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“Todo homem tem direito ao respeito aos testemunhos autênticos que expressam sua identidade 

cultural no conjunto da grande família humana; tem direito a conhecer seu patrimônio e o dos 

outros; tem direito a uma boa utilização do patrimônio; tem direito de participar das decisões 

que afetam o patrimônio e os valores culturais nele representados e tem direito de se associar 

para a defesa  e pela valorização do patrimônio.” 

 

Declaração Universal dos Direitos do Homem - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(Icomos, 1998). 
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Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a especificidade da participação dos atores sociais da Vila de 
Nazaré no processo decisório com relação ao uso da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré como atração 
turística. Foi utilizado o método  de aferição da qualidade da participação dos agentes envolvidos em 
mecanismos de gestão democrática do desenvolvimento local. Foram analisados dados extraídos de 
fontes documentais  e as entrevistas realizadas com os atores sociais envolvidos. 
Após a análise dos dados, foi possível observar que o perfil de participação dos atores sociais envolvidos 
na tomada de decisões, descaracteriza o patrimônio histórico e compromete adversamente o fomento do 
turismo sustentável com base local. 

 
 

Abstract 
 
This study had the objective of analizing the especification of the social agent’s participation of the social 
agents' participation of Nazareth Village in the decisive process related to the use of Nossa Senhora de 
Nazareth Church as a touristy attraction It was used the method of measuring the quality of the agents' 
participation who were involved in mechanisms of democratic administration of the local development. 
Documental sources and interviews with social agents were analyzed in this method. After the data 
analysis, it was possible to observe that the profile of the social agents' participation involved in the 
decisions taking, uncharacterizes the historical patrimony and implicates adversely the fomentation of the 
maintainable tourism with local base. 
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Introdução 
 
Este estudo foi “desenhado” para analisar a especificidade da participação dos atores sociais da 

Vila de Nazaré no processo decisório com relação ao uso da Igreja Nossa Senhora de Nazaré 

como atração turística. 

 

Em nosso caso, tomamos como base o uso da atração turística relacionada à tomada de decisões e 

fizemos uma leitura desse processo baseada nas premissas do turismo sustentável. 

 

A Igreja de Nossa Senhora de Nazaré representa um patrimônio de relevante expressão histórico-

cultural não só para o município do Cabo de Santo Agostinho e o estado de Pernambuco, mas 

também para o país. Entretanto, seu uso como atração turística não está sendo adequado às 

premissas básicas do turismo sustentável, inclusive  causando impactos de ordem negativa  como 

a descaracterização do patrimônio. 

 

Compreendemos que as atrações turísticas  representam  a base sobre a qual  se fundamenta 

qualquer política  para o desenvolvimento  do turismo sustentável.  À vista disso, enfatizamos 

que o turismo sustentável  é sedimentado em princípios como o da responsabilidade  histórico-

social que ultrapassa  o viés econômico da atividade turística. Em outras palavras, o turismo 

precisa se responsabilizar  por diversos fatores como o da distribuição  mais justa  de recursos em 

uma base global, bem como assumir uma posição mais ativa  no processo político, seja em países 

individuais  ou bases globais e, em especial, compreender e valorizar  a diversidade histórico-

cultural e natural do mundo. Só assim o turismo poderá promover  o desenvolvimento 

sustentável. 

 

A partir desse contexto, identificamos como  proposta central  desta pesquisa a verificação  do 

perfil de participação dos atores sociais da Vila de Nazaré no processo decisório referente ao uso 

da Igreja Nossa Senhora de Nazaré como atração turística. 

 

Ressaltamos que uma possível resposta ao problema acima mencionado está relacionada à falta 

de participação adequada dos atores sociais da Vila de Nazaré na tomada de decisões, a qual 

contribui para a descaracterização do patrimônio histórico-cultural Igreja da Nossa Senhora de 
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Nazaré, utilizado como atração turística, desfavorecendo a sustentabilidade da atividade turística 

baseada nas premissas básicas do turismo sustentável. 

 

Para tanto, fez-se necessário fundamentar a pesquisa , objetivando solidificar o objetivo proposto, 

bem como as conclusões extraídas. Desta forma, a revisão literária proporcionou a observação de 

cinco pontos-chave primordiais na elucidação da questão central: a) políticas públicas para o 

turismo; b) turismo sustentável; c) visão sistêmica do turismo; d) atração turística e e) processo 

decisório. 

 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa e descritivo-analítica. Aplicamos o modelo 

metodológico sugerido pelo Professor Luis de La Mora: a aferição da qualidade da participação  

dos agentes envolvidos em mecanismos de gestão democrática do desenvolvimento local; 

buscando compreender o processo decisório em relação ao uso turístico da Igreja Nossa Senhora 

de Nazaré. 

 

Acreditamos que esta pesquisa, a posteriori, será uma ferramenta para a área acadêmica de 

turismo e para todos os atores sociais envolvidos com o desenvolvimento turístico de uma 

localidade.  

 

Para a academia, apresentamos este trabalho no intuito de adicionar aos conhecimentos já 

existentes, uma nova leitura pertinente à gestão do turismo e de auxiliar em novas produções 

científicas de turismo no país. 

 

Afora este motivo, como já foi citado anteriormente, este estudo de caso apresenta fatos e 

discussões que podem beneficiar a gestão pública do turismo, pontuando alternativas ou uma 

nova leitura referente ao processo decisório de uso de uma atração turística. 

 

Do ponto de vista social, compreendemos que toda pesquisa científica tem como uma das 

responsabilidades ser um instrumento para a melhoria de qualidade de vida humana; nesse caso, 

como seguimos as premissas básicas do turismo sustentável, acreditamos  na contribuição social 

em relação a uma melhor distribuição de renda entre os atores sociais envolvidos , os quais vão 

desde órgãos governamentais até a comunidade local, esta, por sua vez, constituída de pessoas 



 
3

dignas de uma vida saudável e de participar democraticamente nas tomadas de decisões que 

interferem direta ou indiretamente em seu “modus vivendi”. 

 

Igualmente importante é também a contribuição propiciada à pesquisadora, que , por estar  

envolvida diretamente com a pesquisa, obteve  crescimento profissional e pessoal. 

 

Enfim, teríamos uma gama de motivos  ainda a serem expostos, no entanto, acreditamos ser 

possível observá-los ao longo do trabalho ora desenvolvido. É importante salientar, entretanto, 

que nenhuma pesquisa científica apresenta-se  completamente absoluta; há limitações. Esta, 

portanto, não foge a esse padrão. 

 

Sendo assim, notamos que uma primeira limitação refere-se à pesquisadora que, de qualquer 

forma, interfere no ambiente de pesquisa, embora tente sempre a imparcialidade algo bastante 

difícil devido ao envolvimento e à decisão de pesquisar determinado assunto. Outra encontrada, 

foi  a pouca disponibilidade de informações sobre o objeto de estudo. Uma  terceira limitação 

foram as dificuldades na coleta de dados devido aos obstáculos postos  por alguns entrevistados  

que, por motivos  diversos, não facilitaram a pesquisa. 

Apesar dessas limitações  e de outras não citadas, acreditamos que concluímos a pesquisa 

satisfatoriamente. 
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1 Aspectos Históricos da Igreja Nossa Senhora de Nazaré e do 

Município Cabo de Santo Agostinho -PE 
 

A Igreja de Nossa Senhora de Nazaré está localizada  dentro do Parque Metropolitano Armando 

Holanda Cavalcante -PMAHC,  no município do Cabo de Santo Agostinho, litoral sul do Estado 

de Pernambuco. Para uma melhor compreensão do objeto de estudo, descrevermos, a seguir, o  

seu contexto.  

 

O município do Cabo de Santo Agostinho está incluso no território da mesorregião do Recife, 

exposto, dentre outras coisas,  à influência direta  da dinâmica da atividade turística globalizada. 

O Aeroporto Internacional dos Guararapes , o pólo hoteleiro da capital pernambucana, bem como 

os hotéis de lazer constituem parte dessa atividade. 

 

O município dista 34 Km do Recife e o seu acesso é feito pelas rodovias BR101, PE60 e PE28; 

tem 445Km2 de área total, com uma população residente de 153.000 habitantes1; sendo ainda 

considerado  “Município Turístico- MT2” , detém uma potencialidade turística bastante 

diversificada. 

 

É bastante justificável a sua importância reconhecida enquanto município, dado às suas belezas 

naturais e histórico-culturais.  

 

No início do século XVI, a navegação marítima assumiu  dimensão mundial e o município do 

Cabo de Santo Agostinho tornou-se referência obrigatória para aqueles que se utilizavam das 

correntes marítimas a fim de atingir o continente africano ou dele retornar, pois o seu acidente 

geográfico, também denominado de Cabo de Santo Agostinho, foi considerado ponto extremo 

oriental das Américas, tendo, no período de colonização e do concorrido comércio açucareiro , 

assumido ponto estratégico na defesa da costa brasileira; sendo assim, uma área bastante 

disputada entre portugueses e holandeses. 

 

Diante dos fatos ora descritos, houve uma alternância de posses, de onde surgiram edificações 

militares e religiosas destacáveis, como a Igreja Nossa Senhora de Nazaré e as ruínas do seu 

convento, o Forte Castelo do Mar, a Bateria de São Jorge, dentre outros. 

1 Dados fornecidos pela Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho/2001; 
2 Àquele consolidado, determinante de um turismo efetivo, capaz de gerar deslocamentos e estados de fluxo permanentes – 

DN no 417 de 13.12.2000 – EMBRATUR.
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Devido aos aspectos históricos, geográficos e culturais, o município do Cabo de Santo Agostinho, 

reconhecidamente detentor de um rico sítio natural e cultural, conseqüentemente, relevante 

potencial turístico do Estado de Pernambuco, levou o governo do Estado a desapropriar a área 

especificamente do acidente geográfico Cabo de Santo Agostinho, no ano de 1979, para 

posteriormente ser destinada à implantação de um parque metropolitano. 

 

Segundo a FIDEM, o conjunto de informações e documentação legal sobre o processo de 

transformação da área do Cabo de Santo Agostinho em Parque Metropolitano constitui parte do 

Dossiê Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti e do Plano Diretor de Preservação e 

Revitalização do Cabo de Santo Agostinho, Vila de Nazaré e Povoados de Gaibu e Suape. 

 

Partindo da análise dos documentos supracitados, podemos descrever, cronologicamente, o 

desenrolar da criação do Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcante- PMAHC. É o que 

faremos adiante.  

 

Em 1975, o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Recife- PDI/RMR, 

observou  a necessidade  de um Plano de Preservação Ambiental Urbana com ênfase nas áreas  

históricas. Dentre várias áreas, foi destacada a do município do Cabo de Santo Agostinho onde 

está a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e as ruínas do seu convento, as quais  já se encontravam 

tombadas pelo IPHAN, desde 1961. 

 

No ano de 1978, o Plano de Preservação  dos Sítios  Históricos  da Região Metropolitana  do 

Recife – PPSH/RMR define o Sítio Histórico  Cabo de Santo Agostinho e, no ano de 1979, foi 

criado, pelo Decreto nº.5554 de 06/02/79, o Parque Metropolitano de Santo Agostinho e também, 

pelo Decreto nº 5765 de 15/02/79, foi modificado seu nome  para Parque  Metropolitano 

Armando Holanda Cavalcante. 

 

Em 1980, foram elaborados  o Plano Diretor  do Sistema de Parques Metropolitanos, pela FIDEM 

e o Plano de Preservação  e Revitalização  do Cabo de Santo Agostinho, Vila de Nazaré e 

povoados de Gaibu e Suape, por consultores contratados pela FUNDARPE e pela Empresa 

Suape; em 1983, a área do Parque  foi  considerada  Zona de Proteção Cultural, como parte das 

normas de Uso do Solo do Complexo Industrial e Portuário de Suape, aprovado em Decreto  nº 

8447 de 02/3/83 e, ainda  nesse mesmo ano, foi lançado o Edital de Tombamento do Sítio 
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Histórico do Cabo de Santo Agostinho, o qual foi homologado dez anos depois  pelo Decreto nº 

17070 de 16/11/93. 

 

Ressaltamos que em 1989, a Empresa  Suape  aprovou  a Permissão  de Uso de Bem Imóvel a 

título oneroso, pelo prazo de 99 anos, de uma área de 117ha, denominada Propriedade Tiriri, ao 

grupo empreendedor  do Hotel de Suape, hoje denominado de Blue Tree Park Resort do Cabo de 

Santo Agostinho; a contrapartida está baseada na restauração dos prédios públicos, equipamentos 

e monumentos históricos, como também, na preservação  do meio ambiente do Parque por igual 

período, além do ônus pela vigilância , impostos e taxas incidentes sobre a área total. 

 

No ano de 1997, em reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMR, . a Prefeitura do 

Município do Cabo de Santo Agostinho propôs a criação  de um Conselho Gestor do Parque. A 

proposta foi desenvolvida e concluída devido à necessidade  de se rever o Plano Diretor  de 

Preservação e Revitalização do Parque de Santo Agostinho, elaborado há dezoito anos, sendo 

concluída em abril de 2000. 

 

 En la punta  del Cabo esta uma ermyta que parese  vela branca 

(FUNDARPE,1993). 

 

Esta afirmação foi feita pelo piloto português Mateus Jorge, em seus escritos denominados 

“Derrottero”, datados do final do século XVI quando, segundo documentos oficiais, foi erguida a 

Ermida de Nossa Senhora de Nazaré. 

 

Dessa forma, podemos observar  que a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré está inserida  no sítio 

histórico  do Cabo, sendo possuidora  de uma  inegável  importância  para o nosso Estado e para 

o país. Podemos, ainda, comprovar tal fato quando o historiador José Antônio Gonsalves de 

Mello, em seus relatos sobre o Cabo de Santo Agostinho, faz alusão à igreja, baseado em estudos 

e descrições realizados por um famoso piloto e cosmógrafo-mor do Reino de Portugal, Manuel de 

Figueiredo, no seu Exame de Pilotos ( Lisboa,1614): 

 

                O Cabo de Santo Agostinho de longe se faz como uma terra delgada comprida, que vai 

direita ao mar e faz por cima  algumas quebradas pequenas, e faz na ponta um morrozinho que 

parece um ilhéu redondo, mas tudo é terra de  dito Cabo e lança este morro uma ponta aguda ao 
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mar que parece focinho de toninha e fazendo o tempo claro vereis nele no mais alto, em uma 

terra  chã, uma casa branquejar, que é a Igreja Nossa Senhora de Nazaré.(FUNDARPE,1993) 

 

Salientamos que não é sabida a data exata da construção  da igreja, embora além dos relatos  do 

piloto cosmógrafo-mor , há uma outra informação oriunda de um diário de bordo de um 

navegador holandês, em 1623:  

 

               Na planície  vizinha está a igreja  que os portugueses  chamam  de Nossa Senhora de 

Nazaré. Em dias claros esta igrejinha toda branca brilha  do mar à distância de 4 léguas. 

Quando a igreja  fica a seu sudoeste, o litoral  de Olinda  aparece  como se as árvores saíssem 

de dentro d`água. (FUNDARPE,1993) 

 

Com relação ao responsável pela fundação da igreja, há duas versões. A primeira delas é do 

historiador Pereira da Costa afirmando ser o fundador da igreja o senhor Pedro Dias Fonseca, 

proprietário do Engenho Salgado, onde ela está inserida, tendo sido construída em 1640 “ fundou 

uma capela sob a invocação de Nossa Senhora  de Nazaré no Cabo de Santo 

Agostinho”.(FUNDARPE,1993) 

  

Este autor, posteriormente, corrige sua própria informação em seus “ Anais Pernambucanos”, 

quando cita a construção da igreja em 1632, mesmo ano em que foi erguido o Forte de mesmo 

nome em seu entorno. 

 

A segunda versão, datada do princípio da segunda metade do século XVII, feita pelo Padre 

Dionísio de Carli, missionário capuchinho italiano, em suas memórias de viagem que constam em 

livro publicado em 1674, relata  sua passagem pelo nosso Estado, onde ficou por alguns meses; 

nesse relato,faz uma narração a partir do momento em que o navio onde viajava aportou  no 

litoral pernambucano: 

 

                 passant devant Notre Dame de Nazareth nous la saluâmes de trois Ave Maria  et d’une 

triple  décharge de notre cânon. L´église n`est qu`á cinq milles de la ville de Pernambuco. Prés 

de la, Francis de Brito, un noble portugais, voyageant avant que l´église ne soit construite, bom 

seigneur qui avait une dévotion spéciale pour la Vierge bénie, recontra une pauvre  femme vêtue  

de blanc, um enfant dans le bras et qui lui demanda humblement l´aumône. Il  mit la main à la  
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poche et lui donna um ducat. Et tandis qu´il lui donnait, le visage de la femme lui sembla tout 

changé. Brito continuant son chemin, tout a fait surpris de ce qu´il avait vu, se retourna plusieurs 

fois pour voir  la personne que lui avait ainsi gagné lê coeur. Mais bien que ce fut une plaine  

nue, ou la visibilité était totale, il ne put  jamais revoir a belle mendiante . Insatisfait , il retourna 

à la l’endroit ou il avait laissé son aumône et sespensées et trouva seulement l’empreinte de deux  

pieds sur lê sol; ce que lui fit conlures que la pauvre femme était la Saint Vierge . Il érigea à 

l´endroit méme une église em l´honneur de la tres Ste. Vierge la dotant d´une revenu et de 

chapelains d´une maniére digne de lui.(FUNDARPE,1993) 

 

Há também a descrição feita por Frei Agostinho de Santa Maria. Em seu Santuário Mariano, 

publicado em 1722, diz que ali se   edificou pelos anos de 1627 uma capelinha de abóbada . e 

sobre ela levantaram  uma pequena torre com um coréucheu ,para que servisse de sinal ou 

marco aos navegantes”, e ainda, “ este porto deram  nome do Pontal de Nazaré sem dúvida por 

um grande rochedo, que se despenha no mar, muito semelhante ao promoutório  e Sítio de Nossa 

Senhora de Nazaré junto à villa  da Perdeneira, coutos de Alcobaça.(FUNDARPE,1993). 

 

Embora não conste a certeza de dedicação dessa ermida  à Rainha dos Anjos Maria Santíssima  

consta que depois de pouco tempo chegou àquelas partes um ermitão com o objetivo de pedir 

esmolas para Nossa Senhora de Nazaré, santuário de grande veneração junto à referida Vila de 

Perdeneira; este ermitão levou consigo uma imagem de Nazaré da Vila de Perdeneira, com a qual  

pedia esmolas e achando aque1a ermida, colocou nela a imagem da Senhora que levava, 

afirmando ser aquele sítio um verdadeiro retrato da Nossa Senhora de Nazaré de Portugal. Aquele 

tal ermitão podia bem ser fingido e ser algum anjo que a Senhora mandou àquele sítio. Frei 

Agostinho passa a descrever a imagem de Nossa Senhora de Nazaré da sua igreja do Cabo de 

Santo Agostinho :  

 

 é esta Santíssima Imagem de roca, e de vestidos. A sua altura são três palmos; não tem menino 

nos braços mas é de majestosa presença e de grande formosura. 

 

Sendo assim, segundo a FUNDARPE(1993), as informações relativas à igreja, embasadas no 

relato do piloto e o exame arquitetônico realizado no monumento, comprovam que a igreja já 

existia no final do século XVI, embora não possamos afirmar  quem foi seu fundador. 
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Outro aspecto histórico da igreja é o retorno ao culto católico após a Insurreição Pernambucana e, 

em 1648, na segunda oitava de Natal, houve a celebração da Festa de Nossa Senhora de Nazaré, 

sendo o sermão, pregado naquele dia, publicado em folheto na  cidade de Lisboa no ano seguinte. 

 

Ainda segundo o levantamento arquitetônico da igreja, só em 1679 foi terminada sua ampliação , 

conclusão retirada a partir  de análise da porta de entrada principal (1597). Acredita-se que a 

única peça da época é a capela-mor atual. 

 

Em 1687, os religiosos carmelitas foram agraciados com a doação da capela e das terras do 

oiteiro na extensão de meia légua. Essa doação foi feita pelas netas do suposto fundador da igreja, 

Pedro Dias da Fonseca. Sendo assim, a partir desse momento, os carmelitas passaram a ser os 

proprietários da igreja e das terras em seu entorno. 

 

Em 1692, foi iniciada a construção do convento ao lado norte; no entanto, a construção só foi 

concluída em 1731, comprovada por uma inscrição  latina em forma poética , gravada numa 

pedra existente no corredor  que vai  ter à sacristia da igreja . A inscrição foi traduzida pelo 

Provincial da Ordem Carmelitana do Recife, Frei Sebastião Boerkamp: 

 

               Em 15 de outubro do ano de 1731 foi concluída esta obra sendo  preposto Luís a quem 

a Virgem- mãe da Purificação deu o agnome. Então, ao mesmo tempo, Manuel que tem o 

cognome Ângelo lhe era, com seus conselhos últimos , assistente dedicado.(FUNDARPE,1993) 

 

Os bens do convento foram inventariados no ano de 1764, dentre eles destacam-se alfaias de 

“ouro e prata”.É sabido que neste ano, moravam, no local, dezoito religiosos .  

 

Logo após a sua fundação, o Convento de Nossa Senhora de Nazaré do Cabo passou a ser 

subordinado à Província Carmelitana da Bahia , pois no final do século XVII, surgiu a Reforma 

Turônica , provavelmente  originária da província de Thuron na França. Essa reforma 

caracterizava novas regras  de observância  religiosa escrita por Santa Tereza de Jesus, entretanto, 

essas novas regras não foram aceitas por todos os conventos da ordem Pernambuco se destacou 

pela discordância, tornando-se, então, dependente da jurisdição da casa capitular baiana , que 

também, não adotou as novas regras, ficando sob a tutela desta casa os conventos de Olinda e de 

Nazaré.  
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Embora os carmelitas tenham optado por continuar com as antigas regras de observância, 

atrelados à casa capitular baiana, houve  um lado negativo dessa decisão, pois, às dificuldades em 

manter religiosos no convento foi adicionada  a ausência de verba como podemos ver na citação 

seguinte: 

 

  (...)não tinha rendas certas, vivendo de esmolas, missas e ofícios (FUNDARPE,1993). 

 

As dificuldades foram aumentando e chegaram ao auge quando, em meados do século XIX, foi 

promulgada uma lei que proibia a admissão de noviços nas ordens religiosas do Império; sendo 

assim, o convento não tinha como preencher as “lacunas” deixadas em sua comunidade com a 

morte dos religiosos, chegando ao ponto de restarem apenas  dois religiosos velhos e 

inválidos(FUNDARPE,1993). Em 1859, foi reeleito o último superior do convento; só que logo o 

abandonou quando se viu sozinho, como cita a história dos carmelitas :vendo-se isolado, sem o 

confortável  auxílio de um companheiro e sem meios  para sua própria subsistência, não 

podendo  suportar  tão angustiosa situação exonerou-se  de seu cargo e resolveu afinal 

abandonar o convento.(FUNDARPE,1993) 

 

O convento, portanto, ficou despovoado, o que, conseqüentemente , o transformou em ruínas. 

Apesar disso, ainda há registro feito por um visitante em 1938, quando observou o outro uso :“da 

ruína escapou apenas uma das séries  laterais  das arcadas do claustro e duas dependências, que 

foram aproveitadas até há bem pouco tempo, para instalação e funcionamento do telégrafo.” 

Houve a conservação dessas duas dependências  e o IPHAN já promoveu obras na igreja e no 

convento preservando as ruínas do claustro e alguns cômodos que com ele se comunicam. 

 

A Igreja de Nossa Senhora de Nazaré não foi tão agraciada assim, pois os moradores da  Vila é 

que tentavam cuidar e, por diversas vezes, custearam reparos  necessários. Até que, em 1872, 

Paulino Pires Falcão, então proprietário do Engenho Massangana, realizou obras na igreja 

consideradas de grande importância .Registra-se, ainda, que o cemitério foi construído ao lado da 

Igreja em 1871. 

 

Diante do exposto, observamos e compreendemos, através  de um histórico tão rico, que a Igreja 

de Nossa Senhora de Nazaré, também usada como Forte de mesmo nome, é um patrimônio 

presente de forma marcante na história do nosso país; é citada pelos mais diversos autores que 
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vão desde militares até religiosos numa bela contradição cheia de nuances, inclusive é um dos 

primeiros monumentos tombados em nível federal, conforme registro do IPHAN e tem como 

bens tombados o Convento do Carmo de Nazaré e a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no 

processo de tombamento no 458 no Livro de Belas Artes, fls.85, em 06.07.1961. 

 

Desde a década de 60, a Igreja Nossa Senhora de Nazaré é uma atração turística. No entanto, até 

o presente, não foram observadas propostas de utilização turística com base no turismo 

sustentável .  

 

Portanto, a ausência de propostas de uso turístico adequado vem gerando conflitos entre os 

órgãos públicos gestores do espaço, o trade turístico local, a comunidade e a igreja; que 

constituem os atores sociais envolvidos no processo decisório. 
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2. Os Atores Sociais Envolvidos na Cena Local 
 

Os atores sociais envolvidos no processo decisório em relação ao uso da Igreja de Nossa Senhora 

de Nazaré são órgãos públicos de níveis federal, estadual e municipal, associações de classe e 

entidade religiosa. Portanto, faz-se necessário descrevê-los de forma sucinta, objetivando um 

melhor entendimento do processo estudado. Salientamos que a descrição dos atores será  na 

ordem cronológica dos acontecimentos historiados no capítulo anterior. 

 

Em primeiro lugar, encontramos a Ordem dos Carmelitas do Brasil, representada pela Província 

Carmelitana Pernambucana. Este ator é o proprietário da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e 

das Ruínas do Convento desde 1687, conforme dados históricos. Constituindo-se, assim, num dos 

responsáveis pelo uso, preservação e manutenção do patrimônio  histórico em questão. 

 

O segundo ator social é o IPHAN, pois, conforme processo de tombamento registrado no mesmo 

e mencionado no item anterior, data de 1961. Desde à época até os dias atuais, este órgão já foi 

executor, ou seja, promoveu obras de restauro e manutenção na igreja em questão, mas, 

atualmente, é apenas um órgão fiscalizador e orientador no tocante à restauração de bens móveis 

e imóveis.  

 

A Empresa Suape- Complexo Industrial e Portuário de Suape -  representa o terceiro ator social. 

É o ator proprietário das terras do PMAHC , onde a igreja e as ruínas em questão estão 

localizadas . 

 

A FUNDARPE é o órgão estadual responsável pelo processo de tombamento em nível estadual 

da área do PMAHC. Sua função é de ser um órgão orientador e fiscalizador dos processos de 

tombamento, restauração, uso e preservação de patrimônios públicos em Pernambuco. 

 

O FUNCEF é um fundo de pensão federal que surge como ator social envolvido no processo. 

Trata-se de um órgão investidor; portanto, objetiva especialmente o retorno financeiro de suas 

aplicações. Atualmente, é o gestor do Blue Tree Park Resort Hotel Cabo de Santo Agostinho e 

tem área do PMAHC cedida pela Empresa de Suape através de um contrato de Permissão de Uso 

de Bem Imóvel , a Título Oneroso e Outros Pactos. Este contrato tem validade de 99 anos e foi 
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assinado em 30.11.1990. O FUNCEF , conforme cláusulas contratuais, seria, atualmente, o ator 

responsável pela gestão do PMAHC , dotando-o de toda infra-estrutura básica e turística 

necessária, bem como toda intervenção de preservação e manutenção dos patrimônios históricos e 

naturais pertencentes à área do parque.  

 

A FIDEM é o órgão estadual que tem como atribuição principal elaborar o planejamento 

estratégico pertinente ao desenvolvimento urbano dos municípios pernambucanos. Participa do 

processo em estudo, desde a criação do PMAHC, em 1980, tendo sido responsável  pela 

elaboração de um diagnóstico e planejamento estratégico  para o PMAHC, este último, 

desenvolvido em parceria com a FUNDARPE, FADE E O CPRH; estes documentos foram 

solicitados pela FUNCEF, e já estão concluídos, sendo a última versão entregue no ano de 2000 

ao ator solicitante. 

 

A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho- PMCSA representa um ator social  

relevante por ser a administração municipal uma das mais interessadas e responsáveis pelo  

crescimento  e desenvolvimento do município. Ela está inserida diretamente nesse processo, 

através da Secretaria de Planejamento, desde de 1997, quando, em reunião do Conselho de 

Desenvolvimento da Região  Metropolitana do Recife, promovida pela FIDEM, levantou a 

necessidade  de revisão e atualização do Plano Diretor  de Preservação e Revitalização do então 

Parque de Santo Agostinho, denominado atualmente de PMAHC e, posteriormente, sugeriu ficar 

como órgão responsável pela gestão do parque, ressalvando a necessidade de resolução do 

contrato existente entre a Empresa Suape e a FUNCEF. 

 

A Associação de Moradores de Nazaré está inserida nesse contexto, desde a criação do PMAHC, 

e, de alguma forma, participou  de reuniões moderadas pela FIDEM no momento em que foram 

atualizados dados do Plano Diretor supracitado. Esta associação tem como principal atribuição 

ser, de forma legítima, representante dos moradores da Vila de Nazaré e participar de forma 

ativa, de toda e qualquer decisão que possa interferir  positiva ou negativamente na qualidade de 

vida da comunidade. 

 

A senhora Oneida Tibúrcio é uma antiga moradora da Vila de Nazaré e constitui um ator social 

marcante, pois, além de ser uma formadora de opinião em sua comunidade , há anos está 

responsável pela  manutenção da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e por suas festividades 
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religiosas , bem como, pela manutenção da igreja aberta, diariamente, para visitação de turistas. 

Tal responsabilidade foi dada de forma extra oficial pelos carmelitas, uma vez que os mesmos 

não moram no local, apenas celebram missas e batizados nos finais de semana. Atualmente, ela 

faz parte do Conselho Municipal de Cultura – segmento de patrimônio histórico - representando a 

igreja e outros monumentos; além do mais, é monitora municipal de turismo através do Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo- PNMT- EMBRATUR. Apesar de tudo isso, faz-se 

mister informar que todo seu trabalho é realizado de forma voluntária. 

 

O Ministério Público do Estado de Pernambuco - Promotoria de Justiça Cível da Comarca de 

Cabo de Santo Agostinho- representa o último ator, cronologicamente falando, a entrar no 

processo decisório em questão. Este órgão estadual passou a participar, efetivamente , através  do 

Procedimento de Investigação Preliminar nº. 002/98, instaurado em 27 de abril de 1998, o qual 

investiga denúncias de degradação do complexo ecológico  existente no parque , bem como todo 

o processo de contrato existente e já mencionado no histórico do PMAHC. Atualmente, este 

processo ainda está em aberto. 
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3 Fundamentos Teóricos Utilizados na Tomada de Decisões  sobre o 

Uso Turístico da Igreja 
 

No final do século XX, houve um processo de urbanização quando as pessoas passaram a ter 

aspirações e necessidades de lazer, muitas vezes induzidas a sair da cidade pela idéia do “caos 

urbano”, da cidade infernal e, simultaneamente ligado a esse fato, o aumento do tempo livre em 

relação às horas trabalhadas, propiciando, dentre outras coisas, o desenvolvimento do turismo que 

surgia como uma das melhores possibilidades de extravasar o estresse urbano. 

 

Por sua vez, o turismo tornou-se um dos setores mais significativos e dinâmicos do mundo atual, 

pois, quando alcança um nível elevado de desenvolvimento, pode servir como base econômica 

para uma região ou um local, requerendo especial atenção para os mais diversos impactos que 

provoca. 

 

Conforme Leiper apud Cooper(2001), o turismo pode ser pensado como sendo uma gama de 

indivíduos, empresas, organizações e lugares que se combinam, de alguma forma, para 

proporcionar uma experiência de viagem, pois, relaciona-se  à fuga de tensões e estresse, criando 

uma movimentação de pessoas que causam transformações nas localidades onde ele acontece. 

 

Portanto, para avaliarmos o crescimento sustentável do turismo de um determinado local, 

necessitamos considerar, dentre outros aspectos, o uso das atrações turísticas e seu entorno 

imediato, devido ao fato do turismo como atividade ocupar o espaço geográfico, exigindo 

construção de infra-estrutura, utilização das atrações ou recursos turísticos, integração da 

população nativa. Caso não haja planejamento e gestão do turismo adequado, o mesmo passará a 

ser visto como espoliador de destinações turísticas, ou seja, contribuirá para a degradação não só 

do ambiente natural mas também do ambiente sócio-econômico e cultural, seja ele construído ou 

não, que inviabiliza o seu crescimento baseado nas premissas do turismo sustentável. 

 

Por fim, podemos entender que o turismo depende da atração turística, como cita Leiper apud 

Cooper(2001), “... a destinação é a razão de ser do turismo e, por sua vez, ela é formada pelas 

atrações com significado cultural, histórico ou natural”, ou seja, as atrações energizam todo o 

sistema turístico, criando a demanda de viagem na região geradora. Leiper apud Cooper(2001) 
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afirma ainda que é na destinação onde ocorrem as conseqüências mais visíveis e drásticas do 

sistema de turismo. 

 

Compreendemos, assim, a necessidade de fundamentar teoricamente os seguintes pontos-chave, 

pertinentes à pesquisa ora apresentada, propiciando um respaldo maior às conclusões  

apresentadas no final do estudo. São eles: 

 

3.1. Políticas Públicas Para o Turismo; 

 

3.2. Turismo Sustentável; 

 

3.3. Visão Sistêmica do Turismo; 

 

3.4 .Atração Turística; 

 

3.5. Processo Decisório. 

 

 

3.1. Políticas Públicas Para o Turismo Sustentável 
 

As organizações turísticas internacionais e nacionais estão vinculadas aos governos, embora 

Cooper(2001) afirme que são os governos que estão vinculados  a organizações  turísticas , tanto 

em nível internacional quanto nacional. Entendemos que  mesmo estando claro o trocadilho 

acima, na prática, ele reforça  a necessidade  de reciprocidade e de interação entre as 

organizações turísticas e o governo, uma vez que há parceria no tocante  ao fomento do turismo. 

Citamos, como exemplo, a relação  positiva entre  a Organização Mundial do Turismo- OMT e o 

poder público de diversos países parceiros, sendo a OMT uma das organizações  turísticas 

mundiais mais atuantes na contribuição  da construção de políticas públicas de turismo para um 

país. 

 

Sabemos também que, em termos mundiais e locais, o turismo, antes de mais nada, é uma 

oportunidade de negócios que pode vir a promover ( ou a comprometer se for predatório) o 
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desenvolvimento econômico de uma destinação e o impacto sobre a comunidade anfitriã pode ser 

considerável. 

 

Diante dessa questão, se faz necessária uma avaliação das opções relacionadas ao 

desenvolvimento turístico no mais alto nível governamental , bem como o desenvolvimento de 

estruturas públicas  administrativas apropriadas. 

 

Cooper(2001) também afirma que, como regra geral, quanto maior for a importância  do turismo 

para a economia de um país, maior  será o envolvimento do setor público, ao ponto de ter um 

ministro exclusivo para o turismo. Ademais, os governos recebem apoio de agências 

multinacionais, por exemplo , da OMT.  

 

A OMT é um organismo operativo, e não deliberativo, tem funções que incluem auxílio aos 

membros, maximização dos benefícios do turismo, identificação de mercados, prestação de 

assistência ao planejamento do turismo como agência executiva do Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas ( United Nations Development Programme- UNPD); 

fornece, também, informações estatísticas , assessoria na harmonização de políticas e práticas , 

apoio à educação e ao treinamento  e identificação de fontes de financiamento, ou seja, a OMT é 

uma agência internacional que visa promover  e apoiar o turismo em nível internacional. 

 

Registramos que há outros organismos internacionais influenciadores do turismo, como é o caso 

do Banco Mundial, bem como dos organismos regionais que oferecem assistência técnica e 

assessoria de promoção e marketing, tendo como exemplo a Organização dos Estados 

Americanos – OEA. 

 

Como regra geral, Cooper(2001), aponta  a existência de argumentos que fundamentam o 

envolvimento do setor público no turismo, embora o interesse do mesmo seja oscilante, devido a  

variações consideráveis na estrutura da sua administração pública . Assim, Cooper(2001), 

menciona onze argumentos clássicos que denotam as razões e formas de envolvimento 

governamental no direcionamento do desenvolvimento turístico. São eles:  

1- Captação de moeda estrangeira e sua importância  para a balança de pagamentos; 

 

2- Geração de emprego e a necessidade de fornecer educação e treinamento; 
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3- Indústria grande fragmentada, exigindo coordenação e desenvolvimento de marketing 

minuciosos; 

 

4- Maximização dos benefícios  para  a  comunidade  anfitriã; 

 

5- Distribuição de forma eqüitativa  dos benefícios e custos; 

 

6- Construção da imagem do país como destinação turística; 

 

7- Regulamentação do mercado para proteger consumidores  e impedir concorrência desleal; 

 

8- Fornecimento  de bens públicos e infra-estrutura como parte do produto turístico; 

 

9- Proteção dos recursos turísticos e meio ambiente; 

 

10- Regulamentação dos aspectos do comportamento social, como por exemplo, o jogo; 

 

11- Monitoramento do nível  da atividade turística  através de levantamentos estatísticos. 

 

Um outro aspecto importante é que a estrutura exata de um órgão nacional de turismo dependerá 

dos objetivos definidos pelo governo e pelas tarefas que tem de assumir para atingi-los. 

 

Por fim, compreendemos que o papel das organizações governamentais continua a ser central e 

sua importância não será  diminuída, apesar da ameaça dos cortes de financiamento em muitas 

regiões do mundo, e que o alcance dos instrumentos de política disponíveis aos governos é 

considerável e capacita o setor público a exercer vários graus de influência na direção do 

desenvolvimento turístico; contudo, verificamos que a extensão  do envolvimento público  

depende da filosofia econômica do governo, devendo estar harmônico não só  com o cenário 

básico do desenvolvimento sustentável, mas também com as prioridades políticas e econômicas. 
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3.1.1. Instrumentos de Política para o Turismo Sustentável 

 

Para que o turismo sustentável ocorra efetivamente, não basta a economia de mercado por se só, 

o que leva a crer nas necessidades de algumas intervenções governamentais. 

 

Essas intervenções, normalmente, são orientadas pela política e implementadas por instrumentos 

de política que consistem em mecanismos específicos ou ferramentas empregadas para colocar a 

política em prática. Por sua vez, as autoridades públicas dispõem de uma gama de instrumentos 

para viabilizar a política do turismo sustentável. Podemos dizer, então, que os instrumentos mais 

utilizados para evitar a destruição do patrimônio turístico são: zoneamento para controlar o 

desenvolvimento do turismo ou para limitar o acesso de turistas a áreas sensíveis; disseminação 

de códigos de conduta de turismo para encorajar um comportamento apropriado; imposição de 

taxas ao uso de energia e de serviços de tratamento de lixo, para incitar as empresas de turismo a 

economizar recursos escassos e reduzir a poluição; fornecimento público de infra-estrutura de 

administração de tráfego, para reduzir o congestionamento e a poluição de áreas turísticas, bem 

como o estímulo à formação de mão-de-obra em todos os níveis, do gerencial ao operacional e, 

ainda, subsidiar, técnica e financeiramente, a promoção do turismo. 

 

Ressaltamos que a seleção dos instrumentos deve levar em consideração o seu alcance completo 

para conseguir transformar a política em ação. Entretanto, esta seleção adequada dos 

instrumentos está diretamente relacionada com a decisão dos objetivos específicos de um 

determinado local e os mesmos devem ser influenciados por processos sociais, econômicos e 

turísticos afetados pelas crenças, valores e ideologias existentes. 

 

Segundo Theobald (2001), a política pública para o turismo sustentável pode ser mal sucedida, na 

prática, se forem usados instrumentos impróprios; pois, o uso de mecanismos errados é uma das 

razões porque, “apesar da aceitação do turismo sustentável como uma alternativa desejável em 

comparação a modos mais predatórios de desenvolvimento, continua existindo uma distância 

entre o endosso e a implementação política”. Uma vez sendo utilizado o instrumento político 

inadequado possibilita essa distância, acedem como pode gerar expectativas irreais sobre o seu 

potencial em atingir os objetivos globais traçados.  
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No Brasil, é notória essa distância entre a intenção política e o que o instrumento consegue na 

prática. Este fato se dá quando os planejadores políticos fracassam em reconhecer problemas 

potenciais na implementação. Esses problemas, normalmente, surgem de conseqüências políticas 

e culturais do local, as quais não são vistas ou são ignoradas, possivelmente pela inabilidade ou  

falta de desejo em impor as medidas políticas. 

 

Compreendemos, assim, que selecionar instrumentos políticos para um turismo sustentável exige 

um entendimento de princípios de desenvolvimento sustentável. Dentre várias interpretações 

sobre o assunto, citamos três: 

1- É necessário reconhecer que a saúde e a integridade dos recursos naturais e artificiais  é 

fundamental para o bem-estar, e que esses fatores dependem de como os recursos são 

tratados; 

 

2- O futuro, que demonstra a preocupação com o bem-estar das gerações futuras, para que elas 

se beneficiem de recursos, oportunidades e opções, como a atual geração; 

 

3- A igualdade, que representa expressa a preocupação com a justiça nas distribuições, dentro da 

sociedade, dos benefícios e custos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

 

Tais considerações se aproximam do desenvolvimento sustentável em pelo menos quatro 

maneiras: 1) porque a tendência é de que os grupos sociais mais pobres arquem com o peso dos 

custos negativos; 2) o caso em que a pobreza encoraja estilos de vida insustentáveis, baseados 

numa expectativa de retornos rápidos para atender às necessidades imediatas; 3) os efeitos das 

políticas dependem da riqueza do povo e isso é visto claramente em políticas que envolvem altas 

taxas para o uso de recursos e, assim, tendem a excluir as pessoas mais pobres; 4) é difícil 

justificar o cuidado pela integridade para as futuras gerações, sem estender essa preocupação à 

sociedade atual. 

 

Ainda mais, apesar das incertezas e dos aspectos positivos que alimentam os princípios e ideais 

do turismo sustentável, muitas autoridades públicas adotam-no  sem estratégias claras.  
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3.1.2. Tipos de Instrumentos Políticos 

 

Segundo Theobald (2001), existem quatro tipos de instrumentos políticos usados pelo governo 

para promover o turismo sustentável, e a compreensão dessas categorias auxilia no entendimento 

dos aspectos que devem nortear a escolha dos instrumentos políticos apropriados para as várias 

circunstâncias. Os instrumentos são os que seguem: 

 

a- O encorajamento do governo através da informação, da educação e da persuasão geral 

dirigida às operadoras de turismo, turistas ou comunidades nas áreas turísticas, a fim de 

motivá-los a adotarem um comportamento  compatível com  o desenvolvimento sustentável 

do  turismo. 

 

b- Os incentivos financeiros do governo que alteram os preços no que diz respeito aos negócios 

de turismo, aos turistas ou às comunidades hospedeiras, quando ocorrem danos ambientais ou 

culturais ou, ao contrário, comportamentos benéficos. 

 

c- O gasto do governo em ações desenvolvidas pelo próprio governo ou por agências estatais, 

como a despesa em transporte público, a aquisição de terras e as medidas de conservação para 

os parques nacionais, assim como iniciativas de desenvolvimento da comunidade e 

administração de resíduos. 

 

d- As regulamentações do governo que proíbem ou exigem caminhos específicos de ação e são 

amparadas pela lei, mas que não envolvem um incentivo financeiro ou gasto direto do 

governo. 

 

 

 

3.1.3. Entraves na Seleção dos Instrumentos Políticos 

 

Vimos, no item anterior, as formas de utilização e os tipos de instrumentos políticos relacionados 

ao turismo sustentável; no entanto, devido à complexidade e dimensão dos mesmos, são 

identificados entraves gerais que devem ser levados em consideração nomomento da escolha do 

instrumento que servirá às condições locais. Segundo M. Jacobs apud Theobald (2001), os 
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planejadores políticos podem nortear-se pelo quadro desenvolvido por ele, o qual apresenta como 

entraves gerais os seguintes fatores: 1. a eficiência; 2. a eficiência econômica; 3. o efeito 

motivacional; 4. a viabilidade administrativa; 5. o impacto distributivo e a equidade; 6. o respeito 

às diferenças culturais;  7. as liberdades  e imparcialidades; 8. a aceitação política; 9. o equilíbrio 

e a compatibilidade entre os instrumentos políticos. 

 

Sendo assim, concluímos que as opções por determinados instrumentos políticos estão atreladas e 

são influenciadas por um conjunto de avaliações econômicas, políticas e éticas. 
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3.2. Turismo Sustentável 
 

O turismo tem uma relação  bastante complexa na questão do desenvolvimento local, pois, para 

termos um processo verdadeiro de turismo sustentável, faz-se necessária a inserção do local e 

toda  a sua ambiência , bem como a análise constante dos impactos  positivos e/ou negativos  

causados pelo turismo no local , por exemplo, a interferência  direta que pode gerar  na vida da 

comunidade local, denominada também de anfitriã é, indubitavelmente, uma peça fundamental 

no processo de desenvolvimento do turismo sustentável. 

 

Dessa forma, aspiramos ao turismo para e pelo local, o qual deve orientar-se, em especial, para  

contribuir com  o crescimento do  Índice de Desenvolvimento Humano - IDH ( esperança de vida 

ao nascer, nível educacional e a renda per capita) e não apenas pelo Produto Interno Bruto – PIB.  

 

É nesse turismo que encontramos a base da verdadeira perspectiva do desenvolvimento 

sustentável; mesmo conhecendo as inúmeras contestações em torno da aplicabilidade prática dos 

seus conceitos. 

 

Sabemos, ainda, que o desenvolvimento sustentável é complexo e multidimensional, como afirma 

Theobald ( 2001): “ toda e qualquer  área, como o turismo, enquanto componente desse processo, 

terá que refletir essa diversidade.” 

 

A preocupação com uma nova forma de vida em base global emergiu a partir de 1972, na 

Conferência  Mundial das Nações Unidas  Sobre  o Meio Ambiente – Estocolmo; lá foram 

abordados  os perigos da degradação ambiental e da exaustão dos recursos  naturais em nível 

mundial. 

 

|Assim, a Conferência de Estocolmo representa  o ponto de partida na busca de conceitos para o 

novo processo de desenvolvimento  sustentável, impondo,dessa forma, o desafio de conciliar 

desenvolvimento social e preservação ambiental através da equação eficiência econômica, justiça 

social e prudência ecológica.  
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Contudo, só a partir de 1987 , através do Relatório Nosso Futuro Comum- Comissão Mundial 

Sobre o Meio Ambiente das Nações Unidas,foi que a discussão mundial em torno do 

desenvolvimento sustentável popularizou-se, nele  encontramos que “... desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades  do presente sem comprometer as possibilidades 

das futuras gerações atenderem as suas próprias necessidades.” 

 

Inserido nesse contexto, o turismo tem lugar de destaque na economia mundial, justificado  pelas 

suas “macro-cifras” estatísticas  que contabilizam  um volume de negócios na ordem de US$ 4 

trilhões de dólares anuais; evidenciando, então, a sua parcela de contribuição nos excessos da 

modernidade, tanto no que diz respeito ao fator ambiental quanto ao social. 

 

No Brasil, o turismo está presente em documentos  oficiais como a Agenda 21 Brasileira. 

Sua presença se dá como uma das  alternativas  de mudanças positivas  não só do ponto de vista  

econômico mas também, sociocultural. 

 

Desse modo, reiteramos a necessidade de sensibilizar  o conjunto de atores  sociais, 

representantes dos diversos segmentos  da sociedade, os quais deverão trabalhar de forma coesa a 

fim de alcançar eficácia em um novo padrão  civilizatório, onde a necessidade  de co-

responsabilidade e integração mostra o caminho a ser percorrido quando se inicia  um processo 

de transformações  relevantes na vida de um país.  

 

Dessa forma, notamos que é inconcebível  desenvolver o turismo à luz  dos mesmos parâmetros  

das décadas de 60 e 70 que permearam a sua explosão nos países desenvolvidos, além do mais, 

não deve ser feito  com base no amadorismo e em serviços de técnicos de “gabinete” sem 

compromisso com o fator social e ambiental, resultante de um planejamento  centralizado e 

autoritário.  

 

Torna-se imperiosa a  necessidade  de  se desenvolver  o turismo baseado no respeito  à 

diversidade e à qualidade do meio ambiente tanto natural quanto cultural, numa distribuição  

eqüitativa dos benefícios  e  numa  alocação eficiente  dos recursos econômicos, ou seja, segundo 

Eber  apud Theobald (2001) , o turismo só contribui para o desenvolvimento  sustentável quando:  

                Ele opera dentro das capacidades  naturais  para a regeneração e futura 

produtividade  dos recursos naturais , reconhece as contribuições que as pessoas, comunidades, 
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costumes e estilos de vida fazem para a experiência turística; aceita  que essas pessoas  devam 

ter  uma parte eqüitativa  nos benefícios  econômicos do turismo; e é atingido pelos anseios do 

povo e das comunidades  locais nas áreas de hospedagem. 

 

Ressaltamos que, na literatura do turismo sustentável, encontram-se sugestões de certos 

princípios ou ideais para o desenvolvimento político  por parte do governo, estes deveriam guiar  

o uso dos instrumentos políticos específicos, isto é, entendemos que, ao decidir e implementar 

políticas, faz-se necessária a existência de uma grande participação , uma ação societária e 

cooperativa, por parte de todos os grupos da sociedade; conforme afirma M.Joppe apud Theobald 

(2001), “(...) a participação comunitária  é necessária para o planejamento do turismo 

sustentável.” Corroborando  essa proposição  E. Inskeep apud Theobald (2001) sustenta que: 

“(...) as políticas  devem  ser integradas umas nas outras , baseadas no reconhecimento da 

interdependência dos problemas e das políticas , tais como turismo, emprego e transporte.”   

 

Contudo, sabemos da existência das dificuldades e das limitações práticas do turismo sustentável. 

Porém estas podem ser minimizadas a partir  do estabelecimento de objetivos e estratégias 

atingíveis e claras , vislumbrando assegurar o encaminhamento do mesmo na direção correta, na 

qual, todos os envolvidos são aprendizes e protagonistas  desse novo modelo e devem assumir  

suas responsabilidades  individuais e coletivas, em especial no nosso país que urge por dias 

melhores. 

 

Para tanto, utilizamos, nesse trabalho, a seguinte definição de turismo sustentável : 

 

               é aquele que visa  à melhoria da qualidade de vida  da comunidade receptora, oferece 

ao visitante  uma experiência  enriquecedora e mantém  a qualidade do meio ambiente , 

impedindo a ocorrência  de danos irreversíveis  aos recursos naturais, minimizando custos 

sociais e otimizando  os benefícios  do desenvolvimento turístico, através do reconhecimento  e 

respeito aos limites  do desenvolvimento, da consideração a capacidade de carga física, social e 

cultural do local e do envolvimento da comunidade em todas  as etapas  do processo. 

(Baseada  nas premissas  da Carta de Turismo Sustentável- Lanzarote-Espanha, 1995). 
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3.3.Visão Sistêmica do Turismo 
 

Baseado em estudos, Leiper apud Cooper (2001) criou o sistema turístico. Esse sistema é 

constituído por três elementos básicos; o primeiro elemento é o turista, considerado pelo autor 

como o ator do sistema, pois fazer turismo é uma experiência humana, uma vez que ela é 

esperada, desfrutada e lembrada . 

 

Em segundo lugar, surgem os elementos geográficos que estão subdivididos em três. São eles: a) 

a região geradora de visitantes (mercado gerador para o turismo); b) a região de destinação dos 

turistas que, como já foi citado anteriormente, é onde todo o impacto do turismo é sentido e as 

estratégias de planejamento e gerenciamento são implementadas. e, c) região de rotas de trânsito. 

Esse último elemento geográfico não representa, simplesmente, o curto período de tempo de 

viagem até a destinação, mas inclui os lugares intermediários que podem ser visitados no trajeto. 

 

Como terceiro elemento do modelo de Leiper(op.cit.), observamos a indústria turística, que pode 

ser definida como sendo o espectro de empresas e organizações envolvidas na oferta do produto 

turístico. 

 

Ainda para Leiper(op.cit.), após definir o sistema turístico e seus componentes, cada um dos 

elementos formador do sistema interage não apenas com o propósito de oferecer o produto 

turístico, mas também, com os impactos, transações e distintos contextos em que o turismo 

ocorre. 

 

Por fim, Leiper  afirma:  “(...) o turismo é uma indústria de contrastes” e: há dois elementos 

fundamentais para a visualização dessa afirmação.  O primeiro deles é a demanda turística na 

região geradora. Ela, apresenta como principais características ser “volátil, sazonal e irracional”; 

contudo, essa demanda é satisfeita por uma oferta turística “fragmentada e inflexível”, 

acarretando uma possível instabilidade financeira e sociocultural do turismo. Tal fato sugere o 

não acompanhamento do ritmo de crescimento da oferta turística em relação à demanda, 

resultando em fortes pontos de estrangulamento no processo de desenvolvimento turístico de um 

local. 

 



 
27

Baseado em estudos como o de  Leiper, o modelo de análise sistêmica do turismo, ora adotado, 

foi desenvolvido e formulado pelo prof. Mário Carlos Beni, da Universidade de São Paulo, em 

sua tese de doutorado (1988) e aprofundado na publicação  do livro Análise Estrutural do 

Turismo, em 1998. 

 

Em linhas gerais, a descrição do modelo de turismo como um sistema representa, com clareza, as 

grandes e complexas áreas que são parte do fenômeno turístico. Objetivando assim, um maior 

entendimento em torno do aporte teórico básico, segue uma breve explanação do que vem a ser  o 

Sistur. 

 

Segundo Beni (2000), a importância da visão sistêmica do turismo foi baseada na Teoria Geral 

dos Sistemas, conceito estabelecido desde a década de 50, para o qual, cada variável , em um 

sistema, interage  com as outras variáveis de forma tão completa  que causa e efeito  não podem 

ser separados. Uma única variável pode, ao mesmo tempo, ser causa/efeito, porém, 

dialeticamente , observamos que a contradição é inerente nas relações entre as partes.  

 

Entendemos, assim, que não será possível compreender uma célula, uma estrutura de um cérebro, 

a família, uma cultura ou o turismo se forem isolados de seus contextos. Conforme, afirma o 

autor supracitado, “ o relacionamento é tudo.” Porém, acrescentamos, ele é conflituoso e não 

totalmente equilibrado.  

 

Destacamos, assim, que a Teoria Geral dos  Sistemas  apresenta dois tipos de sistemas : o fechado 

e o aberto. Esse segundo tem como conceito básico o fato de interagir com o meio externo, 

mantendo um relacionamento dinâmico com o meio ambiente. Compreendemos,portanto,que 

sistemas como os sociais e o de turismo são sistemas abertos, pois o Sistur interage de forma 

contínua com o ambiente, buscando sempre atingir o equilíbrio  dinâmico e conserva a 

capacidade  de realizar trabalhos  e de transformar  energia. 

 

Por sua vez, o Sistur é uma visão do todo, tratando o turismo como um fenômeno 

socioeconômico e cultural , constituído do somatório  de recursos naturais,  culturais, socais e 

econômicos que  apresenta um campo de estudo  super abrangente , extremamente complexo e 

pluri-causal. 
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O Sistur é formado por três grandes conjuntos: o de Relações Ambientais , constituído pelos 

subsistemas ecológico, econômico, social e cultural, representa a matéria-prima do turismo e suas 

inter- relações e é considerado um conjunto imprescindível do Sistur; o da Organização 

Estrutural, onde figuram os subsistemas da superestrutura  e  da infra-estrutura. É nesse conjunto 

que o autor trata de um modo geral da  ordenação jurídico-administrativa  do sistema, tendo como 

principal  vetor a política nacional do turismo e suas diretrizes básicas, as quais devem reger  a 

atividade  turística do país. Portanto, observamos que é um conjunto de suma importância, devido 

ao fato de conter as premissas básicas de  políticas de turismo. O terceiro e último conjunto, o de 

Ações Operacionais , é formado pelos subsistemas  de mercado ( oferta/demanda) e de 

distribuição do produto turístico. Nesse conjunto, detectamos  as singularidades do produto 

turístico, que fazem o mesmo fugir à regra  da concepção e distribuição de produtos tradicionais. 

E , como afirma Barros (1998), “(...) O turismo é um consumidor de paisagens  e territórios por 

excelência, comoditizando-os, preparando-os para torná-los  produtos consumíveis”. 

Observamos  outras faces do turismo, o que, de certa forma, nos alerta para  a prática de uma 

análise do turismo e suas interfaces ambientais, culturais, geográficas e, em especial,  sobre as  

formas e dinâmicas pertinentes ao processo de “turistização” das paisagens, bem como suas 

conseqüências ambientais, histórico-culturais e  para quem delas sobrevive.  

 

Beni (2000) salienta que o turista é o elemento  dinamizador  do Sistur e da sua interação com  a 

comunidade receptora, desencadeando, assim, a  interdependência do modelo de gestão e 

produção do turismo adotados com o desempenho  da atividade e a qualidade /intensidade dos 

impactos verificados. 

 

No objeto de estudo ora proposto, este aporte teórico propicia um entendimento holístico 

relevante, onde encontram-se conceituações importantes que podem revelar  a verdadeira  relação 

da atividade  turística  com  a sustentabilidade  das paisagens  e seu entorno  nas áreas receptoras. 

 

Outro aspecto importante citado por Barros (1998) é o de  “sustentabilidade  da atividade 

turística”, onde se consegue  correlacionar  o objeto de estudo  no tocante  à forma  de condução  

e aplicabilidade  da mesma  realizada  pelos  atores  sociais envolvidos que, de alguma forma , 

“glamourizam” certas paisagens  e “excluem” outras, talvez  tão importantes  quanto as demais 

para a área receptora .  
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3.4. Atração Turística 
 

Para compreendermos a atração turística, faz-se necessária uma explicação sobre a destinação 

turística; por isso, seguem considerações importantes sobre a mesma para, então, enfatizarmos  a 

atração turística. 

 

 

3.4.1.Destinação turística 

 

A diversificação de destinações no mundo vem contribuindo para o sucesso do setor de turismo, 

em especial a partir de 1945. Segundo Cooper (2001), as destinações representam um amálgama 

ou uma mistura de atrações e de estruturas de apoio que apresentam algumas características 

comuns, como também, são vistas como experiências culturais, consideradas perecíveis porque o 

turismo é consumido onde é produzido, bem como envolvem usos múltiplos do turismo 

juntamente com outros usos. Neste caso, entendemos que a destinação representa um elemento 

crucial do sistema turístico, sendo considerada o terceiro elemento do Modelo de Leiper apud 

Cooper (2001) e o mais significativo já que atrai turistas  usando sua imagem, motiva a visita 

com suas atrações, energizando todo o sistema turístico. 

 

Podemos, ainda, pensar a destinação como sendo “o foco de instalações e serviços projetados 

para atender às necessidades do turista”, ou seja, a destinação une todos os aspectos do turismo – 

demanda, transporte, oferta e marketing – em uma estrutura conveniente e, devido a tal fato, ela 

sofre os mais significativos e dramáticos impactos ocasionados pelo uso inadequado das suas 

atrações e todas as outras instalações de apoio de que o visitante necessita. 

 

Ainda, segundo o autor supracitado(op.cit.) as destinações turísticas, em sua maioria, apresentam 

características comuns: 

a-  são amálgamas; 

 

b-  são experiências culturais; 
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c- são inseparáveis, ou seja, o turismo é consumido onde é produzido; 

 

d- são utilizadas não apenas por turistas, mas também por outros grupos.  

 

Nesta dissertação, daremos maior ênfase a primeira característica citada, “as destinações são 

amálgamas”, pois significa dizer que a maioria das destinações é um núcleo dos seguintes 

componentes: 

1- atrações; 

2- amenidades (hospedagem, venda de comida e bebida, entretenimento, comércio varejista e 

outros serviços); 

3- acesso (transporte local, terminais de transporte); 

4- serviços auxiliares, na forma de empresas e organizações locais. 

 

Neste caso, compreendemos que a mistura de instalações e serviços de uma destinação turística é 

conhecida como amálgama, ressaltando que a mistura completa deve estar presente para que 

funcione e a experiência turística completa aconteça. E, devido à complexidade da produção 

deste amálgama de componentes de uma destinação turística, apresentando-se de formas 

diferentes e em muitos contextos culturais, econômicos e ambientais, tem uma série de 

implicações, inclusive o difícil controle por parte dos administradores e do setor público, dada à 

natureza fragmentada dos empreendimentos na área de turismo. Entretanto, uma das alternativas 

para minimizar tal controle é a integração dos empreendimentos através de organizações maiores 

(operadoras de turismo, empresas de transporte), sendo considerada por Cooper (2001) uma 

forma lógica e adequada de exercê-lo; no entanto, para os organismos turísticos do setor público, 

o problema é crucial. 

De uma forma geral, para que a destinação turística seja sustentável, faz-se necessário 

planejamento e gerenciamento adequado do todo, minimizando os possíveis impactos negativos 

de ordem econômica, sociocultural e ambiental.  

 

 

3.4.2.Atrações Turísticas 

 

De acordo com a EMBRATUR(1998), as atrações turísticas induzem os turistas a visitarem uma 

determinada área e, por esse motivo, elas devem ser cuidadosamente  planejadas  e geridas. A 
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conservação consiste muitas vezes na maior preocupação que se deve ter Para tanto, a 

EMBRATUR (1998) classifica as atrações em naturais ou artificiais. 

 

Como atrações naturais podemos citar : praias, recife de corais, montanhas, desertos, florestas, 

cascatas, lagos, rios, grutas, vida selvagem (animais, aves, vida marinha) e outros. Já como 

atrações artificiais, temos predominantemente os recursos de herança cultural, tais como : 

edifícios, locais históricos, monumentos, locais e coleções  arqueológicas, folclore e tradições, 

artesanato, museus, artes visuais, teatro e belas artes, ciência e técnica e outros. 

 

Em urbanismo, as atrações turísticas são denominadas de ambiente natural e construído; podendo 

ser, este último , material ou imaterial. Como bens materiais, entendemos  as edificações e bens 

imateriais, manifestações culturais ( danças, música, folguedos, etc).  

 

Salientamos ainda, que as atrações turísticas, quer sejam naturais ou artificiais, normalmente, 

estão sob a proteção e fiscalização do setor público, embora  o uso  das mesmas seja feito por 

diversos grupos da sociedade.  

 

Diante do exposto, adicionamos a necessidade do planejamento das atrações  turísticas , 

objetivando uma utilização  adequada dos mesmos.. Assim, normalmente, é feito o delineamento 

do desenvolvimento do turismo, planejando tanto o uso das atrações naturais, quanto os parques 

nacionais, muitos locais arqueológicos e históricos, onde é fundamental, segundo a EMBRATUR 

(1998): 

- determinar os objetivos de desenvolvimento e de conservação dentro da política  de preservação  

dos parques; 

- analisar o impacto ambiental/ecológico, incluindo estudos  especiais  que precisam ser 

efetuados  abrangendo, por exemplo, a vida selvagem e os monumentos  arqueológicos, bem 

como a determinação de áreas especiais e de locais que precisem  de ser preservados; 

- estabelecer  a capacidade  de absorção , baseada no presumível tipo de utilização  por parte dos 

visitantes; 

- prever a procura por visitantes , por tipos de utilização.  
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A necessidade de planejamento das atrações turísticas  também está embasada nas suas  

características  que, segundo Cooper(2001), são as seguintes: 

 

1- oferecem a razão individual mais importante para o turismo de lazer em uma destinação; 

 

2- são consideradas pontos de concentração de atividade recreacional e, em parte, educacional, 

desenvolvida tanto pelo visitante de um dia, quanto por aquele que permanece por mais 

tempo; 

 

3- são compartilhadas com a comunidade anfitriã, este fato poderá contribuir no surgimento de 

conflitos em destinações muito procuradas, nas quais o turismo é visto como espoliador 

(causador de problemas de superlotação, congestionamento de trânsito, danos ambientais, 

socioculturais). 

 

Numa abordagem alternativa e mais complexa, Cawson e Knesth  apud Cooper(2001) vincularam 

a classificação das atrações em um sentido espacial, ou seja, de acordo com sua proximidade aos 

mercados, ao seu nível de singularidade e a sua intensidade de uso. Esta abordagem tem como 

característica ser flexível e melhor utilizada como uma forma de pensar sobre as atrações.  

 

Conforme o objetivo, vamos aprofundar o estudo sobre as atrações artificiais, as quais 

representam o legado histórico-cultural e têm em comum com os recursos naturais a 

impossibilidade de serem reproduzidas sem que haja gasto considerável e alterações em sua 

autenticidade, diferentemente das atrações projetadas especificamente para o entretenimento. 

 

Outra característica das atrações acima citadas, é que  necessitam de um maior investimento no 

tocante à proteção e ao gerenciamento, objetivando protegê-las do uso excessivo e, ainda, em 

geral, estão sob o controle do estado.  

 

Sobre esta última característica das atrações artificiais em questão, apreendemos a necessidade 

latente de medidas estratégicas de controle do uso, baseadas nos princípios do turismo 

sustentável, analisando desde aspectos econômicos da propriedade pública até o gerenciamento 

de visitantes e questões de autenticidade. 
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Podemos visualizar  a necessidade de medidas estratégicas em relação ao uso   das atrações 

turísticas  artificiais quando a EMBRATUR (1998) afirma que o desenvolvimento  do turismo em 

vilas , zonas e cidades históricas  que constituem  atrações  turísticas principais, inspira cuidados  

especiais como o aperfeiçoamento dos acessos  a locais  difíceis , onde muitas vezes, as ruas são 

estreitas  e confusas , apontando a necessidade  de vedar a área ao trânsito de veículos, os quais  

devem ser estacionados  fora da zona  histórica  e, assim sendo, permitida  apenas a entrada de  

pedestres  e veículos em casos especiais ou veículos especiais. 

 

Ainda, no tocante à  preservação de edifícios históricos , a melhor forma de agir  é conservar  um 

bairro histórico na sua totalidade e não apenas os  edifícios isolados, de modo  que o caráter  

histórico global seja mantido. Alguns  edifícios históricos importantes  podem ser convertidos  

em museus, sendo outros  utilizados  para fins  comerciais (alojamentos turísticos, lojas, 

restaurantes) e outros , ainda, podem ser habitados , mantendo  as fachadas  históricas  dos 

edifícios . Quaisquer  novos edifícios  devem ser construídos  dentro do estilo  histórico da área  

ou  de um estilo contemporâneo compatível  com o local. 

 

Para tanto,. é imprescindível a aplicação  de regulamentos  rigorosos  de preservação do 

patrimônio histórico , tanto  para edifícios públicos  como privados , sendo criados incentivos 

paras encorajar  a preservação  deste patrimônio  pelo setor  privado. Os benefícios  econômicos  

do turismo justificam  , normalmente, os custos da implementação de tais regulamentos. 

 

Observamos, por fim, que atrelada à questão primordial   da preservação das atrações está a 

definição clara e transparente do papel do poder público e do privado, no tocante às necessidades 

de todos os grupos de usuários envolvidos, objetivando melhorias e  qualidade constante da 

experiência na atração para todos. 

 

 

3.5. Processo Decisório 

 

              O Princípio da Universalidade da participação é um dos fundamentos da 

sustentabilidade  da negociação em processos de planejamento integrado.(De La Mora,1998). 
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Segundo De La Mora (1998),  os planos de conservação urbana  exigem a participação  de muitos 

e diferentes atores sociais institucionais, pois cada um tem interesses  particulares que podem  ser 

contraditórios, diferentes, convergentes ou similares. 

 

Neste caso, todo e qualquer  processo decisório pertinente ao uso de um patrimônio histórico 

perpassa  pela complexa relação  entre os atores sociais , os quais, por muitas vezes, 

desconhecem a necessidade do planejamento  integrado, bem como seu objetivo principal. 

 

Dessa forma, observamos o caráter  conflituoso  que permeia o planejamento integrado, traz à 

tona, com toda força, não só a transferência de responsabilidades entre os órgãos públicos e a 

sociedade em geral, bem como o desprendimento dos mesmos em relação ao contínuo processo 

de transformações característico do  desenvolvimento urbano.  

 

Entendemos, portanto, que todos os atores sociais  envolvidos num processo decisório  são partes 

de um todo, pois o planejamento  urbano “ deve ser o instrumento de um pacto social , capaz de 

fazer com que as diferenças convivam sem violência”. ( Gondim apud De La Mora,1998). 

Sabemos, ainda, que a participação  na construção das soluções é um direito de todas as 

categorias sociais envolvidas no processo. 

 

Como característica marcante da conservação urbana integrada, podemos mencionar a exigência 

de uma convergência em atitudes e ações  oriundas de diversos atores sociais, os quais podem ser 

produtores, usuários ou contempladores do espaço urbano, embora detenham interesses que se 

caracterizam como indiferentes, diferentes, divergentes, concorrentes e mesmo antagônicos, 

devido às suas distintas naturezas sociais, econômicas, culturais, dentre outras. 

 

 Outro aspecto positivo dos processos de integração está no fato dos mesmos objetivarem 

transformar o antagonismo e a concorrência em  colaboração e partilha  eqüitativa dos resultados 

da intervenção.  Como característica dos processos de negociação, é relevante  a citação das bases 

do caráter  duplamente dialético das relações que se estabelecem  entre os indivíduos  ou grupos. 

 

Esta característica dos processos de negociação advém do fato das relações sociais  apresentarem 

um caráter  dialético  e duplamente contraditório, uma vez que  são realizadas entre indivíduos  
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possuidores  de um maior grau de institucionalização, no momento  em que eles formam grupos  

com interesses e objetivos  comuns. Em outras  palavras, a origem da ação social advém           de   

“ individualistas” ou “ coletivistas” que,  segundo os primórdios da sociologia, faz da definição 

de ação social algo controverso. Para entendermos melhor, digamos que os “ individualistas” 

representam o dono de um  edifício tombado pelo patrimônio histórico, mas que está deteriorado 

e há, de sua parte, total interesse em recuperá-lo, objetivando  ter lucro originário  da 

requalificação e  do uso econômico do bem tombado; por outro lado, os “coletivistas” , formados 

por subgrupos, por exemplo, antigos e novos moradores do entorno do patrimônio em questão e 

empresários turísticos interessados no uso do mesmo queiram participar  efetivamente do 

processo  de  revitalização e requalificação  de uso do patrimônio histórico em estudo; contudo, 

cada subgrupo tem suas aspirações e as defendem  como únicas ou mais importantes , 

caracterizando que há um interesse comum em revitalizar e requalificar  o seu uso, contanto que 

sejam respeitados  seus interesses individuais.  

 

As estratégias, então, adotadas pelo grupo maior, divergem dos interesses vitais  de um ou de  

outro grupo. 

 

Vimos, assim, que a ação social provém, simultaneamente, de determinações  individuais e 

coletivas, apresentando um sistema em equilíbrio  dialeticamente instável. Em outros termos,  a 

ação coletiva  se constitui  de determinações individuais  no  mesmo momento em que a ação 

individual  está constituída  por determinações coletivas. 

 

Apresentamos, agora, uma segunda contradição dialética  das relações sociais. É a duplicidade  

simultânea entre o caráter consensual e ao mesmo tempo conflituoso das mesmas. Verificamos 

essa contradição de forma mais clara quando Émile Durkheim apud De La Mora (1998), um dos 

fundadores da sociologia, afirma que os homens e os grupos por eles constituídos portam 

atributos  tanto semelhantes quanto diferentes. Ou seja, ninguém é totalmente idêntico a outro, 

como também não existe  alguém  que nada tenha em comum com os outros.  Esta afirmação está 

presente no exemplo dos coletivistas citado anteriormente, podendo ser essa relação mecânica ou 

orgânica. 

 

A relação entre os atores sociais pode ser considerada mecânica quando, por exemplo, os  antigos  

moradores do entorno do patrimônio histórico em questão e detentores de uma melhor renda  se 
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identificam com os moradores  mais novos e de renda mais baixa, apenas  pelo fato de  ambos  os 

grupos serem beneficiados  com a restauração e requalificação  do mesmo. Dessa forma, as 

interações  de caráter  mecânico somam forças  devido à mesma natureza, tendo  as mesmas 

capacidades  e limitações. Contudo, as interações  de caráter mecânico, baseadas na 

homogeneidade de atributos e, conseqüentemente,  no  Princípio de Identidade resultam em 

atitudes dialeticamente contraditórias e, ao mesmo tempo que podem ser fonte de atitudes 

favoráveis , podem provocar também atitudes desfavoráveis à ação coletiva. 

 

Por sua vez, a relação orgânica é baseada  nas relações  sociais que apresentam diferenças  entre  

os indivíduos  ou grupos. Em outras palavras,  conforme Durkheim (op.cit.), os indivíduos  ou 

grupos são dotados  de características   diferentes onde o  Princípio da Heterogeneidade  

propicia, de forma dialética, o surgimento de sentimentos e atitudes favoráveis  ou desfavoráveis  

a uma ação  articulada entre  os atores sociais. 

 

Sinteticamente, podemos apontar  o que diferencia, identifica, separa  e atrai  a segunda 

contradição  das relações sociais. De acordo com De La Mora (1998), enquanto  os atributos  do 

Princípio da Homogeneidade têm como base a identidade, o Princípio da Heterogeneidade tem a 

complementariedade; enquanto o primeiro se articula de forma mecânica, o segundo o faz de 

forma orgânica e  ainda;  as atitudes favoráveis pontuadas pelo segundo são representadas pela 

colaboração em ações  complementares, enquanto o primeiro cita como atitude positiva a 

colaboração  em ações conjuntas. Por fim, todo e qualquer  processo pode apresentar atitudes 

favoráveis e desfavoráveis, sendo assim, o principio da homogeneidade  tem como desfavorável  

a concorrência e o da heterogeneidade, o  princípio do antagonismo. 

 

Vale salientar que a exposição acima, pertinente às ações  de  indivíduos ou grupos, só pode ser  

interpretada  de forma adequada  quando objetivamos  fundamentar  a criação  e implementação  

de mecanismos de negociação em processos de planejamento integrado, considerando, inclusive,  

a dupla relação dialética  ante a iniciativa individual e os constrangimentos  coletivos, como 

também, entre o caráter  favorável  ou desfavorável e a celebração  de compromissos decorrentes  

da contradição dialética entre  consensos e conflitos de interesses. 

 

De acordo com De La Mora (1998), todo  processo de negociação deve estar assentado  na 

compreensão de que a decisão  de participar  do processo decorre, ao mesmo tempo, de 
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determinações  individuais  e coletivas  e que  as posturas assumidas podem gerar  

alternativamente:  colaboração, concorrência ou antagonismo. 

 

E, ainda, todo  processo  de negociação em planejamento integrado deve também levar  em 

consideração o fato de que a ação  social, isto é,  a ação dos indivíduos em sociedade , tem caráter  

pluridimensional. Ou seja, os fatos sociais têm resultados, efeitos  e impactos em diversas 

dimensões , afetando a vida  de diversos  grupos sociais de forma diferenciada. 

 

Com a pluridimensionalidade presente no processo de negociação, a exigência de explicitar  

antecipadamente os prós e contras , é condição  sine qua non , pois, a análise  posterior que pode 

revelar se as vantagens são tão boas ou não, acarreta efeitos secundários  nocivos  imprevistos, 

comprometendo a estabilidade  do acordado, não  contribuindo  para  a sustentabilidade do 

projeto, em função da recusa  de alguns parceiros  em seguir participando . 

 

Um outro ponto a ser levantado sobre as conseqüências   advindas da pluridimensionalidade  dos 

fatos sociais  é que, durante o processo de negociação  e de consolidação  de acordo celebrado  

entre as partes interessadas  em um projeto integrado, há interferências  diretas  de fatos sociais  

que geram conflitos  de diversas ordens,  causando, dentre outros casos,  ausência  clara dos 

objetivos  principais e secundários  no processo de negociação. 

 

Por fim, entendemos que, no planejamento integrado,  assegurar o engajamento dos principais  

atores sociais  envolvidos  consiste em   premissa básica que deve garantir  a participação em 

todas  as fases  do mesmo, desde  a definição dos problemas  às soluções  e  estratégias  a serem 

alcançadas; embora saibamos que o processo  de negociação, além de ser complexo, muitas vezes 

os interesses não são declarados de forma explícita, isso pode ser o caso da tomada de decisões 

pertinente ao uso turístico da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. 

 

Em síntese, a fundamentação teórica aqui apresentada objetivou  a contemplação  dos assuntos 

diretamente ligados à tomada de decisões referentes ao uso de uma atração turística, bem como  a 

clareza perceptiva por parte dos leitores. 
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Ao tratarmos das políticas públicas para o turismo, notamos a necessidade de ajustes  e 

adequações dos instrumentos políticos para o desenvolvimento do turismo sustentável, bem como 

a necessidade de uma gestão compartilhada  com todos os atores sociais envolvidos no processo. 

 

Identificamos, também, a necessidade de desenvolver  um turismo sustentável  que tenha início  

numa busca constante de maximização positiva ,respeitando todas as premissas básicas  

norteadoras tanto das políticas públicas do turismo quanto do planejamento e sua implementação. 

 

Com a visão sistêmica , podemos observar que o turismo  está configurado como um sistema 

aberto, onde  existem aspectos  primordiais e que a sua sustentabilidade  depende da 

independência entre suas partes , relação por vezes conflituosa,  mas incessante. 

 

Percebemos que a atração turística  é a razão de ser do desenvolvimento turístico, uma vez que  

ela é responsável  pela atração do turista para um local. E ainda, que existem atrações naturais e 

artificiais, mas no tocante ao planejamento das mesmas, as premissas e intervenções são 

semelhantes. 

 

Já no processo decisório, verificamos a riqueza na forma e nos tipos de participação dos atores 

sociais envolvidos, esclarecendo  pontos primordiais para o entendimento do objeto de estudo. 

 

De uma forma geral, neste capítulo,  foram estudados  pontos-chave  visando  tornar clara e 

enriquecedora a coleta dos dados  da qual  deriva  a formação dos resultados e as conclusões, 

assim como, as orientações  e sugestões  encontradas  ao término da dissertação. 
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4. Um Método de Leitura do Processo Decisório sobre o Uso da 

Igreja Nossa Senhora de Nazaré como Atração Turística  
 

Iniciaremos com  a apresentação da metodologia utilizada na investigação. Desse modo, 

buscamos apresentar  os procedimentos  realizados no decorrer do estudo, bem como os critérios 

adotados, antecedendo, assim, na segunda parte do capítulo, os resultados obtidos, dando 

visibilidade para a compreensão da problemática aqui tratada. 

 

Esta pesquisa empírica , caracteriza-se  por ser qualitativa e  descritivo-analítica do processo 

decisório representando um estudo  com corte seccional. Foi aplicado o modelo metodológico 

sugerido pelo Professor Luis de La Mora, no seu artigo: Aferição da qualidade  da participação 

dos agentes envolvidos em mecanismos de gestão democrática do desenvolvimento local.( De La 

Mora,1998)  

 

O método proposto por De La Mora (1998) foi desenvolvido para tentar  medir a qualidade  e a 

intensidade da efetivação  da gestão democrática nas políticas públicas que vem-se efetivando no 

quadro do processo  de democratização do país, nomeadamente  depois da promulgação da 

Constituição Federal. Este método analisa as formas de relacionamento entre o Estado e a 

Sociedade. 

 

O método visa medir e avaliar o papel dos atores sociais nos processos de participação na 

formulação  e controle  das políticas públicas. Deste modo, apresenta diversas formas de 

articulação entre a sociedade civil e o Estado, dentro do contexto diacrônico e sincrônico. De 

acordo com De La Mora (op.cit.) o grau, o nível e o tipo de participação são considerados 

indicadores de qualidade na participação dos atores sociais envolvidos no processo decisório. 

 

Os atores sociais foram identificados considerando as seguintes categorias : órgãos públicos; 

instituição religiosa; empresas e  comunidade. 

 

Os  órgãos públicos são : 
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a- IPHAN : órgão nacional responsável pela orientação e fiscalização de bens móveis e imóveis 

tombados como patrimônio histórico federal. No presente caso, aprovou e definiu o projeto de 

intervenção (restauro) na Igreja  Nossa Senhora de Nazaré, bem como orientou e está 

fiscalizando a obra; 

 

b- FUNDARPE: órgão estadual com  atribuições similares  ao  IPHAN. Elaborou o projeto de 

restauro da  igreja INSN, fiscalizando e orientando as obras  juntamente com o IPHAN e a 

Empresa de Suape; 

 

c- COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO DE SUAPE: empresa estadual proprietária das 

terras do PMAHC que inclui a INSN. Junto com a FUNDARPE elaborou o projeto de 

restauro da INSN. Adicionalmente, fiscalizou e orientou a referida obra. Este órgão tem por 

atribuição executar  todos os projetos na área do PMAHC; 

 

d- FIDEM : órgão estadual que tem como atribuição assessorar os municípios em planejamentos 

estratégicos. Junto com outros órgãos , a FIDEM  elaborou o planejamento estratégico  e o 

plano de ações prioritárias para o PMAHC, incluindo o restauro e a requalificação do uso da 

INSN; 

 

e- MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA 

COMARCA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO: órgão estadual cuja atribuição principal 

é a promoção de inquérito civil e a ação civil pública, além do acompanhamento  dos 

procedimentos  relativos aos responsáveis  pela degradação do parque; 

 

f- PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PMCSA: órgão 

responsável pela gestão das políticas públicas  do município, tem ingerência  direta em 

qualquer  processo decisório relacionado  ao uso do solo e à preservação  do patrimônio 

ecológico  e cultural do município; 

 

g- FUNCEF: investe financeiramente em negócios que possam ser rentáveis. Entrou nesse 

processo como ator que tem a tutela de toda a área do PMAHC, através de contrato de 

permissão de uso de 99 anos, assinado pela Empresa de Suape.  Neste contrato, sua função  é 
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gerir todo o espaço do parque, incluindo ônus de qualquer natureza, necessário à preservação 

e manutenção do patrimônio histórico existente no espaço; 

 

Como instituição religiosa temos : 

 

a- Província Carmelitana Pernambucana: representante da ordem dos carmelitas  no estado. 

Atende  à população com missas e outras liturgias; é responsável pela  gestão dos seus bens 

imóveis, mantendo e participando de sua preservação. A província é a proprietária da INSN e 

das ruínas do seu convento; sendo responsável pelo funcionamento da igreja com o uso 

religioso,  social e turístico. Juntamente com os órgãos está à frente do processo de restauro. 

 

As empresas envolvidas no processo são: 

a- Trade Turístico do Município do Cabo de Santo Agostinho : representa seus associados 

constituídos por empresários do setor de turismo local, enfatizando suas reivindicações e 

articulando-se com os demais atores de qualquer processo decisório sobre o desenvolvimento 

turístico do município. 

b- Blue Tree Park Resort Hotel Cabo de Santo Agostinho: realiza intercâmbio com a cultura 

local através de roteiros com visitações às atrações turísticas do município. 

 

Como representantes da comunidade  temos: 

a- Associação de  Moradores da Vila de Nazaré: representa as reivindicações e necessidades da 

comunidade local, articulando junto a empresas públicas e privadas  melhorias locais.   

b- Oneida Tibúrcio : representante da comunidade no Conselho de Cultura Municipal. 

Voluntária responsável em auxiliar o funcionamento da INSN ao público. 

 

Salientamos que os atores sociais identificados foram considerados testemunhos privilegiados, 

conforme o princípio epistemológico de concentração de um maior volume de informações 

pertinentes à questão local. 

 

Fontes documentais, entrevistas com atores sociais e o levantamento fotográfico (anexo 01), 

constituíram os instrumentos de coleta de dados para o estudo da tomada de decisões sobre o uso 

turístico da INSN. 

 



 
42

As fontes documentais  obtidas foram as seguintes:  

a) IPHAN : Tombamento Processo nº 618-T, Inscrição 458, Livro Belas –Artes, Fls.85, data: 

06.07.1961.  

b) FIDEM : Plano Estratégico e ações prioritárias para o PMAHC/2000, mapa de oportunidade 

para o desenvolvimento de Pernambuco/99 ( anexo 02) ; mapa de situação de patrimônio 

histórico de Pernambuco/99 (anexo 03); mapa 01- de localização do PMAHC (anexo 04); mapa 

02 -perímetro do parque (anexo 05); mapa 06- localidades do parque (anexo 06); mapa 07- usos 

do PMAHC ( anexo 07); mapa 04- potencialidades do parque (anexo 08); mapa 08- propostas 

para o PMAHC (anexo 09); unibase da Vila de Nazaré (anexo 10). 

 

c) FUNDARPE ( Departamento de Patrimônio): Processo de Tombamento Estadual do PMAHC 

e Plantas do Projeto de Reforma da INSN ( anexo 11) 

. 

d) Ministério Público Estadual- Promotoria Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho: 

Processo de investigação nº 002/98.  

 

A entrevista caracterizou-se por  ser semi-estruturada e a sua análise foi realizada com base na 

participação dos atores sociais no processo decisório sobre o uso turístico da INSN. Para  a 

representação dos depoimentos foi utilizado o modelo do Professor Luis de La Mora (1998). 

Neste modelo, a participação é apresentada em diversas formas e modalidades de execução  ou 

participação do poder no projeto coletivo. 

 

As formas de participação num projeto interinstitucional podem ser: 

a- Espontânea: quando os atores sociais, em virtude da sua identidade (necessidades e 

capacidades especificas) resolvem, espontaneamente, desenvolver um projeto coletivo sem ter 

prévia determinação de um dos sujeitos intervenientes. 

 

b- Induzida : quando alguém induz outro a participar do projeto coletivo. Este será convidado em 

virtude da sua identidade, porque quem faz o convite supõe que o convidado terá interesse em 

participar e poderá colaborar  de forma mecânica ou orgânica, somando forças àquelas  já 

existentes ou desenvolvendo contribuições  complementares. A participação induzida poderá 

apoiar-se no conhecimento  que se tenha dos objetivos  não explícitos  dos possíveis  convidados 

a participar. 



 
43

 

c- Conquistada :  ocorre quando um ator social - uma instituição, não tendo sido convidada a 

participar  do projeto  coletivo se  mobiliza para conseguir um espaço  de participação nesse 

projeto. Os atores que conquistarem  o direito a participar  de um projeto  coletivo demonstrarão  

um desempenho  acima da média, em decorrência  da energia deslanchada para conquistar  o seu 

espaço. 

 

d- Imposta: é a pior forma de participação.  A  participação, como a liberdade, a cidadania ou a 

consciência crítica é algo que se conquista. Ninguém liberta ninguém, ninguém conscientiza 

ninguém, ninguém é capaz de impor  a obrigação de participar a ninguém. Quem for obrigado a 

participar , o fará apenas formalmente. Nas reuniões, nada falará, nas ações, nada fará. Será um 

peso morto e um elemento desmobilizador do grupo. Quando se descobre que alguém está 

participando dessa forma, só existem duas alternativas : sensibilizar e estimular  a participação  

do reticente ou simplesmente excluí-lo do grupo. Não fará falta e, estando  fora dele, fará menos 

mal. 

 

Quanto ao tipo de participação no processo de negociação, os atores  sociais podem  ser 

classificados em :  

 

a) Clientelista: é muito comum nas formas induzida ou imposta. Mais difícil na forma 

conquistada. O representante  do grupo hegemônico no projeto - aquele que detém o controle  dos 

recursos financeiros - ou o poder institucional estabelece  um pacto clientelista e manipulador  

com os elementos subalternos do projeto, com o intuito de obter  adesão a propostas  cujas metas  

ou estratégias são favoráveis aos interesses  do grupo  hegemônico. Este tipo propicia o 

surgimento de atores sociais corruptores  e corrompidos, manipuladores e manipulados. Trata-se 

de uma participação sem consciência crítica. Constitui a tese  do processo dialético da 

participação. 

 

b) Maniqueísta : os participantes consideram os outros como adversários, os quais é preciso 

derrotar para fazer prevalecer  as metas  e as estratégias favoráveis  aos interesses  de um grupo. 

As negociações são difíceis, ocorrem  num clima de hostilidade permanente. Parte-se do princípio 

de que os membros do próprio grupo são melhores, mais legítimos e competentes  do que os do 

outro. Ninguém está disposto a ceder e a desconfiança com a manipulação  é constante. Os riscos 
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de ruptura da negociação são iminentes.   Estamos diante de um processo tão radicalmente crítico 

que não existe possibilidade  de participação. Constitui a antítese da dialética de negociação. 

 

c) Crítico : este tipo é a síntese dialética  dos dois primeiros  que constituem a tese e a anti-tese . 

Trata-se do melhor tipo de participação nas negociações. Ocorre quando atores sociais ,  se 

descobrem, mutuamente,  como portadores de valores e de necessidades  que podem ser 

negociados num processo transparente  e aberto. Não existe a subordinação imposta ou induzida 

do tipo clientelista, mas também não existe a hostilidade permanente e universal, nem o desejo  

de prejudicar os interesses  de ninguém . Trata-se da culminância do processo de negociação. 

Cada um cede um pouco nos seus valores secundários  e permanece  firme nos seus valores 

fundamentais. Este tipo de participação nas negociações pressupõe, diferentemente  dos dois 

tipos  anteriores, a compreensão de que num processo  de negociação  todos podem obter  

vantagens sem necessariamente  significar  uma perda para uma ou outra das partes. 

 

No que se refere ao grau de participação na negociação de um projeto interinstitucional, os graus 

são representados de forma crescente, como : 

 

a) Grau 0: quando um grupo se recusa a participar e não comparece  à convocatória. Neste grau, 

situam-se também os grupos que são deliberadamente excluídos e não são convidados  a 

participar. 

 

b) Grau 1- Omissão: quando um ator social participa da reunião, mas nada expressa, permanece 

calado. Omite-se  porque não está  interessado ou não está compreendendo o que está  sendo 

tratado  pelos parceiros. Consiste numa modalidade  passiva de participação. 

 

c) Grau 2 – Informação: quando o ator  é informado do que os outros já definiram acerca dos 

problemas  a serem desenvolvidos e dos objetivos estratégicos. Ou quando ele oferece  

informações  que detenha  sobre determinado  aspecto do assunto que interessa a todos. 

 

d) Grau 3- Opinião: o ator social , em virtude das informações  que possui, emite  sua opinião  

sobre o problema ou a forma de resolvê-lo coletivamente. Neste grau, também  se situa  o agente 

hegemônico que pede opinião  ao parceiro. 
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e) Grau 4- Proposta: o ator social tem uma opinião suficientemente sólida  que faz  com que se 

sinta  suficientemente  seguro ao ponto de apresentá-la  como proposta  para ser aceita  pelo 

grupo  no processo de negociação. 

 

f) Grau 5- Exigência: o ator social, conhecedor  dos fundamentos  legais, sociais ou econômicos  

da sua proposta , exige  que seja aceita pelo grupo. 

 

g) Grau 6 – Decisão: o processo de participação na negociação atinge seu grau máximo quando a 

proposta  apresentada é aceita pelo grupo. 

 

O modelo proposto pelo Professor Luis de La Mora (1998), ainda apresenta vários níveis de 

participação nos processos de gestão  de programas de conservação urbana integrada; 

ressaltamos, apenas, dois níveis: 

 

a) Baixo: quando as decisões mais importantes  são tomadas  por uma das partes, levando para a 

mesa de negociações  apenas assuntos periféricos. 

 

b) Alto: quando todas as decisões são objeto de discussão e de decisão por parte  de todos os 

atores  envolvidos.  

 

O desenvolvimento deste método de pesquisa subsidiou, de forma relevante, as respostas  que 

serão apresentadas em seguida 

 

Os resultados da nossa pesquisa foram alcançados através  de fontes documentais concernentes à 

Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e de entrevistas com atores sociais envolvidos no processo. 

 

A análise das fontes documentais propiciou os seguintes dados relacionados à participação dos 

atores sociais no processo decisório de uso turístico da Igreja Nossa Senhora de Nazaré. 

Vejamos: 

 

O IPHAN, responsável pelo tombamento das ruínas do Convento do Carmo de Nazaré e da 

igreja, apresenta, em seus arquivos, a descrição histórica e a finalidade atual do uso do 

patrimônio em questão. 
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Por sua vez, a FUNDARPE é  responsável, através do seu  Departamento de Patrimônio, pelo 

tombamento estadual do PMAHC e pela elaboração das plantas da reforma da igreja, base do 

relato histórico e alterações estruturais na edificação da Igreja Nossa Senhora de Nazaré.  

 

A FIDEM elaborou o  plano estratégico, que  apresenta indicadores para o desenvolvimento do 

Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcante, considerando-o área especial de interesse 

turístico. Nesse plano, dentre as ações  prioritárias,  está o restauro da INSN.  

 

Ressaltamos, inclusive, a disponibilidade de um  mapa de oportunidades do Estado, no qual 

pudemos identificar as potencialidades  para o desenvolvimento  turístico do município  e apontar 

entraves neste processo e, ainda, o patrimônio histórico situado no município do Cabo de Santo 

Agostinho  apresentado no mapa de situação do estado . 

 

Quanto ao  Ministério Público Estadual- Promotoria Cível Comarca do Cabo de Santo Agostinho, 

encontramos  no PIP 02/98 informações relativas à responsabilidade dos atores sociais quanto à 

gestão do Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcante. Na  EMPETUR, através do 

Inventário de Potencial Turístico de Pernambuco Município do Cabo de Santo Agostinho, 

encontramos a descrição da Igreja  Nossa Senhora de Nazaré como atração turística.  

 

Extraímos dos depoimentos (lista de entrevistas - anexo 12), as colocações específicas  que 

possibilitaram caracterizar  a participação dos atores sociais  envolvidos  no processo decisório  

sobre o uso  turístico da INSN quanto à forma, tipo, grau e nível, segundo a aplicação do  modelo 

proposto pelo Professor Luis de La Mora (1998). À descrição  segue a classificação  dos atores 

sociais  quanto à natureza  da participação e a transcrição  do depoimento  base desta análise.   

 

a) IPHAN: Forma de participação induzida. O órgão reconhece  suas atribuições  na 

fiscalização e orientação do projeto de restauro da INSS, interferindo no processo decisório sobre 

o uso turístico da mesma. 
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Depoimento:   

A Igreja de Nossa Senhora de Nazaré é de propriedade dos Carmelitas e nós estamos entrando 

nesse processo principalmente  não só como... principalmente como órgão fiscalizador e como 

órgão orientador. E, juntando  com outros órgãos , através da Fundarpe, então tentamos reunir 

forças, para tentar, primeiro viabilizar  a conservação dela, que está, que já foi restaurada há 

muito tempo e ficou abandonada  pelos proprietários, e a gente tá tentando revitalizar isso, 

dando condições mínimas de moradia(... ) 

 

Tipo de participação crítico.  O depoimento  reflete uma avaliação técnica imparcial sobre a 

utilização da INSN como atração turística. 

 

 

Depoimento : 

 Bom, em primeiro lugar, existe o uso da igreja, mas isso tem que ser primeiro usado pela 

população local, não é ?  Eu acho que existe nessa força, vamos dizer assim, não é litúrgica, é de 

... de culto que existe. Você tem  uma população local que usa a igreja, não é ? Casamentos, você 

tem missas, eu acho que batizados , não é ? Então existe, mas  precisava ser mais divulgado. 

Mas tem a questão,como ponto turístico ele tem uma força  muito maior: o fato histórico e a 

localização, eles precisam estar mais bem explorados. E eu acho que o interesse do proprietário  

não é muito uma visão turística. É uma visão religiosa, porque eu acho que é o papel deles. Eles 

precisam ser orientados para que usem também, para que seja uma compatibilização, não só dos 

interesses do proprietário, como também do turismo que ali existe, que, com certeza, ali existe  

uma demanda muito grande. Mas eu acho que existe  alguma coisa que está travando tudo isso. 

Talvez interesses  diferenciados, talvez  se esses interesses fossem compatibilizados , eu acredito 

que sim. Eu acho que a prefeitura deveria ter mais participação nessa coisa. Eu acho que 

aquelas ruínas que existem no entorno precisavam ser mais bem exploradas . Acredito que os 

atores  locais tem que ter participação , inclusive existe um  convênio  entre o IPHAN... coisa 

que obriga, entre aspas, que eles participem  efetivamente da conservação dos monumentos 

históricos da área do Parque Histórico Armando Holanda, isso não tem acontecido de forma 

efetiva, não é? Não que não houve  tentativa, acho que uma tentativa, mas acho que há uma  
 
 
 
3. A correção dos depoimentos não pode ser rígida por causa da fidelidade das informações . Portanto,os 
depoimentos transcritos  pretendem ser o mais fiel aos originais inclusive mantendo alguns desvios gramaticais. 
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resistência muito grande por parte de alguns. E eu acho que aquilo ali pode ser bem explorado 

até por eles mesmos, é muito melhor até ser explorado por eles mesmos. 

 

Grau  5 de participação- exigência.  O órgão detém  conhecimento  sobre os procedimentos  

legais e técnicos de restauro de bens imóveis  e exige a aceitação  de sua proposta. 

 

Depoimento: 

 Qual é a função do IPHAN ? eu vejo que seria que aqueles investimentos feitos sejam, não só 

divulgados, mas que se tornem permanente. O que  mais... então, aquilo precisa ter um processo  

de manutenção. Então , a gente  entrega para o proprietário, como sugestões para que ele possa  

criar  vida própria e se tornar  sustentável.  

Então o nosso papel é um papel  de orientador, de fiscalizador.... então essa é uma função 

técnica de orientação, na realidade é de fiscalização. 

 

Nível de participação alto. O órgão participa das discussões de assuntos mais importantes sobre 

o restauro da INSN. 

 

Depoimento: 

( ...) o monumento histórico, a Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Primeira coisa é o monumento 

histórico que teve grande importância na história do Brasil, não só de Pernambuco , mas na 

história do Brasil e não só histórico, como também, características arquitetônicas. Então seu 

valor arquitetônico e o valor histórico inserido na... o que esse  momento representa na... eu 

acho que o  entorno dele, eu acho que ele é tudo da ambiental de um local, não é ? Da igreja , e 

é uma paisagem, um sentido estratégico paisagístico, não é? Do pólo turístico, como momento 

tem grande, vamos dizer, potencial turístico. Eu acho que o que falta nele é justamente  se tornar 

sustentável. 

 

Observamos que o grau, a forma , o tipo e o  nível de participação do IPHAN se enquadram  nas  

atribuições  a ele  delegadas como órgão  público federal na área de patrimônio  histórico. 

 

Desse modo, encontramos características como a neutralidade e imparcialidade, em especial, 

quando o órgão se refere à participação de outros atores sociais  envolvidos no processo 

decisório: 
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 Acredito que os atores locais  tem que ter sua participação, inclusive existe  um convênio  entre 

o IPHAN... coisa que obriga,entre  aspas, que eles participem efetivamente  na conservação  dos 

monumentos  históricos  da área do Parque Histórico Armando Holanda, isso não tem 

acontecido de forma efetiva, não é ? 

Não que não houve a tentativa, acho que uma  tentativa, mas acho que há uma resistência muito 

grande  por parte de alguns. E eu acho que aquilo ali pode ser bem explorado até por eles 

mesmos, é muito melhor até ser explorado por eles mesmos. 

 

Um outro aspecto interessante  e denotado no discurso do representante do órgão é quando ele se 

refere aos interesses distintos  dos atores sociais  envolvidos na questão. Em nenhum momento, 

ele critica  negativamente  o comportamento deles, mas reconhece  que a postura  de alguns 

atores  pode ocasionar  entraves  no desenvolvimento do turismo sustentável do local: 

E eu acho que o interesse  do proprietário  não é muito uma visão turística. É uma visão 

religiosa, porque  eu acho  que é o papel  deles. Eles precisam  ser orientados  para que  usem 

também, para que seja  uma compatibilização, não só  dos interesses do proprietário, como 

também do turismo que  ali existe, que, com certeza, ali existe uma demanda  muito grande. Mas 

eu acho que existe alguma coisa  travando tudo isso. Talvez interesses  diferenciados , talvez se 

esses interesses  fossem compatibilizados , eu acredito que sim.  

 

Por fim, acreditamos que o IPHAN é um ator social relevante nesse processo decisório, não 

apenas por ser um órgão orientador e fiscalizador, mas também pela forma como articula suas 

críticas, demonstrando interesse em participar  da tomada de decisões não mais com a 

responsabilidade  de impor regras  e sim de discuti-las  e esclarecê-las com os demais envolvidos. 

 

b) FUNDARPE - forma de participação induzida. O órgão reconhece suas atribuições de 

fiscalizar e assessorar o processo de restauro da INSN, interferindo no processo decisório do uso 

da INSN como atração turística. 

 

Depoimento: 

 bom, como é... a competência da FUNDARPE na Vila de Nazaré é em função do tombamento 

estadual da área. 
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Tipo de participação  crítico.  O ator avalia tecnicamente, com  neutralidade, o uso turístico da 

INSN. 

 

Depoimento:  

Para  a FUNDARPE, a igreja se considera um local muito importante. Tanto que o tombamento  

estadual foi deflagrado em vista dessa importância. Eu considero a implantação  da vila uma 

coisa peculiar, ainda que tem muita coisa  no entorno, tipo o forte... é muito importante.... Então 

existe um controle que é feito  juntamente com a Empresa Suape, impedindo novas construções  

no entorno. Com relação à Igreja de Nazaré, o projeto que está sendo executado. O projeto foi 

elaborado pela FUNDARPE, em 91,. foi aprovado pelo IPHAN e a FUNDARPE considera, 

apesar de ter intervenção  radical no espaço da torre; mas considera que o espaço é para os 

padres residirem  no local, isso será muito benéfico para a igreja, para o monumento, pro seu 

entorno e pro próprio turismo. 

(...)Eu acho que essa ocupação só vai trazer muito benefício para a igreja. 

  

Grau 5 de participação - exigência. O órgão, como o IPHAN, detém informações e 

conhecimentos legais e técnicos sobre procedimentos de restauros, exigindo a aceitação da sua 

proposta pelos demais atores.  

 

Depoimento: 

Então, a FUNDARPE se preocupa em fiscalizar, impedindo que novas construções  aconteçam  

descaracterizando a implantação primitiva da vila. 

 

Nível de participação alto, devido á discussão das questões principais e secundárias do projeto 

de restauro da INSN.  

 

Verificamos que a especificidade da participação da FUNDARPE se enquadra nas atribuições  da 

mesma, como órgão orientador e fiscalizador do patrimônio histórico de Pernambuco. Este fato a 

torna um ator social relevante no processo decisório  do uso da INSN como atração turística. 

 

Todavia, em alguns momentos, notamos que as mudanças  previstas na INSN, as quais atestam a 

descaracterização  do patrimônio histórico tombado em nível federal, não foram discutidas  com 

todos os atores sociais envolvidos  no processo decisório. Apenas  foram justificadas  como  
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imprescindíveis  para a manutenção e preservação do bem, como podemos observar nesse trecho 

da entrevista : 

Com  relação à Igreja de Nazaré, o projeto  que está sendo executado,. o projeto  foi elaborado 

pela FUNDARPE, em 91, foi aprovado pelo IPHAN   e a FUNDARPE  considera, apesar de  ter 

intervenção radical no espaço da torre, mas considera que o espaço é para os padres residirem  

no local, isso será muito benéfico  para a igreja, para o monumento, pro seu entorno e pro 

próprio turismo. 

 

Dessa forma, compreendemos  que embora  o órgão tenha atribuições  técnicas na área de 

restauro do patrimônio histórico  do nosso estado, ainda não há uma preocupação  em discutir e 

explicar,  para os atores sociais envolvidos no processo decisório,  as intervenções  propostas para 

um monumento histórico, ou seja, não há um processo democrático e participativo. 

 

 

c) COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE – EMPRESA SUAPE - forma de 

participação espontânea. Devido às suas necessidades de gestão do parque. 

 

Depoimento: 

 A igreja de Nazaré, ela representa o marco do Parque Metropolitano Armando Holanda 

Cavalcanti. E como ação nossa, ela é prioritária, tanto que tomamos a iniciativa  de formatar  

um trabalho de resgate à sua história e o verdadeiro norte para visitação. 

 

Tipo de participação clientelista. O órgão detém  o controle tanto de recursos  financeiros 

quanto do poder institucional, manipulando outros atores sociais para aprovação de suas 

propostas ou metas estabelecendo uma relação manipuladora  com os atores sociais  envolvidos 

no processo, objetivando ter adesão dos mesmos às suas propostas e estratégias. 

 

Depoimento: 

É participativa. A comunidade do entorno está entendendo e nós estamos dando ênfase  à 

retomada  do modelo original. Mas Suape é um dos atores principais. Suape é o ator principal e 

é o mantenedor  também  do processo decisório da igreja. 
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Grau  de participação 6 - decisão. O órgão se coloca em posição de decisor por ser proprietário 

das terras do PMAHC. 

 

Depoimento:  

 A participação está sendo  em conjunto, não é? Enquanto restauração. o IPHAN tem pontuado 

algumas coisas, a FUNDARPE tem um efeito forte, quando visita  com  mais sistemática na 

condução de trabalhos lá , na questão arquitetônica, os meios de registrar isso. E Suape, na 

questão da supervisão, de fazer acontecer, de custear  as coisas  que estão acontecendo. 

 

Nível de participação alto. O órgão se coloca como   decisor dos aspectos principais da tomada 

de decisões  sobre o uso da igreja como atração turística,. como podemos observar nos 

depoimentos dos itens acima.   

 

O ator social é relevante  na tomada de decisões  aqui discutida, pois é  o proprietário  das terras 

onde se encontra a INSN. Porém, a postura assumida  pelo órgão é muito mais de outorgar  do 

que participar efetivamente  de discussões  com o grande grupo ; em outras palavras, observamos, 

claramente, que o perfil da participação no processo decisório do uso da igreja para fins turísticos 

está centrado no poder e em nenhum momento há  preocupação em ouvir  os demais atores 

sociais envolvidos no processo, bem como, existem trechos na entrevista que revelam 

contradições , em especial, quando se fala de  participação  enquanto ator social envolvido na 

tomada de decisões do uso da INSN como atração turística :  

A Igreja de Nazaré, ela representa  o marco do Parque Metropolitano Armando Holanda 

Cavalcanti . E como ação nossa, ela é prioritária , tanto que tomamos  a iniciativa  de formatar  

um trabalho de resgate à sua história  e o verdadeiro norte para visitação... A comunidade do 

entorno está entendendo e nós estamos  dando ênfase  à retomada  do  modelo original. Mas 

Suape é um dos atores principais. Suape é o ator principal e é o mantenedor  também  do 

processo decisório da igreja... A participação está sendo em conjunto, não é ?  Enquanto 

restauração(...)  

 

d) FIDEM participa de forma induzida, por ser detentora de informações técnicas  

interessantes  para o processo decisório sobre o uso da INSN como atração turística. 

 

Depoimento: 
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Éh, eu não tenho uma participação muito ativa. Eu acho até... é bem diferenciada, que como 

ator, a FIDEM é um ator  ...É um ator muito do planejamento , de apoiar o município no que ele 

está necessitando, bem como  o papel de articulação  entre os geólogos do planejamento, que eu 

acho que não passa, não é um órgão decisor. 

 

Tipo de participação crítico, devido ao seu caráter técnico de planejamento integrado. 

 

Depoimento: 

Se você tivesse um gerente lá, que realmente assimilasse  uma gestão democrática, que eu 

ouvisse, mas também que estabelecesse os limites do confronto. Porque, ele pode ter uma gestão 

democrática que acate tudo e pode tudo, não é ?  Eu acho que estabelecesse  os limites dos 

confrontos sim, eu acho que você começava a dar sinais  para a sociedade , tanto o local que está 

lá, quanto para a região metropolitana, que tem alguém gerenciando. Isso é igual a uma casa, 

minha gente, é igual a uma empresa, isso é igual a um órgão público. Tem  que ter um padrão de 

gerenciamento. Pra mim o problema é esse..... Pra mim não existe a verdade absoluta  nem de um 

lado nem de outro.....Tem que ter a busca do equilíbrio, e a busca do equilíbrio se faz com uma 

boa gerência, com uma boa gestão da área, ouvindo um lado e ouvindo o outro. Ouvindo diversos 

lados e ouvindo diversos segmentos. Pra mim, isso é o maior desafio. 

 

Grau de participação  4 - proposta. O órgão tem uma opinião suficientemente sólida que 

respalda a sua proposta junto aos atores sociais envolvidos no processo em questão. 

 

Depoimento: 

(...).o perfil nosso não é de executar , não  somos órgão executor, ou seja, nós não estamos no 

final da linha, não é ? da ponta. Então fica difícil para gente  ser aquele de papel decisor. Agora 

é claro que no papel de planejador , de articulador , se for o planejamento, se for consistente(...). 

 

Nível de participação alto. O órgão está presente nas reuniões e discussões dos aspectos 

principais referentes à tomada de decisões sobre o PMAHC e INSN. 

 

Como órgão de planejamento, a FIDEM participa de forma relevante em todo processo, 

reconhecendo as limitações da tomada de decisões que envolve o PMAHC, inclusive tendo  uma 

postura bastante flexível, uma vez que seu papel é elaborar  estudos e buscar  alternativas  para 
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viabilizar  a implementação de planejamento integrado.  Quando questionada  sobre os entraves  

existentes em relação ao uso da INSN como atração turística, alertou  para a ausência  do 

equilíbrio entre os interesses dos atores sociais relevantes no processo decisório , como podemos 

observar nesse trecho da entrevista : 

 Eu acho que estabelecesse os limites dos confrontos  sim, eu acho que começava  a dar sinais 

para a sociedade, tanto o local que está lá, quanto para a região metropolitana, que tem alguém 

gerenciando... Ouvindo  diversos lados e ouvindo diversos segmentos. Pra mim, isso é o maior 

desafio.  

 

Por fim, compreendemos que a FIDEM é um ator de extrema importância nesse processo, por 

demonstrar cautela e preocupação em implementar o planejamento integrado e por deter uma 

visão holística sobre a gestão da área onde a INSN está  inserida. 

 

e) Ministério Público Estadual - Promotoria  de Justiça Cível Comarca do Cabo de Santo 

Agostinho, participa de forma  induzida. Órgão que reconhece suas atribuições jurídicas, 

pertinentes ao processo decisório sobre o uso do PMAHC e INSN. 

 

Depoimento: 

Acho que em relação ao uso da Igreja de Nazaré, no processo decisório, eu não tenho poder de 

decisão nenhum. A função do Ministério Público é zelar pela preservação do patrimônio 

histórico, e o que está lá no Parque Armando Holanda e incluindo a Igreja também. 

  

Tipo de participação crítico , caracterizado por sua natureza imparcial referente à tomada de 

decisões sobre  o uso do PMAHC e da INSN. 

Depoimento: 

Olha, eu acho que, o que está faltando na realidade, é um condicionamento certo, de quem tem a 

responsabilidade de implementar toda aquela área ali como uma atração turística, né? E ao meu 

ver, o problema ali é a questão de definir quem seria o responsável. Porque fica um passando 

para o outro e no final ninguém faz nada. Eu entendo que Suape seria o responsável pela 

implementação do Parque, já que está dentro da área de Suape. Agora, eu acho que deve haver 

um entendimento entre todos os interessados. Porque, embora exista a figura de Suape, entre 

aspas, o dono daquilo ali, que toda aquela área pertence a Suape, mas que toda aquela área tem 

uma importância turística, acho que a Secretaria Municipal de Turismo da própria cidade, a 
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Secretaria Estadual de Turismo também, deve sentar junto com a comunidade, o Hotel que fica 

ali mais próximo, as pousadas, né?  Pra discutir e tentar chegar a uma solução e cada um dar a 

sua colaboração na medida do possível. Agora entendo que estas coisas todo mundo tem 

responsabilidade, o Hotel, a Comunidade, a Secretaria de Turismo do Cabo, o Estado, Empetur, 

todas essas entidades. Agora tem que existir uma iniciativa para liderar aquilo ali. Mobilizar 

esse pessoal. Eu acho que caberia aí, já que a área é uma área de importância turística, a 

própria Empetur, né, a Empresa de Turismo do Estado. Mobilizar  todos esses atores, né? Para 

se chegar a uma conclusão, chegar à questão nossa, do Ministério Público, a nossa atuação ali é 

simplesmente de impedir qualquer tipo de dano ao Patrimônio Histórico. Agora, a execução 

cabe aos órgãos competentes do Estado. E o nosso instrumento seria à Ação Civil Pública, caso 

seja necessária. A gente tem relutado muito em relação à ação civil pública por conta da 

morosidade da justiça e isso faz com que a gente tenha sempre que buscar uma posição 

conciliadora, porque no final, mesmo com toda essa demora, que esse inquérito civil que trata 

daquela área ali já é de 98, mesmo com essa demora, eu entendo que, se a gente tivesse entrado 

com ação na época, até hoje não teria resolvido o problema  

 E aí  fulano que faça a outra parte de lá. Se é uma chance se há ainda um canal aberto para 

uma negociação, a gente vai estar sempre aberto para tentar resolver essa problema. 

 

 

Grau de participação 3 - Opinião. O órgão, em princípio, emite suas opiniões e tenta resolver 

de forma coletiva os problemas existentes no processo de gestão do PMAHC, já observado em 

seus depoimentos acima. 

 

Tipo de participação alto, o seu depoimento denota esta característica.  

 

Depoimento:  

Eu acho que toda aquela área de Nazaré, ela tem uma importância muito grande, porque ela no 

lado histórico, do Estado de Pernambuco, da nossa cidade, e até do Brasil. É porque ali nós 

temos construções de séculos passados e ali também existe  a história da resistência, da invasão 

holandesa. Então, eu entendo que historicamente, o valor dali é inestimável. A gente não pode 

quantificar o quanto aquilo é importante. 
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Pra mim uma coisa tem... é uma atração turística quando ela, naturalmente, tem uma beleza 

assim, diferenciada...A função do Ministério Público é zelar pela preservação do patrimônio 

histórico, e o que está lá no Parque Armando Holanda e incluindo a Igreja também. 

 

E esta última  afirmação feita pelo representante do órgão acima mencionado, quando indagado 

sobre a relevância da INSN  para o Ministério Público Estadual; demonstra  que, de acordo com a  

função principal, neste caso específico,  zelar o patrimônio em  questão,  sua participação é 

importante  como conciliador  entre os atores sociais dos diversos segmentos  envolvidos; no 

entanto, nos faz entender, também, que embora participe  conclamando  direitos e deveres  de 

todos os interessados e envolvidos,  não tem poder no processo decisório: 

Acho que em relação ao uso da Igreja de Nazaré, no processo decisório, eu não tenho poder de  

decisão nenhum.  

Portanto, o órgão age com imparcialidade e fins jurídicos, tentando encontrar,  com os demais  

atores, alternativas  para negociação, pertinente  ao uso do PMAHC, onde a INSN encontra-se 

inserida. 

 

Outro aspecto que vale ressaltar é a percepção que o representante do órgão tem  em relação à 

necessidade   de uma gestão participativa do PMAHC : 

Porque, embora  exista a figura de Suape, entre aspas, o dono daquilo ali,  que toda aquela área  

tem uma importância turística , acho que a Secretaria Municipal de Turismo da própria cidade , a 

Secretaria Estadual de Turismo, também, deve sentar com a comunidade, o hotel que fica ali mais 

próximo, as pousadas, não é?   Pra discutir  e tentar chegar a uma solução  e cada um dar a sua 

colaboração  na medida do possível. Agora entendo que estas coisas todo mundo tem  

responsabilidade, o hotel, a comunidade, a Secretaria de Turismo do Cabo, o Estado, Empetur, 

todas essas entidades. 

 

Diante do exposto, detectamos  que a participação  do órgão é,de um modo geral, salutar nesse 

processo decisório, não apenas pelo fato de representar o lado jurídico do Estado, mas por tentar 

reconciliação e  buscar alternativas objetivando o zelo e a preservação do patrimônio histórico 

INSN, como também analisar a questão do PMAHC de forma holística. 

 

f) PMCSA participa de forma induzida, por ter informações sobre a conservação integrada e o 

planejamento urbano integrado . 
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Depoimento: 

(...) tá instalada na Igreja da Vila de Nazaré, que  como estava dizendo, é difícil até descolar  do 

que é o próprio Cabo de Santo Agostinho, até pelo local geográfico em que ela está assentada. 

Primeiro, eu acho que a própria natureza do nascimento do município ali, o histórico todo, no 

que tem sido explorado, muito fortemente, né? Até pelo marketing, que tem sido realizado pelo 

marketing municipal. Local do descobrimento, onde Pizón teria chegado três meses antes de 

Cabral, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Tem o aspecto até da logomarca do município, dos 

monumentos históricos que é o forte da Vila de Nazaré, e a própria restauração da Igreja já dá 

um exemplo da importância que a área tem para Prefeitura, do ponto de vista da imagem 

histórica que o município procura incorporar. A igreja propriamente dita, ainda hoje, dentro do 

município, tem uma importância secundária. Ela é realmente, os monumentos que ainda não são 

ruínas (...) que tá no entorno dela, é inclusive mais significativo, é tombado pelo Governo 

Federal, e ela pode, ela passa a ser mais valorizada, inclusive, pela Secretaria, a partir do 

momento que a gente assumiu, desde o ano passado, a questão do patrimônio histórico. A gente 

tentou dar um reforço, até nem tanto da imagem em si, mas do prestígio que aquela igreja é. É 

uma igreja do século XVII, que na verdade, no século XVI, ali já existia vestígios de que ali tinha 

algum tipo de edificação para culto religioso, que era a referência. 

Então, nos eventos desse ano já, de comemoração da chegada de Pizón, a gente conseguiu, 

através da parceria que foi montada com o próprio pessoal da Província Carmelita, Fundarpe e 

(...), né? Agilizar o processo de recuperação, não vamos dizer assim que é a restauração ideal 

da igreja, mas não deixa de ser um processo de recuperação, então foi incorporada nesses 

eventos como um processo de abertura do Festival Pizón, usando aquele trechozinho da ruína do 

Convento. Porque eu estou voltando um pouquinho essa história, porque é ela, apesar de toda a 

importância, apesar de todo significado que ela tem com o patrimônio Estadual, Federal e 

Nacional, ela tava relegada a um plano secundário, seja do ponto de vista da própria 

conservação, que daqui a pouco você vai abordar comigo a questão da gestão, do espaço do 

qual a igreja faz parte do Projeto, e o Convento, o conjunto faz parte desses dois edifícios. Nesse 

sentido, a gente tem... vamos dizer assim, um processo de empurrada assim, de um processo de 

“curar” a igreja. 

 

Tipo de participação crítico. O órgão tem conhecimentos sobre a necessidade de gestão 

participativa ou co-gestão e de alterações das políticas públicas pertinentes ao uso de um 

patrimônio histórico como produto turístico. 
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Depoimento: 

 Agora, porque não existe efetivamente atração aqui no Cabo de Santo Agostinho? Isso é uma 

coisa que eu me questiono. Mas eu acho que tem, mas do mesmo jeito também que é a imagem 

efetivada, por falta muito de cultura, essa cultura não é local é genérica, é geral.  

(...)Acho que o Estado de Pernambuco, o próprio Brasil, ele carece de uma política mais forte de 

valorização do que é patrimônio histórico, você vê que uma Igreja antiga para a maioria das 

pessoas, não tem nenhum motivo atrativo, mas com certeza, devia ter um acervo ali também ao 

longo do tempo, gente de fora, de Portugal, até dos próprios colonos ou pessoal da terra 

aculturado.  

(...)Isso é um atrativo, conhecer como se comportava uma Vila Colonial, porque ali é uma Vila 

que nasceu em torno da existência de um quartel e da Igreja, de uma série de fortificação em 

torno. Então existe uma atração? Existe. Agora essa atração é pouco divulgada. Então, essas 

imagens tornam uma atração. Existe potencial para atração turística? Existe. É imenso. E 

variado, que mais interessante. Tem o geológico, tem o ambiental, o que existe de Mata Atlântica 

ali, tem o histórico, o cultural, o culinário. Mas está de tal maneira disperso e fragmentado na 

própria idéia da gente que faz a gestão daquele espaço que forma a Secretaria de Planejamento, 

a Prefeitura Municipal, nós temos muitos atores envolvidos com isso, que a coisa se torna 

completamente sem visão. Sem visão do que se tem, você não faz atrativo turístico. 

Obviamente, como representante da Secretaria de Planejamento, que cuida da parte do 

patrimônio histórico, a minha participação é direta, e espero que seja efetiva. Mas a gente tem 

plena consciência, noção da limitação, não só da minha Secretaria, mas da própria Prefeitura, 

dentro de um contexto que envolve para a gestão, não somente da Igreja, lembrar que ela é 

patrimônio histórico federal, um dado de interesse estadual no Município. Área de propriedade 

de empresa de administração direta, que é a empresa do Complexo Portuário de Suape. Área 

que foi cedida por concessão de uma outra entidade, também de direito privado, que é a 

FUNCEF, que é uma Fundação dos Funcionários da Caixa, com a obrigação de manter. Que 

não mantém, certo? A Igreja e o Convento fazem parte do patrimônio da Província Carmelitana, 

incorpora outro elemento de gestão, é a própria comunidade que tá ali, que participou, que 

participa efetivamente mesmo que vai apontando figuras representativas, mas ela participou 

desse processo de recuperação da Igreja. Então, nós somos um ator, dentro de um universo 

muito maior. O que me preocupa exatamente, a perspectiva que nós temos hoje, se nós, que 

somos os gestores públicos mais próximos da realidade da Igreja, do ponto de vista do executivo, 
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muito mais pressionados e obviamente com muito mais flexibilidade, para isso funciona do ponto 

de vista operacional, não tomamos à frente desse processo, pelo histórico que eu venho 

acompanhando isso, antes de existir essa Secretaria de Educação e Urbanismo, Secretaria 

Executiva, um poder de gestão que me instalou no cargo em 2001. A gente vem acompanhando o 

processo de montagem do plano estratégico do Parque Armando Cavalcanti. Temos lá uma série 

de definições do ponto de vista de apontar prioridade, apontar a ordem que essa prioridade vai 

ser colocada, ou seja, linhas de estratégias, levantar inclusive, custos dessas ações. A igreja, a 

recuperação dela estava lá no ponto inicial, nunca foi feito pelo Estado, que dispunha de recurso 

e nunca foi colocado, certo? Porque precede qualquer tipo de ação na própria Igreja, uma ação 

no conceito do que aquele padre que cuida dela, do ponto de vista de efetivação, ele pode se 

tornar uma atração turística. A própria montagem da imagem. Que tipo de imagem o nosso 

Parque pode vender. E era uma coisa que eu tinha colocado, que nunca foi feito, no próprio 

Plano Estratégico, eu próprio tinha colocado isso com o pessoal na reunião e disse bom, a gente 

está pegando um belíssimo Plano Estratégico que é mais um plano físico ambiental, certo? Mas 

a título de viabilidade disso aí. Temos um Parque imenso, eu não tinha idéia de quantos hectares 

a gente tem ali, mas é uma área muito grande. Como parque, que nos foi concedido, (...) unidade 

de conservação, que fica muito mais flexível, porque se fosse parque você não poderia ter uma 

visitação. Mas está lá o Parque, e o que é que a gente quer com esse Parque? Esse Parque é 

viável, do ponto de vista econômico? É para exploração turística? É? E a gente vai explorar o 

que, turisticamente? As pousadas que existem regularmente, elas vão ser mantidas? É aquele 

tipo de pousada que a gente quer? A gente vai tirar? Vai ficar? Os bares, do jeito que ocupam 

Calhetas, por exemplo, eles devem ficar? Quantas pessoas podem visitar aquele parque por dia? 

Nas praias, na parte de visitação das trilhas que estão lá colocadas na própria área da Igreja, 

da Vila de Nazaré, certo? São questões que o Plano Diretor, o Plano Estratégico do Parque não 

esclareceu. Continua com grades (...) É o que eu tava colocando agora a pouco. Tem lá um caso 

que tinha dois proprietários e, um eu acho que, coitado, cansou de lutar contra a inviabilidade 

de se ter uma visitação constante, que alimentasse o negócio dele, eu acho que ele tinha uma 

cachaçaria (...) ali, logo na entrada da Vila. É, temos a casa do Faroleiro, a filha do antigo 

faroleiro, que vende suas comidas típicas, vende seus vinhos, licor de jenipapo. Ali do lado da 

Igreja, nós temos o pessoal que faz o comércio ambulante, que inclusive, a gente tem que fazer 

um certo controle, porque eles já estavam lá dentro da Igreja, fazendo comércio. Não estavam 

nem ficando na porta, já estavam ficando dentro da Igreja, pois o sol era muito forte. Mas isso 

não foi abordado. Tem o pessoal que produz frutas, planta e colhem frutas nativas e fazem 
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geléias, doces, preparam passas de caju. Inclusive com a passa de caju, do jeito que eles estão 

fazendo, vão acabar com as matas, porque eles usam lenha. Então, nada disso foi tocado, e, 

obviamente essa é uma tarefa, por conta dessa indução de interesses, de responsabilidades ali 

dentro, o município não vai tocar sozinho. Porque eu vou dizer a você que, apesar de ser 

alocado recursos do patrimônio histórico, deva ser por parte. Então, a nossa responsabilidade é 

grande, a questão de segurança por exemplo, foi um problema, inclusive porque podia destruir a 

pouca imagem que nós tínhamos né? Do município. 

 

Grau  de participação 4 - proposta. O órgão acredita dispor de opinião consistente sobre 

conservação integrada e planejamento integrado e tenta consolidar sua proposta junto aos atores 

sociais envolvidos no processo decisório pertinente ao uso turístico da INSN. 

 

Depoimento: 

Então, o problema da gestão hoje, da gestão, da área especificamente, vamos falar 

especificamente de como configurar a Igreja de Nazaré e o conjuntinho. Eu acho que a gente não 

pode dissociar ela do conjunto do cemitério, das ruínas do convento, do seu pátio, entorno e da 

Vila. O conjunto tem que ser trabalhado como atração única, né? Com um único enfoque, que é 

aquela Igreja e seu entorno, as ruínas e o pátio que a circunda, né? A gente não pode trabalhar 

na perspectiva de que isso vai ser concebido pura e simplesmente por um ou outro ator público, 

por um ou outro ator privado. Eu acho que a dissociação das ações é que é a grande dispersora 

de esforços. Nesse ponto de vista, a gente estava comentando ainda pouco, que se coloca muitas 

críticas de cima de um ponto de vista que o poder público não faz, que o poder público não 

executa. Ele tem uma participação muito grande na concepção do que é isso, inclusive, na 

efetivação de algumas ações, mas ele não pode dar esse respaldo de uma iniciativa privada, 

capacitada, que estuda, que compreende o que é explorar, efetivar essa exploração, tornar 

eficiente os seus serviços, atraente os seus serviços, construir uma qualidade que a gente não 

tem. E do ponto de vista também se critica muitas vezes a iniciativa privada porque ela não tem, 

não puxa essa iniciativa adiante e nós temos muito o que criticar, do ponto de vista da 

capacitação, de informação, inclusive do que é a própria atividade turística empresarial do 

local. Nós temos nos esforçado em tentar levar até eles a capacitação, até do ponto de vista do 

próprio planejamento, muito menos da questão turística, propriamente dita, mas a compreensão 

de que a gestão territorial, física, espacial, ela tem um rebatimento sobre as atividades dela, a 

manutenção de algumas qualidades intrínsecas, ambiente habitacional, do ambiente praieiro, do 
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ambiente do comércio. São elas necessárias para dar qualidade a própria atividade deles. É ... e 

qualificando essas atividades, tornando-as mais atraentes. Então, existe uma dispersão, que é o 

grande problema. Obviamente, claramente, nós não temos essa capacidade que nós estamos nos 

colocando com a disposição de tomar para nós essa administração. Há ressalvas, como eu 

estava dizendo, não lembro quando a gente parou. Tendo alguém que gerencie recursos para 

esse financiamento, um grupo local, fixado no espaço onde se deseja desenvolver, dentro do 

pólo, e efetivando a coordenação das ações de controle, que é a invasão dos desmatamentos, tá 

forte. A própria expansão da ocupação urbana por bares e por novas residências, do próprio 

patrimônio histórico de Suape, deixou de controlar  um pouco isso aí. Precisa ter mais cuidado. 

Viabilizar indicativos de um plano que já está pronto, indicativo de um estudo de viabilidade, 

que deve ser realizada mas com uma outra ressalva, dessa gestão ser terceirizada, e nós termos 

uma posição mais de coordenadores dessa gestão, de, colados com eles, é de que todos esses 

atores que eles tenham suas atribuições cobradas e cumpridas, certo?  Há um convênio de 

cessão para manutenção da FUNCEF de Suape, que se cobre da FUNCEF a manutenção. Que 

seja coordenadas pela gerência, que seja feita pelo menos, repasse de recurso por essa entidade. 

Se Suape tem o papel de controlar o seu patrimônio, se existe uma equipe de controle, se essa 

equipe é insuficiente, ela tem que se juntar com a Prefeitura, que faz esse controle de risco 

ambiental, estabelecer uma política que pode ser gerida e pelo próprio recolhimento de taxas e 

cobranças de presença, para que se efetive o controle dentro desse espaço delimitado do Parque. 

Se nós temos uma iniciativa privada, interessada a partir do momento que se sinta firmeza no 

estudo de viabilidade, que tais ou quais empreendimentos, merecem e devem ser desenvolvidos, 

seja uma pousada, seja um restaurante, em que lugares ele devam ser colocados, e que 

quantidade deve ser colocada. É ter uma atração. É ter por trás disso aí, um apoio de entidades 

como o Sebrae, como BNDS, BNT, uma Caixa Econômica que tem um respaldo financeiro para 

que a cidade coloque. É efetivar. 

(...) Mesmo que se coloque na mão da Prefeitura, uma responsabilidade mais direta de estar se 

cobrando isso. Nós aceitamos esse ônus. Ninguém assume esse ônus. 

 

Nível de participação alto, pois o órgão sempre participa das discussões dos aspectos 

importantes do processo decisório do uso da INSN como atração turística.  

 

Como ator social, diríamos que é um dos mais relevantes, pelo fato de representar a gestão 

municipal, bem como revelar  o conhecimento  em torno de planejamento  integrado no 
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município.  Contudo, o próprio ator  demonstra ausência de articulação interna  e 

desconhecimento da importância de conservação integrada e uso turístico  dos espaços  

municipais.  Analisamos, assim, que os fatores acima mencionados caracterizam um  problema 

visível, o que  potencializa  o surgimento de  entraves no desenvolvimento do turismo 

sustentável. Percebemos esse problema no trecho extraído da entrevista, quando o representante 

da PMCSA fala sobre sua percepção do que seja atração turística : 

Existe um potencial para  atração turística? Existe. É imenso e variado, o que é mais 

interessante. Tem o geológico, tem o ambiental, o que  existe de Mata Atlântica ali, tem o 

histórico, o cultural , o culinário. Mas está de tal maneira disperso e fragmentado na própria 

idéia  da gente  que faz a gestão daquele  espaço que forma a Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura Municipal. Nós temos muitos  atores envolvidos  com isso, que a coisa se torna 

completamente  sem visão. Sem visão  do que se tem, você não faz um atrativo. 

 

Um outro  ponto  a ser ressaltado é que o discurso do representante da PMCSA revela  o 

conhecimento  de suas atribuições enquanto ator social envolvido, bem como o fato de ser parte 

de um  processo decisório  muito maior, inclusive o próprio ator chega a apontar como entrave 

para o desenvolvimento do turismo sustentável local a desarticulação dos interessados envolvidos 

no processo em questão : 

( ...) nós somos um ator, dentro de um universo muito maior... Eu acho que a dissociação das 

ações  é que é a grande  dispersora  de esforços. 

 

Um último ponto  relevante, nesta análise,  é a compreensão do ator em torno de uma das 

alternativas  mais  indicadas para o processo decisório. Segundo ele, se houvesse a gestão 

compartilhada, participativa, haveria a possibilidade de  implementar uma gestão do espaço com 

a predominância da conservação integrada , porém, o mesmo ator  se coloca como talvez o único 

ou o mais indicado a assumir a gestão do espaço e nomina tal gestão de “ ônus” : 

( ...) mesmo que se coloque  na mão da prefeitura, uma responsabilidade mais direta de estar  se 

cobrando isso. Nós aceitamos esse ônus. Ninguém assume esse ônus.  

 

 

g) FUNCEF participa de  forma imposta, devido ao fato de ter um contrato de permissão de 

uso da área do PMAHC. 
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Depoimento: 

 Sabemos que a FUNCEF é investidora, ela tem interesse no retorno financeiro dos 

investimentos que ela faz. A questão da Igreja de Nazaré. A Igreja de Nazaré faz parte do Parque 

Armando Holanda Cavalcante, que por sua vez, a FUNCEF está inserida aí num contrato de 

cessão de 99 anos de uma área que Suape cedeu, que por sua vez ela se encontra revendo essa 

condição desse contrato hoje com Suape. Agora ele sabe da importância que tem a Igreja de 

Nazaré, não só ela como todo o Parque Histórico. Turisticamente o Hotel, ele sabe do potencial 

que representa isso. Porém, ela, como qualquer investidor, ela preza um retorno de tudo o que 

ela faz de investimento, e hoje está sendo analisado tudo isso. 

 

 Tipo de participação clientelista. O órgão é detentor de recursos financeiros e estabelece uma 

relação de manipulação dos atores sociais envolvidos no  processo de negociação sobre o uso do 

parque e da INSN. 

 

Depoimento:  

(...) a igreja encontra-se hoje em péssimo estado de conservação. Agora só achamos que as 

obras que estão sendo executadas ali têm que ser feitas obedecendo a um padrão, a um... 

respeitando a questão de acabamento e critérios da época da Igreja. 

 Veja bem, como atração turística a Igreja precisa realmente passar por alguns ajustes e 

melhorias de toda a área, a questão de toda segurança. Até por conta da visitação, que hoje é 

limitado a certo horário, tem que ser visitado durante o dia. A noite fica impraticável qualquer 

turista ou qualquer pessoa chegar até a Igreja aqui, que de certa forma é muito perigoso. E tem 

um potencial muito grande nesse sentido. Agora tem que ser trabalhada essa questão de 

segurança e da própria infra-estrutura do entorno da Igreja e também da Igreja, para que possa 

receber todo esse pessoal a qualquer hora do dia. 

Com relação à própria infra-estrutura, pavimentação, melhoria de acesso, tem que ser definido 

quem é quem... tem que ser o gerente daquela área. Realmente tem que ser definido isso. E a 

partir disso essa pessoa tomar as decisões e saber o que será melhor para todo esse local. 

 

Grau 0 de participação, pois o órgão está revendo a sua participação na gestão do parque e se 

recusa a  comparecer a reuniões referentes ao projeto de restauro da INSN. 
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Depoimento: 

Existe um projeto de implantação do Parque Armando Holanda como um todo. Agora sabemos 

que está sendo feita algumas intervenções na Igreja, dada a condição em que ela se encontra. Só 

que estas intervenções estão sendo feita pela própria Igreja, através dos Carmelitas, da 

Prefeitura, juntamente com Suape e o pessoal do Patrimônio Histórico. A gente não tem atuado 

diretamente nessas obras. 

 

 Nível de participação baixo. O órgão não demonstra interesse em participar de reuniões que 

envolvem tomadas de decisões importantes sobre o uso turístico da INSN.  

 

Em todos os momentos da entrevista, observamos que o órgão, embora  reconheça  a importância 

da INSN como patrimônio histórico- cultural , só focaliza  os ganhos econômicos  que poderiam  

ter em relação ao uso da mesma como atração turística: 

 Turisticamente  o hotel, ele sabe do potencial que representa  isso. Porém, ela, como qualquer  

investidor , ela preza  um retorno de tudo o que ela  faz de investimento, e hoje, está sendo 

analisado tudo isso.  

 

Devido ao fato do FUNCEF ter um contrato de cessão de uso da área do PMAHC assumido com 

o governo estadual,  se torna um ator de extrema relevância no processo decisório sobre o uso da 

INSN como atração turística, devendo, dentro outras coisas, cumprir cláusulas do contrato que 

dizem respeito à manutenção e preservação do patrimônio histórico existente no parque. 

Entretanto, não participa de  forma direta  e efetiva no processo, procura  se isentar  de suas 

responsabilidades. Analisamos e encontramos essa postura no seguinte trecho do depoimento : 

(...) a igreja encontra-se hoje em  péssimo estado de conservação... Agora só achamos que as  

obras  que estão sendo executadas ali tem  que ser feitas obedecendo a um padrão, a um... 

respeitando a questão de acabamento e critérios da época da igreja. 

E ainda,  A gente não tem atuado diretamente nessas obras. 

 

Diante da afirmação feita pelo representante do  órgão, em relação à participação no processo 

decisório pertinente ao uso turístico da INSN, entendemos  que não há  interesse  do ator em se 

articular com os demais interessados envolvidos , ou seja, não há o desejo em participar ativa e 
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diretamente  na tomada de decisões , embora se constitua num dos principais atores e entraves do 

processo decisório acima mencionado. 

 

 

h) Província Carmelitana Pernambucana , participa de forma espontânea, em virtude da sua 

necessidade de preservação da INSN e  das ruínas do convento. 

 

Depoimento: 

A Vila de Nazaré e também a igreja, traz assim que faz muito parte da nossa história, então 

retomar aquela igreja, as ruínas daquele Convento e a Vila também e a gente resgata a nossa 

história, não queremos resgatar apenas no sentido de patrimônio cultural, mas também nossa 

história enquanto presença carmelitana naquele espaço, aquela região do Cabo de Santo 

Agostinho, a própria chegada de Pino, se então a essa história carmelitana na região. Não é só 

um fato religioso, mas também da história do Brasil, a história dos nossos povos que ali se 

instalaram com as carmelitas. 

(....)Parece fundamental mesmo três pontos que a gente merece destacar: o da retomada da 

igreja de Nazaré e da Vila de Nazaré, seriam: 1) o resgate da nossa presença aqui no Brasil, ter 

sido muito grande em séculos  passados, basicamente eu acho que deveria ter um 

reconhecimento brasileiro, da sociedade brasileira, que os carmelitas lançam para demarcação 

das fronteiras no Brasil, que dá essa sustentabilidade, era edificado alguns conjuntos e ali 

ficavam algumas comunidades de frades e ali começava as civilizações, a educação... é,  o 

segundo ponto seria o resgate da história; 2) o aspecto religioso, seria resgatar o aspecto 

religioso, seria resgatar o aspecto de devoção, de mística, de espiritualidade carmelitana que 

também está presente ainda no meio daquele povo, diante de todas esses séculos, e mesmo com a 

ausência dos carmelitas, a espiritualidade permanece. 3) seria preservar os bens culturais que 

ainda restam, que possam então se colocar ao bem das carmelitas, não só da igreja, mas um bem 

da humanidade, da sociedade brasileira. Nós precisamos de fato, preservar! Então nós temos 

essa preocupação tríplice em preservar a igreja e todo o resgate da história, possibilitando 

então uma real conservação. 

 

Tipo de participação:  clientelista e maniqueísta. A instituição age de forma clientelista  em 

relação a alguns atores sociais, como a comunidade, e maniqueísta, quando hostiliza posturas de 

órgãos públicos envolvidos no processo decisório sobre o uso da INSN como atração turística. 
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Depoimento com tipo de participação clientelista: 

(...) minha participação? Primeiro, eu estou diretamente respondendo... eu respondo pela 

Província Carmelitana Pernambucana, mas também estou respondendo diretamente pela 

comunidade, em todo o trabalho de restauro  eu estou sempre presente, acompanhando. Depois, 

a própria Província está investindo economicamente, né? Apesar da crise, da dificuldade 

financeira, mas ela está bancando, praticamente, toda parte econômica, no que diz respeito a 

todo material usado, né? Temos é claro, a parceira com a Prefeitura do Cabo, que tem ajudado 

na parte de mão-de-obra, com a Fundarpe na parte técnica, eles ajudam assim, quando eles têm 

material disponível, mas eles tem sido pouco. A maior parte do material usado, madeiras, 

material elétrico, hidráulico, tudo isso tem sido bancado pela Província 

.Agora que está sendo restaurada e o grande desafio é manter isso tudo bem organizado. Então, 

precisamos um grupo de pessoal que possa manter os serviços essenciais e para isso eu vejo 

como um desafio, que é uma comunidade pobre, pequena, e que a gente não conta com o apoio 

governamental,  no sentido de disponibilizar pessoas para cuidar, para guardar... que eu vejo 

um desafio a guarda do espaço, é a segurança que pode ter problemas, esperamos que não, mas 

nós temos várias peças preciosíssimas mas que não podemos colocá-las lá, devido à questão de 

segurança, o ideal seria também reconduzi-las essas peças para a igreja para serem colocadas 

lá e que tivesse a devida segurança. Então, nesse processo de restauração, a nossa grande 

preocupação agora é manter aquele espaço. 

Com relação ao apoio das entidades ali presentes, eu gostaria de ressaltar aqui que contamos 

com o apoio bastante significativo da Prefeitura do Cabo, ela praticamente entrou, não 

totalmente, mas com a maior parte da mão-de-obra. Também contamos com o apoio permanente 

de (...) no sentido de fiscalizar e orientar o trabalho, também financiou uma parte da madeira, 

embora pequena. Também contamos com o apoio da Fundarpe, né? Também com a presença, no 

sentido de orientar a parte da arquitetura e com o apoio significativo de Suape, através da Dra. 

Edleuza, que organizou o entorno das ruínas do Convento, proteção, fazendo uma cerca verde, 

limpando todo o espaço, no sentido que as pessoas poderão desfrutar de um ambiente agradável, 

da paisagem bonita, organizada, arrumada. Então, é bastante gratificante o apoio dessas 

entidade(...) infelizmente tantas outras  a gente solicitou mas recebemos: não! Esperávamos 

inclusive um apoio do Hotel Blue Tree Park, mas infelizmente, não colaboraram com nada. 

Assim, também  se diga da  FUNCEF, que está aqui presente, mas infelizmente não... e tantas 

outras que a gente pediu através de carta mas não conseguimos nada(...) Mas a comunidade, 
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principalmente a comunidade, é bom que se diga aqui, embora pobre, tem contribuído bastante, 

o pouco de muitos terminaram assim, podendo... permitindo que a gente terminasse assim, todo o 

trabalho que a gente está em conclusão 

A comunidade colaborou com pequenas ofertas, é claro, a região é pobre, mas sempre com a 

ajuda econômica, também um pouco da ajuda no trabalho de colaboração de multirão, e o 

trabalho também de promoção de rifas, também no momento da festa, colaborando dessas 

diversas maneiras, a igreja foi beneficiada com a participação da comunidade. Também eu me 

sinto assim com o dever moral, diante da comunidade, de atender ali, desenvolver uma atividade 

que possa ajudar também aos moradores da Vila de Nazaré. Não sei se na linha de cultura, sei 

lá, na linha de profissionalização, que descubra de alguma forma, que aqueles poucos 

moradores que ali moram para que possam ser beneficiados, não somente na assistência 

religiosa, mas também no aspecto profissionalizante. Sei lá, de outras e outras formas. 

 

Depoimento com tipo de participação maniqueísta: 

(...) infelizmente tantas outras  a gente solicitou mas recebemos: não! Esperávamos inclusive um 

apoio do Hotel Blue Tree Park”, mas infelizmente, não colaboraram com nada. Assim, também  

se diga da FUNCEF que estão aqui presente, mas infelizmente não... e tantas outras que a gente 

pediu através de carta mas não conseguimos nada. 

 

Grau de participação 4 – proposta. A instituição acredita ter bons argumentos e propostas, 

além de consultar atores como IPHAN e a FUNDARPE sobre o processo de restauro e uso da 

INSN como atração turística, apresentados nos trechos de seu depoimento. 

 

Nível de participação alto. A instituição é hegemônica, discutindo os aspectos importantes na 

tomada de decisões  referentes ao uso da igreja como atração turística.  

 

Depoimento : 

A minha opinião sobre esse restauro que ali nós vamos criar condições que possa acontecer 

eventos religiosos, no sentido de oferecer retiros espirituais, dias de deserto e a natureza convida 

a isso, e que a gente entre em comunhão com Deus. Ele fez a natureza tão bela, então vamos 

utilizar nesse aspecto espirituais, já estamos fazendo celebração dominicais, inclusive, com a 

presença de muitos turistas que se hospedam nos hotéis da região, também pessoas que nos 

finais de semana vão ficar nas praias e também a comunidade local, então essa assistência 
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religiosa e ainda pensarmos também e acolher pequenos grupos  que ainda estão ali para fazer 

dia de recolhimento e oração da própria comunidade, além de trabalhos mais ligados à 

comunidade, que seriam estudos bíblicos, preparação para crisma, Primeira Eucaristia e 

celebração dos sacramentos, e  já está surgindo, embora de forma ainda acanhada, celebração 

de matrimônios, casamentos. Então, também  ali, eu creio, um potencial muito grande para 

celebração de matrimônio e até abrir espaço para recepção. Tudo isso tendo em vista a 

conservação e a utilização do espaço. 

 

Constitui um ator relevante  no processo decisório em questão e mostra  interesse  em 

desenvolver, na INSN, atividades paralelas à prática da  religião católica e atendimento aos fiéis. 

Notamos esse interesse quando, em seu depoimento, o representante da Província  Carmelitana 

fala dos pontos fundamentais  de ocupar  e usar a INSN , reconhecendo-a não apenas  como um 

templo  religioso, mas  como parte da história  do país e, conseqüentemente,  como atração 

turística. Contudo, detectamos  que critica, de maneira hostil, as posturas dos outros atores  

sociais envolvidos no processo decisório sobre o uso turístico da INSN , bem como manipula, 

sutilmente,  a comunidade, no tocante à manutenção  da INSN, solicitando apoio financeiro dos 

mesmos, quando, contraditoriamente, afirma  que a comunidade é carente e precisa de ajuda. 

Desse modo, interpretamos  que a Província  Carmelitana é atuante e formadora de  opinião, 

representa, inclusive, um forte canal de negociação com a comunidade local freqüentadora da 

INSN, com quem mantém um “ elo de caridade.” 

   

i) Trade Turístico do Município do Cabo de Santo Agostinho, participa de forma 

conquistada. A empresa alega não ter sido convidada para participar do projeto coletivo para 

apresentação das suas opiniões e propostas, relacionadas sobre o turismo da INSN. 

 

Depoimento: 

(...) O Trade Turístico sempre dá o apoio a todas as entidades que trabalham direta e 

indiretamente ligadas com o turismo. Infelizmente, até agora, não está existindo um retorno, mas 

temos feito tudo que é possível para que haja um melhor engajamento de todas as pessoas, de 

todas as entidades ligadas ao turismo, mas não conseguimos sentar com todas as pessoas e 

fazermos um só pensamento. Infelizmente, as pessoas são muito dispersas ainda, quando se trata 

de união, quando se trata de conscientização é uma coisa que não estamos conseguindo. Não se 
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sabe por que, mas é uma coisa que não estamos conseguindo. Mas não se consegue de forma 

alguma, aqui no Cabo de Santo Agostinho, ter uma unidade. 

 

Tipo de participação clientelista. A empresa, contraditoriamente, afirma não ser convidada a 

participar do projeto coletivo, no entanto, sugere que as responsabilidades pertinentes ao 

desenvolvimento turístico do município sejam do poder público: 

 

Depoimento: 

 Nós fizemos um trabalho na... com a (...) Borborema, quando houve a 2ª fase do PNMT, aqui no 

Cabo de Santo Agostinho, fizemos um levantamento de tudo que seria preciso, de tudo que estava 

depredado, tudo que estava jogado ao lado, de tudo que precisava ser feito. E, até hoje, nada foi 

feito de concreto para melhorar, sabemos que tem muita coisa a ser melhorada e muita coisa a 

ser vista pelo poder público. Infelizmente, até hoje nada foi feito. 

(...) Primeiro lugar, teria que ter uma divulgação forte na festa de Nazaré, que já é centenária. 

Uma festa muito bonita, porém não tem sido levada muito em conta, como, por exemplo, a Festa 

de N. Sra. dos Prazeres, que é um atrativo turístico e cultural muito forte. A de Nazaré, ela não 

tem atingido ainda esse patamar, precisa de uma maior divulgação, precisa que o poder público 

e as entidades ligadas diretamente com a parte do acervo cultural de Nazaré, que se interessem 

em fazer uma coisa mais bonita, mais concisa, e que possa ser melhor mostrado, melhor 

divulgado, e que fique pra sempre. 

(...)O maior entrave de lá, eu acho ainda hoje, não só do poder público e das outras entidades, é 

justamente não ter uma união, não pensar da mesma forma. Um pensa de uma forma e outro 

pensa de outro. Então, todos os projetos que saem, que aparecem, seja lá de quem faça esses 

projetos, eles não saem do papel, justamente por conta dessa falta de unanimidade de 

pensamento. As pessoas não escolhem um projeto para levar adiante, querem fazer todos e todos 

nenhum deles fazem. 

 

Grau de participação 2 - Informação. A empresa alega não participar das reuniões sobre a 

tomada de decisões sobre o uso turístico da INSN, conforme depoimento do item anterior.  

 

Nível de participação baixo.  
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j) Blue Tree Park Resort Hotel Cabo de Santo Agostinho  participa de forma imposta, pois 

embora seja o único hotel,  na  área do PMAHC, a usufruir do parque como produto turístico 

adicional dos  serviços prestados ao turistas hospedados, se isenta das responsabilidades  

pertinentes ao uso da igreja como atração turística. 

 

Depoimento: 

A imagem hoje que tem representado para o Blue Tree Park, não é a melhor. O único ponto mais 

forte hoje que tem, inclusive nós tínhamos a programação de levarmos todos os nossos hospedes 

lá e não está sendo feito mais, chama-se segurança. Isso para todos os tipos de mercado. O 

mercado nacional e o mercado internacional. Apesar de quem valoriza mais esse tipo de sítio 

histórico é o mercado internacional. E hoje nós não temos levado nenhum dos nossos hóspedes 

para conhecer a região. 

(...)O Blue Tree Park antes colocava um ônibus à disposição para levar os nossos hóspedes à 

missa aos sábados, às 19h, hoje já não tem mais. 

 

Tipo de participação clientelista. A empresa menciona problemas de ordem pública que 

interferem na qualidade do seu produto. 

 

Depoimento : 

O conceito que se tem, é o de melhor possível. Porque são ruínas do século passado, porque 

além de ser ruína do século passado, e toda a história que existe hoje, está localizada numa 

região privilegiada, com uma bela vista do mar. Proximidade a um dos mais confortáveis hotéis 

hoje da rede nordeste, tem possibilidade de ter um fluxo muito maior do que para visitar e fazer 

com que isso cresça com a divulgação desse sítio histórico. E, infelizmente, isso hoje não tem 

viabilizado pelo acesso e insegurança como mencionei anteriormente.( ..).é fato segurança  e 

acesso. 

 

Grau de participação 0 - excluído. A empresa  alega não ser convocada a  participar das 

reuniões sobre o processo decisório pertinente ao uso da INSN como atração turística. 

 

Depoimento:  

Eu não tenho nenhum conhecimento do projeto. Pelo menos eu, como uma pessoa de venda 

nunca fui  convocado a participar e nem tomei conhecimento do projeto. 
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Nível de participação baixo 

 

Verificamos que o Trade Turístico e o Blue Tree Park Hotel  representam  um ator social 

relevante no processo decisório do uso da INSN como atração turística. Entretanto, não atuam de  

forma ativa no município, bem como não conseguem se articular internamente e, 

conseqüentemente, não se articulam com  os demais atores envolvidos no processo. Apenas 

tecem críticas  desarticuladas  e se colocam como atores relegados, totalmente, à participação  no 

processo decisório relacionado  à atividade turística  do município e ao uso da INSN para fins 

turísticos.    

 

Salientamos que essa postura pode contribuir  para dificultar o processo de desenvolvimento do 

turismo sustentável, uma vez que as empresas privadas do turismo representam uma parte 

importante de qualquer processo decisório que envolva a atividade turística de um local.  

 

k) Associação dos Moradores da Vila de Nazaré participa de forma induzida.  A 

comunidade reconhece a necessidade de reivindicar melhorias para a população local, incluindo o 

uso da INSN, sendo também  sensibilizada pelos carmelitas  a participar do projeto de restauro da 

igreja. 

 

Depoimento:  

Representa muito, o que a Igreja vem representando. Só que não tem ninguém para recuperá-la. 

Agora que os Carmelitas vieram, na realidade, e começaram a recuperá-la aos poucos. Pedindo 

ajuda a um e a outro, como a Empresa Suape, a Fundarpe, enfim, vários órgãos começaram a 

ajudar. 

 

Tipo de participação clientelista. O depoimento reflete o clientelismo presente no 

relacionamento da comunidade com os outros atores sociais envolvidos no projeto de restauro da 

INSN.  

 

Depoimento: 

A Associação sempre está pronta para oferecer o que pode. Como  nessa restauração mesmo, 

caímos com máquinas para ajudar na recuperação da Igreja. No que pode, a gente está 

ajudando(....) 
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Esse Projeto é muito bom. Só que ele não está indo avante. Como mesmo, foi trocado 117 

hectares que a Empresa Suape trocou, em troca da restauração, mas a restauração está muito 

devagar, a gente quase não vê nada restaurado lá. Quer dizer, teve uma pequena restauração, 

mas eles deveriam recuperar aquela área de trás, que há mais de 500 anos que está para ser 

recuperadas, mas nunca se recuperou. Só assim, recuperou algumas coisas dela mesma, que 

antes já deveriam ter recuperado. 

Eu acho que deveria ter primeiro segurança, ter água encanada. Essas coisas. Basicamente é 

isso. 

 

Grau de participação 3 -  opinião. No depoimento, observa-se a ausência da comunidade na  

tomada de decisões sobre o uso turístico da INSN, contudo eles opinam sobre o caso. 

 

Depoimento: 

Quase a gente não é chamado para essas reuniões. Fazem as coisas sem a gente saber. O grupo 

de pessoas que se juntam, como é que vai ter uma atração turística ali. Então, é isso. 

 

Nivel baixo de participação. 

 

Sra. Oneida Tibúrcio, participa de forma conquistada. Reconhece suas responsabilidades 

como representante da comunidade no Conselho Municipal de Cultura e é voluntária no 

funcionamento da INSN. 

 

Depoimento: 

(...) estamos aqui na Igreja de Nazaré, com a Sra. Oneida Tibúrcio de Lemos, que tem uma 

autorização especial da Província Carmelitana do Recife para acompanhar todos os trabalhos 

que são feitos aqui na Igreja de Nazaré, especificamente, bem como ficar responsável pelas 

chaves da Igreja durante a semana. Isso durante anos.  Como também ela faz parte do Conselho 

Municipal de Cultura, no segmento do Patrimônio Histórico e no Conselho Consultivo da Orla, 

representando a Igreja de Nazaré, ou seja, um segmento religioso, todas as igrejas e 

especificamente a Igreja de Nazaré. 

 

Tipo de participação clientelista. O depoimento reflete seu relacionamento com os outros atores 

sociais envolvidos no processo decisório de uso da igreja como atração turística.  
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Depoimento: 

 Hoje estamos preparando a Igreja, estamos deixando ela com ambiente bom. Sempre foi, mas 

ela estava estragada, e hoje ela está recuperada. Para se dar uma melhor assistência. E, Nazaré 

em si, ou o Cabo, eu digo que é o berço de Pernambuco em turismo. O turismo está aí batendo à 

porta e não sei porque o Cabo não abre. Que pra chegar turista aqui precisa muito. Tem o 

acesso péssimo. Ter, principalmente, para os monumentos. A limpeza aqui é regular, que deveria 

ser melhor. Uma situação precária é a água. Você chega aqui não tem água pra nada, é 

abastecido por carro pipa, que é dada essa assistência pelo prefeito, Prefeitura do Cabo. Mas 

isso não é suficiente, precisa mais. Segurança, precisa muito nesse lugar. O tratamento com os 

monumentos, que eles ficam ao tempo, ao relento, sendo criados matos, mais matos, derrubando 

as paredes. Por muito que se peça a todo mundo, porque sou uma pessoa muito insistente nesse 

sentido, que eu tenho pena de ver a situação desses monumentos na situação que existe e parece 

que não dão atenção para isso... Eu vou deixar de reclamar. Eu vou deixar de reclamar porque 

não sou eu só que tenho o direito disso. Agora eu sinto muito, lamento muito, o cartão postal do 

Cabo, que é Nazaré, a Vila de Nazaré, se encontrar essas coisas. Aqui ao lado, na entrada para 

o Forte tem ruína de uma outra Capela, tem uma árvore derrubando a parede. Eu já falei com 

quase todos as Secretarias, é todo mundo, matar ela com todo cuidado, serrar e matava, botar 

um remédio para matar para que aquela parede não caia, para que permaneça pelo menos uma 

parede, já que não se recupera nada. Nem se dá atenção a isso. Então, eu estou fazendo parte do 

Conselho para que se tenha esperança de que se dê atenção do que é patrimônio, porque se isso 

for dado atenção, com certeza essa cidade vai evoluir muito, porque tem muito o que ver. porque 

o turista chegando aqui no Cabo, se fosse dado atenção a todo o Município do Cabo, o turista 

chegava aqui e passava três dias, vendo toda a cultura daqui do Cabo, porque tem muita coisa, 

agora não reconhecida, e é preciso...a  FUNCEF, era também para entrar nessa história, porque 

já existe um contrato de 99 anos e eles aqui não fizeram nada. Houve reuniões muito antes de 

iniciar os serviços, com FUNCEF, Hotel, Prefeitura, a Ordem Carmelita, Fundarpe, IPHAN eles 

até hoje  aqui não apareceram. Tinha um... chegam até a 30 mil reais, na época das reuniões, 

que era para o início da obra, e isso aqui não apareceu. Ele está sendo restaurado com 

acompanhamento técnico da Fundarpe, do IPHAN. A mão-de-obra foi paga pela Prefeitura. O 

material são doações, e a Ordem Carmelita quem está pagando isso, e comprando todo o 

material, é que já está uma obra muito cara. Muito cara, muito gasto já aconteceu. A Suape fez a 
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cerca da área, tem uma área agora ao redor da Igreja, que é para preservação, que vai ser uma 

área para meditação, para estudo e eles deram essa capinada na área e também cercaram. 

Como também deu também os vasos sanitários. Eu acho que para uma empresa é até pouco, 

deveria ser muito mais. Que eu acho que esses órgãos, todos unidos, fariam bem melhor. Acho 

que precisa mais união e compreensão entre eles. Para que tenham os patrimônios, os 

monumentos organizados no município precisava mais união e compreensão. E a Fundarpe é tá 

com os projetos, a assistência técnicas também e doou os pratos para luminárias da Igreja, 

foram eles quem deram. É mais o técnico, que eles acompanham. Agora a mão-de-obra foi a 

Prefeitura, até a semana passada, e a Ordem Carmelita é quem está bancando. Agora mesmo, 

recebemos uma doação dos bancos. Que o Hotel Blue Tree Park que ficou de dar os bancos e 

agora se negou. Se negou, mas graças à Deus temos pessoas que ainda valorizam e fez essa 

doação. Estamos trabalhando aqui nos bancos. E tudo está com o povo e com os Carmelitas. 

Agora é até uma vergonha, eu sei que todo mundo tem direito de ajudar, e tudo mais. Mas a 

gente fica pedindo, pedindo, pedindo, que já tenho até vergonha. Mas não deixo de pedir, pois 

não estou pedindo pra mim, estou pedindo para todos, é patrimônio do povo e é para o povo. 

Então, cada ajuda que derem, cada contribuição, ela vai ser vista aqui. E os netos de cada um, 

os filhos e netos vão ver isso. E cada um dele pode até dizer, aqui teve a participação do meu 

pai, do meu avô. Eles ajudaram e estou aqui vendo. Então, é nesse sentido que eu vejo isso aqui. 

 

Grau de participação  3 – Opinião Caracterizado em seu depoimento pela ausência de 

compreensão dos aspectos técnicos mencionados nas reuniões sobre o projeto de restauro da 

INSN. 

 

Depoimento:  

 Olhe, aqui... a minha decisão, eu mais escuto, porque quem sou eu diante do IPHAN, diante da 

Suape, da Fundarpe, né? Mas, eu sempre participo. Participo porque eu sou daqui, acho que 

isso também me pertence e eu também tenho que ter minhas opiniões. Até porque, eu sou uma 

pessoa normal, e vejo e vivo, que quem mais conhece é quem mais participa, quem mais está 

vendo. Então, sempre que chegam e mostram como vai ser, eu sempre participo, dou minhas 

opiniões, quando são aceitas, são aceitas. Então, eles que têm mais a... os estudos, o técnico, é 

com eles, a gente também tem que obedecer, até para não descaracterizar, né? É, mas sempre 

são respeitadas. E quanto assim, outros materiais, eu sugiro, quando dá certo dá, quando não dá 
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certo, não dá. É discussão e se faz quando dá certo. Quando tem que acontecer e fica melhor, é 

aceito. 

 

Nível de participação baixo. A sra. Oneida só participa de discussões que abordam aspectos 

secundários  do processo decisório sobre o uso turístico da INSN.  

 

Depoimento: 

Mas, eu sempre participo. Participo porque eu sou daqui, acho que isso também me pertence e 

eu também tenho que ter minhas opiniões. Até porque, eu sou uma pessoa normal, e vejo e vivo, 

que quem mais conhece. 

 

O perfil de participação dos representantes da comunidade local no processo decisório sobre o 

uso turístico da INSN é fragmentado e  disperso. Contudo, podemos afirmar que constituem um 

dos atores sociais mais relevantes no processo mencionado, pois são  os anfitriões dos visitantes  

da INSN. Todavia, tentam transferir  responsabilidades para outros atores sociais envolvidos, 

talvez até  pelo desconhecimento real do que venham a ser suas atribuições. Esse comportamento 

proporciona entraves no processo decisório e, em conseqüência, ao fomento do turismo 

sustentável. 

 

Aparentemente, sofrem influências e manipulações de alguns atores sociais envolvidos na tomada 

de decisões  sobre o uso da INSN para fins turísticos. 

 

A seguir, apresentamos um quadro sinóptico demonstrativo do processo decisório quanto ao 

perfil de participação  dos atores sociais envolvidos na tomada de decisões sobre o uso da INSN 

como atração turística. Enfatizamos que o perfil de participação foi detalhado nas categorias de 

forma, tipo, grau e nível de participação dos atores no processo decisório supracitado. 
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Quadro 1- Perfil de participação dos atores sociais no processo decisório pertinente ao uso 

da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré como atração turística. 

 

ATORES SOCIAIS FORMA TIPO GRAU NÍVEL 

IPHAN Induzida Crítico 5-Exigência Alto 

FUNDARPE Induzida Crítico 5-Exigência Alto 

SUAPE Espontânea Clientelista 6-Decisão Alto 

FIDEM Induzida Crítico 4-Proposta Alto 

MINIST. PÚBLICO 

ESTADUAL 

Induzida Crítico 3-Opinião Alto 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DO 

CABO DE SANTO 

AGOSTINHO 

Induzida Crítico 4-Proposta Alto 

FUNCEF Imposta Clientelista 0-Recusa Baixo 

PROVÍNCIA 

CARMELITANA 

PERNAMBUCANA 

Espontânea Clientelista e 

Maniqueísta 

4-Proposta Alto 

TRADE TURÍSTICO 

DO CABO DE 

SANTO 

AGOSTINHO 

Conquistada Clientelista 2-Informação Baixo 

BLUE TREE PARK Imposta Clientelista 0-Excluído Baixo 

ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES DA 

VILA DE NAZARÉ 

Induzida Clientelista 3- Opinião Baixo 

SRA ONEIDA 

TIBÚRCIO 

Conquistada Clientelista 3- Opinião Baixo 
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O quadro anterior representa uma fotografia nítida  do perfil de participação dos atores sociais 

envolvidos no processo decisório sobre o uso da INSN como atração turística. Contudo, vamos  

ressaltar  os aspectos importantes que esta fotografia nos fez compreender: 

 

a) Todos os atores sociais envolvidos no processo são relevantes. Entretanto, alguns, como as 

representações da comunidade e das empresas privadas, facilitam a desarticulação entre todos os 

atores envolvidos no processo, pelo fato de não participarem ativamente da discussão. 

 

b) Predomina a forma induzida de participação no processo, em especial, por parte dos atores 

sociais que representam os órgãos públicos, acarretando,  dentre outras coisas, a centralização das 

responsabilidades. Adicionado a isso, o tipo de participação  destacado é o clientelista, 

encontrado nos atores sociais  que representam os proprietários da INSN, a comunidade e  as 

empresas privadas. Vale ressaltar que o único órgão público enquadrado neste tipo de 

participação foi a Empresa Suape. 

 

c) Em relação ao grau de participação, verificamos uma diversidade  entre os atores sociais  

destacando o grau 3- opinião e os graus  5 e 4 , de exigência e proposta,.respectivamente. 

 

d) O nível alto de participação predominou entre os atores sociais envolvidos no processo 

decisório pertinente ao uso da INSN como atração turística. 

 

Dessa forma, os aspectos importantes aqui citados nos levam a compreender que o processo 

decisório é imprescindível no fomento  do turismo sustentável. No entanto, especificamente nesse 

caso estudado, há predominância da desarticulação entre os atores envolvidos, caracterizada  

dentre outras coisas, quando os interesses individuais de cada ator se sobrepõem  aos interesses 

coletivos de um processo decisório.  

 

Diante do exposto, chegamos ao entendimento que o processo decisório sobre o uso da INSN 

como atração turística se distancia do consenso e do equilíbrio entre todas as partes envolvidas, 

ocasionando entraves no processo de desenvolvimento do turismo sustentável. Salientamos que  

predomina, ainda,  o mito  de que o turismo é uma "atividade milagrosa" e, devido a isto, são 

pensados  projetos  sem  a mínima preocupação  com os fatores externos  provenientes de tal 

prática. 
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Prevalecem assim, a falta de  conhecimento das conseqüências  danosas do turismo, a falta de 

preocupação com o bem-estar da população residente, a despreocupação com a preservação 

ambiental , bem como a ausência de um  planejamento e desenvolvimento  integrado. 

 

Desse modo, tais aspectos  podem levar à destruição  do patrimônio  histórico INSN em um curto 

espaço de tempo, repercutindo na paisagem  e na  identidade do lugar.  
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5.Conclusões 
 

Apresentamos oito pontos primordiais que respondem a nossa pergunta e comprovam a nossa 

hipótese. 

 

• A especificidade ou o perfil da participação dos atores sociais envolvidos no processo 

decisório pertinente ao uso da INSN como atração turística descaracteriza o patrimônio 

histórico e, desse modo, dificulta  o processo de desenvolvimento do turismo sustentável no 

local. Ou seja, o relacionamento entre os atores sociais envolvidos é conflitante, caracterizado 

pela desarticulação  e pela  tendência em transferir responsabilidades  entre eles. 

 

Esse perfil de participação geral dos envolvidos no processo nos leva a perceber  dois lados 

distintos.  O primeiro deles está relacionado ao fato de todo processo de regeneração  e mudança  

poder inicialmente ser conturbado, pois é normal que cada ator  tenha seus interesses individuais , 

explícitos ou não,  como os mais importantes, porém o exercício  da gestão participativa  requer 

consenso,  então se faz  necessário  equilíbrio e  busca da equidade  entre as partes  envolvidas e, 

neste caso específico, encontramos uma lacuna. 

 

O outro lado percebido nessa análise diz respeito à incompreensão, por parte dos atores 

envolvidos, da relação entre patrimônio  histórico e turismo. E, quando falamos do uso turístico 

de um patrimônio, quer seja ele natural ou histórico, exige-se  um entendimento  de que, no 

cotidiano,  a conjugação de patrimônio e turismo é perigosa e pode se distanciar de  uma parceria 

positiva, uma vez que o turismo está associado a  mercado e lucro, enquanto que  o patrimônio 

ressalta  o valor intrínseco  de cultura  e identidade. 

 

• Entendemos por gestão o ato  de gerir, administrar, regular. Neste caso estudado, podemos  

identificar a ausência  de gestão de conflitos e  interesses  dos atores sociais envolvidos. Essa 

análise nos possibilita afirmar que há um distanciamento do  turismo sustentável, já que  a 

prática  do turismo e o uso do patrimônio histórico para fins turísticos necessita de um 

planejamento integrado e, conseqüentemente, de uma gestão adequada dos conflitos e 

interesses. E, ainda, se o turismo é entendido como opção de desenvolvimento social e 
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econômico, ele só vai  acontecer sob o respaldo do planejamento previsto nas políticas 

públicas  das três esferas: federal, estadual e municipal. 

 

•  Quando falamos do uso turístico do patrimônio histórico INSN, enfatizamos que deveria 

haver dois desdobramentos : as expectativas  da comunidade que detém o patrimônio no seu 

território e a imposição de normas e leis vigentes que intervém na interface 

patrimônio/turismo. No entanto, não encontramos  sinais desses desdobramentos , o que nos 

leva a crer na ausência  da sensibilização da comunidade, desde os primeiros passos  do 

processo decisório até a formulação de políticas públicas  voltadas para o turismo, 

ocasionando entraves  no planejamento integrado do uso da INSN como atração turística, se 

distanciando totalmente do  desenvolvimento do turismo sustentável. 

 

• Notamos, também, que a dissociação dos interesses dos atores sociais envolvidos  demonstra 

a fragilidade e a pulverização  das ações e dos planos de turismo  implementados no âmbito 

municipal . Nesse caso, apresentamos, como uma das possíveis causas, o fato dessas ações e 

planos não vislumbrarem as interfaces com os órgãos patrimoniais ou de preservação, 

provocando uma superposição  de competências. 

 

• Não há o pleno comprometimento dos diversos segmentos e atores sociais envolvidos, 

conseqüentemente, não há como estimular posturas  de preservação, valorização e divulgação 

do patrimônio histórico INSN como atração turística. 

 

• Ainda não houve uma definição clara da relação de benefício mútuo entre a atração turística 

INSN e a organização funcional  de estruturas  de apoio logístico em locais relativamente 

próximos . 

 

• O desconhecimento de uma articulação favorável ao uso turístico da INSN, bem como a não 

compreensão da amplitude  do processo de desenvolvimento do turismo sustentável com base 

local, vêm ocasionando a descaracterização do patrimônio histórico. 

 

• A sinergia entre os atores sociais envolvidos está dispersa, comprometendo o compreensão do 

fenômeno turístico, que para sua adequada percepção, há de ser visto  na totalidade e na  
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articulação em que está envolvido, só assim podemos afirmar  o surgimento  do 

desenvolvimento sustentável  do turismo e de um  processo  decisório exitoso para todos os 

atores sociais envolvidos. 
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Anexo 1 - Levantamento Fotográfico da Igreja Nossa Senhora 
de Nazaré. 

 

figura 1- Inscrição em pedra referente à conclusão das 
obras do convento localizado no lado norte da igreja. 

figura 2- Vista frontal da Igreja / lado oeste e  Cruzeiro.

figura 4- Vista do lado norte da igreja e das ruínas do 
clautro do convento.

figura 3- Vista do lado sul da igreja.

figura 6- Vista do interior da igreja e do côro no andar 
superior. 

figura 5- Vista do interior da igreja / nave e do altar-
mor.



 
 

 
 
 
 

figura 7- Vista do andar superior da igreja / campanário. 

figura 7- Vista do andar superior da igreja/ lado norte.

figura 10- Vista da sacristia e da pia 
batismal.



 

figura 13- Vista do  térreo / lado norte. 
Espaço junto ao altar-mor e embaixo da 
escada de acesso ao andar superior da 
igreja.

figura 12- Porta do lado sul- entrada lateral 
da igreja.

figura 14- Única placa de sinalização 
turística localizada no lado sul da igreja.



Anexo 12 - Lista de Entrevistas 
 
1. FUNDARPE- Departamento de Patrimônio Histórico- Roberto Silva (08.04.02) 

2. Província Carmelitana Pernambucana – Prior Provincial Frei João José Costa 

(09.04.02) 

3. PMCSA – Secretaria  Executiva de Habitação e Urbanismo-Fabiano Diniz (11.04.02) 

4. PMCSA – Secretaria de Desenvolvimento Social – Otávio Viana Junior (11.04.02) 

5. IPHAN- Departamento de Preservação Arquitetônica – Frederico Farias (12.04.02) 

6. Trade Turístico do Cabo de Santo Agostinho – Gilvânio Francisco Bezerra (16.04.02) 

7. Complexo Industrial Portuário de Suape - Gerência Administrativa de Patrimônio – 

Edileuza Rodrigues  da Silva (17.04.02) 

8. Associação de Moradores da Vila de Nazaré – Reginaldo Leão de Lima (17.04.02) 

9. FIDEM- Diretoria de Planejamento  e Desenvolvimento Metropolitano- Maria José 

Marques ( 18.04.02) 

10. Comunidade da Vila de Nazaré – Oneida Tibúrcio de Lemos (19.04.02) 

11. Ministério Público Estadual – Promotoria de Justiça Cível Comarca do Cabo de Santo 

Agostinho – Promotor Público Paulo César do Nascimento (19.04.02) 

12. FUNCEF – Kleber Vilarim ( 03.05.02) 

13. Blue Tree Park Resort Hotel Cabo de Santo Agostinho – Gerência de Vendas- Gildo 

Galdino ( 03.05.02) 

14. FUNDARPE- Departamento de Patrimônio – Rosa Bonfim (07.05.02)       
 


