, pelo mero acaso, característica comum de tantos 
municípios brasileiros que não executam seu planejamento ou sequer planejam 
suas ações.

O que se vê, então – observando os limites considerados no escopo do pre-
sente estudo – é uma produção do espaço promovida por ações governamentais 
mediante políticas públicas não previstas nos planos estratégicos abordados neste 
estudo. A reboque dessa produção, e de forma intencional, a iniciativa privada, 
especialmente o capital imobiliário, tratou de se aproveitar dessa produção por 
meio da valorização fundiária e imobiliária gerada pelas novas infraestruturas e 
pelas construções marcantes, ora pela proximidade a essas estruturas, ora pela 
simples e pura especulação imobiliária amparada nas promessas midiáticas de 
um futuro brilhante e de um legado de sonhos. É o que se vê, com mais clareza, 
no caso da construção da Arena das Dunas e todas as repercussões no mercado 
imobiliário do bairro de Lagoa Nova, sítio no qual foi edificada. Ocorreu um 
redesenho, portanto, das ações conservadoras da produção capitalista da cidade 
do e no espaço urbano, que afetaram a paisagem da cidade de Natal e a vida dos 
seus cidadãos, disfarçadas, agora, de ações inovadoras com vistas à produção de 
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ícones urbanos. Tem-se, nesse caso, os resultados de uma produção especulativa 
associada a mais simplória visão política, sem que os fatos sejam gerados como 
fruto de um planejamento a longo prazo nos moldes estabelecidos pelo já clássico 
modelo Catalão do PE para as cidades. 

Aqui, o cerne do fenômeno estudado é a produção de construções icônicas 
dentro de uma lógica capitalista de ocupação do espaço urbano, com as intervenções 
estatais no imobiliário e no fundiário, em busca de uma espetacularização da 
cidade de Natal, sem que tais iniciativas tenham fundamento nos planos estraté-
gicos. Estes planos, ao que parece, não têm nada a ver com os planos estratégicos 
elaborados no exterior. Entende-se que são meros documentos referenciais, sem 
fins práticos de políticas públicas, enquanto os Planos de Barcelona ou Bilbao, por 
exemplo, são planos de ação. Numa paráfrase do que já foi dito anteriormente em 
relação à produção urbanística, observa-se em Natal uma certa “produção flexível 
de objetos icônicos”.Corrobora essa percepção, como já constatado anteriormente, 
a análise do PE voltado para Natal e para o RN, que indica uma não preocupação 
com as grandes operações urbanas voltadas para a construção de obras icônicas. 
Os planos, consequentemente, não direcionam perspectivas de desenvolvimento 
que levem em conta a valorização da arquitetura contemporânea como forma 
de divulgação e atração de capitais ou mesmo como uma maneira de construir 
identidades ou marcas.

Entretanto, e apesar desse não direcionamento dos planos, entende-se que 
Natal, assim como muitas outras cidades no mundo, tem produzido ícones urbanos 
numa tentativa de imprimir uma marca à cidade, com vistas à construção de uma 
identidade associada ao espaço construído. Acredita-se que essa produção, mesmo 
em pequena escala comparativamente a outras metrópoles, atinge a população 
cidadã nos seus anseios, direitos e seu imaginário coletivo. Atinge também aos 
anseios do capital privado, dentro da lógica do mercado, e dos gestores públicos, 
no sentido de produzir monumentos e edificações marcantes, num movimento de 
transformação da metrópole que busca, no capital simbólico, uma via de realização 
de desenvolvimento econômico. Entende-se, portanto, que embora Natal não seja 
uma cidade global, mas sim uma cidade do capitalismo periférico, com caracterís-
ticas de um certo provincialismo cultural e político, possui algumas características 
deste tipo de urbe associadas à produção arquitetônica contemporânea.

A produção destas construções icônicas tem resultado em obras emblemá-
ticas que têm realizado, parcialmente ou no todo, as ambições dos seus patronos. 
Tornaram-se ícones de Natal quer pelas qualidades plástico-formais, quer pelo 
atendimento a determinadas demandas funcionais da cidade, tais como aquelas 
afeitas às questões da mobilidade urbana, por exemplo. São, também, fatores de 
especulação imobiliária, causando a valorização dos imóveis do seu entorno ou 
mesmo o crescimento econômico de regiões administrativas inteiras da cidade. 
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De certa forma, pode-se desconfiar que tais obras tenham impacto nas questões 
político-eleitorais beneficiando os gestores que as patrocinam, no entanto, esta 
é uma afirmação de difícil comprovação por toda a subjetividade que a envolve.

As edificações e monumentos estudados tiveram diferentes diretrizes e 
intenções na sua gênese. As diversas restaurações da Fortaleza dos Reis Magos 
tiveram como justificativas a criação de um cenário alusivo a uma Natal que 
começava a nascer como destino turístico e que percebeu, na velha Fortaleza, um 
bem econômico. A Ponte Newton Navarro foi edificada para permitir uma melhor 
mobilidade urbana ao longo do litoral de Natal e também para estabelecer uma 
ligação entre as duas zonas separadas da cidade pelo rio Potengi. Já a construção 
do Parque da Cidade teve como pretexto a criação de um monumento de grife que 
marcasse a paisagem. Verificou-se que a Catedral foi construída em substituição 
à antiga Igreja Matriz, acanhada diante da cidade que cresceu a passos largos no 
século XX, e que o Pórtico dos Reis Magos foi erigido para marcar a paisagem que 
se descortina à entrada sul de Natal. E, finalmente, a Arena das Dunas nasceu 
de uma vontade de divulgar Natal, internacionalmente, como destino turístico. 

Porém, as construções e restaurações estudadas, no escopo das análises 
estabelecidas, ressalvadas as diferenças e as exceções, possuem traços comuns que 
as definem e que as correlacionam com as categorias analíticas definidas e com 
as abordagens dos autores referenciados. Ou seja, as edificações e monumentos 
estudados, em certa medida:

a. Criaram marcas, uma identidade, para Natal, que definem um traço carac-
terístico da índole turística da cidade;

b. Construíram um cenário de promessas – e realizações – aos visitantes, 
revelador de uma vontade de diferenciação de Natal frente a outros destinos 
turísticos;

c. Apresentaram, à sua época, sofisticação técnica e inovações tecnológicas 
na execução da obra e nos materiais utilizados;

d. Apresentaram exuberância formal e arrojo estrutural na sua concepção e 
na sua execução;

e. Criaram marcas associadas aos seus patronos;

f. Apresentaram a potencialidade de geração de rendas monopolísticas quer 
pela solução plástico-formal adotada, quer pela implantação no sítio urbano;

g. Foram objeto de proselitismo político no intento de converter eleitores e/ou 
fiéis em parceiros, como parte do processo de convencimento e cooptação 
da população;
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h. Tentaram tocar as experiências de alteridade vivenciadas pelos cidadãos, 
principalmente no que se refere ao sentimento de pertencimento ao lugar 
que deve ser compartilhado por todos;

i. Buscaram espetacularizar Natal e tornaram-se ícones e cartões-postais da 
cidade, além de comporem cenários da sua vida cotidiana;

j. Causaram impactos na dinâmica imobiliária do seu entorno ou mesmo em 
todo o bairro onde estão situadas;

k. Revelaram um modo de reprodução capitalista que atua na produção do 
espaço urbano e nas relações sociais, visando, nesta produção, a repetição 
do modelo hegemônico da cidade competitiva.

Finalmente, à luz das categorias analíticas consideradas nas análises das 
edificações e monumentos e à luz dos estudos dos diversos autores referenciados, 
pode-se afirmar que os principais monumentos e edificações icônicos restaurados 
ou construídos na cidade de Natal, considerados nesta pesquisa, estão inseridos 
na produção arquitetônica contemporânea, como meio para fazer crescer a 
competitividade do lugar com vistas à competição interurbana, em conformidade 
com as categorias analíticas definidas no presente estudo.

Entende-se que, ao buscar explicar o fenômeno da produção do espaço 
urbano por meio da construção de edificações e monumentos icônicos, dentro do 
recorte da espetacularização das cidades contemporâneas, este estudo contribui 
para a construção do conhecimento e para o avanço da ciência. Entende-se, 
também, que a construção metodológica que se formulou ao longo da pesquisa, 
com todas as suas nuances e consequências, contribui de forma original para 
que outras investigações, com abordagens similares, possam ser realizadas. Os 
diversos e complexos temas abordados podem e devem ter desdobramentos em 
novos estudos, de onde se conclui que o presente livro é apenas um marco inicial 
de um longo percurso a ser trilhado. Esta pesquisa, que chega às suas conclusões, 
não pretende encerrar o assunto, mas incentivar novas buscas que considerem 
um escopo mais amplo das políticas públicas voltadas à construção da paisagem 
urbana contemporânea.
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Apêndice A: 
Roteiro de perguntas para as entrevistas

ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DA ARQUITETURA ATUANTES EM NATAL

Nome: 

Ano de início da atuação profissional em Natal: 

Esta entrevista tem como objetivo subsidiar a pesquisa COMPETIÇÃO E ÍCONES 
URBANOS - Arquitetura na cidade do sol e mar, que estuda a cidade de Natal e 
suas características arquitetônicas marcantes. 

1. Quais as construções públicas ou privadas, incluindo edifícios, vias, espaços 
públicos, infraestruturas diversas etc., são mais marcantes na cidade de Natal 
(independentemente de suas qualidades construtivas, arquitetônicas e/ou 
urbanísticas)?

2. Quais construções são mais marcantes no que diz respeito à qualidade do 
projeto?

3. Eleja três MARCOS - que podem ser edifícios, monumentos históricos, áreas 
da cidade etc. - mais significativos para a cidade de Natal, ou seja, quais os 
três que melhor representam e identificam a cidade?

4. Quais os seus projetos mais significativos? 

5. Algo mais a declarar?

6. Poderia indicar o nome de três outros arquitetos que poderiam participar 
desta pesquisa?
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Apêndice B: 
 Apresentação dos profissionais da arquitetura 

entrevistados (em ordem alfabética)

André Souza

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, em 2006, e desde então 
mantém escritório de produção de projetos arquitetônicos. Dentre seus projetos 
mais significativos, podem ser citados: a ag. dos Correios (CET) em Nova Descoberta; 
a fábrica de pré-moldados Premocenter e diversos projetos de equipamentos 
urbanos em Martins, RN.

Carlos Ribeiro Dantas

É um dos arquitetos de maior produção em atuação em Natal, desde que 
se graduou em Arquitetura pela UFRN, em 1978. Dos seus mais de 500 projetos, 
podem ser citados: a Escola de Governo do RN, recentemente inaugurada, que 
teve projeto selecionado para a IX Bienal de Arquitetura de São Paulo; a ampliação 
do Centro de Convenções de Natal; o edifício residencial Afonso Pena, marco de 
arrojo estrutural; a sede da TV Cabugi – atual InterTV Cabugi; o Shopping Orla Sul; 
o hotel Pestana Natal e diversos projetos residenciais.

Eugênio Mariano

Graduou-se em Composição Paisagística pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, em 1976, e obteve Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, em 
2003. É Doutorando no programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da UFRN e professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição 
há cerca de 30 anos. Atua, principalmente, nas seguintes áreas: paisagismo, relação 
pessoa-ambiente, cinema e parques urbanos.

Gabriel Monte

Obteve graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, em 2011, e, no 
momento, dá os primeiros passos na carreira. Está engajado no programa Minha 
Casa, Minha Vida (MCMV) do Governo Federal, em Taipu, RN.
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Glênio Leilson

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, em 2004, e desde então 
mantém escritório de produção de projetos arquitetônicos. Dentre seus projetos 
mais significativos, podem ser citados: o condomínio Belle Vision, em Lagoa Nova; 
o condomínio Machado de Assis, em Parnamirim, RN; e participação local no 
projeto do escritório Herzog & de Meuron de um ginásio poliesportivo na escola 
estadual Dinarte Mariz, no bairro de Mãe Luiza.

Gracita Lopes

Formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN em 1984, e desde 
então mantém ininterrupta produção de projetos nas áreas da arquitetura 
residencial e da ambientação de interiores. Seu escritório tem produzido, ao 
longo de quase trinta anos, diversos projetos, tais como: a Casa do Cajueiro, na 
praia de Pirangi do Sul, RN e o restauro de uma residência histórica na cidade 
de Bananeiras, PB.

Helena Trigueiro

Graduada em Arquitetura e Urbanismo em 1988 pela UFRN, tem produzido 
desde então uma grande quantidade de projetos nas áreas da arquitetura e da 
ambientação. Destacam-se: pousadas nas Praias de Touros e Perobas, RN, e a 
ambientação de diversos apartamentos em Natal. É funcionária da Secretaria 
Municipal de Urbanismo de Natal (SEMURB).

Illana Paula

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, em 2005, desenvolve 
em seu escritório projetos residenciais, institucionais e comerciais, tais como: 
a Potiguar Honda, em Touros, RN; e o Colégio Impacto, no bairro da Cidade da 
Esperança.

Lorena Galvão

Graduada em Arquitetura e Urbanismo em 1988 pela UFRN, tem produzido 
desde então uma grande quantidade de projetos nas áreas da arquitetura e da 
ambientação. Destacam-se: pousadas nas Praias de Touros e Perobas, RN, e ambien-
tação de diversos apartamentos em Natal. É funcionária da Secretaria Municipal 
de Urbanismo de Natal (SEMURB), na área da análise de projetos.

Luiz Medeiros

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, em 1991. Desde 
então, desenvolve projetos de arquitetura, especialmente residenciais, de 
restaurantes e escolares. Destacam-se: o Colégio Contemporâneo, unidade 1, 
e o restaurante Grãos.
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Marcelo Tinôco

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo, em 1983, pela Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e obteve o título de 
Doutor em Estruturas Ambientais Urbanas pela mesma Faculdade, em 2001. Hoje 
é professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e do Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade, atuando nas 
áreas de Projeto de Arquitetura e Urbanismo, especialmente nos seguintes temas: 
projeto de arquitetura e projeto urbano, tecnologia e projeto da habitação social. 
Elaborou diversos projetos de arquitetura e urbanização, dentre os quais podem 
ser citados: o calçadão da travessa José Alexandre Garcia, na Ribeira; e o deck 
da Ponta do Morcego, na Praia dos Artistas. Como gestor, promoveu: o concurso 
para reurbanização da Praia de Ponta Negra; e a recuperação das fachadas da rua 
Chile, na Ribeira; entre outras iniciativas. Dentre diversos cargos que ocupou na 
Prefeitura de Natal, destaca-se o de Diretor-Presidente do Instituto de Planejamento 
de Natal (IPLANAT), no período de 1995 a 1996.

Mário Araújo

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, em 1991, e mantém, 
desde então, escritório de projetos de arquitetura e de ambientação de interiores. 
Realizou projetos dos mais diversos tipos, tais como: o Colégio CEI, de Lagoa Nova; 
a academia da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB); e o supermercado Boa 
Esperança, em Parnamirim, RN.

Milene Liberato

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, em 1997. Mantém, 
atualmente, escritório de projetos de arquitetura e ambientação de interiores, que 
tem elaborado diversos projetos residenciais em condomínios na cidade de Natal.

Moacyr Gomes

Graduou-se em Arquitetura pela Faculdade Nacional de Arquitetura da 
Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1954. É 
o arquiteto mais longevo em atuação hoje em Natal. Projetou alguns dos prédios e 
monumentos mais conhecidos e significativos da cidade de Natal e do RN. Dentre 
suas obras mais importantes, devem ser citadas: o estádio João Machado – o 
“Machadão”; o Ginásio Poliesportivo Humberto Nesi – o Machadinho; a Faculdade 
de Odontologia da UFRN; o Pórtico dos Reis Magos (com a colaboração do arquiteto 
Eudes Galvão Montenegro); a sede da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil); 
a Biblioteca Pública Estadual Luís da Câmara Cascudo; o Centro Administrativo 
do Governo do RN (em parceria com o arquiteto Ubirajara Galvão); o edifício 
Barão do Rio Branco; e o edifício sede do Departamento Estadual de Estrada de 
Rodagens  (DER/RN) (em parceria com os arquitetos Daniel Holanda e João Maurício).  
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Ocupou os cargos de Secretário de Planejamento Urbano de Natal (1971-1974) e 
de Presidente do Instituto de Planejamento de Natal (IPLANAT), no período de 
1997 a 1999.

Nelson Araújo

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN em 1980. Seu escritório 
produz projetos de arquitetura nas áreas residencial, de clínicas médicas e comer-
cial. Dentre seus projetos, elaborados em mais de 30 anos de atuação, destacam-se: 
condomínios residenciais Alphaville Natal e Bosque dos Poetas; a Nefron Clínica e o 
Instituto de Onco-Hematologia; o Shopping 10 e a sede do escritório Advogados RN.

Rachel Condorelli

Obteve Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, em 1993, e desde 
então mantém escritório de projetos arquitetônicos e de ambientação de interiores. 
Já produziu diversos projetos residenciais, comerciais e na área da hotelaria.

Renato de Medeiros

Obteve Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN em 2003. 
Atualmente é professor substituto no Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
UFRN e Doutorando no programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da mesma universidade. Atua no mercado local executando projetos de cunho 
residencial e institucional.

Verônica Lima

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, é professora do Curso 
de Arquitetura da mesma universidade e tem Doutorado em Desenho Urbano pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Vicente Vitoriano

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN em 1979, e tem Mestrado 
e Doutorado em Educação pela mesma instituição. É professor dos cursos de Artes 
Visuais e Design da UFRN, com mais de 30 anos de atuação em sala de aulas. Artista 
plástico consagrado em Natal, atua nas áreas do ensino de arte, crítica de arte, 
artes visuais e história da arte.
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Apêndice C: 
Governadores do Rio Grande do 

Norte e prefeitos de Natal 

GOVERNADORES
(1961 a 2014)

PERÍODO 
DA GESTÃO

PREFEITOS
(1989 a 2014)

PERÍODO DA 
GESTÃO

Aluízio Alves 1961-1966 Garibaldi Alves Filho 1986-1988
Walfredo Dantas Gurgel 1966-1971 Wilma Maria de Faria 1989-1992

José Cortez Pereira de Araújo 1971-1975 Aldo Tinôco 1993-1996
Tarcísio de Vasconcelos Maia 1975-1979 Wilma Maria de Faria 1997-2002

Lavoisier Maia Sobrinho 1979-1983 Carlos Eduardo Alves 2002-2008
José Agripino Maia 1983-1986 Micarla de Souza 2009-2012

Radir Pereira de Araújo 1986-1987 Paulinho Freire (interino) 01/11/12 a 
13/12/12

Geraldo José de Melo 1987-1991 Ney Lopes Júnior (interino) 13/12/12 a 
24/12/12

José Agripino Maia 1991-1994 vacância 24/12/12 a 
26/12/12

Vivaldo Costa 1994-1995 Ney Lopes Júnior (interino) 26/12/12 a 
31/12/12

Garibaldi Alves Filho 1995-1999 Carlos Eduardo Alves 2013→
Garibaldi Alves Filho 1999-2002

Fernando Antônio da C. Freire 2002-2003
Wilma Maria de Faria 2003-2007
Wilma Maria de Faria 2007-2010

Iberê P. Ferreira de Souza 2010-2011
Rosalba Ciarlini Rosado 2011→



Este livro foi projetado pela equipe editorial da Editora 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.




