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RESUMO 
 
 

 

O tema desenvolvido neste trabalho de pesquisa aborda exclusivamente o 

Turismo Histórico, Artístico, Religioso e Cultural na cidade de Olinda. 

Embora haja diversidades e modalidades de se fazer turismo no estado de 

Pernambuco, este trabalho enfoca o cultural, como seguimento modelo para o turismo 

no Estado, o que se justifica pela pluralidade cultural da região.  

A partir daí, se compreenderá toda a riqueza histórica, arquitetônica, artística e 

religiosa, exposta no grandioso acervo cultural do sitio histórico olindense. 

Capelas, Nichos, Igrejas, Conventos, Mosteiros, Seminários, Ordens Religiosas e 

Irmandades são na realidade marcos históricos culturais de uma época em que a Igreja 

e o Estado se confundem em relação ao seu papel político, social, econômico e cultural 

na sociedade brasileira. 

Sob o prisma do turismo, todo esse acervo patrimonial tornar-se-á um grande 

atrativo cultural viável à comercialização e possível à sua auto-sustentabilidade para o 

desenvolvimento da região. 

A riqueza da paisagem cinematográfica colonial, encravada sob as colinas 

históricas de Olinda, é uma fonte inesgotável para varias áreas do conhecimento 

humano. 

Portanto, expõe-se a importância de evidenciar o seu patrimônio material e 

imaterial no contexto cultural turístico e assim contribuir para esta lacuna tão 

aguardada pelos educadores da área e também pelos profissionais do turismo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Palavras Chaves 
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Religioso, Desenvolvimento Local,  
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 7

 
ABSTRACT 

 
 
 

The theme developed in this work approaches the Historical, Artistic and Cultural 

Tourism in Olinda. 

Although state of Pernambuco offers several variations of tourist modalities, this work, 

focus on the cultural part as a model for the tourism in this state, considering the cultural 

miscellaneousness of this place. 

From this point, we will be able to perceive the strong historical, architectonic, artistic 

and religious wealthy exposed in Olinda.  

Chapels, niches, Churches, convents, monasteries, cloisters, Religious segments and 

fraternities are cultural and historical marks of a time where the Church and the State 

together, played and important role in Brazilian’s political, social, economic and cultural 

life. 

In the Tourism point of view, all this patrimonial collection has a great potential to 

become a powerful cultural attractive, able to support trade and itself in order to help the 

development of the site. 

The breathtaking view set under Olinda’s historical hills, is since the colonial time, an 

endless source for different parts of human knowledge. 

Thus, it is important to evidence its material and immaterial patrimony in a cultural 

tourist context and in this manner, try to contribute to fill up the gap so expected by 

tourism educators and professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Key-words 
 - Religious, Segments, Architectonic,  
Artistic, Olinda, Churches, Economic, Political, Social  
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RÉSUMÉ 
 

 

Le sujet développé dans ce travail de recherche aborde exclusivement le Tourisme 

Historique, Artistique, Religieux et Culturel dans la ville d'Olinda.  

Bien qu'y ait des diversités et modalités de faire le tourisme dans l'état de Pernambuco, 

ce travail focalise le culturel en tant que modèle pour le tourisme dans l'état, vu la 

pluralité culturelle de la région.  

À partir de là, on comprendra toute la richesse historique, architecturale, artistique et 

religieuse, exposée dans la grandiose quantité culturelle de site historique d’Olinda.  

Chapelles, Créneaux, Églises, Couvents, Monastères, Séminaires, Ordres Religieux et 

Fraternités sont dans la réalité des bornes historiques culturelles d'un temps où l'Église 

et l’État se confondent concernant son role politique, social, économique et culturel 

dans la société brésilienne.  

Sous le prisme du tourisme, toutte cette quantité patrimoniale deviendra un grand 

attrayant culturel, rendant viable et possible sa commercialisation et son 

développement durable reflétant directement dans le développement de la région.  

La richesse du paysage cinématographique colonial, gêné sous les collines historiques 

d'Olinda, est une source inépuisable pour plusieurs secteurs de la connaissance 

humaine.  

Donc, on expose l'importance de prouver son patrimoine matériel et immatériel, dans le 

contexte culturel touristique et ainsi de contribuer à cette lacune aussi attendue par les 

éducateurs du secteur et aussi par les professionnels du tourisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paroles-clés 
- Artistique, Religieux, Politique, 
Social, Économique, Societé, Tourisme, 
Patrimoine, Éducateurs. 
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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Mário Carlos Beni, o turismo como atividade comercial, cultural e 

econômica, surgiu na Europa no final do século XIX e, sobretudo, início do século XX. 

A revolução industrial impulsionou o desenvolvimento tecnológico, acelerou o 

desenvolvimento urbano e, neste século de inovações e mudanças radicais, ocorreram 

também, devido à formação dos sindicatos, as conquistas trabalhistas, que tanto 

contribuíram para a expansão do turismo.  

A melhor qualidade de vida, férias e remunerações salariais conquistadas pelos 

operários facilitaram o surgimento de viagens de lazer ou mesmo de repouso semanais 

na vida dos trabalhadores europeus. Esta atividade impulsionou a economia nos 

principais centros urbanos cosmopolita do Velho Mundo, principalmente através dos 

serviços de hotelaria e seus derivados.  

Para o professor e escritor Olímpio Bonald o inglês Thomas Cook foi o pioneiro a 

organizar, em 1841, o primeiro pacote turístico agenciado, congregando na Inglaterra 

aproximadamente 570 pessoas para um encontro da Liga Mundial Contra O 

Alcoolismo. A partir daí inicia-se oficialmente a organização do turismo. No Entanto, 

observa-se que, durante a Idade Média, as Cruzadas e as Peregrinações a lugares 

sagrados muito contribuíram para a evolução do turismo, sobretudo com os primeiros 

sistemas de hospedagem e de alimentação aos viajantes daquele período medieval. 

Entretanto, só a partir do século XIX e inicio do século XX é que a estruturação 

turística, como negócio lucrativo, foi organizada e desenvolvida a partir do surgimento 

das primeiras agências de viagem, verificando-se uma melhora na qualificação 

profissional do setor de hotelaria em geral. Desta forma, a melhor qualidade no 

atendimento está apta a atender os padrões mais exigentes da classe burguesa que se 

fortalecia e também da classe operária que se beneficiava com as recentes conquistas 

trabalhistas. O turismo desenvolveu-se na Europa, caracterizado pelas viagens 

ferroviárias, marítimas, aéreas. 

Em geral, os locais mais solicitados pelos turistas eram os balneários europeus, 

sítios históricos e lugares exóticos e pitorescos, estes últimos localizados no Velho 

Continente Africano e no Novo Mundo. No Brasil, a atividade do turismo se 

desenvolveu a partir das primeiras décadas do século XX, caracterizado por uma 

classe burguesa que buscava satisfazer suas necessidades de lazer, buscando 

viagens ao exterior como uma forma de aumentar cada vez mais seu status social. 
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Quando se fazia turismo interno se buscavam lugares consagrados pela elite, clubes 

privativos, exclusivos da burguesia nacional, e/ou hotéis de cadeias consagradas 

nacional e internacionalmente: Hilton, Gloria, Palace, Othon, Meridien, Sheraton, 

Copacabana Palace, Rede Tropical Hotel, Hotéis Savoy, entre tantos outros instalados 

nas principais capitais brasileiras: Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e 

Manaus. 

Na contemporaneidade, o turismo no Brasil ainda está muito voltado, quase que 

exclusivamente, para a classe média, uma elite privilegiada, que busca os hotéis 

resorts nos principais pontos do litoral brasileiro. Entretanto, vale salientar que há um 

fluxo crescente de turistas nacionais e internacionais, que buscam conhecer a nossa 

cultura de um modo geral, pois o Brasil é um dos raros países que possui uma 

diversidade cultural relacionada a manifestações em diversas áreas do conhecimento. 

A partir daí, despertou-me o interesse pelo referido tema, e o desejo de 

aprofundar o conhecimento empírico, adquirido em vivências, ora como guia de 

turismo, ora como professor da área e finalmente como cidadão pernambucano. 

Atualmente, como professor de cursos de turismo de algumas instituições de ensino, 

dou minha parcela de contribuição para a análise histórica e turística deste grandioso 

acervo que é a cidade de Olinda. 

Outros autores já se debruçaram sobre o assunto. Dentre eles, destacam-se 

Gilberto Freyre, em sua obra intitulada “Olinda - segundo Guia Prático, Histórico e 

Sentimental de Cidades Brasileiras”; Leonardo Dantas, em sua obra recente, 

“Pernambuco Preservado”; Marcilio Reinaux, em sua consagrada obra “A Capela 

Dourada do Recife” e também os professores que muito me influenciaram na 

juventude; Flávio Guerra, Rubens Franca, José da Mota Menezes e tantos outros. 

A pesquisa visa ressaltar e acrescentar algo sobre a importância destes valores 

patrimoniais vista pela ótica do turismo e do desenvolvimento local, para assim 

despertar nos estudiosos e profissionais da área a relevância dessa diversidade, 

enquanto atrativo turístico para o Estado de Pernambuco. 

O PRIMEIRO CAPÍTULO intitulado O Turismo Histórico, Artístico, Religioso e 
Cultural na cidade de Olinda, refere-se a uma abordagem sobre a importância do 

turismo como veículo de transformação social, econômico e cultural. Refere-se ainda a 

sua evolução na Europa e no Brasil, destacando a relação entre o patrimônio histórico 

e o turismo como determinante para o desenvolvimento. 
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O SEGUNDO CAPÍTULO destaca OLINDA COMO UMA VOCAÇÃO PARA O 
TURISMO CULTURAL, trata do seu sítio histórico como um grande potencial para o 

turismo histórico, artístico, religioso e cultural. Destacando-se os principais 

monumentos como atrativos turísticos culturais, enfoca a história da cidade, a 

religiosidade e a arte barroca no seu acervo e a vida cultural desta cidade tombada 

pela UNESCO.  

O TERCEIRO CAPÍTULO aborda UM DIAGNÓSTICO DO TURISMO EM 
PERNAMBUCO, E SUGESTÕES PARA UMA AUTO-SUSTENTABILIDADE DESTA 
ATIVIDADE NA CIDADE DE OLINDA, analisando a gestão pública do turismo em 

Pernambuco e sua trajetória administrativa no Estado, ao passo que sugere novas 

propostas para o desenvolvimento do turismo cultural desta cidade. 

Para o meu referencial teórico foram utilizadas as obras de Gilberto Freyre, Leonardo 

Dantas, Nelson Piletti, Pe. Antônio Barboza, Sylvana Brandão, os quais me auxiliaram 

bastante, sobretudo no conteúdo histórico, religioso, artístico e cultural. 

Entretanto, no conteúdo alusivo ao turismo e patrimônio histórico cultural, utilizei 

as seguintes fontes de pesquisa; Carlos Mário Beni, Olimpio Bonald, Haroldo Camargo 

Leitão, Margarita Barretto, Mário Jorge Pires, dentre tantos outros que abordaram a 

relação do fenômeno do turismo com os bens patrimoniais nacionais e internacionais. 

Vale salientar que, as pesquisas de campo foram imprescindíveis para uma melhor 

compreensão do objeto em estudo. Sobretudo, as que foram realizadas nas instituições 

públicas; Secretaria de Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo de Olinda, Empresa 

Pernambucana de Turismo, Secretaria de Educação de Olinda, IPHAN, bem como, nas 

agencias de turismo; MARTUR, LUCK VIAGEM, SEVAGTUR, Ordens e Irmandades 

Religiosas de Olinda, Sindicato dos Guias de Turismo de Pernambuco, entre tantas 

outras instituições, que contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Em relação aos projetos em andamento pela Prefeitura de Olinda, acredita-se 

que as obras da Praça do Carmo contribuirão para um melhor visual da cidade, além 

de propiciar opções de lazer e descontração para os turistas e nativos da cidade. Já as 

obras da Orla Marítima beneficiarão de forma direta a população local, sobretudo 

quando esta realiza caminhadas matinais na referida orla. 

A Casa do Turista, situada nos Quatro Cantos de Olinda, foi inaugurada 

parcialmente, no inicio do segundo semestre do corrente ano, sua funcionalidade é 

primordial para a população flutuante, sobretudo no que se refere à informação 
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turística, câmbio e reserva de hospedagem, entre outros serviços que serão prestados 

na sua totalidade.  

Portanto, tudo nos leva a crer que, nesta atual gestão municipal, os recursos 

aprovados pelo PRODETUR, entre outros, serão devidamente traduzidos em obras 

voltadas para o patrimônio cultural da cidade. 
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Figura 2 Altar - mor do convento de Santa Teresa - arquivo particular 

 
 
 
 
 
 
 
 



 18

PRIMEIRO CAPÍTULO 
 

1. O TURISMO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, RELIGIOSO E CULTURAL NA CIDADE DE 
OLINDA. 

 

Há tantas definições de turismo quanto autores que tratam o assunto, mas 

quanto maior o número de pesquisadores que se preocupam em estudá-lo, tanto mais 

evidente se apresentará à amplitude e a extensão do fenômeno do turismo e tanto mais 

insuficientes e imprecisas serão as definições existentes1.  

A Organização Mundial do Turismo (O.M.T) atenta à dificuldade na elaboração 

de um conceito suficientemente abrangente e tendo que resolver uma questão técnica 

relativa à mensuração do fenômeno em termos estatísticos, elaborou uma definição 

que, embora discutida, é aceita por todos os países para fins de pesquisa estatística. 

Assim, turismo foi entendido como: as atividades que as pessoas realizam durante 

suas viagens e estadias em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período 

de tempo consecutivo inferior a um ano com fins de ócio, por negócio e outros 

motivos2. 

A definição de Turismo classificada como “holística”, é aquela que busca 

abranger a essência total do assunto3. 

A soma dos fenômenos e das relações resultantes da viagem e da permanência de 

não-residentes, na medida em que não leva à residência permanente e não está 

relacionada a nenhuma atividade remuneratória4.  

No Brasil, só a partir de 1920 é que o turismo passa a ser visto como um 

fenômeno social. O marco é a fundação da Sociedade Brasileira de Turismo que em 

1923, foi transformada no Touring Club, favorecendo as viagens de lazer e férias da 

classe média. Em 1953, as prefeituras de Belo Horizonte, Recife e Salvador, criam 

seus órgãos municipais de Turismo. Em 1966, foram fundados o Conselho Nacional de 

Turismo, C N T U R e a Empresa Brasileira de Turismo-EMBRATUR. A partir de 1970, 

ocorre a expansão da rede de hotéis com os seguintes grupos.  Othon, Luxor, Tropical, 

Hilton e Sheraton, nas principais cidades turísticas do País5. 

                                                 
1 BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. SENAC, São Paulo, 1998. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Ibdem. 
5 BONALD, Olimpio. Introdução ao Estudo do Turismo. Recife: Indústria Gráfica Ltda, 1995. 
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Durante várias décadas, o turismo no Brasil voltava-se exclusivamente para os 

atrativos do litoral. A ênfase dirigida a este segmento justificava-se através da demanda 

de turistas nacionais, vindos do Sul e Sudeste, como também de estrangeiros, 

procedentes de diversos países. A partir do final do ano de 1980 e inicio de 1990, 

verifica-se o crescimento deste fluxo em Pernambuco, entre os meses de novembro e 

março, com os vôos charters, oriundos da Suíça, Alemanha, Canadá, Espanha, 

Uruguai e Argentina6. Nota-se, ainda, neste período, a chegada dos cruzeiros 

marítimos, onde turistas fugindo do seu rigoroso inverno, buscam nos trópicos um 

pouco de aquecimento7. 

Contudo no final da década de 1990, a política do Governo Federal, através da 

EMBRATUR, conduz o marketing turístico sob uma nova perspectiva: a preservação 

ambiental e as manifestações populares. Os eventos, as cidades-patrimônio, com seus 

sítios históricos, ganham um novo enfoque. A prioridade passa a ser a divulgação do 

turismo ecológico, rural e o cultural, na sua pluralidade identificada no campo, nas 

cidades e no litoral8.  

 

1.1. Modalidades Turísticas 
 

Existem vários segmentos do turismo que contribuem para o desenvolvimento 

econômico, cultural e social. Entre eles destacam-se o turismo de lazer, o cultural, o de 

massa, o gastronômico, de aventura e entre outros o religioso, que se caracteriza pelas 

peregrinações a santuários nacionais, locais e internacionais; bem como, em sítios e 

acervos históricos religiosos que expressam a arte sacra como símbolo devocional de 

uma determinada religião. 

Em relação ao turismo histórico artístico, podemos encontrar suas características, 

que remontam à França ao inicio século XIX. Os franceses começam a avaliar os 

benefícios do patrimônio, ao preconizar sua preservação, por meio de lucros que dele 

se poderia obter contemplação pelos viajantes9.  

 
 
 

                                                 
6 AGÊNCIA MARTUR TURISMO, entrevista agosto 2006 
7 idem 
8 idem 
9 CAMARGO LEITÃO, Haroldo. Patrimônio Histórico e Cultural. São Paulo: Editora ALPH, 2002. 
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Os franceses se fundamentavam, sobretudo, nas antigas construções romanas no 

sul da França; a Pont-Gard, como também as arenas ou anfiteatro de Nîmes. 

Também na Itália se observa que os fluxos de viajantes e estudiosos eram freqüentes 

em busca apreciativa do seu imenso e secular patrimônio histórico e artístico. “Alguns 

viajantes empenhados em estudos artísticos, particularmente artes plásticas e 

arquitetura, tinham sua permanência de aproximadamente três anos” 10. 

Ocorreram também nesse período, varias expedições exploradoras aos 

continentes africano e asiático, e também ao Novo Mundo, Desta forma, é impossível 

negar que os viajantes do século XVIII, e XIX, impulsionaram outros serviços como; 

transporte, alimentação, hospedagem, interpretes entre outros. 

Assim é possível deduzir que o turismo Cultural Histórico tenha dado seus 

primeiros passos, ainda que sua estrutura fosse caracterizada pela informalidade, sem 

os padrões e a sistematização dos serviços turísticos modernos da atualidade. 

A partir do século XIX, as atividades turísticas expandem-se progressivamente, 

sobretudo em conseqüência do avanço tecnológico da época, tais como; a máquina a 

vapor, que possibilitou facilidades de locomoções de massas, tanto no transporte 

ferroviário como no marítimo e fluvial. 

Entretanto, o fluxo de viajantes teve inicialmente como destino principal 

conhecer e explorar o próprio continente europeu e, posteriormente, o Novo Mundo, os 

antigos continentes; o africano e o asiático. Sendo esses três últimos, em particular, 

impulsionados pelo espírito de curiosidade relacionada aos exóticos encontrados nas 

colônias das velhas metrópoles européias. 

Referindo-se ao Brasil em especial, podemos constatar que a criação do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro em 183811, no Rio de Janeiro, contribuiu imensamente 

para preservar e conscientizar a nação sobre o real valor do nosso patrimônio histórico 

para a memória nacional. Ainda no século XIX, são criados os Institutos Históricos e 

Geográficos nas províncias, o que vai contribui para a preservação do patrimônio 

histórico e artístico regional. 

Enfim, a partir da primeira metade do século XX, em 193812, é criado o Serviço de 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional (SPHAN, hoje, IPHAN), cuja finalidade se 

concretiza em preservar, proteger, supervisionar, projetar, legislar sobre os bens 

                                                 
10 Idem. 
11 Idem, 
12 Ibdem. 
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patrimoniais de relevância histórica e artística nacional. Assim, os acervos patrimoniais 

preservam-se para populações futuras, contribuindo desta forma para o turismo como 

atrativo cultural que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento cultural, econômico 

e social dos núcleos receptores, sobretudo quando sua implantação está baseada na 

auto-sustentabilidade. 

 

1.2. Definição de Patrimônio Histórico 
 

A palavra patrimônio pode ter vários significados, porém entende-se por 

patrimônio um conjunto de bens que uma pessoa ou entidade possui. Dentro de um 

determinado território, o patrimônio passa a ser o conjunto de bens que estão dentro de 

seus limites de competência administrativa. Desta forma (pode se inferir que) 

patrimônio nacional é um conjunto de bens que pertence a determinado país13.  

Existem duas classificações para se definir o patrimônio: Patrimônio Natural que 

são as riquezas que estão no solo e no subsolo, tanto nas florestas quanto nos 

oceanos e rios; Patrimônio Cultural em que podem se destacar os seguintes itens: as 

obras monumentais, obras de arte consagrada, propriedades de destaque pertencentes 

às antigas aristocracias, como também coleções de obra de arte histórica e 

arqueológica e monumentos de expressão arquitetônicos relevantes à história nacional 

ou universal14. 

Vale salientar que esses conceitos sofrem alterações de acordo com as 

interpretações e definições sobre o tema. Ou seja, a partir da segunda Guerra Mundial, 

a historia que antes se preocupava em relatar apenas feitos ocorridos nas classes 

dominantes, passa a registrar também a historia das minorias15. Daí a música, o 

folclore, tradições hábitos alimentares e ritmos populares entre outros, passam a fazer 

parte do patrimônio imaterial.  

Entretanto, a UNESCO, em sua convenção em 197216, definiu patrimônio cultural da 

seguinte forma: 

- Monumentos: referem se às obras de arquitetura, escultura e pinturas 
monumentais, elementos ou estrutura de natureza arqueológica, inscrições, 

                                                 
13 BARRETTO, Margarita. Turismo e Legado Cultural. Papirus, 2003. 
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Ibdem. 
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cavernas e combinações destas, alusivas à história, a arte, e a ciência; como 
também de valor e relevância histórica universal. 

- Conjunto de edificações: referem se a conjuntos de edificações separados ou 

conectados, os quais por sua arquitetura e homogeneidade ou localizados na 

paisagem, sejam de relevância universal, do ponto de vista histórico, artístico e 

científico. 

- Assim, para a pesquisadora Margarita Barretto, Sítios são obras construídas pelo 

homem ou pela natureza e pelo homem em conjunto, e áreas em conjunto, e sítios 

arqueológicos que sejam de relevância universal de valor histórico estético, da 

etnologia ou da antropologia.  

Desta maneira, a UNESCO consagrou mais de 470 locais ou monumentos, 

tombados universalmente17, e hoje fazem parte do seguimento do Turismo Histórico 

Artístico e Cultural. Entre eles podemos destacar a Catedral de Chartres e Notre Dame, 

o Palácio Taj Mahal, as Pirâmides de Gizé, os Aquedutos romanos de Pont du Gard, a 

Caverna de Lascaux, o Palácio de Versalhes, Ouro Preto, Olinda, as Missões Jesuítas, 

entre tantos outros. 

A organização mundial do turismo define o turismo cultural através da demanda de 

turistas aos espaços que são caracterizados pela expressão cultural, sítios históricos e 

arqueológicos, manifestações folclóricas, peregrinações, artes cênicas, festivais, 

monumentos históricos artísticos e religiosos, entre outros18. 

Todo esse grandioso acervo reconhecido e consagrado internacionalmente pela 

UNESCO19 impulsionou cada vez mais, o fluxo de turistas para os núcleos receptores 

caracterizados pelo patrimônio histórico artístico cultural. Essa procura pela cultura tem 

conduzido ao crescimento do turismo urbano, e dentro deste, a procura pelo turismo 

histórico, artístico religioso e cultural.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ibdem. 
18 BENI, Mario Carlos. Análise Estrutural do Turismo. São Paulo: SENAC, 1998. 
19 CIVITA, Richard. Patrimônio do Mundo. São Paulo: Nova Cultura LTDA, 1987. 
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1.3. O Turismo Cultural e o Turista deste Segmento  

De acordo com a pesquisadora, Vânia Florentino20, o turista nesses espaços, 

além de procurar a cultura de um passado remoto, ele busca, também, a cultura atual 

como uma forma de resgate de antigas tradições e valores já esquecidos nesse mundo 

tecnológico e globalizado. Assim, ele identifica nesses espaços, resquícios de valores 

sociais, políticos caracterizados, sobretudo em lugares não globalizados onde há 

subsídios de grande valor local e regional. 

Portanto, atualmente as demandas turísticas não são mais exclusivas dos locais 

já consagrados universalmente, como, Paris ou Roma, pois o turista do século XXI 

busca, sobretudo, identidade cultural através de visitas a museus, centro de artesanato, 

espetáculos folclóricos, como atrativo turístico. Sendo assim, o turismo tem valorizado 

cada vez mais esses atrativos evidenciando o crescente fluxo de visitação a tais 

lugares e que tem gerado dividendos para manutenção e revitalização dos referidos 

atrativos.  

Podemos definir o turista como um indivíduo que deseja conhecer, passear, 

desfrutar de lugares diferentes do seu natural, impulsionando a reciprocidade cultural 

entre o núcleo receptor e o visitante, tornando-se assim, fenômeno de estudo sócio-

antropológico. Para Vânia Florentino21, o grupo de turistas que é levado pelo gosto do 

turismo cultural em geral busca esse destino movido pela sua escolaridade, ou seja, 

intelectualidade e não pela questão meramente socioeconômica, pois, em geral, esse 

perfil de turista não é caracterizado como grande consumidor de souvenirs; ele está 

mais voltado para apreciação, deleite e compreensão dos bens imateriais, 

diferenciando-se desta forma do turista de massa comprador de souvenirs que busca 

status social por conhecer lugares massificados e consagrados universalmente. 

Já em relação ao turista que busca os destinos culturais, a referida autora22, 

conclui que, em geral ele busca os centros urbanos que potencialmente são 

caracterizados por monumentos de valor histórico, arquitetônico, artístico ou alusivo a 

fatos políticos e sociais da história do local visitado. Ainda pode-se dizer que as 

representações folclóricas, ritos religiosos, tradições, hábitos alimentares e forma de se 

vestir, entre outros, são valores tão genuínos que o visitante ao se deparar com tal 

situação interage com o núcleo receptor gerando um intercambio cultural inevitável, 
                                                 
20 MOLETTA,Vânia Florentino.Turismo Cultural.Porto Alegre.SEBRAE, 2000. 
21 Idem 
22 Idem 
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tanto por parte do núcleo visitado bem como da parte do visitante; pois este último 

transporta ao seu habitat natural uma gama de valores espirituais e culturais, uma vez 

que os bens imateriais foram experiências vivenciadas dentro de um espírito natural 

sem muita formalidade, e artificialidade próprio do turismo como atividade de serviço.  

Portanto, a recuperação de um espaço histórico artístico cultural, reproduz uma 

encenação de um cotidiano de décadas e séculos passados e que não são apenas 

atrativos para turistas de passagem. São, sobretudo, elementos e ferramentas para 

educadores, e cidadãos desejosos de conhecer sua realidade histórica, artística e 

cultural, para assim, resgatar memórias e identidades perdidas ou esquecidas no 

tempo. 

Assim, o conhecimento sobre o real valor de um monumento ou sítio histórico, 

leva a valorização deste por parte da população ou indivíduos conhecedores da 

essência cultural do seu patrimônio, desta forma é quase impossível à depredação 

deste patrimônio, uma vez que esses indivíduos se identificam com ele. 

Por outro lado, existem criticas da comunidade acadêmica em relação ao turismo 

cultural. As criticas referem-se à transformação da herança cultural em bens de 

consumo. Para a antropóloga francesa, Marie François Lanfant23, essa nova 

interpretação faz como que a essência do real valor cultural de cada atrativo perca o 

seu significado, a cultura não é mais tão importante como veículo de transformação, 

pois, o patrimônio visto unicamente como bem de consumo, além de perder sua função 

dentro do contexto histórico, tornando-se desta forma mais importante pelo contexto 

econômico, ou seja, a historia não tem importância como resgate de memórias, mas 

sobretudo por gerar dividendos. 

Ainda em relação ao turismo deste segmento, podemos citar os museus como 

espaços de grande relevância, sobretudo nos paises desenvolvidos. No velho mundo, a 

partir do pós-guerra, observa-se o crescente fluxo de visitantes aos museus, não só 

pela população flutuante como pelos nativos de cada região, pois a nova interpretação 

em relação a esse recurso turístico fez com que esses ambientes deixassem de ser 

vistos pela população local, regional e internacional como mero deposito de coisas 

“velhas”. Utilizando-se de tecnologia e recursos de multimídia, os museus tornaram-se 

mais dinâmicos, lúdicos e por que não dizer espaços de entretenimento, conquistando 

cada vez mais o público exigente do século XXI. Desta forma, o museu contribui para o 

                                                 
23 MARIE FRAÇOIS, Lanfant. Turismo e legado cultural. 4ª ed., São Paulo: Papirus, 2003.  p. 47 
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turismo como um complemento de compreensão cultural dentro deste universo 

patrimonial. 

Assim, compreende-se a relevância que a escritora, Margarita Barrettro atribui à 

infra-estrutura instalada nos grandes e consagrados museus; Louvre em Paris, EL 

Prado em Madri, MOMA em Nova York, entre tantos outros que hoje expõe aos seus 

visitantes não só a oferta ao que se propõe, como também; lanchonetes, restaurantes, 

lojas de souvenirs, loja de câmbio, equipamento de traduções além de folheteria 

informativa em diversas línguas, para assim, levar uma melhor comodidade e conforto 

a sua clientela.  

Também no Brasil, observa-se que alguns museus estão se adaptando a esse 

novo mercado, haja vista, o MASP em São Paulo, que instalou no seu subsolo um 

restaurante para melhor servir ao seu público. 

Em relação às leis do patrimônio, podemos salientar que é de suma importância o 

conhecimento de algumas destas que se voltam para a questão patrimonial, sobretudo, 

em relação aos bens tombados para exploração com finalidade comercial turística. 

O artigo 216 da constituição federal de 199824 estabelece que constituem 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modelos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos e edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais. 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

                                                 
24 BARRETTO, Margarita. Turismo e legado cultural. São Paulo: Papirus, 2003. 
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Já a constituição de 193425, no artigo 148, faz citações à proteção dos objetos 

de interesse históricos do patrimônio artístico do país. Assim, citamos algumas leis 

federais; 

- Lei n. 3.924 de 26 de julho de 1961 – dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos.  

- Lei n. 6.757 de 10 de dezembro de l97O, autoriza a criação da Fundação nacional 

Pro-Memória, entidade incubida de executar a política do Sphan. 

- Lei n. 6.5l3, de 2º de dezembro de l877. Dispõe sobre a criação de áreas especiais 

e de locais de interesse turístico e dá outras providências. 

- Lei n. 8.029, de dezembro de abril de l990, dispõe sobre a extinção e dissolução de 

entidades da administração pública Federal, e das outras providências. Extingue a 

Fundação Nacional Pró-Memória e cria o I B P C (Instituto Brasileiro do Patrimônio 

Cultural). 

- Lei n. 9.649, de 27 de maio de 1998, dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos ministérios, e  outras providências. (fixa competências do ministério 

da cultura - entre elas a proteção do patrimônio histórico cultural e estabelece sua 

estrutura; fixa definitivamente a mudança da denominação de I B P C por IPHAN). 

- Podemos ainda citar os seguintes decretos–lei: 

 Decreto – lei n. 25 de 30 de novembro de 1937, organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional. 

 Decreto – lei n. 2.848 de 07 de dezembro de l940, (código penal) tit. II, cap. IV, 

arts.  L65 e l66 – prevê pena para destruição, inutilização ou deteriorização de 

coisa tombada, alteração do aspecto de local protegido por lei. 

 Decreto – lei n. 3.365 de 21 de junho de l941 – dispõe sobre desapropriação por 

utilidade pública (considera casos de utilidade pública a preservação de 

monumentos históricos e artísticos, a proteção de paisagens e a conservação de 

arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico e artístico). 

 Decreto n. 66.967, de l970, - transforma o S P H A N, em Instituto (IPHAN).  

  Entretanto, há ainda as medidas provisórias e instruções normativas26: 

 Instrução normativa C V M n.l. De l7 de março de l992 – dispõe sobre a 

constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de Investimento 

Cultural e Artístico. 
                                                 
25 http://www.mince.gov.br-15/03/2006 
26 http://www.benet.com.br/Janice/preserv.htm-16/03/2006 
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 Instrução normativa do D F R-S F N n. 85, de 03 de julho de l992, disciplina o 

recolhimento de receitas relativas ao Fundo Nacional de Cultura - F N C . 

Na Áustria notificou-se que nos primórdios do ano de 200l, o Turismo Cultural 

cresceu aproximadamente l35 % , na Inglaterra a partir do século XXI, o turismo 

cultural também cresceu l5% ao ano, já na Itália, a comercialização que envolve artigos 

alusivos a museus chega a cobrir 9% dos custos da gestão. Nos Estados Unidos, mais 

de 3.500 museus gerenciam produtos de publicações, com um faturamento que varia 

de l50 mil a três milhões de dólares.  Por outro lado, a livraria do Louvre em Paris, 

fatura em torno de 29 milhões de dólares anuais, isso graças ao enorme fluxo de 

visitação que chega a 3,5 milhões ao ano27. 

Na Itália l% dos visitantes compram catálogo, e 90% adquirem uma reprodução e 

75% consomem nos cafés e restaurantes.   

Entretanto, para fomentar o turismo cultural no Brasil, a EMBRATUR classificou os 

atrativos turísticos seguindo o modelo da O E A, para assim, diagnosticar os atrativos 

culturais28.  

Desta forma, podem ser enumerados os seguintes itens: oferecer um estudo 

sistemático como base para elaborar um inventário a cerca do que se pode ser 

ofertado como atrativo turístico em uma cidade, estado ou país; quantificar e qualificar 

os atrativos inventariados, permitindo assim, a sua avaliação; estudar problemas 

diversos próprios de cada um dos atrativos inventariados; facilitar a adoção de medidas 

precisas de proteção e ordenação de recursos turísticos por meio de sua planificação 

regional; estabelecer uma hierarquia ou uma propriedade para a utilização dos atrativos 

existentes e; orientar a política de desenvolvimento turístico nos diversos níveis. 

1.4. Classificação do Patrimônio Histórico. 

A arquitetura de modo geral, é caracterizada da seguinte forma: Arquitetura civil, 

religiosa, funerária, industrial, arquitetura agrícola, militar, ruínas, escultura, pintura 

entre outras. 

Portanto, enquadram-se na arquitetura civil as construções públicas ou privadas, 

urbanas ou rurais, com funções de residências, ensino e pesquisa, serviço e comércio.  

                                                 
27 PIRES JORGE, Mário. Lazer e Turismo Cultural. São Paulo: Manoli, 2001. 
28 Idem. 
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Compreende-se que estão na mesma categoria uma simples construção 

residencial, uma Casa da Câmara e Cadeia ou um Chafariz Público. Ressalto ainda 

que, em geral uma Casa e Cadeia, e um Chafariz, um Aqueduto são também 

denominados de arquitetura oficial. 

Contudo, ainda é bastante confuso do ponto de vista turístico, a compreensão de 

toda essas nomenclaturas voltadas ao patrimônio histórico, uma vez que no turismo, a 

definição referente ao  patrimônio resumi-se ao Turismo Cultural.  

A partir daí, se faz necessário enumerar alguns itens que possibilitam uma melhor 

compreensão sobre o referido tema29: 

1. Preservação - É quando um bem histórico é tombado e desta forma ocorre uma 

intervenção legal, e assim, passa este bem para a memória da posteridade. 

Portanto, passa a ser registrado no livro de Tombo. Atualmente, o tombamento, 

acontece da seguinte forma: UNESCO, quando o monumento ou sítio é 

consagrado Patrimônio da Humanidade, são exemplos consagrados as cidades 

de Ouro Preto, Olinda, São Luis do Maranhão entre outras.  

IPHAN, quando o monumento ou sítio é consagrado nacionalmente, são 

exemplos a Igreja de São Cosme e Damião em Igarassu e a cidade de São 

Cristóvão em Sergipe. 

 

2. Restauração e conservação - Restaurar que dizer, interferir fisicamente no bem 

histórico, porém respeitando a sua “originalidade”, seu estado original, seja ele 

arquitetônico ou artístico, dentro deste restauro tentar ao máximo do possível 

preservar o seu aspecto primitivo. Por outro lado, a conservação, é 

caracterizada, pelo afastamento de tudo que se possa danificar o bem 

patrimonial, e, é de responsabilidade de seus proprietários conserva-los, para 

isso se faz necessário: inibir a presença de insetos, infiltrações e quaisquer 

ações que danifiquem esse bem. 

3. Deslocamento - refere-se à transposição de um bem histórico, ou seja, 

transportá-lo do seu lugar original para um outro novo lugar. Isso ocorre 

raramente, contudo, há um exemplo internacionalmente conhecido; o templo de 

Abu-Simbel, no Egito30. Já a nível nacional podemos citar a transposição do 

                                                 
29 Idem. 
30 Ibdem 
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portão da Real Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro, símbolo da missão 

neoclássica de 1816, que hoje, encontra-se no jardim Botânico em 

conseqüência do alargamento da atual Avenida Pereira Passos.    

4.  Entretanto, os casos mais comuns de deslocamento são referidos aos museus, 

onde objetos e conjuntos de bens históricos são transferidos dos seus lugares 

originais, para fazer parte dos acervos de vários museus nacionais e 

internacionais. 

5.  Replica - refere-se a uma cópia baseada numa obra original. Isso           

pressupõe na existência da original, e que se por ventura venha a se perder no 

tempo esta reprodução passa a ser um referencial31. 

6.  Reconstrução - refere-se à recriação de um bem histórico quando o original não 

mais existe. 

7.  Reutilização - é quando se aproveitam as múltiplas funções de um determinado 

monumento para atualidade, e que se distancia da sua original função. Por 

exemplo, as Casas da Câmara e Cadeia, em Ouro Preto, Minas Gerais, foram 

transformadas em Museu da Inconfidência e ainda em Petrópolis no Rio de 

Janeiro, o Museu Imperial que outrora foi residência de verão de Dom Pedro II32. 

 

Entretanto, um estudo mais minucioso pode facilitar a real valorização de 

determinados bens, ou seja, para aqueles monumentos históricos isolados, recuados 

de um determinado sítio, ou mesmo de difícil acesso, pois uma antiga residência de 

uma pessoa famosa de um determinado lugar pode vir a ser um grande atrativo 

turístico, não só pela expressão histórico artístico bem como por ser pitoresca ao lugar 

ao qual está situada. 

Temos assim, como exemplo, uma casa grande de um antigo engenho colonial 

ou uma antiga capela, onde um ilustre clérigo da história do país foi capelão durante 

um período marcante da nossa história, como é o caso da igreja do seminário em 

Fortaleza, Ceará, onde Padre Cícero foi ordenado Sacerdote33. Outro atrativo cultural é 

Igreja das Fronteiras em Recife, onde Dom Helder Câmara foi capelão durante 

décadas, e que hoje, recebe visitantes de todas as partes do Brasil e do exterior. 

                                                 
31 Ibdem 
32 Guia Quatro Rodas. Editora Abril- São Paulo.2005 
33 Idem 
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Os especialistas em patrimônio histórico muito têm contribuído para o turismo, 

estudando o complexo histórico pelo qual é caracterizado o conjunto dos componentes 

orgânicos de um bem ou o conjunto de bens em que cada um desempenhou ou 

desempenha uma função complementar ao outro. Podemos assim citar o majestoso 

Palácio de Versalhes, com suas edificações complementares e seus grandes jardins. 

1.5. O Acervo Histórico como Atrativo Cultural no Brasil e Sugestões de 
Visitação 

Já no Brasil, podemos citar os conjuntos de arquitetura religiosa, franciscanos e 

carmelitas, os quais possuem igrejas juntas, a da ordem primeira e da ordem terceira e 

que respectivamente compartilham ou não o mesmo adro, assim se apresenta os 

complexos históricos no Brasil34. 

Outro grande complexo histórico são as antigas Vilas Operárias construídas no 

Brasil entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX35. Ao lado da 

fabrica, encontra-se a igreja, o Clube, a Escola, o Armazém, o Campo de Futebol e o 

Posto médico entre outros que fazem deste complexo um grande atrativo cultural, não 

só para turistas, mas também para fins pedagógicos do ensino fundamental ao 

universitário, uma vez que o complexo pode ser estudado por diversas áreas do 

conhecimento: sociologia, urbanismo, arquitetura entre outros. 

Inúmeros exemplos ainda poderiam ser citados, sobretudo, na zona rural, onde 

casa grande, engenho senzala, capela, moenda entre outros elementos desta natureza 

já fazem parte do turismo histórico cultural do Estado de Pernambuco36. 

Por outro lado, no inicio do século XX, a famigerada onda de “progresso”, destruiu 

valiosos monumentos e quarteirões inteiros em todo o Brasil.  Lamentavelmente, 

modernas ruas, avenidas e construções modernas, foram edificadas no lugar desses 

bairros, distritos e monumentos marcos de nossa história. O que restou como 

conseqüência de tudo isso foram manchas históricas, ilhadas no meio de grandes 

avenidas e construções futuristas37.  

                                                 
34 AUGUSTO SALES DA, Silva Telles. Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil. MEC. 1985 
35 MORÃES DE MARCOS FERREIRA. Catálogo Cultural. Cabo de Santo Agostinho. Gráfica e Editora.2002 
36 MACIEL AVELINO. Alessandra Alcoforado. As Potencialidades dos Engenhos para o Turismo no Meio Rural. 
Monografia de Especialização. UPE. 2003 
37 GOMES, EDVÂNIA TORRES. Recortes de Paisagens na Cidade do Recife.Tese de Doutorado. Universidade de 
São Paulo. 1997 
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Essas microrregiões urbanas apresentam-se como marco histórico do turismo 

cultural, seu casario e suas edificações antigas são registro e símbolos de resistência 

da memória de um povo em um determinado lugar38. 

Poderíamos enumerar vários exemplos de mancha histórica, espalhadas pelas 

grandes cidades brasileiras; hoje, elas são identificadas, sobretudo nos núcleos 

urbanos; são os casarios perdidos e subutilizados como casas comerciais, depósitos, 

lojas, residências entre outras. Vale salientar que os bairros e distritos históricos no 

Brasil, ainda necessitam de uma maior atenção por parte das instituições públicas, 

municipais, estaduais e federais. Pois estes bens patrimoniais, bem preservados, 

servem de complemento aos roteiros culturais, sejam eles turísticos ou meramente 

pedagógicos.  

Imaginemos os Bairros de São José e Recife Antigo restaurados e revitalizados 

não só para fins turísticos, mas, sobretudo, para usufruto da população local; explorar o 

lazer e a cultura como veículo do desenvolvimento local.  

Em relação à cidade de Olinda, poderíamos analisar da mesma forma o Bairro 

Histórico de Santa Tereza39, com seu secular convento de igual nome , a Igreja de 

Nossa Senhora do Desterro e o Casario colonial que o circunda, é um exemplo de 

bairro histórico que contribui para a compreensão da historicidade cultural da cidade. E 

que por sua vez, completa a extensão gigantesca do roteiro Cultural Histórico e 

Artístico da referida “Marin dos Caetés”. É certo que os guias informativos alusivos ao 

patrimônio histórico e artístico cultural publicados no Brasil, em geral, dão uma maior 

ênfase as cidades históricas40, pois elas possuem um relevante número de 

monumentos tombados como também agregam em seu território, bairros e distritos 

com essa mesma característica.  

Assim, podemos exemplificar as seguintes cidades históricas brasileiras: São 

Vicente, no litoral de São Paulo, em 1965, recebeu o título de cidade monumento 

Nacional, justamente por ter sido o mais antigo povoado fundado no Brasil, 1532, 

sendo seu fundador o próprio donatário da capitânia, Martins Afonso de Souza41. 

Outras merecem ainda a nossa atenção, Ouro Preto, São João de Rey, Tiradentes, 

Olinda, Iaranjeiras, São Cristóvão, Igarassu, Goiana entre outras. 

                                                 
38 Ibdem. 
39 TAVARES, MARILEIDE. Olinda Historia,Arte e Cultura.Edições Edificantes.Recife.2002. 
40 REVISTA CONTINENTE. Edição Companhia Editora de PE Recife.2005 
41 ARRUDA, JOSE JOBSON. Historia do Brasil. Ed.Ática. São Paulo, 2004. 
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Observa-se que no Brasil, a grande demanda para o turismo cultural, converge 

em sua maioria, quase que exclusivamente, para as cidades históricas, tendo vista, a 

falta de conhecimento e divulgação sobre os bairros, distritos e monumentos históricos 

isolados, que tanto contribuem para a totalidade da compreensão do acervo patrimonial 

do local visitado.   

Em relação ao planejamento de roteiros turísticos a sítios históricos, vale salientar 

que se faz necessário desenvolver medidas de prevenção que evitem causar danos 

aos núcleos visitados; pois, os exemplos de que se tem conhecimento sobre as 

cavernas de Lascaux42, na França; o crescente número de visitantes aquele espaço 

arqueológico, provocou danos irrecuperáveis, pois o excesso de respiração das 

massas gerou umidade no ambiente, e que teve como resultado a deteriorização de 

algumas pinturas rupestres. E isso fez com que as autoridades locais construíssem 

uma réplica da caverna, para os visitantes apreciarem e conseqüentemente a fecharam 

para visitação turística, exceto quando é periodicamente aberta para pesquisa 

cientifica, devidamente comprovada43. 

Observa-se ainda que, muitos turistas são atraídos através da mídia, a lugares 

turísticos exclusivamente culturais, mas que nada tem haver com eles; exceto pelo 

modismo44 e status, de “conhecer” locais e objetos consagrados universalmente. 

Assim, vê-se que, muita gente vai ao museu do Louvre em Paris, mas quando se 

deparam com infinitas filas durante a alta estação turística; desistem, se deslocando 

para espaços de entretenimento: bares, restaurantes, lojas de souvenir entre outros. 

Portanto, são esses visitantes induzidos pelas operadoras de viagem que 

contribuem para a massificação e depredação ao referido segmento do turismo 

histórico artístico cultural.  

Sugiro, assim, algumas medidas que possivelmente possam contribuir para 

equilibrar e ordenar esse fluxo turístico a patrimônios históricos; 

- Determinar um limite de tempo máximo de permanência de turistas aos locais 

visitados; quando estes forem inadequados a uma super população, sobretudo 

quando se refere a turistas de cruzeiros marítimo e vôos fretados, congressos entre 

                                                 
42 www.lugaresdomundo.com.14/05/2006 
43 BARRETTO. op.cit.p.77. 
44 MELETTA. op.cit.p.16. 



 33

outros, que massificam e depredam locais sem infra-estrutura para tanto 

contingente. 

- Cobrar taxas de visitação, como forma de inibir aqueles visitantes que não tem 

interesse pelo segmento, exceto pelo modismo e status; ora referido neste capítulo. 

Muitas vezes, esses visitantes, depredam o meio ambiente, quebrando regras e 

normas; como por exemplo: fotografar com flash, entre outras irregularidades. 

 
- Proibir que o visitante entre no monumento com alimentos e com excesso de 

bagagem; para isso cria-se uma guarda volumes. 

- Não permitir que o visitante entre com trajes indevidos, nos monumentos; assim, 

evita-se desvio de conduta inadequada ao referido espaço.  

- Fotografar e filmar espaços internos é uma agressão aos direitos autorais, da 

instituição mantenedora do espaço visitado, como também, inibi a compras de 

cartões postais ou documentários, livros sobre o referido espaço. Somando a 

experiência da consultora em meio ambiente, Karin Goidanich Leser45, que vem 

acrescentar uma serie de precauções para a visitação a lugares ecológicos, 

alertando sobre as dimensões da área que será aberta ao público, estabelecimento 

de capacidade de carga, que corresponde ao local visitado, entre outros; 

poderemos assim, adaptar esta realidade preventiva ao turismo cultural.  Desta 

forma, as regras e normas, conduzem a certa organização do fluxo de visitação aos 

espaços do referido segmento. A execução de roteiros turísticos a este segmento, 

pode ser desenvolvida sob duas vertentes; uma quando os monumentos 

encontram-se dentro de um mesmo espaço geográfico, formando assim, um 

conjunto arquitetônico histórico ou artístico; a outra se dar quando o patrimônio está 

situado em diversas áreas; separados entre si, mas dentro de uma mesma 

localidade. 

Ora, no primeiro caso, a paisagem por si só, já se expressa dentro de um 

determinado contexto; histórico, artístico, político, social, religioso, econômico e cultural 

entre outros; desta forma, o acervo fala por si mesmo, se revelando aos olhos do 

apreciador que ler e por sua vez passa a desvendar e a desmistificar todo um contexto 

da linha de tempo, passado e presente, dando assim, subsídios para uma 

compreensão de um futuro próximo. 

                                                 
45 GOIDANICH. LESER.Turismos Ecológicos. SEBRAE. Porto Alegre.1998. 
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Portanto, um planejamento de roteiro, deve ser voltado, para uma sinalização, a 

partir do global ao especifico, e assim, o turista, se satisfaz, pois ele cumpre seu roteiro 

sob a orientação da sinalização. Já no segundo caso, se faz necessário, desenvolver 

um roteiro mais específico, mais detalhado e meticuloso; uma vez que os atrativos 

encontram-se  separados entre si. Por conseguinte, a visitação deve obedecer a uma 

seqüência cronológica e pedagógica; visto que a compreensão será mais nítida para o 

apreciador, se ela for menos enfadonha, monótona, ou seja, iniciando o percurso pelos 

monumentos construídos no mesmo século ou séculos subseqüentes, sejam eles de 

expressão artística ou não; facilitará na sua totalidade a absorção cultural, por parte do 

turista leigo no assunto, e a do especialista da área. Portanto, o referido acervo, 

quando bem estruturado a visitação, tornar-se-á cada vez mais grandioso, uma vez 

que, o produto comercializado é a cultura como veículo de comunicação, e integração 

entre os povos. 

Contudo, para ambos os casos, fazem-se necessário que no percurso do roteiro, 

seja ele realizado a pé ou com transporte; tenham  paradas em pontos de apoio: 

sanitários, lanchonetes, lojas de artesanato, mirantes, etc. Assim, o tour, é realizado 

com bastante descontração e leveza, tornando o percurso mais agradável e 

interessante para o turista. 

Por outro lado, deve-se alertar que, apesar de se tratar de um roteiro cultural, se faz 

necessário entretenimento e descontração, pois a atividade do turismo não pode nem 

dever ser confundida como uma aula de história, arte, religião etc., uma vez que o 

público alvo é caracterizado pela diversidade de formação e instrução. Evidenciando-se 

então, que o acervo cultural identificado num determinado roteiro, deve ser visto 

também como lazer, prazer, deleite apreciativo, pois, a atividade turística, é composta 

de uma forma bastante diversa; que envolve várias estruturas de serviços46, transporte, 

hotéis, restaurantes, segurança, profissionais de diversas áreas, em especial da 

hotelaria e do turismo. Entre outras atividades que operam direto e indiretamente com o 

turista. Gostaria ainda de salientar que, na operacionalidade de um roteiro turístico, 

devem-se humanizar o máximo possível as informações, pois, formalidades em 

excesso, artificializam esta atividade, assim, para incrementar um roteiro, e dar mais 

vida aos monumentos, devem-se extrair histórias pitorescas alusivas ao patrimônio ou 

até mesmo, relatos pessoais da vida dos personagens envolvidos em cada contexto do 

                                                 
46 LUIZ CLÁUDIO de A, MENESCAL. Introdução a Turismo. SENAC. Rio de Janeiro. 2005 
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roteiro. Por exemplo, visitar a Catedral da Sé em Olinda, e relatar passagem da vida de 

Dom Hélder Câmara, quando Arcebispo de Olinda e Recife, sua luta em prol dos 

oprimidos, dos injustiçados, a oposição ao regime militar47. Portanto, o referido 

monumento, faz reviver a contextualização de uma determinada época, e que por sua 

vez, provoca uma interação entre o visitante e o núcleo receptor, daí, a importância do 

turismo como veículo de integração social, cultural entre outras. 

 

                                                 
47 BROUWER de, DESCLEÉ. Dom  Helder Câmara.l’Imprimerie Jeans Grou- Radenez.paris.1970. 
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Figura 3 Igreja do Carmo, 1º Templo Carmelita no Brasil. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

2. OLINDA UMA VOCAÇÃO PARA O TURISMO CULTURAL 

2.1. A Importância da Cidade de Olinda para o Turismo Histórico, Artístico, 
Religioso e Cultural. 

       Olinda, situada ao norte do Estado de Pernambuco, possui um dos mais 

harmoniosos acervos histórico artístico e religioso do Brasil. Sua fundação data de 

1537, carta foral cedida pelo rei de Portugal. Foi a primeira capital do Estado de 

Pernambuco, durante o período colonial; foi um marco da cultura e da economia 

brasileira, sede das principais ordens religiosas recém chegadas da Metrópole; abrigou 

o primeiro Convento dos Carmelitas Calçados e Descalços do Brasil, e também o 

primeiro Convento dos Franciscanos. Já o segundo Mosteiro Beneditino em terras 

brasileiras abrigou o primeiro curso de direito do país, e o primeiro curso de agronomia 

e veterinária de Pernambuco48. 

No antigo colégio dos Jesuítas, funcionou a primeira Escola de Arquitetura do 

Estado, e no secular Convento da Conceição, funcionou o primeiro Recolhimento de 

mulheres do país; já a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia foi Capela do primeiro 

Hospital da Santa Casa em Pernambuco. A Igreja de São Salvador do Mundo, em 

1540, tornou-se a primeira Paróquia do Nordeste e em 1676, a primeira Catedral de 

Pernambuco.  

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi uma das primeiras do Brasil49 

construídas por Negros Escravos. 

Durante a invasão holandesa, a cidade foi praticamente destruída, igrejas e 

conventos são saqueados, mosteiros e seminários, são transformados em estribarias, 

quartéis e residências de soldados holandeses. Sua população, humilhada, vê a 

decadência da “Velha Marins dos Caetés”. Contudo, após a retirada dos holandeses 

em 1654, inicia-se o processo de restauração da cidade, que só será concluída nos 

meados do século XVIII. 

Em 10 de novembro de 1710, Bernado Vieira de Melo, dá o primeiro grito de 

república, tornando Olinda, a pioneira do país, nos ideais republicanos; neste mesmo 

                                                 
48 BARBOSA, Antonio. Olinda 450 anos. Spala. Rio de Janeiro: Editora Ltda. 1985. 
49 Idem. 
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período, o rei de Portugal manda erguer um Pelourinho no antigo povoado do Recife, 

que assim, se tornara Vila independente da cidade de Olinda. Revoltados, os 

olindenses desconsideram a ordem real invadindo a Vila do Recife e destroem o seu 

Pelourinho. Como desdobramento deste fato, inicia-se a Guerra dos Mascates, na qual 

Olinda luta pelo seu domínio político e sua hegemonia administrativa em relação ao 

antigo povoado portuário do Recife. Desta forma, inicia-se o declínio político econômico 

e administrativo da cidade de Olinda50.  

Nos primórdios do século XIX, Olinda ressurge no cenário nacional, com a 

criação do Seminário Diocesano, pelo bispo Azeredo Coutinho. O qual se torna 

pioneiro no Brasil e, além de abrir suas portas para formação de clérigos, recebem 

também alunos comuns; vindos de toda parte do país. Desta forma, a cidade contribuiu 

na formação dos futuros revolucionários, que tanto influenciaram na independência do 

Brasil. Entretanto, a segunda fase de declínio ocorre em 1827, quando Recife torna-se 

a Nova Capital da Província51; o comércio, os primeiros sinais da industrialização e a 

herança do capitalismo deixada pelos holandeses fizeram do antigo povoado de 

pescadores um marco do progresso econômico, político e administrativo do país. 

Portanto, Olinda entra numa fase de total decadência, as instituições públicas, 

privadas e religiosas transferem-se para a nova capital. O bispo diocesano e o 

governador da província passam a residirem na antiga cidade maurícia.  

O que resta em Olinda, o que fazer em Olinda, qual o destino desta “majestosa 

cidade sem cetro? Mantém-se, ainda, com o charme de cidade balneária, o modismo 

do banho de mar que tomou conta do país nos finais do século XIX e que fez de Olinda 

um grande reduto da elite pernambucana, que lá construiu chalés para repouso de 

finais de semana localizados nas praias dos Milagres e Carmo. Contudo, a vida 

religiosa e universitária foi o que mais caracterizou a antiga capital pernambucana nos 

finais do século XIX ao inicio do século XX” 52. 

Sem indústria, sem comércio e com seu território reduzido e considerado um dos 

menores do país, Olinda entra no século XX sem nenhuma perspectiva de 

desenvolvimento econômico, sendo cognominada “Cidade Dormitório”; esquecida e 

abandona pelo “progresso”, a cidade não se contamina com arranha-céus, construções 

modernas ou chaminés de fábricas poluentes. Conseqüentemente, preserva seu 
                                                 
50 Idem. 
51 Ibdem. 
52 Ibdem. 
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valioso e harmonioso acervo colonial, sobretudo, o seu rico patrimônio histórico 

artístico e barroco. 

Caminhar pelas ladeiras, ruas estreitas e vielas de Olinda, é entrar na linha do 

tempo de um passado não muito remoto, que nos faz reviver páginas da nossa história. 

Assim, Olinda conquista seus visitantes, e desta forma, ela ressurge das cinzas e 

retoma seu lugar no cenário nacional e internacional; sobretudo a partir de 1982, 

quando a UNESCO a consagra como Patrimônio Natural Cultural da Humanidade53. 

Nota-se, que esse reconhecimento oficializa esta cidade como um verdadeiro 

celeiro cultural internacional, berço da nossa nacionalidade, museu vivo da historia do 

Brasil, daí a sua verdadeira vocação para o turismo histórico artístico e religioso. 

Vale salientar, que os monumentos de modo geral são registros e documentos 

vivos da nossa História, ora como marco histórico, religioso ou em sua maioria como 

expressão arquitetônica e decorativa de elementos fortemente barroco, daí a 

necessidade de evidenciar com mais detalhes este estilo artístico que tanto predomina 

na cidade. 

2.2. A Influência da Arquitetura Colonial e da Arte Barroca como Atrativo 
Turístico em Olinda 

O barroco surgiu na Europa, no final da primeira metade do século XVI,     

desenvolveu-se ao longo de três séculos, expandindo-se com suas manifestações 

contraditórias praticamente por todo continente europeu e pela América Latina54; 

abrangendo assim, sistemas políticos e econômicos tão diversificados. Inicialmente, 

não era considerado um estilo, sendo aceito como uma deformação. Somente a partir 

do século XIX, é que se começa a estudar e compreender o barroco, a partir deste 

período ele é revisado e considerado como uma arte.  

Portanto, revisto hoje o barroco se caracteriza não só pela sua plasticidade, como 

também, pela arquitetura, música, escultura, literatura, decoração e porque não dizer 

de uma civilização barroca, cuja dramaticidade, paixão, sensualidade e o exagero 

inerente ao ser humano, ainda são tão presentes na civilização brasileira. 

O Concílio de Trento, realizado entre 1545 a 1563, muito contribuiu para a 

expansão do barroco, pois as recomendações contidas nos documentos finais do 

                                                 
53 TELLES, Augusto Carlos da Silva. Atlas dos monumentos históricos do Brasil. Rio de Janeiro: FAE, 1985. 
54 REINAUX, Marcílio Lins. A Capela Dourada. Recife: Comunigraf., 2006. 
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Concílio tiveram com precisão o uso da arte a serviço da propaganda religiosa, ou seja, 

contrapor o avanço do Protestantismo através da arte barroca55. 

A partir daí, a igreja passou a exercer influencia marcante na produção artística; o 

culto torna-se mais pomposo, desenvolve-se uma tendência para o movimento e para a 

curva, para o ondulado e para o redondo dando lhe uma forma bastante exaltada e 

grandiosa, criando assim, técnicas ilusionistas em que o fantástico e o mundo real 

confundem o olhar do apreciador. Santos, anjos, arcanjos e querubins se mesclam 

entre volutas, conchas, videiras e tantos elementos decorativos e pictóricos, que nos 

conduz a um verdadeiro paraíso celestial. 

Por outro lado, alguns elementos que compõem um conjunto arquitetônico 

barroco, caracterizam-se pela ótica persuasiva: portadas, escadas, portões, janelas, 

jardins, balaustradas, corrimões, fonte de água entre outros; que conquistaram fiéis 

indecisos da verdadeira fé. 

Lucio Costa, um dos maiores estudiosos da arquitetura religiosa no Brasil, destaca dois 

tipos de pinturas barrocas: 

“ Os medalhões emoldurados no teto e o “fingimento do céu”. E nas paredes 

próximas ao chão, no batistério, na sacristia ou salas de reuniões, na capela-mor, a 

pintura narra os fatos mais objetivos, relacionados às vidas dos principais personagens 

da historia sagrada “56. 

Para uma melhor leitura da arquitetura religiosa no Brasil colônia, destaca-se a 

arquitetura jesuíta e a franciscana; sendo a primeira caracterizada da seguinte forma: 

- Nave única e larga, sem colunas interiores; 

- Altar visível de qualquer ponto; a nave é um amplo auditório; 

- O púlpito, colocado entre duas capelas laterais, destaca-se por facilitar a 

comunicação entre os fiéis; 

- Igreja austera e despojada, racional; 

- Construção em retângulo: igreja de um lado e colégio e residência do outro; 

                                                 
55 Idem. 
56 Idem. 
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Portanto, esta é a arquitetura que vai influenciar as primeiras construções de 

capelas e igrejas durante o período colonial brasileiro; a Sé de Olinda, a Igreja do 

Seminário, a Igreja de São João entre outras57. 

Já a arquitetura franciscana, foi marcante com as seguintes características: 

- Adro com cruzeiro e tratamento especial;  

- Fachada com galilé e três arcos, janelas no coro, curvas; 

- Os conventos organizam-se de forma adequada ao clima tropical, em torno dos 

claustros retangulares, rodeados de arcadas, com pavimentos revestidos de 

azulejos; 

- Igreja se dispõe ao longo de um dos lados do claustro, e aos outros três lados, 

voltam-se celas, sala do capitulo e portaria; 

- Capela da ordem terceira, via de regra, fica perpendicular ao eixo longitudinal, 

ligada por arco monumental; 

- Mirante; 

- Torre única, recuada com relação à fachada; 

- Conjunto arquitetônico de grande austeridade; 

- Riqueza nos ornamentos em pedra arenito e calcária; 

 

Talvez, a arquitetura franciscana foi a que mais nos influenciou, já que, as igrejas de 

Olinda, do Convento da Conceição, do Convento de Santa Tereza e a Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, todas possuem galilé e arcos sob a influência da arquitetura 

franciscana.  

O mais curioso e visível é que a arquitetura civil também tenha sido influenciada; 

como é o caso do pátio do Mercado da Ribeira em Olinda, onde nitidamente, vê-se 

uma réplica de claustro conventual franciscano. 

Nota-se, que a cidade de Olinda é mais que um atrativo turístico, antes de tudo, 

uma grande fonte de estudo, não só da história do Brasil, mas da expansão colonial 

européia através da arte. 

Gilberto Freyre58, ao comentar sobre o barroco litorâneo, que tanto caracterizou as 

principais cidades do Nordeste do Brasil, concluiu que, ele é exuberante, e pomposo e 

muito influenciado pela aristocracia rural do Nordeste, sobretudo durante o ciclo do 

                                                 
57 Idem. 
58 Ibdem 
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açúcar, que permitiu a muitos senhores de engenho, financiar construções de igrejas, 

mosteiros e capelas internas de diversas ordens religiosas59.  

Portanto, o deleite apreciativo do acervo barroco em Olinda, nos faz compreender 

não só a arte sacra, sobretudo, o que a envolve: a economia, a política, o contexto 

social e religioso entre outros. 

2.3. Principais Monumentos Históricos, Artísticos, Religiosos e Culturais de 
Olinda. 

Olinda, patrimônio cultural da humanidade, importante pólo econômico do período 

colonial, mantém todo charme de uma cidade histórica e cultural, por suas igrejas, 

conventos, casarios e ruas estreitas. Entretanto, este rico acervo de monumentos 

históricos ainda não está sendo utilizado corretamente como atração em roteiros do 

turismo artístico cultural.  

Sendo seu acervo histórico artístico de expressão religiosa, um verdadeiro 

registro da expansão e extensão missionária da metrópole portuguesa e da formação 

sócio-cultural, e que por sua vez, revela através da arquitetura religiosa, o 

comportamento cultural e reflexos econômicos e sociais do século XVI ao XIX. 

Entretanto, todo esse patrimônio ainda não foi explorado sob a ótica do segmento 

do turismo histórico artístico religioso. No entanto, o conjunto arquitetônico religioso 

apresenta-se como grande oportunidade para estruturação de produtos e serviços a 

serem oferecidos e prestados pelas diversas empresas vinculadas a atividade 

econômica do turismo. 

De acordo com os estudos de Gilberto Freyre, “dos conventos de Olinda, hoje de 

pé e com religiosos, que merecem a visita do turista, destaca-se o de São Francisco, 

fundado em 1585, incendiado pelos holandeses em 1631, e reconstruído entre 1715 e 

1755, ano que terminou as obras da restauração” 60.    

Os dez quilômetros quadrados sobre a proteção da UNESCO guardam um 

verdadeiro tesouro em obra de arte, o primeiro convento de São Francisco do Brasil, 

cuja padroeira é Nossa Senhora das Neves, data do final do século XVI, possui um 

magnífico acervo dentro do seu próprio conjunto arquitetônico, painéis de azulejos 

                                                 
59 Ibdem. 
60 FREYRE, Gilberto. Segundo Guia Prático, Histórico e Sentimental Brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria José 
Olimpio, 1968. 
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trazidos de Portugal, narram à vida de Nossa Senhora, outros são encontrados no 

claustro narrando à vida do próprio fundador da secular ordem. 

Raros ainda são os painéis de azulejos de influencia moura que decoram a capela 

Capitular. Outro grande destaque, segundo Freyre, “são os azulejos profanos que 

decoram os corredores que dão acesso à sacristia conventual, tetos apainelados do 

século XVIII, relatam possíveis cenas do incêndio de Olinda, causado pelo invasor 

holandês” 61. Anjos, arcanjos, querubins, santos e patriarcas são reflexos de uma 

religiosidade expressa neste conjunto. As capelas de São Roque, Capitular, dos 

Noviços e de Santa Ana, acrescentam o tesouro contido neste grandioso conjunto 

arquitetônico.  

Vale salientar, que neste conjunto arquitetônico, funcionou em 1830, a mais antiga 

biblioteca pública de Pernambuco criada por decreto imperial. É de rara beleza o 

frontispício da Igreja conventual de Nossa Senhora das Neves. Conchas e nichos são 

contornados lateralmente por enormes volutas que se contorcem dando um sentido 

simbólico à vida. No seu átrio, encontra-se um enorme cruzeiro em pedra, que 

completa toda harmonia majestosa deste grandioso conjunto arquitetônico.  

Outro patrimônio religioso de grande destaque é o Mosteiro de São Bento, o 

segundo mais antigo em terras brasileiras, que possui um dos mais belos altares do 

país folheado a ouro. Freyre cita que "a capela-mor da igreja do convento é uma das 

mais bonitas do Brasil, pelo douramento e pela ornamentação” 62. 

Vale ressaltar que, neste Mosteiro funcionou em 1827 a mais antiga Faculdade de 

Direito do Brasil, e também em 1912 os primeiros cursos de Ciências Veterinárias e 

Agronomia de Pernambuco, hoje, a Faculdade de Direito foi incorporado na UFPE e os 

outros últimos cursos estão incorporados a UFRPE. 

A fachada da Igreja abacial é caracterizada por um enorme óculo contornado com 

volutas e conchas marinhas; já no frontão observa-se o brasão da ordem beneditina, 

báculo abacial, mitra, torres de castelos portugueses e o sol que resplandece como 

símbolo do próprio cristianismo no mundo. Contudo, toda essa harmonia barroca, 

chega ao seu ápice, nas missas dominicais realizadas ao domingos, onde o canto 

gregoriano atrai centenas de pessoas que se deleitam com o coro dos monges. 

                                                 
61 Idem. 
62 Idem. 
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A primeira Igreja Carmelita do Brasil, Convento de Santo Antônio do Carmo 

destaca-se pelas inúmeras capelas laterais que caracterizam a nave central do 

mencionado templo. Freyre atesta que “o referido Convento da cidade de Olinda fora 

um dos vastos mosteiros que os portugueses começaram a erguer no Brasil no 

primeiro século de sua colonização” 63. 

Apesar do antigo prédio da ordem terceira não mais existir, seus antigos membros 

ainda persistem nas procissões tradicionais pela cidade. Conclui-se, ainda, que este 

suntuoso monumento seja na verdade um marco histórico nacional, uma vez que foi 

construído no final do século XVI, símbolo da União Ibérica, como também, as antigas 

missões carmelitas que tanto contribuíram para formação do povoado, durante a 

colonização. 

O antigo recolhimento da Conceição pertenceu a Santa Casa de Misericórdia. Na 

realidade foi à primeira casa de recolhimento de mulheres do Brasil. Evidencia-se pelo 

magnífico teto apainelado em sua Igreja conventual, raríssimas pinturas narrando à 

vida da Virgem Maria amamentando o menino Jesus.  

“É de 1585, a fundação do primeiro recolhimento feminino dedicado a Nossa 

Senhora da Conceição, visando favorecer mulheres de vocação religiosas.” Freyre64. 

Desde o final do século XIX que o convento é administrado pelas irmãs de Santa 

Dorotéia, hoje, além de ser uma casa de retiro, também se destina a encontros sociais, 

possui um belíssimo terraço, de onde se pode apreciar o antigo Jardim Del Rey. 

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma das mais antigas 

construídas por irmandades de negros escravos no Brasil, possui expressivas imagens 

de santos negros, e pinturas decorativas alusivas aos escravos negros. O que se pode 

apreciar, também, nesta igreja é o galilé que se encontra na entrada principal, e sua 

privilegiada localização sobre uma das várias colinas de Olinda. Contudo, é um 

monumento que documenta, não só a descriminação racial do Brasil colônia, como 

também a organização dos escravos urbanos65. 

No primeiro volume de Anais Pernambucano, Pereira da Costa nos informa que, 

“no ano de 1540, estava construída a Igreja de Nossa Senhora da Luz, bem como 

instituída a Santa Casa de Misericórdia de Olinda. Com a sua igreja e competente 

                                                 
63 Idem. 
64 Ibdem. 
65 Ibdem. 
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hospital” 66. Assim, a igreja da Misericórdia, antiga capela do primeiro hospital da Santa 

Casa da Misericórdia em Pernambuco, resume-se numa obra prima barroca do século 

dezoito. 

No seu teto em madeira, podem-se apreciar evocações alusivas à Virgem Maria; 

a azulejaria identificada nas paredes da nave, narram passagens bíblicas alusivas à 

visita de Maria a sua prima Isabel. De rara beleza é o púlpito barroco decorado com 

uma águia bicéfala que representa o símbolo da união das dinastias austríaca e 

húngara. Hoje, a igreja é a capela do colégio de Santa Gertrudes, onde diariamente as 

irmãs beneditinas entoam cânticos gregorianos.   

O Seminário de Olinda, um dos mais antigos do país, foi fundado em 1800, por 

carta régia de Dona Maria Primeira de Portugal67, e que muito contribuiu para a 

formação intelectual e política do país. Os ideais da Revolução Francesa: liberdade, 

igualdade e fraternidade, bem como, a independência dos Estados Unidos, foram 

bastante difundidos entre os jovens estudantes desta casa de heróis e que por sua vez, 

impulsionaram várias revoluções libertarias no país. Por este seminário passaram 

várias personalidades ilustres de nossa história: Frei Caneca, Dom Vital e tantos 

políticos e governantes brasileiros.  Durante o regime militar de 1964, o antigo 

seminário deu sua contribuição irreverente se contrapondo ao regime ditatorial. Vários 

encontros eram realizados pela ala progressista Católica, sob a liderança de Dom 

Helder Câmara, o antigo seminário tornou-se um reduto dos movimentos políticos 

sociais do estado de Pernambuco. Compõe ainda o seu acervo, a Igreja de Nossa 

Senhora da Graça, que, segundo Lúcio Costa, é uma das mais autenticas expressões 

maneiristas do país, apesar de ter sofrido com a invasão holandesa, esta antiga capela 

do real colégio dos jesuítas encontra-se originalmente intacta. Hoje, em plena atividade 

continua funcionando como igreja do seminário arquidiocesano de Olinda e Recife.  

Sua fachada é simples, ausente de ornamentação, caracterizada por linhas 

geométricas, óculos, cimalha e frontão retangular; já o seu interior destaca-se pela 

influência da arquitetura jesuíta: coro simples, nave única, ladeada por profundas 

capelas laterais interligadas entre si. 

Nos seus altares, observam-se as imagens de Santo Inácio de Loyola, São Luis 

Gonzaga e Nossa Senhora da Graça.  

                                                 
66 COSTA, Francisco Pereira da. Anais Pernambucanos. Recife: FUNDARPE, 1983. 
67 Idem. 
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A Igreja de São Salvador do Mundo, construída no início do século XVI, tornou-se 

em 154068, a primeira paróquia do Nordeste, fato importante para a história, pois era de 

competência da Igreja fazer todo registro documental dos cidadãos: nascimento, 

casamento, entre outros registros. Todas essas informações eram administradas pelas 

paróquias, daí a importância histórica da primeira paróquia do Nordeste. Ainda durante 

o período colonial, em 1676, o referido monumento é elevado a catedral, sendo a 

primeira e mais importante igreja de Pernambuco. Hoje, muito visitada por turistas de 

diversas nacionalidades, que se deleitam apreciando a belíssima vista panorâmica da 

cidade como também, visitando o tumulo de dom Helder Câmara que ali se encontra. 

Igreja de Nossa Senhora do Amparo 

Este templo foi construído para abrigar a secular irmandade de Nossa Senhora 

do Amparo, sua construção primitiva é anterior a 161369, porém com o incêndio 

causado pelo invasor holandês em 1631, ela é completamente destruída. A atual igreja 

data do período da restauração, 1644; o destaque maior para este templo, encontra-se 

no seu interior, com belíssimo altar-mor todo policromado, de onde se pode observar 

interessante trabalho de entalhe.  

A técnica de marmorização é bastante presente nos seus altares laterais, os de 

Santa Cecília e do Bom Jesus, e o seu douramento contrastam com a policromia dando 

um efeito esplendoroso. 

Igreja de São João Batista dos Militares 

Talvez a única Igreja que não foi incendiada pelos holandeses em 163170, 

segundo relatos de padre Antônio Barboza, ela serviu de quartel holandês durante o 

período da ocupação. Data do final do século XVI, serviu de primeira residência dos 

monges beneditinos de Olinda. Seu frontispício carrega traços do maneirismo, 

semelhante à Igreja de Nossa Senhora da Graça do Seminário de Olinda; simples 

ausente de elementos decorativos, mas com um expressivo trabalho em cantaria. 

Frontão triangular, próprio deste estilo pós-renascentista; talvez por isso, contenha 

traços remanescentes do período clássico.  

Já o interior é bastante simples, colunas que servem de base e sustentam o 

coro; ausência de decoração, seu altar-mor contém a imagem do padroeiro São João 

                                                 
68 Idem. 
69 Ibdem. 
70 BARBOSA, Pe. Antonio. Relíquia de Pernambuco. FEB, São Paulo. 1983. 
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Batista. É uma típica Igreja quinhentista do Brasil colônia. Sua administração está a 

cargo da antiga irmandade de São João Batista. 

Atualmente, no primeiro andar, encontra-se o atelier e residência, do artista 

plástico Valter que é oblato do mosteiro de São Bento zela e guarda esta relíquia do 

século XVI. Situa-se na Avenida da Saudade S/N, enfrente ao Largo do Amparo.   

Mosteiro de Nossa Senhora do Monte 

Esse secular Mosteiro, data da primeira metade do século XVI71, foi a segunda 

residência dos monges beneditino de Olinda, antes de construir seu mosteiro definitivo, 

no Varadouro. A devoção a Nossa Senhora do Monte, veio da Ilha da Madeira, herança 

portuguesa do Brasil colônia. Segundo Gilberto Freyre, a Igreja conventual é a mais 

antiga de Pernambuco dedicada à Virgem Maria. Possivelmente, a Igreja, não foi 

danificada pelos holandeses, talvez por ficar distante da sede da antiga vila, ou pelo 

difícil acesso de chegada, pois até os anos de 1970, o caminho era de barro e bastante 

íngreme e cercado por árvores. O interior da Igreja é bastante rústico, tanto o altar-mor, 

com a imagem da padroeira, quanto os nichos laterais dedicados aos fundadores: São 

Bento e Santa Escolástica. 

A fachada da Igreja destaca-se pelo pórtico de grande influencia renascentista, 

clássicas colunas dão certa imponência à entrada principal. Um adro bastante singelo e 

uma pequena torre sineira compõem esta fachada monacal. 

Na segunda metade do século XX, o antigo mosteiro beneditino passou a ser habitado 

e administrado por monjas da mesma ordem. Nesta abadia, todos os dias, realizam-se 

os ofícios, que são orações em rito gregoriano.  

As religiosas vivem do trabalho artesanal que é desenvolvido e vendido no 

próprio mosteiro: licores, biscoitos, cartões de aniversários, paramentos litúrgicos e 

restauração e encadernação de livros antigos, além do que, existe uma pequena 

hospedaria para os desejosos de retiro espiritual ou repouso em finais de semana. 

Visitar esta abadia é se transportar aos tempos medievais dos velhos mosteiros 

europeus; o Mosteiro do Monte situa-se no Pátio de Nossa Senhora do Monte. 

 

 

                                                 
71 Idem. 
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Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Senhora do Desterro 

Este antigo convento data do final do século XVII, e foi durante muitos anos 

habitado por monges da ordem dos Carmelitas Descalços. Durante o século XIX, 

regressaram para a Europa ficando posteriormente seu convento administrado pela 

Santa Casa de Misericórdia. 72  

A Igreja conventual é dedicada a Nossa Senhora do Desterro, e trata-se de um 

templo votivo, construído por ordem do herói, João Fernandes Vieira, em 

agradecimento a vitória alcançada na batalha do Monte das Tabocas, em Vitória de 

Santo Antão, contra os holandeses em 1645. 

O interior do templo é de rara beleza de expressão barroca, nas paredes laterais 

à nave, encontram-se azulejos policromados, narrando em francês, a vida da grande 

reformadora e mística, Santa Tereza D’Ávila. Os altares barrocos são entalhados 

seguindo a técnica de douramento. As principais imagens barrocas são do século XVII 

e XVIII: Santa Teresa D’Ávila, a fundadora do Carmelo Descalço, Santa Terezinha, a 

mística do século XIX, Santo Elias e Santo Eliseu, os patronos do Carmelo, entre 

outros. 

O frontispício da Igreja é caracterizado por uma torre sineira, galilé e um nicho 

renascentista que guarda a imagem da doutora da Igreja. Conclui-se acrescentando o 

brasão da ordem dos teresios. 

Atualmente, o convento é administrado pelas irmãs de caridade que é uma 

congregação fundada na França no século XVI por São Vicente de Paula. Nele 

também funciona um semi-internato para meninas carentes da região.  

O referido convento situa-se à Avenida Olinda, Numero 570 - Bairro Santa 

Tereza, Olinda-Pe.  

A Igreja do Bom Jesus do Bonfim, é uma das movimentadas do sítio histórico; 

missas e reuniões da sua tradicional Irmandade, ainda podem ser visto durante todo 

final de semana. No corredor lateral à sua nave, encontram-se ossuários que são um 

verdadeiro registro da vida religiosa das famílias Olindenses. Sua construção data do 

século XVII73. Situa-se à Rua do Bonfim, na Cidade Alta.  

                                                 
72 Ibdem. 
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Já a pequena Igreja de Nossa Senhora da Boa Hora, fica na Rua da Boa Hora dentro 

do sítio histórico de Olinda. Sua construção é do inicio do século XIX, missas ocorrem 

todos os domingos à tarde. A sua irmandade não mais existe; contudo os fiéis fazem 

reviver o sentido da “boa hora”, ou seja, uma boa morte. 

A antiga Prisão Eclesiástica de Pernambuco foi construída no século XVIII, 

edifício colonial; austero e grandioso, por suas escadarias em pedra. Na sua fachada 

encontra-se o brasão episcopal74. 

Este grandioso monumento registra a passagem do Tribunal da Santa Inquisição 

em Olinda.  Nos anos de 1593 a 1596, os visitadores do Santo Ofício estiveram em 

terras do Brasil, assim, o antigo cárcere destinava-se a prisão de padres e pessoas 

comuns, julgados pelo tribunal. 

À frente deste monumento situa-se a pequena capela de São Pedro Advíncula75, 

e da prisão, aos domingos e dias santos, assistiam à missa os seus prisioneiros. Na 

segunda metade do século XIX, o bispo de Olinda cedeu a prisão ao governador da 

província de Pernambuco, que por sua vez, a transformou em cadeia pública. 

A partir da segunda metade do século XX, é restaurada e passa a abrigar o 

museu de arte contemporânea de Pernambuco. 

O Antigo Palácio dos Bispos de Olinda 

Com a criação da diocese de Olinda, em 167676, pelo Papa Inocêncio XI, 

providenciou-se as instalações para residência do futuro bispo da cidade, Dom Estevão 

Brioso de Figueiredo.  Assim, a antiga Casa da Câmara foi adaptada para residência e 

palácio do Bispo, consequentemente a Paróquia do Salvador do Mundo é elevada a 

primeira Catedral de Pernambuco. Todos esses fatos impulsionaram também a 

elevação da Vila de Olinda à cidade. 

Na fachada do referido monumento observa-se elementos que compõem o 

brasão episcopal, mitra, chaves de São Pedro, báculo entre outros. Já as varandas 

com treliças foram fruto de uma reforma na primeira metade do século XIX. 

                                                 
74 Idem. 
75 SILVA, LEONARDO DANTAS. Pernambuco Preservado.Secretaria de cultura de Pernambuco.Recife. 2002. 
76 Idem 
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O terraço é caracterizado por belíssimos azulejos decorativos, trazidos de 

Portugal77, as paredes são bastante salientes; o trabalho em cantaria do período 

colonial dá certa opulência ao monumento.  

Com a decadência de Olinda, e a elevação do Recife a capital da província, o 

palácio é abandonado; uma vez que o bispo transferiu-se para o seu novo Paço, 

situado na nova capital. Entretanto, em 1974, a FUNDARPE iniciou a restauração deste 

magnífico monumento, instalando assim, o museu de arte sacra de Pernambuco, 

MASP. O seu acervo é composto por imagens sacras datadas do século XVI ao XIX78, 

além de exposições de arte popular religiosa contemporânea. Vale salientar que, a 

placa de reconhecimento da UNESCO, como Olinda Patrimônio da Humanidade, 

encontra-se na fachada principal do antigo Paço79. Situa-se à Rua Bispo Azeredo 

Coutinho, numero 726 - Alto da Sé, Olinda. 

Igreja de São Pedro Mártir 

Construída nos meados do século XVIII80, e ainda funcionando com seus rituais 

litúrgicos, sendo bastante movimenta aos sábados e domingos pelas associações 

católicas, Legião de Maria, Apostolado da Oração e Movimento Carismático.  

Na fachada da Igreja, destaca-se o brasão de São Pedro, símbolo do papado, 

frontão ondulado de característica barroca. Por ser uma Igreja localizada sobre uma 

das colinas da cidade, possui uma rústica e austera escadaria em pedra do período 

colonial, que segue até o pórtico principal da Igreja, dando-lhe assim, certa imponência. 

Já o seu interior, embora simples e bastante modificado, chama atenção pelo altar-mor 

decorado com múltiplos anjos subindo ao mundo celestial.  

O maior atrativo desta Igreja, talvez seja a sua estratégica localização; um 

verdadeiro cenário colonial, para o deleite apreciativo dos amantes da pintura e 

fotografia entre outros. Localiza-se na Praça João Alfredo, S/N-Carmo. 

Igreja de São Sebastião 

Este templo votivo foi construído no final do século XVII81, surgiu como 

pagamento de promessa. Durante a segunda metade do século XVII ocorreu em Olinda 

uma peste que matava em poucos dias, era a Cólera Morbus. A população se sentindo 
                                                 
77 Idem 
78 idem 
79 Ibdem 
80 TEXEIRA, MANOEL NETO. Olinda:DAS COLINAS À PLANICIE.Ed. POLYS.Recife.2004. 
81 Idem. 
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amedrontada resolve fazer uma procissão penitencial pelas ruas da cidade, a partir daí, 

constroem por ordem do governador da época, João Fernandes Vieira, uma Igreja 

dedicada a São Sebastião Mártir, o protetor contra a peste, a fome e a guerra. 

A construção da obra data de 1686 e foi concluída em 1697. Sua fachada é 

simples e o seu interior também, porém muito acolhedora. No altar-mor, encontra-se a 

imagem de São Sebastião trazida de Portugal no século XVIII, e nos corredores laterais 

à nave, podem ser vistos ossuários pertencentes a tradicionais famílias da cidade. É de 

extrema curiosidade um dos seus altares laterais, que é dedicado a São Brás. Após um 

processo de restauração descobriu-se um outro altar primitivo; como o atual é móvel, 

pode-se assim, remove-lo e apreciar o antigo altar em afresco.  

A igreja está em plena atividade litúrgica, realizando missas e casamentos 

durante todo final de semana. O templo é administrado pela Câmara municipal de 

Olinda. Situa-se a Rua 15 de novembro S/N - Varadouro. 

A Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe82 é uma das mais afastadas do sitio 

histórico. Sua fachada é bastante singela, embora possua torre sineira e um conjunto 

de cinco portas, que harmonizam esteticamente com cinco enormes janelas acima da 

cimalha, tornando sua entrada principal um pouco aristocrática, que se completa com 

um grande largo, no qual se descortina um grande mirante para a cidade do Recife. O 

referido largo é bastante utilizado para as cerimônias externas, procissões e missa ao 

ar livre, e também durante os festejos carnavalescos e juninos, é ponto de 

concentração das diversas manifestações populares da redondeza. A secular 

irmandade de Nossa Senhora de Guadalupe encontra-se atualmente em plena 

atividade, uma vez renovada recebendo novos membros, contando com a colaboração 

de crianças e adolescentes, que freqüentemente, participam de todas as procissões da 

cidade.  

A construção do templo é do século XVII83, e é uma das raras Igrejas do Brasil a 

ter como evocação a padroeira do México. Situa-se a Praça Manuel Canuto, S/N – 

Guadalupe.  

Passos e Nichos coloniais, os referidos monumentos têm sua origem 

remontando à idade média, quando a Igreja manda construir essas réplicas da Via 

Sacra, para que os fiéis impossibilitados de peregrinar até a Terra Santa pudessem 
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contemplar os caminhos sagrados por onde Cristo passou. Faziam parte do cenário 

das principais vilas coloniais do Brasil: Ouro Preto, Congonhas, São João Del Rey, 

entre outras. As de Olinda datam do século XVIII e XIX84, e são todas em estilo 

barroco: conchas, volutas e frontão ondulados dão certo requinte e brilho, quando são 

abertas para as cerimônias da Semana Santa em Olinda, e em especial quando passa 

o Cortejo da Procissão da Sexta Feira Santa, durante o qual se faz reverencia a cada 

passo. 

O primeiro Passo se situa no Alto da Sé, ao lado do museu de arte sacra 

representando “O Senhor no Monte das Oliveiras85”; o segundo está no Largo do 

Amparo representando “O encontro de Nossa Senhora com seu filho Jesus86“; o 

terceiro se localiza nos Quatro Cantos87 e representa “O Senhor atado na coluna do 

Suplício“, o quarto passo se encontra, na Rua de São Bento, próximo a Ribeira, 

representa, “O Senhor carregando a Cruz88”, e o quinto passo, situa-se a Rua 27 de 

janeiro, e representa “o Senhor apresentado ao povo Castelhano89“. O restante da Via-

Sacra é representado nas janelas e sacadas das residências católicas do sítio histórico; 

no qual se colocam sobre as janelas e sacadas toalhas e tapetes alusivos às cores 

litúrgicas das procissões da Semana Santa. 

Essa tradição é organizada pela secular irmandade dos Passos da cidade, e 

auxiliada por diversas irmandades, confrarias, ordens terceiras e associações católicas 

do município, e é seguida por uma grande multidão de fiéis, curiosos, pesquisadores e 

turistas. 

Creio que a partir daí tenha-se concluído que todos esses monumentos 

históricos, artísticos e religiosos, muito influenciaram e influenciam ainda a vida cultural 

do nosso povo. Pois, observa-se que até as construções civis foram imitadas pelas 

construções religiosas; mercados públicos e as bicas que abasteciam a Vila têm certo 

traço arquitetônico ou decorativo barroco, nota-se que, esta influência chegou até o 

século XX, aonde se vêm casas modernas contendo em suas fachadas pequenos 

nichos com imagem de santos de devoção da família, ou azulejos que retratam cenas 

religiosas ou ainda santos protetores dos lares modernos; vale salientar que, ainda 

                                                 
84 FREYRE, GILBERTO. 2: Guia Pratico e Sentimental Brasileiro,Livraria Jose Olimpio.Rio de Janeiro.1968.  
85 Idem 
86 Idem 
87 Idem 
88 Ibdem 
89 Ibdem 
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hoje, nas cidades do interior de Pernambuco, há certa tradição em decorar as entradas 

de portas e janelas residenciais com sanefas, cortinas de panos bordados, que na 

realidade são replicas das sanefas de madeiras que contornam portas e janelas das 

principais igrejas barrocas do Nordeste. 

A influência é tão grande, que até nos estandartes das principais agremiações 

carnavalescas de Pernambuco destaca-se, elementos decorativos do barroco: anjos, 

volutas, conchas entre outros já identificados no Clube das Pás90, Vassourinhas do 

Recife, Vassourinhas de Olinda, no Clube Elefantes de Olinda e nos tradicionais 

maracatus e caboclinhos91 da área metropolitana. Conclui-se, que são verdadeiras 

réplicas de altares de igrejas barrocas, encontradas nas manifestações populares do 

ciclo carnavalesco ao junino entre outros. 

Desta forma, chega-se a questionar como um grandioso acervo desta natureza, 

ainda não foi devidamente explorado para o desenvolvimento local, regional e nacional, 

para assim, contribuir na diminuição do desemprego, da pobreza e da ignorância de 

conhecimento tão contraditórios à imensa fonte de informações contida neste valioso 

acervo cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 REAL, KATARINA. O Folclore no carnaval do Recife. Ed. Massangana.Recife.1990.  
91 SILVA, LEORNADO DANTAS. Carnaval do Recife.Fundação de cultura Cidade do Recife.2000  
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Figura 4 Cláustro Franciscano – arquivo particular 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

3. DIAGNÓSTICO DO TURISMO EM PERNAMBUCO E SUGESTÕES PARA UMA 
AUTO SUSTENTABILIDADE DESTA ATIVIDADE EM OLINDA 

3.1. A Gestão Pública do Turismo em Pernambuco e sua Constante Fase de 
Mudança. 

Sobre a máquina administrativa do turismo no Estado observa-se que há várias 

décadas têm ocorrido diversas criticas em relação à má administração do segmento 

desta atividade em Pernambuco. Que há mais de vinte anos, todo Marketing 

direcionando ao Estado voltava-se quase que exclusivamente para o Turismo de Lazer 

e em especial ao Litoral Sul de Pernambuco. Porto de Galinhas, e a Ilha de Fernando 

de Noronha têm sido o Cartão Postal do Estado, tendo como objetivo atrair cada vez 

mais investidores do setor turístico e hoteleiro, suprindo a demanda cada vez maior de 

um fluxo turístico nacional e internacional ao turismo de Sol, Mar e Entretenimento; daí 

se justifica o total abandono ao Litoral Norte do estado, e também aos sítios históricos 

que caracterizam este litoral: Olinda, Igarassu, Goiana bem como  a própria capital do 

estado. 

O próprio Jarbas Vasconcelos, enquanto governador, fez severas criticas à 

máquina administrativa do turismo no estado, “É difícil desempenhar um bom papel 

nesta área (turismo) com essa estrutura arcaica” 92. Torna-se evidente que desde 2005, 

a EMPETUR, como órgão oficial do turismo no estado, vem sofrendo descrédito 

perante o TRADE turístico, como por parte dos próprios novos presidentes da referida 

instituição, quando são nomeados pela instância maior do estado. “Fomos displicentes 

com isso aqui. Empresas importantes estiveram aqui e foram recebidas por pessoas 

que não estavam preparadas”. Declarou Kleber Dantas. Presidente eleito da 

EMPETUR em 200593.  

Já o ex-presidente da instituição, Sr. Antonio José Uchoa Barbosa da Silva, 

anterior a gestão de Kleber Dantas, também desabafou concordando com a falta de 

infra-estrutura administrativa do órgão. “Os problemas estruturais, administrativas e de 

pessoal da EMPETUR são antigos, não surgiram nesses últimos dois anos” 94.  

                                                 
92 Jornal do Comércio. Recife. Caderno de Economia. 20/02/2005. 
93 Idem. 
94 Idem. 
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Por outro lado, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), de 

Pernambuco, José Otávio Meira Lins, endossa as criticas ao mencionado órgão; 

segundo o empresário que fez duras críticas em 2004 à EMPETUR.  Para ele a 

situação fugiu do controle. “Além de suportar o ônus da crise conjuntural da economia, 

ainda temos que aturar um órgão que perdeu o rumo na parceria com os empresários e 

só se preocupa com o ‘endomarketing’ necessário a manutenção de seus cargos “95  

Entretanto, com a indicação de Kleber Dantas, empresário e presidente da ABIH, 

reafirma suas idéias da seguinte forma; “continuamos pensando da mesma forma, mas 

temos que dar um crédito ao novo presidente. Para mim o jogo está zerado”.  Contudo, 

já um hoteleiro ligado ao Recife Convention & Visitors Bureau (R C V B), fez críticas 

mais duras à EMPETUR, “Já que existe um órgão público para fomentar o turismo, o 

ideal é que ela justificasse sua existência. O custo que hoje a EMPETUR representa 

para o estado, da forma que atua e produz resultados deveria ser repensado”.  

Empresários ligados à entidade privada de fomento reclamam da falta de 

planejamento e estratégia da instituição para o setor. “A competência da hotelaria 

recifense é de tal ordem que sobrevivemos a isto“96.  

Observa-se assim, a insatisfação geral em relação à administração da 

EMPETUR, para o desenvolvimento do turismo em Pernambuco. Entretanto, novas 

mudanças ocorreram com a criação de uma Secretaria Especifica para o 

desenvolvimento do turismo no estado, coincidentemente o afastamento do presidente 

do antigo órgão, Kleber Dantas, que em 15 de Maio de 2006, entregou o cargo ao novo 

governador Mendonça Filho. O próprio Kleber Dantas, que esteve à frente da 

EMPETUR aproximadamente um ano e meio, reconhece as dificuldades encontradas 

durante sua curta gestão, mas acredita que a Nova Secretaria de Turismo, criada pelo 

Novo Governador, será mais eficaz que o velho modelo. Contudo, reafirma que apesar 

da turbulenta administração, fez de tudo para melhorar o setor, capacitando e inovando 

o quadro de pessoal, e que “É importante, neste momento, uma ação articulada do  

governo com entidades privadas, o segmento vem se destacando, crescendo e se 

projetando nos últimos anos” 97. 

Para o presidente da ABAV-PE, Lourival Filho, houve uma evolução no turismo, 

mas o estado não cresceu na área e por isso muito campo foi perdido par o Ceará, Rio 
                                                 
95 Ibdem. 
96 Ibdem. 
97 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Política A3.  Recife. 15/05/2003. 
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Grande do Norte e Bahia. “Vamos unir as associações e a Nova Secretaria para 

destacar o modelo ideal de administração para o turismo. Precisamos desenvolver e 

divulgar o destino Pernambuco e seus equipamentos com mais seriedade e 

Planejamento” 98. 

Portanto, em 26 de junho de 2006, foi anunciado oficialmente o novo secretário 

de turismo de Pernambuco, que presidirá a nova secretaria de turismo do estado.  O 

novo secretário, Laedson Bezerra, é considerado um executivo de muita experiência e 

competência, pois dirigiu por oito anos o DETRAN em Pernambuco, e tem carta branca 

para forma a sua nova diretoria99.  

Desta forma, como poderemos fomentar o turismo em Pernambuco, e em 

especial na área metropolitana, tendo como base o Recife, com sua infra-estrutura e a 

cidade de Olinda, como uma das maiores ofertas para o turismo cultural do Estado? 

Seria necessário refazer e repensar essa velha estrutura administrativa que voltá-se 

quase que exclusivamente para os interesses de políticos e empresários do Litoral Sul; 

esquecendo que hoje, dentro de uma ótica globalizada e informatizada, as atividades 

turísticas não mais se adaptam exclusivamente a um determinado seguimento, onde o 

próprio turista que busca o segmento de Sol, Mar, Entretenimento, Hotéis Resorts de 

luxo entre outros, anseia também em conhecer a cultura do local no qual está 

instalado. Daí a necessidade de se planejar o turismo no estado, de uma forma 

dinâmica, diversa, em que a pluralidade da atividade turística interaja entre si, ou seja, 

o litoral com o campo, e o campo com a capital, assim fomenta-se a economia do 

estado, gerando divisas, diminuindo a pobreza. Isso é o que se observa nos países 

desenvolvidos; os quais dão prioridade e seriedade ao planejamento do turismo. Por 

outro lado, vários estados da região Nordeste vêm mostrando êxitos administrativos no 

que se refere a este segmento. Capitais como, Fortaleza e Natal, cuja oferta turística se 

resume quase que exclusivamente ao segmento do Mar, Sol e Entretenimento, tem se 

mostrado com bastante evidencia na mídia nacional, atraindo desta forma e com muita 

competência, um fluxo cada vez mais significante de turistas nacionais e internacionais 

para os respectivos estados. 

Em 2005 o que os estrangeiros gastaram no Brasil foi bastante significativo 

chegando a US$ 3,8 bilhões, contra US$ 3,2 Bilhões em 2004, conduzindo a 

                                                 
98 Idem. 
99 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Caderno Viver. Recife. 26/06/2006. 
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EMBRATUR a decretar 2005 como o melhor ano do turismo internacional no Brasil. 

Apenas em dezembro de 2004 os turistas deixaram US$ 360 milhões no país, boa 

parte em gastos com cartões de crédito internacional. 

Tudo isso, é conseqüência do aumento de desembarque de vôos internacionais 

que foi da ordem de 10,53%. Em relação ao Nordeste, o maior fluxo de turistas 

internacional, é caracterizado pelo europeu. No entanto, não se pode concorrer com o 

Rio de Janeiro, onde desembarcaram em 2005, 2,4 milhões de estrangeiros nos 

aeroportos, em Salvador 261 mil passageiros, Fortaleza 249,6 mil passageiros, Natal 

245 mil passageiros e finalmente Recife em 4º lugar no Nordeste, com 181 mil 

passageiros, conforme dados oficiais da INFRAERO100. 

Se estamos no 4º lugar em recebimento de turistas no Nordeste, isto é 

conseqüência da centralização e monopólio no segmento Sol, Mar e Entretenimento, 

sobretudo que, em nosso estado, existe uma variedade de ofertas; da Capital a Zona 

da Mata, e da Mata ao Agreste e do Agreste ao Sertão.  

Por outro lado, vale salientar; uma vez que, as nossas praias da região 

metropolitana como, Candeias, Piedade, Boa Viagem, Pina, Olinda, Janga entre outras, 

já não são propostas de oferta turística, pois com o avanço do mar, poluição e o 

número crescente de surgimento de TUBARÕES, que tanto tem afetado a imagem do 

turismo a nível nacional e internacional no nosso estado. Sobre o tema, EFEITO 

TUBARÃO SERVE DESCULPAS PARA A CRISE, o Jornal do Comércio, elaborou uma 

série de entrevistas em diversos estados do Nordeste; Bahia, Ceará, Rio Grande do 

Norte e Fortaleza, para assim diagnosticar melhor esse fenômeno. “Acompanho o 

problema pela Discovery, mas para mim o Tubarão não é impeditivo. Não sou surfista. 

Por isto, pouco importa que seja o lugar que tem mais ataque de tubarão no mundo. O 

que me preocupa é o perigo da violência. Só ouço noticia ruim, como o Rio de Janeiro. 

Isto me assusta, tenho amigos na cidade, visito o Recife, mas não tenho coragem de 

abrir uma carteira em público“.  Comentou o empresário Carlos Frederico, que há dez 

anos passa dez dias em Natal e dez dias na praia de Pipa. “Vejo muita propaganda da 

Bahia e do Ceará. Pernambuco, quase nada”. 

Responde, quando pergunta sobre a publicidade institucional dos atrativos 

turísticos101. Já outro turista, o advogado paulista Klauber Polidoro, de São José de Rio 

                                                 
100 JORNAL DO COMÉRCIO. Caderno de Negócios. Recife. 20/01/2006. 
101 JORNAL DO COMÉRCIO. Caderno de Economia. Recife, 20/02/2006. 
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Preto, deu depoimento semelhante. “Os comentários do Recife são sobre os tubarões. 

Vira e mexe ouço falar na T.V., os surfistas não respeitam as placas. Eu teria receio de 

entrar na praia, mas não deixaria de visitar a cidade”.  

De férias na Bahia, o turista planeja conhecer também Natal e Fortaleza. “Tenho 

vontade de conhecer”. As praias são mais bonitas, diz, influenciadas pela forte 

campanha institucional102. 

Outro turista também justifica a falta de propaganda institucional em 

Pernambuco, “Tubarão virou até brincadeira em todo lugar. Em minha opinião, o 

tubarão é problema se agente só tomar conhecimento do tubarão” 103.  

Desta forma, observa-se que além da falta de propaganda sobre os reais 

potenciais turísticos do nosso estado, o problema TUBARÃO, veio a agravar mais 

ainda a questão, tornando assim, a principal manchete nos principais meios de 

comunicação do país. Portanto, fica inviável trabalhar um marketing exclusivo e voltado 

unicamente para o segmento, Sol, Mar e Entretenimento; entretanto, não seria 

oportuno, e uma grande saída seria voltar-se mais para o segmento do turismo 

Histórico, Artístico, Religioso e Cultural; Já que o estado detém um grande acervo 

desta natureza, seja na área metropolitana ou na zona rural, com suas cidades 

históricas, tão ricas também em patrimônio imaterial e material. 

3.2. Novos Investimentos para Recuperar o Turismo no Estado e Dados Sobre o 
Turismo em Olinda 

Este talvez seja o momento viável de se repensar o redirecionamento do turismo 

no estado, sobretudo, com a aprovação de investimentos do PRODETUR II, para o 

Nordeste. Dos 400 milhões previstos nesta primeira etapa do programa para a região 

Nordeste, o estado de Pernambuco, fisgou a maior parte dos recursos ficando com 

US$ 125 milhões (aproximadamente 272 milhões de reis). Tudo isso obtido pelo 

Programa e Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR II), que conseguiu os recursos 

através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 104. 

O PRODETUR II contempla as ações iniciais do PRODETUR I, que beneficiava 

apenas três municípios; Recife, Sirinhaém e Rio Formoso. Entretanto, o novo recurso 
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aprovado pelo PRODETUR II, se destina a mais 15 municípios incluindo o arquipélago 

de Fernando de Noronha. 

São os seguintes os municípios beneficiados pelo programa: São José da Coroa 

Grande, Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso, Serinhaém, Ipojuca, Cabo de Santo 

Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda, Paulista, Igarassu, Itapissuma, 

Ilha de Itamaracá e Goiana. O plano macroestratégico do turismo elaborado para 

Pernambuco prevê ações em mais duas frentes e que deve ser viabilizado na segunda 

etapa do programa, com inclusão no pólo do interior e no pólo do São Francisco105. 

A partir daí, pode-se concluir que mudanças na base estrutural do turismo 

ocorrerão no estado, uma vez que se pensará num turismo de uma forma integrada na 

sua totalidade e que as ações de investimentos do PRODETUR II, serão voltadas para 

infra-estrutura, dentro de uma visão moderna do turismo, como vetor do 

desenvolvimento econômico; que inclui o tratamento de água, esgoto, resíduos sólidos, 

construção de acessos, proteção e conservação de patrimônio histórico, cultural, 

artístico, religioso e de recursos naturais até chegar a sua dimensão humana, com 

campanha de conscientização, treinamento profissional e capacitação da população106. 

Entende-se desta forma, que quando concluídas todas essas ações, as quais se 

envolvem o setor público, privado e população, conseqüentemente, teremos como 

resultado final, o estado de Pernambuco ocupando seu lugar histórico, ou seja, 

contribuindo no processo de desenvolvimento regional e assim, multiplicando para o 

crescimento do Brasil. 

Segundo o ministro do turismo, Walfrido dos Mares Guia, nos últimos anos foram 

gerados 560 mil postos de trabalhos, sobretudo entre 2003 e 2005. Para incrementar 

essa economia, estão em curso negociações para aumentar o número de vôos 

internacionais com destino ao país, sobretudo os vindos da Europa e da América 

Latina. De acordo com o ministro do turismo, a meta para 2006 foi trazer sete milhões 

de turistas estrangeiros para o Brasil. Para atingir esses objetivos foram aplicados US$ 

60 milhões em promoções de destinos turísticos de nosso país no exterior107.  

Em relação ao sistema de hospedagem na cidade de Olinda, existem atualmente 

apenas 22 estabelecimentos de hospedagem, entre hotéis e pousadas. Assim, o 
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107 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Economia. Recife, 19/03/2003. 



 61

número de leitos está contabilizado em aproximadamente mil unidades, situadas entre 

o sítio histórico e a orla marítima. Entretanto, a cadeia portuguesa de hotéis PESTANA, 

investiga possibilidades de abri uma pousada no sítio histórico108.  

Segundo o secretario de turismo de Olinda, cerca de l5% dos visitantes são 

estrangeiros, destacando os europeus, com 63,16% do volume, sendo 33,33% entre 

italianos e portugueses, 16,66% franceses e espanhóis e em relação aos nacionais são 

os cariocas que lideram com 40% do fluxo. Segundo Márcia Souto, secretária de 

Turismo de Olinda. “É necessário aproveitar melhor o potencial físico da cidade e criar 

novos atrativos culturais que garantam não só uma maior permanência, como também 

a sua volta a cidade”109. 

A Prefeitura Municipal de Olinda desenvolve projetos de revitalização da cidade 

para melhorar o turismo, possuindo recursos em torno de mais de 15 milhões oriundos 

do MONUMENTA BID e PRODETUR II. As obras beneficiadas são as seguintes: Forte 

de São Francisco, na orla do Carmo, e Largo do Varadouro, que terão sua fiação 

elétrica e telefônica embutidas, como também a reurbanização da praia do Carmo, que 

ganhará calçamento novo, píer e centro receptivo. Constam ainda no projeto, um novo 

estacionamento, um calçadão a beira mar com iluminação própria de orla marítima, e 

também uma praça de eventos110. 

Contudo, um dos projetos mais esperados e audaciosos é a requalificação do 

Alto da Sé. A principio, será construído um mercado de artesanato que abrigará os 

atuais comerciantes; a Sé terá um mirante com vista para o Horto Del Rei. Um novo 

calçamento substituirá o atual e as tapioqueiras serão transferidas para um local 

próximo ao observatório. Segundo a coordenadora do PRODETUR, em Olinda, Maria 

Milet, a mais imponente obrar do Alto da Sé será a restauração e instalação de um 

elevador panorâmico na antiga caixa d’água, que por sua vez terá um terraço com vista 

da cidade em 360 graus.  

Desta forma, o projeto impulsionará o turismo na “Velha Marim dos Caetés”, 

sobretudo com obras de urbanização do Parque do Carmo já concluídas; e também as 
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praias Del Chifre e dos Milagres, ainda a restauração das Igrejas do Carmo e de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos111. 

Em geral o city-tour realizado na cidade Patrimônio da Humanidade é bastante 

deficiente, uma vez que se resume em conduzir os turistas pela ladeira de São 

Francisco, sem visitar o Conjunto Arquitetônico Franciscano. Visita-se a Catedral da 

Sé, cuja finalidade é contemplar o belíssimo mirante no terraço lateral da Igreja. Em 

seguida, dar-se 20 a 30 minutos para compras de artesanato na feirinha popular do 

Alto da Sé. 

Segue-se o passeio até o Alto da Misericórdia, Quatro Cantos, Rua Prudente de 

Moraes, Praça do Carmo, e no Sítio de seu Reis, toma-se o ônibus de volta aos hotéis. 

Podemos assim, evidenciar o descaso e o total desconhecimento, por parte dos 

agentes de viagem, do real potencial da cidade de Olinda. Vale salientar que as 

operadoras internacionais são mais exigentes na escolha dos locais visitados. Visita-se 

o Convento de São Francisco, Catedral da Sé, e a Igreja da Misericórdia. Assim, os 

turistas percebem e contemplam não só a historicidade patrimonial da cidade bem 

como, as obras de arte de expressão artística religiosa e cultural do núcleo receptor. 

Constata-se ainda que em várias gestões municipais não se tem dado uma 

devida atenção à administração do acervo histórico, artístico, religioso e cultural, 

sobretudo no que se refere a sua infra-estrutura para a visitação: segurança, 

iluminação, proteção ao acervo e capacitação profissional. Faltam também parcerias 

com instituições de ensino visando capacitar através de projetos de monitoramento dos 

respectivos atrativos.   Trata-se de perceber a riqueza do acervo histórico cultural, 

como marco da nossa colonização112, e também identificar nas naves das igrejas, nos 

tetos entalhados, nas pinturas iconográficas, sinais dos primórdios da evolução da 

nossa riqueza pictórica.  

Foram essas observações que me levaram a desenvolver esta pesquisa, cuja 

finalidade é desvendar o real tesouro “escondido” nestes dez quilômetros quadrados 

protegidos pela UNESCO, e assim, evidencia-lo, tornando-o auto-sustentável para o 

desenvolvimento local. 

Portanto, se faz necessário criar meios que viabilizem a auto-sustentabilidade 

deste grandioso acervo. Tendo em vista, que em diversas regiões da Europa, o 
                                                 
111 Ibdem. 
112 REINAUX, MARCÍLIO LINS. A CAPELA DOURADA.Recife Comunigraf ed.2006. 
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Turismo Cultural, gera expressivo capital que possibilita sua sustentabilidade113. Há 

exemplo nos santuários de Assis, Basílica de São Marcos em Veneza, ambos na Itália; 

Lourdes e Notre Dame na França, entre tantos, o Mosteiro dos Gerônimos e o 

santuário de Fátima em Portugal. Nestes monumentos, há comercializações de artigos 

devocionais, e também uma reprodução de obras de arte que são vendidas como 

souvenir114. Existe ainda uma produção de documentários sobre cada monumento, 

incluindo o histórico, o artístico, o religioso e o cultural, e folders que dão informações 

atualizadas sobre os principais eventos culturais nos referidos espaços durante o 

decorrer do ano.  

É preciso conhecer os nossos valores culturais, estudar sobre o nosso passado, 

numa perspectiva de compreender a atualidade para uma intervenção eficaz no futuro. 

Em vista do exposto, como utilizar corretamente as riquezas do nosso patrimônio? 

Como transformar este potencial em cultural empreendedora? Como atingir a auto 

sustentabilidade turística nas instituições que detêm monumentos históricos 

praticamente subutilizados? Que nova oportunidade poderá oferecer a partir da criação 

de roteiros do segmento, histórico, artístico, religioso e cultural? Com todo esse acervo 

que possuímos, só conhecemos o que somos e o que temos descobrindo qual o nosso 

compromisso dentro deste processo histórico de cidadania.  

O conceito de desenvolvimento sustentável além do ecológico acrescenta outra 

dimensão à sustentabilidade ambiental e à dimensão da sustentabilidade social115.  

Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo das muitas 

maneiras de uma sociedade se tornar menos capaz de atender no futuro às 

necessidades básicas de seus membros – a exploração excessiva dos recursos é uma 

delas. Dependendo da orientação do progresso tecnológico, alguns problemas 

mediatos podem ser resolvidos, mas podem surgir outros ainda maiores. Uma 

tecnologia mal empregada pode marginalizar amplos segmentos da população. 

A maioria das pessoas, mesmo as mais esclarecidas, ainda pensam 

desenvolvimento sustentável como assunto exclusivo dos ambientalistas. Em boa 

medida, a corrente principal da política econômica continua ignorando a questão. Para 

efeito deste trabalho, utilizamos uma definição operacional para desenvolvimento 

                                                 
113 PIRES, MARIO JORGE. Lazer e Turismo Cultural.ed.Manole. São Paulo. 2002. 
114 Idem 
115 SACHES Ignacy. Desenvolvimento Includente, sustentável Sustentado. São Paulo: Garamund, 2004. 
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sustentável, capaz de permitir sua incorporação aos procedimentos do processo de 

planejamento. 

Desenvolvimento sustentável é o que tem capacidade de permanecer ao longo do 

tempo. Em outras palavras, é o desenvolvimento durável, em todas as dimensões. 

“Além do aspecto global, destacamos cinco dimensões”116. 

a- Econômico: relativa à capacidade de sustentação econômica dos 

empreendimentos; 

b- Social: diz respeito à capacidade de incorporar as populações marginalizadas, 

reduzindo desequilíbrios sociais que desestabilizam a sociedade; 

c- Política: relacionada com a estabilidade dos processos decisórios e das políticas 

de desenvolvimentos. 

d- Ambiental: relativa à necessidade de conservação dos recursos naturais e da 

capacidade produtiva da base física; 

e- Cultural: relativa à capacidade de preservação dos valores necessários para dar 

suporte às transformações sociais e econômicas. 

   Destacamos a definição cultural como a que mais se identifica com a proposta 

deste trabalho, que é criar um novo paradigma para o planejamento de políticas 

públicas modernas para a implantação do Turismo Histórico, Artístico, Religioso e 

Cultural em Olinda. Entretanto, alguns exemplos desta natureza podem nos dar 

subsídios, para que assim, possamos nos basear em algo já existente, sobretudo na 

América Latina. Para tanto, segui um modelo de Turismo Histórico, Artístico e Cultural, 

que deu certo, isto muito nos chamou atenção, pois são esses exemplos de turismo em 

patrimônio histórico, fora da Europa, que irão nos fortalecer e assim, contribuir como 

modelo para o nosso trabalho. 

A forma legal mais evidente para proteger o patrimônio é o tombamento. O 

tombamento é caracterizado num registro de bem num livro de tombo, e desta maneira 

se registra os bens considerados valiosos e sujeitos às leis de preservação do 

patrimônio, desta maneira, nada pode ser modificado no que se refere ao seu aspecto 

externo; como, também, num espaço de 300 metros do entorno deste, nada deve ser 

modificado, assim, se preserva no mínimo, o aspecto físico original nas 

circunvizinhanças do citado monumento tombado. 

 
                                                 
116 Idem. 



 65

Entretanto, muitos edifícios tombados, nem sempre são preservados, levando 

em consideração, que o tombamento é um reconhecimento que o monumento possui 

valor histórico, artístico, religioso e cultural, além de muitos proprietários não possuir 

recursos para o restauro; as finanças do governo nem sempre estão disponíveis para 

realizá-lo, e quando estão, o processo e a burocracia são tão lentos que quando a 

verba é liberada para realização do referido restauro muitas vezes já se tem perdido 

boa parte desse patrimônio tombado. 

O Estado neoliberal, não investe como deveria nas necessidades básicas 

inerente ao homem: saúde, educação e cultura, desta forma seria um paradoxo desviar 

recursos desses itens inerentes ao cidadão para o restauro do patrimônio tombado. Em 

contra partida, uma das soluções mediante esse impasse, é o reaproveitamento do 

edifício tombado, para fins comerciais; desta forma a iniciativa privada aparece com a 

proposta de revitalização, ou seja, restaurar para auto-sustentabilidade do monumento.  

Esta tem sido uma experiência que caracteriza quase todo o país, e que trouxe 

benefícios tanto para a nação que vê sua memória “preservada” quanto para os 

investidores que recebem benefícios fiscais do Estado. 

Podemos desta forma exemplificar, tanto no Brasil como no exterior, sítios históricos 

que foram revitalizados e que hoje são atrativos já consagrados nacional e 

internacionalmente, gerando assim, dividendos através de oportunidades de emprego 

no crescente setor de serviço que é o turismo e a hotelaria. 

Assim, destacam-se o Pelourinho, em Salvador (BA), o Recife Antigo (PE), São 

Luiz (MA), o centro histórico de João Pessoa (PB), o centro do Rio de Janeiro e São 

Paulo, o centro de Nova York, o Píer de Chicago, a baía e o antigo porto de Boston, 

Puerto Madero em Buenos Aires, Montpelier na França entre tantos outros117. 

São esses projetos de parceria entre poder público e iniciativa privada que dão 

ênfase à revitalização desses espaços ameaçados a cair no esquecimento da memória 

de um povo. 

Outro grande exemplo é o antigo bairro histórico de Sur na cidade de Colônia 

Del Sacramento, no Uruguai, o qual nos anos de 1970 era uma zona de prostituição, 

vizinha ao porto, repleta de delinqüentes e que desta forma afastava a sociedade local 

e o turista de ter uma aproximação com o bairro. 

                                                 
117 BARRETTO, Margarita. Turismo e legado cultural. Papirus São Paulo:, 2000. 
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Entretanto, o Ministério de Educação e Cultura e a Comissão Honorária do 

Patrimônio, iniciaram uma pesquisa cientifica, com escavações arqueológicas. Daí, a 

restauração do bairro e a qualidade do resgate histórico desenvolvido pela equipe 

cientifica mereceu o reconhecimento da UNESCO, dando A Sacramento o título de 

Patrimônio da Humanidade conferido em 1996. 

Assim, a cidade voltou-se para o segmento do Turismo Histórico Artístico e 

Cultural; criaram-se Teatros e Casas de Cultura, Museus e Arquivos. Além de 

equipamentos de apoio a Restaurantes, Bares, Lojas de Souvenirs, entre outros. 

Metade dos seus habitantes vive da prestação de serviços aos turistas, além de 

alugueis de casas por temporada, durante a alta estação. O maior número de turistas 

atraídos pela cidade é de origem uruguaia, argentina, espanhola e portuguesa118. 

Conclui-se assim que, apesar de problemas e dificuldades ainda hoje 

identificados nesse espaço revitalizado, é inegável a contribuição da história, da arte da 

cultura local para a atividade turística. Sobretudo, quando a atividade é feita com 

planejamento que por sua vez, gera a auto-sustentabilidade, vê-se que a historia pode 

levar mais benefícios que malefícios a um determinado local.  

Portanto, o desenvolvimento do turismo sustentável, deve ser caracterizado, por 

um lado; os turistas, e os que lhes facultam instalações e serviços, por outro lado; os 

defensores do meio ambiente, e também os habitantes e representantes comunitários 

que almejam uma melhor qualidade de vida119. 

O turismo constitui atualmente uma das mais importantes atividades econômica 

em expansão no mundo. As atuais tendências de mercado comprovam que os turistas 

estão cada vez mais em busca de novos mercados receptores; estando mais exigentes 

e conscientes no que se refere à preservação ambiental. Por sua vez, o ambiente é a 

base dos recursos naturais e culturais para atrair turistas.  

Portanto, a preservação dos espaços naturais e culturais é fundamental para o 

sucesso do turismo a longo prazo.  A capacidade de absorção é importante no conceito 

do turismo sustentável, sobretudo quando se refere à quantidade máxima de recursos 

que se pode utilizar em uma determinada localidade, sem causar impactos negativos, 

diminuindo o nível de satisfação dos turistas ou causando problemas sócio-econômicos 

ao núcleo receptor. 
                                                 
118 Idem. 
119 MANUAL DE MINICIPALIZAÇAÕ DO TUIRISMO.EMBRATUR Brasília.1993. 
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Para que uma comunidade possa ter uma boa qualidade de vida, se faz 

necessário que ela esteja envolvida nas tomadas de decisões120, a nível de 

planejamento e desenvolvimento, ou seja, participe da gestão do turismo, para assim, 

receber benefícios eqüitativos deste setor.  

A comunidade pode se envolver através da cooperação e interação produtiva 

entre a indústria turística, os defensores do ambiente e a comunidade em geral. Desta 

forma, todos podem usufruir de benefícios e conseqüentemente, melhorar sua 

qualidade de vida. A indústria do turismo além de gerar novas oportunidades de 

trabalho, aumenta a renda e a entrada de capital estrangeiro, impulsionando o 

investimento de novos empreendimentos de grandes e pequenos negócios; 

estimulando assim, a ligação entre a política e a economia, para o desenvolvimento 

local, regional e internacional. 

Em tese, toda comunidade rural ou urbana, é composta por pessoas residentes; 

fixas; temporárias; e por autoridades governamentais locais; portanto estes três 

segmentos pertencem à mesma comunidade, podem e devem compartilhar valores, 

objetos e idéias comuns, acerca do desenvolvimento do turismo sustentável.  

Cada grupo social, apesar de suas diferenças, possui necessidades diversas e 

mesmo assim, podem beneficiar-se do turismo, sobretudo, exercendo nível de 

influência nas tomadas de decisões. Conseqüentemente, na medida em que diversos 

segmentos desta sociedade se sentem envolvidos, tornam-se mais motivados e 

responsáveis em suas funções. Quanto mais os residentes de uma comunidade, se 

beneficiam do turismo, mais se envolverão no compromisso da preservação do local, 

que compreende na sua totalidade, os recursos naturais e culturais do referido espaço. 

São diversos os benefícios para a comunidade, quando o turismo é bem 

planejado, e isto implica uma participação direta da sociedade, que se beneficia através 

da criação de novos empregos e de oportunidades de investimentos, do aumento dos 

rendimentos do governo, que impulsiona uma melhor infra-estrutura; de estradas, 

saúde, segurança, educação, capacitação, entre outros benefícios.  

Observa-se ainda, oportunidades de formação profissional, e também melhorias 

das instalações recreativas e culturais, beneficiando desta forma, tanto a comunidade 

local quanto a flutuante. Contudo, um dos itens mais importante desses benefícios121, é 

                                                 
120 JOSE DE SOUZA, MARIA.Org. Políticas Públicas e o Lugar do Turismo. UNB.2002. 
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sem dúvida o aumento de consciência e apreciação da herança cultural e natural da 

comunidade. Pois, os bens materiais e imateriais, antes vistos sem muita importância, 

passam a ser mais valorizados pela comunidade, conseqüência e fruto da interação 

participativa desta.  

Entretanto, para se ter um bom desempenho no planejamento do turismo é 

imprescindível que a gestão pública122 crie meios de informação, através de 

capacitação sobre os benefícios e problemas causados pelo turismo, sobretudo nos 

impactos naturais e culturais na comunidade.  

Daí a importância de informar também aos turistas, sobre as tradições locais e 

os padrões de comportamento, advertindo-os a respeitar o ambiente e a sociedade 

local. Portando, a indústria do turismo, também tem de ser educada, no que se refere 

aos fatores ambientais e sociais. Tudo isso, faz parte da gestão pública, junto à 

sociedade local.  

Estas regras para que se façam cumprir, são de responsabilidade do governo e 

do setor privado, como também de todos os agentes envolvidos. 

Identifica-se que, numa gestão eficiente, ela se caracteriza, pelo envolvimento 

de todos os esforços do setor público, privado e das organizações não governamentais 

(ONGs), como também a participação dos turistas em relação a suas atitudes no 

núcleo receptor.  

3.3. Principais Projetos para o Desenvolvimento do Turismo Histórico, Artístico, 
Religioso e Cultural na Cidade de Olinda 

À Secretaria do Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo-SEPACCTUR, compete 

a formulação e implementação da política cultural e de proteção do patrimônio 

histórico, o apoio ao fortalecimento da atividade turística e o fomento a programas e 

ações na área de ciência e tecnologia. 

Olinda tem uma incrível vocação para o lazer contemplativo, devido ao seu 

paisagismo, que contempla em seu conjunto arquitetônico, sócio-cultural e ambiental. 

Seja do alto de suas colinas, ou das calçadas da orla marítima as paisagens que se 

descortinam fazem jus ao que cantou o poeta Carlos Pena Filho, em seu poema 

“Olinda”. Afirma Pena Filho: 

 
                                                 
122 Idem 
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“Olinda é só para os olhos”, 

Não se apalpa, é só desejo. 

Ninguém diz: é lá que eu moro. 

Diz somente: é lá que eu “vejo” 

(Carlos Pena Filho) 

Em se tratando de roteiro turístico, são pontos de lazer contemplativo: 

Os mirantes; a orla marítima; as colinas da Cidade Alta, ou seja, o Sítio Histórico 

como um todo, que dispõe de possibilidades capazes de agradar aos turistas e 

visitantes. Em seus monumentos históricos e artísticos, foram destacados alguns que, 

a nosso ver, são pouco visitados, devido ao mau planejamento dos roteiros turísticos. 

Em alguns casos, os guias de turismo não identificam o diferencial, dando assim pouca 

importância a tais atrativos e explorando apenas o litoral. 

Quanto aos projetos nessa área, percebe-se que precisam ser repensados e 

reformados para dar equilíbrio ao sistema turístico a fim de que não sofra com a 

sazonalidade. Dessa forma, “o projeto Guias Mirins” visa capacitar jovens da cidade 

para trabalharem com seriedade os pontos turísticos, prezando pela qualidade, 

exercendo seu papel de cidadão responsável pelos seus atos. Nos meses de junho e 

julho deste ano de 2006, o Ministério do Turismo em conjunto com a Fundação Roberto 

Marinho e a prefeitura capacitaram 300 agentes locais de turismo. São essas pessoas 

que trabalham direta e indiretamente com o turismo da região. 123 

Olinda sempre foi considerada um verdadeiro celeiro das artes do Nordeste. Não 

só da arte expressa em suas ricas manifestações folclóricas e culturais, mas também 

de poetas e artistas plásticos de várias tendências. São centenas de entalhadores, 

ceramistas, pintores, escultores e bonequeiros, que se instalaram nas ruas e ladeiras 

da Cidade Alta e em seu entorno em busca da clara harmonia entre a natureza e a 

obra patrimonial da cidade, que tanto a caracteriza. Neste sentido, podemos 

exemplificar um dos projetos que começou timidamente e hoje já é um sucesso: 

“Projeto Arte em Toda Parte” que visa valorizar os artistas locais, integrando-os em 

uma grande exposição de artes plásticas, que acontece em toda a Cidade Alta124. 
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Olinda presencia o convívio de duas vocações de seu povo, aparentemente 

conflitantes: a vocação religiosa e a vocação para a folia. Ambas, bem representadas. 

De um lado pelas dezenas de igrejas, muitas delas centenárias, que quase se 

comprimem no Sítio Histórico ou se distribuem por outras áreas do município 

colaborando para a realização de concorridas procissões. Do outro lado, pela 

efervescência que parece não ter fim, o carnaval, considerado o maior do mundo. Além 

das igrejas, capelas, nichos, e os famosos “passos”, a religiosidade do povo de Olinda 

se manifesta em suas dezenas de entidades religiosas que muito contribuíram para a 

formação da cultura local, regional e nacional. 

Na atualidade, Olinda conta com as ações da ONG CBC (Organização Não 

Governamental Capital Brasileira da Cultura) nas áreas de desenvolvimento cultural, 

qualificação profissional, incentivo ao conhecimento, preservação do meio-ambiente, 

estabelecendo uma relação de cooperação e assessoria geral durante o programa de 

capitalidade cultural. A ONG CBC será responsável pelo desenvolvimento de um Plano 

de Promoção Nacional e Internacional para divulgação do Projeto CBC e da cidade 

eleita, a ser executado através da cooperação de importantes grupos internacionais de 

comunicação. 125 

Sendo Olinda primeira Capital Brasileira da Cultura, destacam-se alguns 

projetos. Dentre eles enumeramos: 

O projeto Quartas Culturais é fruto de uma parceria entre a Câmara de 

Vereadores e a OSCIP Diálogos, entidade não-governamental voltada para as áreas da 

cultura, educação e comunicação. Este será realizado nas últimas quartas-feiras dos 

meses de agosto, setembro e outubro, com um a série de atividades culturais dentro e 

nas imediações da Câmara de Vereadores. 126 

O projeto que registra a tapioca como patrimônio gastronômico do povo 

brasileiro e regulamenta a profissão das tapioqueiras de Olinda. 

O Projeto Cama e Café em fase de implantação no Sitio histórico como uma 

grande ferramenta do desenvolvimento do turismo cultural. Este atua há mais de três  

anos no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, com o apoio da ONG Lunuz. Tem 

como proposta estimular o desenvolvimento social e econômico da região, através de 

uma opção de hospedagem que proporciona ao turista uma experiência única, 
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altamente personalizada, promovendo o intercâmbio cultural, fortalecendo a identidade 

local e valorizando a cultura brasileira. 127 

Olinda, a Primeira Capital Brasileira da Cultura divulgou recentemente alguns 

projetos de interesse turístico. A SEPACCTUR selecionou alguns destes que foram 

enviados as áreas das artes cênicas, artes visuais, costumes e saberes, cultura 

popular, música e turismo. Os projetos contemplados contarão com os recursos de R$ 

260, mil reais. (Anexo n.1). Dentre eles, destaca-se o projeto Festival Multicultural 

Folclore na Vila que é o primeiro dos 31 projetos contemplados pela Seleção de Apoio 

aos Projetos Independentes, realizada pela Secretaria do Patrimônio, Ciência, Cultura 

e Turismo / SEPACCTUR, e viabilizado pela Primeira Capital Brasileira da Cultura. 

Em Olinda também há projetos na área educacional. São exemplos: a Sala de 

Apoio Psicopedagógico e a Brinquedoteca no CAIC Norma Coelho de Peixinhos. A 

proposta está em conexão como os ideais de inclusão social. 128 

A volta às aulas, em dois de agosto, foi marcada por apresentações culturais e 

atividades artísticas de sensibilização sobre o significado do título “Olinda - Primeira 

Capital Brasileira da Cultura”. 

Entre vivências de teatro, dança poesia, artes plásticas e música, um dos 

momentos mais emocionantes do dia foi à apresentação de uma aula espetáculo do 

Mestre Salustiano, na Escola Cláudio Leal. O Mestre colocou a Casa da Rabeca à 

disposição para pesquisa e participação dos alunos da Cidade Tabajara nas atividades 

artísticas de seu espaço de cultura popular. Teve também o Maracatu de Baque Virado 

do grupo Maracapora, na Escola Coronel José Domingos e o grupo de dança do 

Programa Escola Aberta, na Escola 12 de Março129. 

Outro projeto que merece destaque é o programa Escola Aberta que agora é 

executado pelo Governo Federal em parceria com a UNESCO que transformam as 

escolas públicas no final de semana em espaços alternativos de aprendizagem, lazer e 

cidadania.  Atualmente, este projeto atende a 25 instituições de ensino em Olinda, 

oferecendo educação, cultura, esporte e trabalho para a juventude, através de oficinas 
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culturais e discussões de temas transversais sobre cidadania, direitos humanos e a 

cultura da paz. 130 

No Anexo II, será possível identificar os monumentos, os locais pitorescos, os 

mirantes, as praias, os mercados públicos, os museus, os ateliês e artistas, as igrejas, 

capelas, passos e os meios de hospedagem e também sobre o nosso carnaval. 

No anexo III, estão às entrevistas alusivas ao Sítio Histórico e aos agentes 

envolvidos na relação do turismo na cidade. 

Portanto, a partir da pesquisa, percebe-se a importância histórica e cultural 

conferida à Olinda. Os roteiros turísticos possíveis são os mais variados e 

enriquecedores para quem se propõe a admirá-los, conhece-los ou mesmo estudá-los.  

A cidade se torna viva, à medida que os moradores convivem no seio desta, isto 

possibilita a preservação de patrimônios materiais e imateriais, a preservação da 

cultura. 

Diante de tantos títulos que a cidade já ostenta o de Primeira Capital Brasileira 

da Cultura, conferido neste ano de dois mil e seis, possibilitou uma retomada de 

questões e projetos que priorizam a divulgação, educação e em especial o turismo 

cultural. 

Neste trabalho, procurou-se cientificar dos principais projetos turísticos culturais 

que estão sendo implantados ou em fase de implantação em Olinda. Percebeu-se que 

eles são muitos e diversificados. De forma que, foi necessário fazer uma seleção dos 

principais projetos para abordá-los. Possivelmente existam outros projetos dos quais 

não se tomou conhecimento. No entanto, percebeu-se a contribuição do trabalho na 

valorização de uma cidade histórica que conta em suas ruas e tradições um pouco da 

Histórica e Vida Cultural do Brasil. 

3.4. Propostas e Sugestões para uma melhor Infra-Estrutura Turística Voltada ao 
Sítio Histórico de Olinda 

Tendo como objeto de estudo o planejamento do turismo sustentável na cidade 

de Olinda, proponho a implantação de um possível modelo de infra-estrutura turística, 

voltada para monumentos históricos. 
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Embora, o monumento escolhido seja o primeiro Convento Franciscano do 

Brasil, nada impede que na possível implantação do referido projeto, seja contemplado 

um outro monumento histórico da cidade. E assim, viabilizar um melhor fluxo de 

visitação, que possa se auto-gerir, impulsionando o desenvolvimento local nesta 

cidade. 

Para isso, se faz necessário disponibilizar aos visitantes, folheteria sobre o 

aspecto Histórico, Artístico, Religioso e Cultural, referente à cidade e ao Conjunto 

Arquitetônico Franciscano de Olinda. Também, publicar textos alusivos ao tema em 

questão, em diversas línguas: francês, inglês, espanhol, italiano, alemão, entre outras. 

O turista, ao visitar este monumento, terá toda uma infra-estrutura, de serviço de 

informação, na sua própria língua, ou pelo menos, comunicar-se-á entre as principais 

línguas utilizadas como veiculo de comunicação, nos principais centros turísticos de 

primeiro mundo. 

É o que se observa nos principais centros de informação turística da Europa131. 

Em relação aos recepcionistas, condutores e guias de turismo que atuarem no citado 

convento, eles devem estar devidamente capacitados para explicar sobre o acervo da 

cidade; sobretudo, no que se refere à Arte Barroca, a Religiosidade, a História e a vida 

Cultural da Cidade. 

Portanto, um profissional qualificado, saberá conduzir e viabilizar as informações 

alusivas a este patrimônio histórico. Outra proposta viável ao desenvolvimento local, 

são as instalações de lojas de souvenirs, com artigos e produtos, referente ao perfil de 

necessidade deste tipo de turista; livros sobre a história da cidade, documentários em 

CD-ROM, músicas sacras e populares em cds, folheteria sobre os principais eventos 

da cidade, roteiros culturais, incluindo percursos aos demais monumentos. 

Além disso, reprodução artesanal da arte santeira referente aos principais santos 

e padroeiros das respectivas igrejas, inclusas no roteiro.  

Vale salientar, que o museu do Azulejo em Lisboa132, Portugal, além de atrair um 

fluxo de turistas interessados pelo seu acervo cultural, se utiliza desta oportunidade, 

para comercializar réplicas de diversos painéis de azulejos; atraindo assim, grandes 

compradores e conseqüentemente, tornando-se, sustentável a sua funcionalidade de 

museu.  

                                                 
131 GUÍA, LORELY PLANET.Europa Mediterránea, Ed, J uan Granica.Bacelona.1993. 
132 Idem 
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A partir dessas experiências, as iniciativas públicas e privadas poderiam 

viabilizar cursos de capacitação e oficinas para a comunidade envolvida neste novo 

processo.  Para assim, desenvolver um novo perfil turístico na cidade. Em relação, a 

infra-estrutura de apoio ao turista, à implantação de lanchonetes nas dependências 

externa do convento, propiciaria um momento de descontração e comodidade ao 

visitante, pois sucos tropicais, doces regionais e licores tipos da cidade, além se suprir 

uma necessidade básica do ser humano, também, fazem parte da vida cultural da 

cidade.  

Há exemplos de lanchonetes e restaurantes instalados em ambientes culturais; o 

Louvre133, em Paris, oferece esse tipo de serviço aos seus visitantes em geral. A 

implantação deste serviço, no Conjunto Arquitetônico Franciscano proporcionaria a 

interação da comunidade local, uma vez que, os moradores intermediados pela sua 

associação, SODECA, teriam oportunidades de expor seus dotes culinários: licores, 

doces, bolos, entre outras gastronomias típicas da cidade.  

Ainda se referindo a área externa do convento franciscano de Olinda, 

poderíamos nos espelhar nos belos jardins, praças e bancos do Mosteiro dos 

Gerônimos, em Lisboa, e do Palácio da Pena em Sintra, ambos em Portugal134. 

Utilizando-se da experiência européia, em Olinda, o turista, ao percorrer sobre as 

colinas da cidade, teria a oportunidade de contemplar a natureza e também, momentos 

de repouso ou um mero deleite apreciativo no local em questão. 

Contudo, de nada vale implantar tais recursos, sem desenvolver uma eficaz 

infra-estrutura, que compreenda: segurança ao turista e vigilância permanente através 

do percurso visitado, para assim, evitar depredações ao patrimônio, tais como: 

fotografia com flash, riscar as obras de arte e toca-las dentro das dependências 

visitadas do acervo. A respeito deste assunto, observa-se a eficaz vigilância, durante a 

visitação, na Casa Museu de Anne Frank135 em Amsterdã, Holanda. 

Por outro lado, limpeza e higienização são fatores importantes nesta atividade; 

para isso se faz necessário, placas educativas e lixeiras nos principais pontos visitados, 

e também, implantar uma sinalização turística, nas dependências que compõe o roteiro 

                                                 
133 Idem 
134 Ibdem 
135 GUÍA, LONELY PLANET. Europa central.Ediciones Juan Granica.Barcelona.1993 
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de visitação do Conjunto Arquitetônico Franciscano, como ocorre no sinalizado Museu 

dos Trópicos136 em Amisterdã, e também no Palácio da Pena, já citado neste capitulo.  

O turista, ao percorrer as várias dependências de um grande monumento, terá a 

impressão positiva em relação à segurança de percurso, sobretudo, para aqueles 

turistas, que viajam sem agenciamento, dispensando o guia de turismo local.  

Na entrada principal do convento, convém à instalação de uma recepção ou 

centro de informação turística, local também propício a vendas de ingresso para 

visitação do grandioso monumento. A partir da compra do ingresso, o turista ou 

visitante poderá percorrer as seguintes dependências que compõe o acervo; Claustro 

Conventual, Capela do Capítulo, Capela de Santana, Igreja Conventual de Nossa 

Senhora das Neves, Corredor com Azulejaria Profana, Sacristia Conventual, Pátio 

externo, Relógio do Sol, Mirante Panorâmico com vista para Recife, Jardins e Praças, 

Lojas de Souvenirs, Lanchonetes, Sanitários; em seguida, visita-se a Ordem Terceira e 

suas dependências; A Capela de São Roque, Sacristia da Ordem Terceira, Sanitários, 

Cemitério e Ossuários, Capela dos Noviços, Sala de Reuniões, entre outras 

dependências que por ventura possam ser incluídas no roteiro. 

Vale salientar, que com essa nova estrutura de visitação, se faz jus, cobrar taxas 

de visitação compatível a nova infra-estrutura turística oferecida.  

Desta forma, ainda inibi-se a massificação desordenada ao patrimônio, 

controlando o fluxo ao local visitado, ou seja, um produto, cuja oferta é caracterizada 

por uma boa qualidade de serviço, se impõe ao mercado através do respeito mútuo, 

conquistando e atraindo clientes, pela seriedade da qualidade dos serviços prestados. 

Portanto, o tal acervo, tornar-se-á um modelo de gestão participativa, que além de 

envolver as ordens e irmandades religiosas, inclui a participação da sociedade local, 

instituições públicas e privadas como também o trade turístico do Estado. 

A partir da possível implantação do projeto, inicia-se uma outra fase, que dá 

complemento e sentido ao projeto como um todo. A proposta seguinte é a sugestão de 

um Circuito Histórico, Artístico, Religioso e Cultural. 

O percurso tem como objetivo, esclarecer e justificar a importância histórica da 

cidade, no contexto local, regional, nacional e internacional, pois a cidade possui 

monumentos alusivos à história universal da humanidade; a antiga prisão eclesiástica 

                                                 
136 Idem 
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da Santa Inquisição, situada na rua treze de maio, é um dos raros exemplares 

encontrados no Brasil137, como também, as seculares Irmandades, que organizam as 

tradicionais Procissões da Semana Santa em Olinda, são verdadeiros patrimônios, 

marco da nossa história.  

A importância do ponto de vista arquitetônico e artístico justifica-se pelas 

construções das primeiras, Igrejas, Conventos, Mosteiros e Seminários, edificados no 

país138 e também, a expressão artística barroca, feita a partir dos primeiros séculos de 

nossa colonização.  

A relevância religiosa identificada na arquitetura dos Mosteiros, Conventos, 

Nichos e Passos da cidade e nos objetos de Arte Sacra dos citados monumentos, são 

frutos das primeiras missões religiosas da nossa colonização139; são na realidade 

resquícios de um cotidiano colonial, que embora remoto, revela-se atual, através do 

referido patrimônio material e imaterial da cidade.  

Em relação ao destaque Cultural dado ao roteiro, justifica-se, pelo museu vivo 

contido neste magnífico acervo tombado pela UNESCO; pois este patrimônio, é um 

registro dos principais fatos históricos do país, é um documento vivo dos principais 

acontecimentos do nosso cotidiano, registrando não só o passado remoto, mas 

também, fatos referentes à política, a expressão artística, e popular entre tantos outros 

que são fontes inesgotáveis para a humanidade. 

Tudo isso, faz da cidade de Olinda um documentário cinematográfico vivo, não 

só para o Brasil, mas para o mundo. Desta forma, o item alusivo à cultura, justifica-se 

mais uma vez, pela sua pluralidade e diversidade contida nesta cidade protegida pela 

UNESCO. A cidade de Olinda é um documento vivo, dos principais fatos históricos 

nacionais, e que por sua vez se interligam com a história universal, sobretudo no que 

se refere à antiga metrópole portuguesa, interagindo ora como expansão colonialista do 

império português e holandês, e como expansão e extensão da arte barroca, como 

uma afirmação do poderio de dominação da “velha metrópole”. Também como um 

registro documental da União Ibérica140, sobretudo no que se refere à entrada de 

ordens religiosas entre 1580 a 1640, na cidade de Olinda.  

                                                 
137 SILVIA, LEONARDO DANTAS. Pernambuco  Preservado.Secretaria de Cultura de Pernambuco.Recife2000  
138 Idem 
139 Idem 
140 FREYRE. GILBERTO.Segundo Guia Histórico e Sentimental Brasileiro.Livraria Jose Olímpia. Rio de Janeiro. 
1968. 
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Poderíamos ainda enfatizar, elementos culturais da civilização árabe141, tão 

presente nesta Cidade; os balcões muxarabis situados na Rua do Amparo e na Rua 27 

de janeiro. Os autos da Inquisição, que ocorreram durante o período colonial, também 

são extensões do poderio da Igreja do velho continente, na colônia. 

Entre outras fontes inesgotáveis que é a cidade de Olinda, citaríamos ainda, os 

movimentos revolucionários142 de caráter separatista, que iniciaram em Olinda, e que 

tanto influenciaram o resto do Brasil, para uma independência de Portugal.  

Portanto, este Circuito Histórico, Artístico, Religioso e Cultural servirá como base 

para se compreender a vida, a historia, a religiosidade e o cotidiano de uma geração 

remota, mas que se faz presente através deste grandioso acervo material e imaterial. 

3.5. Sugestão de um Circuito Histórico, Artístico, Religioso e Cultural na Cidade 
de Olinda com Mapa do Sítio Histórico. 

Duração: 08 horas. 

Justificativa: Este roteiro deve ser iniciado pela manhã, uma vez que se trata de 

um percurso por todo sítio histórico de Olinda. Destinando-se aqueles turistas mais 

meticulosos e curiosos em desfrutar os reais valores que caracterizam este “Museu a 

Céu Aberto”. Contratando um guia de turismo, especializado no assunto, o turista ou 

visitante, pesquisador, poderá realizar o roteiro com qualidade, dinamismo e satisfação.  

Por outro lado, nada impede que por falta de tempo ou disposição do turista, o 

percurso seja executado em um só expediente, contudo não será tão completo, quando 

comparado a sua execução em dois turnos; pois desta forma, se obtêm um melhor 

discernimento e convívio sobre esse precioso acervo.  

Assim segue o roteiro: começando pelo Conjunto Arquitetônico Franciscano de 

Olinda, o turista poderá iniciar seu roteiro dentro de uma visão histórica artística 

religiosa, uma vez que este dará subsídios suficientes para compreender seu grandioso 

acervo, composto por painéis de azulejaria que narram passagens da vida da Virgem 

Maria; os azulejos do claustro conventual narram episódios do fundador da ordem 

franciscana: São Francisco de Assis. Os painéis do corredor que leva a sacristia são 

caracterizados com decorações profanas, que narram o cotidiano da vida dos 
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portugueses, no velho mundo, encerrando assim, com os painéis de azulejos da 

sacristia alusivos a São Francisco das Chagas.  

O turista se deleitará com o trabalho do teto encaixotado, que data do século 

XVIII, e que por sua vez, narra a vida de santos alusivos à ordem franciscana, e ainda 

cenas do  incêndio de Olinda, causado pelo invasor holandês143 no século XVII. 

Aprecia-se ainda, um majestoso arcaz, mobília do período colonial trabalhado em 

jacarandá.  

Além da Igreja Conventual, e da Capela dos Terceiros, o turista conhecerá ainda 

as dependências que compõem a Ordem Terceira; a Capela dos Noviços, com os seus 

Santos de Rocca, que saem em procissão durante a Semana Santa. O Cemitério desta 

ordem de leigos é bastante curioso, pois além de tumbas seculares também podem ser 

vistos ossuários de diversas famílias olindenses.  

Para um bom apreciador, uma hora e trinta minutos seria necessário para se 

compreender este magnífico acervo. 

Em seguida, se conhece o Seminário e a Igreja de Nossa Senhora da Graça. 

Neste segundo ponto turístico, tanto o estilo arquitetônico maneirista impressionará o 

visitante, quanto o valor histórico, expresso neste monumento, que foi um dos mais 

antigos colégios jesuítas do Brasil. Personalidades ilustres da nossa história, por ali 

deixaram suas marcas; o Pe. Antônio Vieira144 e o próprio fundador do Seminário 

diocesano; o bispo Azeredo Coutinho, entre tantos outros que fizeram desta casa um 

verdadeiro celeiro de formação de heróis.  

Conhecer o Seminário de Olinda é reviver os tempos áureos da formação 

educacional do período colonial até a segunda década do século vinte. Conhecer o 

Seminário é sentir de perto a época das missões, e rever uma arquitetura que é fruto 

da Contra Reforma. Visitar o Seminário é sentir a influência da Igreja como instituição 

milenar, universal tão presente na nossa história e no nosso cotidiano.  

O terceiro monumento a ser visitado, é a Catedral do Salvador do Mundo, a 

Igreja mais importante da arquidiocese de Olinda e Recife.  Sua importância justifica-se 

por ser a primeira Paróquia do Nordeste, como também a primeira Catedral de 

Pernambuco.  
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É a Igreja Matriarcal, caracterizada pelo estilo maneirista; com suas múltiplas 

capelas laterais, interligadas entre si, tornou-se um marco da influência da construção 

jesuítica da Contra Reforma. É um dos templos mais visitados de Olinda, sobretudo, 

pela sua beleza arquitetônica, seu terraço panorâmico. Vale ressaltar, que o túmulo de 

Dom Hélder Câmara, tornou-se um verdadeiro atrativo turístico, cultural e devocional. 

A visita a este suntuoso templo do século XVI se completa com a exuberante 

sacristia em jacarandá, a sala do Capítulo localizada no primeiro andar do templo e o 

magnífico terraço lateral, com vista para o mar. 

A partir daí, o turista apreciará a magnífica paisagem dos diversos mirantes do 

alto da Sé. Tempo livre para descontração, compras de artesanato, água de coco, 

tapioca com queijo, acarajé, pau do índio, entre outros.  

Após este rápido e necessário período de lazer, o turista visitará o museu de 

Arte Sacra de Pernambuco: santos, anjos, arcanjos, painéis de azuleijos, palanquins, 

altares, nichos, que retratam um verdadeiro conjunto sacro da nossa religiosidade e do 

nosso cotidiano colonial. 

O próprio edifício onde está instalado o MASP, foi Casa de Câmara e Palácio 

dos bispos de Olinda, de arquitetura austera e imponente, marca pela sua importância 

cultural na historia do Brasil. 

Caminhando pela Rua Bispo Coutinho, visita-se o antigo recolhimento de 

mulheres do Brasil, o convento da Conceição, uma construção do século XVI que se 

encontra em perfeito estado de conservação. Vale ressaltar o teto encaixotado com 

painéis que narram passagens da vida de Maria com o Menino Jesus, especial 

destaque para o painel representando Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. 

Antes do término da visita, o turista pode ainda apreciar uma rara paisagem do Horto 

Del Rey, e uma belíssima vista sobre o mar. Este precioso mirante situa-se no terraço 

do convento. 

O último monumento a ser visitado pela manhã, é a Igreja da Misericórdia, a 

antiga capela do primeiro hospital de Pernambuco, datada do inicio do século XVI145, 

construção barroca, sendo seu interior um dos mais belos de Olinda. O teto pintado 

com cenas religiosas, os painéis em azulejos contornam as paredes laterais do templo, 
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e um exuberante púlpito com uma águia bicéfala, representando a união da Casa real 

da Áustria e da Hungria.   

Ao meio dia, as irmãs beneditinas missionárias recitam o tradicional oficio da 

manhã, é um canto e oração em rito gregoriano. Desta forma, chega-se ao final da 

primeira etapa deste roteiro, restando-lhe ainda na saída, o grandioso mirante de onde 

se aprecia num ângulo de 180 graus, uma belíssima vista do sitio histórico de Olinda, 

que contrasta de forma harmoniosa com a vista da cidade do Recife, sua co-irmã 

inseparável.  

A opção agora é para aqueles turistas que desejam dar continuidade ao roteiro 

pelo sitio histórico. Em relação a restaurantes, existem várias opções de almoço ou 

jantar, tanto no centro histórico quanto na orla marítima da cidade. Para aqueles que 

desejam uma refinada gastronomia, de um sabor da verdadeira cozinha olindense, 

podem se dirigir ao renomado restaurante Oficina do Sabor, localizado na Rua do 

Amparo, ou ainda na mesma rua, ao restaurante Goya, onde funciona também o atelier 

de Petrúcio Nazareno. 

Ainda no sitio histórico, o restaurante Mourisco ou Jardim Mourisco, situado na 

Rua 27 de Janeiro. O primeiro oferece serviço à la carte, ambiente com ar 

condicionado e uma cozinha mais refinada. O segundo, funciona no quintal deste 

sobrado colonial, onde se pode apreciar um self-service da tradicional cozinha caseira 

de Olinda, em pleno ar livre dentro de um jardim cercado por arvores seculares, o 

turista encontrará repouso e energia para dar continuidade ao roteiro cultural, que 

continua no inicio da tarde.  

A partir das 14:00 horas, encontra-se aberta a maioria dos monumentos 

históricos de Olinda. Desta forma, o turista pode percorrer a Praça João Alfredo, o 

Parque e a Praça do Carmo. E de forma descontraída, dirigir-se até o mosteiro de São 

Bento, o segundo mais antigo do Brasil146. Nele se observa o suntuoso e gigantesco 

altar-mor, o mais alto do Brasil, com aproximadamente 14 metros de altura por 8 de 

largura, com sua talha em cedro toda folheada a ouro, o que se torna um atrativo por si 

só. Nichos com as imagens São Bento e Santa Escolástica enaltecem a capela mor. 

Vale salientar que, em 1827 foi criado o primeiro curso de direito do Brasil nas 

dependências do mosteiro. Outro espaço a ser conhecido é a sacristia, cujo teto narra 
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cenas da vida de São Bento e de sua irmã Gêmea Santa Escolástica. Arcaz em 

jacarandá em estilo barroco completam este magnífico cenário.  

Tendo o turista oportunidade e tempo de conhecer a sala capitular do mosteiro, 

será um grande privilégio, uma vez que lá se encontram raras pinturas em afresco no 

Brasil. Ressalta-se ainda, o Canto gregoriano executado nos finais de tarde, às 18 

horas, pelos monges beneditinos. A missa solene gregoriana ocorre todos os domingos 

ás 10 horas da manhã. Saindo pelo largo de São Bento, seguindo pela Rua de São 

Bento, o turista pode apreciar mirantes, de onde se contempla uma vista da cidade do 

Recife, com seus canais e rios que correm entre as ilhas do Recife, Santo Antonio e 

Boa Vista.  

Deve ainda o turista mais meticuloso, conhecer o antigo Palácio dos 

Governadores de Pernambuco; lá, encontra-se uma exposição permanente do artista 

plástico Bajado, que tão bem retratou a cultura da cidade em suas telas. Prosseguindo 

a visita pela Rua de São Bento, apreciam-se raros sobrados existentes em Olinda; 

descendo pela Rua 13 de maio, visita-se a antiga Prisão Eclesiástica de Pernambuco; 

hoje, abriga o museu de arte contemporânea do Estado. Defronte a velha prisão, de 

onde os presos assistiam às missas aos domingos e dias santos, encontra-se a Capela 

de São Pedro Advíncula147. 

Subindo pela ladeira da Ribeira, encontra-se o Paço, alusivo à via sacra, e o 

nicho de Nossa Senhora da Conceição, e um belíssimo mirante que se descortina para 

a catedral da Sé. 

Prosseguindo o roteiro, o turista pode visitar ainda o mercado da Ribeira, centro de 

artesanato, onde se pode, ainda, apreciar vários artistas que tecem seus trabalhos em 

pleno ar livre. Curioso é o pátio do mercado, uma rara influência de claustro conventual 

franciscano; é a arquitetura religiosa que se impõe sobre a arquitetura civil. 

Seguindo pela Rua do Amparo, observa-se o casario que é subutilizado, tanto 

como residência quanto atelier de diversos artistas olindenses. Desta forma, o turista 

compreenderá a cultura viva desta cidade, o cotidiano se faz presente unindo passado 

e presente num convívio harmonioso e transparente.  

Já no final da Rua do Amparo, encontra-se o Largo do Amparo, de onde, sobre 

duas colinas, podem-se contemplar dois suntuosos templos: a Igreja de Nossa Senhora 
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do Amparo e a Igreja de São João Batista dos Militares. Sendo a primeira em estilo 

barroco, com seus alteres policromados em talhas de madeira de lei, já a segunda, em 

estilo maneirista, sóbria, sobre uma colina, lembra uma fortaleza medieval. A igreja é 

simples mais digna de uma visitação, pois sobre o seu campanário tem-se um mirante 

de 360 graus, de onde se aprecia parte do sitio histórico paralelo à vista das ilhas do 

Recife.  

Continuando o nosso roteiro contemplamos ainda, a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos, datada do século XVII148, uma das mais antigas 

construídas no Brasil por irmandades de negros escravos.  O templo fica sobre outra 

colina de Olinda, destaca-se pela localização cenográfica, e também, por possuir galilé 

na fachada principal. Outro destaque desta Igreja são as imagens de santos negros, e 

raras pinturas alusivas à cultura negra descobertas em uma restauração no final de 

1996. 

Por fim, o nosso percurso termina conhecendo a Igreja e o Mosteiro Nossa 

Senhora do Monte, que é o mais distante mosteiro do sitio histórico de Olinda. Nele, o 

turista pode degustar um delicioso biscoito feito pelas mãos das monjas contemplativas 

da ordem de São Bento, ou ainda levar como souvenir, licores, trabalhos artesanais 

feito pelas religiosas. O local é bastante pitoresco, lembra mais um mosteiro medieval 

europeu.  

Ás 17 horas, as monjas dão inicio as últimas orações da tarde que é um rito 

gregoriano secular, digno de uma apreciação.  

Encerra-se o roteiro Histórico, Artístico, Religioso e Cultural pela cidade de 

Olinda.  

Presume-se desta forma, que o turista compreenderá boa parte da cultura 

olindense, nordestina e brasileira do período colonial. Pois ele não só assimilou ou 

interpretou o que se visitou neste roteiro, a cima de tudo, ele interagiu e vivenciou 

vários momentos da nossa história num só período de tempo. Tempo que se resgata, 

quando se interage num convívio de reciprocidade cultural, econômica e social. Este é 

o grande fenômeno de um roteiro baseado na auto-sustentabilidade do turismo.  
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Figura 5 - Mapa do Sítio Histórico 
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Figura 6 - Querubim Barroco – arquivo particular. 
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3.6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da atividade turística ser consagrada como elemento de fomentação da 

economia em vários países da Europa e América do Norte, no Brasil, esta atividade 

ainda necessita ser mais bem planejada e estudada do ponto de vista da estruturação 

da gestão pública. Só a partir do inicio do ano de 1990, é que o governo federal 

começou a preocupar-se com o turismo, como vetor do desenvolvimento econômico, 

enfatizando cada vez mais, os programas nacionais de municipalização do turismo, 

como também, promovendo capacitações e investindo em propaganda para incentivar 

o turismo doméstico.  

Atualmente o Brasil já é detentor de vários sítios históricos tombados pelo 

IPHAN e consagrados internacionalmente pela UNESCO.  

O bairro do Recife Antigo, Monte Guararapes, Igarassu, Olinda, Pelourinho, Ouro 

Preto, São João Del Rey, Tiradentes, São Luiz do Maranhão, Paraty, São Raimundo 

Nonato, são os principais que já compõe roteiros culturais conhecidos no Brasil e no 

exterior. 

Assim, como vários sítios históricos internacionais têm contribuído para o 

desenvolvimento local dos países onde estão situados, no Brasil, e em especial em 

Olinda, o turismo cultural possa também ser um suporte para a economia local e 

contribuir com a diminuição da pobreza na região, sendo inadmissível um acervo 

patrimonial tão diversificado quanto este ainda não ter sido devidamente estruturado 

turisticamente para extrair dividendos que possam somar as outras fontes econômicas 

já existentes. 

Como é possível que um sítio histórico consagrado internacionalmente, como 

um museu vivo para o Brasil e para o mundo, não recebeu ainda um planejamento a 

altura de seu valor como atrativo cultural? Onde está a sinalização turística voltada ao 

sitio histórico? 

Só com uma infra-estrutura voltada ao patrimônio histórico pode-se garantir um 

fluxo permanente de turistas de diversas nacionalidades, deixando suas contribuições 

financeiras ao consumir os produtos dentro deste núcleo receptor. 

Faz-se necessário que um monumento religioso deixe de ser visto apenas como 

um mero símbolo de representação de fé e passe a ser visualizado como acervo 

histórico, artístico, arquitetônico, religioso e cultural da cidade de Olinda, que é um 

registro vivo da História, da Economia, da Arte Barroca, da Religiosidade e da Política 

colonial brasileira. 



 87

Dessa maneira, pode-se compreender melhor a importância do Patrimônio 

Histórico, uma vez que, serão analisados todos esses valores culturais, através deste 

acervo, e assim, transformando-o em dividendos para uma melhor qualidade de vida 

dos envolvidos direta e indiretamente neste processo comercial que é o turismo. 

Cobra-se o valor de um real, pela visita ao Conjunto Arquitetônico Franciscano 

de Olinda, valor esse, irrisório, em relação aos gastos de manutenção do monumento. 

Por outro lado, em geral, o brasileiro não consegue ainda traduzir com boa vontade o 

fato de ter que pagar para conhecer lugares tidos como “sagrados”. E de uma forma 

bastante inusitada, as ordens religiosas, como que para amenizar essa situação, 

cobram taxas de entrada a seus respectivos monumentos com valor simbólico como 

forma de agradar o visitante ou ainda possibilitar acessibilidade a todos sem 

discriminação. Entretanto, este gesto benevolente, muitas vezes, não cobre os custos 

de manutenção do monumento. 

Todavia, observando outros aspectos, quando se paga taxas mais elevadas se 

justifica a qualidade de uso destes bens culturais, certamente o visitante ou turista, fica 

satisfeito ao usufruir daquele serviço, caracterizado por uma infra-estrutura adequada 

ao que se propõe visitar. Exemplificando, pode-se expor a satisfação que têm os 

turistas quando visitam o Museu de Arte Sacra em Salvador, São Paulo, São João Del 

Rei, Museu da Inconfidência em Ouro Preto, Museu Paulista ou Museu do Ipiranga, 

Igreja de São Francisco da Ordem Terceira em Salvador, Mosteiro de São Bento, no 

Rio de Janeiro, Capela Dourada, no Recife e ainda o Museu Franciscano de Arte 

Sacra. 

Pode-se ainda enfatizar casos semelhantes de ingressos cobrados a visitação 

de atrativos naturais, aos quais os turistas não argumentam contra o valor da entrada: 

Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná; Parque Nacional de Sete Cidades, no Piauí; 

Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná; Parque Municipal Varvito, em Itu, São Paulo 

e também a Ilha de Fernando de Noronha em Pernambuco, onde se pagam taxas de 

preservação ambiental, limita-se o numero de visitantes e mesmo assim, o fluxo de 

turistas para aquele “paraíso tropical” é gigantesco.  

Por todos esses aspectos, acredita-se que se pode obter êxito no que se refere 

a possível implantação do projeto em Olinda. Em relação ao meio de transporte 

adequado a sítios históricos, o escritor, Américo Pelegrini Filho, analisou 

detalhadamente, a adaptação de um sistema de veículo próprio a esses lugares. Em 

sua consagrada obra, Turismo Cultural em Tiradentes, o pesquisador, contribui com 
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uma série de sugestões no que se refere ao transporte em cidades históricas. Desta 

forma, seria viável a utilização de charretes e/ou carruagens, para conduzir turistas a 

percursos pré-estabelecidos ou livres a critérios do próprio cliente.  

Essas ações estariam contribuindo com a paisagem colonial. As experiências 

em veículos de época já são conhecidas e consagradas nacionalmente, em Petrópolis; 

Parati, no Rio de Janeiro; Tiradentes em Minas Gerais e outras experiências 

internacionais: Florença e Pisa, na Itália.  

Então, porque não se aproveitar mais dessa experiência, para que a nossa 

cidade patrimônio da humanidade se equipare ao padrão de sítios históricos de 

primeiro mundo? E assim gerir pecúlio entre os agentes envolvidos e fazer com que o 

turismo contribua com sua missão na sociedade, expondo suas ações na economia, na 

sociedade e na cena cultural. 

Portanto, o turismo cultural acrescentará mais uma possibilidade de somar 

dividendos entre os residentes da cidade.  

Embora o carnaval de Olinda congregue aproximadamente um milhão de 

pessoas durante os dias de festejos momesco, o evento ainda não representa uma 

economia positiva para os seus habitantes, exceto aqueles que lucram 

temporariamente, com aluguel de casa, durante o período. Portanto, o turismo cultural, 

implantado com responsabilidade e participação social, seria uma grande oportunidade, 

para preencher esta lacuna. 

 Muito ainda falta para se ter o ideal desejado, contudo, segue algumas 

sugestões que podem ser analisadas e ou complementadas posteriormente, como por 

exemplo: a instalação de banheiros públicos no sitio histórico, uma vez que os 

existentes no Alto da Sé são precários e únicos do sítio histórico. Os sanitários das 

lojas e das igrejas, nem sempre estão disponíveis e quando estão apenas podem servir 

ao público durante o horário de visitação. 

Reporto-me mais uma vez, ao professor, Américo Pellegrini, que ao analisar a 

infra-estrutura da cidade de Tiradentes, destaca a importância da sinalização turística 

como uma infra-estrutura básica e necessária para se fazer turismo em sitio histórico. 

Portanto, baseado nas observações do referido pesquisador, é de extrema e urgente 

necessidade, a implantação de uma sinalização turística em Olinda, sobretudo nos 

interiores dos vastos cômodos, dos grandiosos monumentos. Conjunto Arquitetônico 

Franciscano, Seminário de Olinda, Mosteiros de São Bento entre outros. 
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Para uma eficaz estrutura no sitio histórico, seriam viável instalações de bancos 

de praça em locais, próximo aos mirantes da Cidade, bebedouros e telefones públicos 

ao longo do trajeto. 

Em relação à infra-estrutura interna, dos já mencionados monumento, seria 

importante que as visitas fossem monitoradas por profissionais devidamente 

capacitados, e que na entrada desses monumentos, houvesse guarda-volumes, 

evitando assim, desconforto para o visitante. Por outro lado, nos interiores dos templos, 

deve haver sinalização com legendas, os nomes alusivos à imaginária sacra. São raras 

as igrejas de Pernambuco que trazem legendas alusivas aos santos dos respectivos 

altares e nichos. Desta forma, teríamos certamente, um modelo de visitação para arte 

sacra, que poderia influenciar outros sítios históricos desta natureza. 

Enfim, para que esta infra-estrutura seja viável a todos, seria necessário adaptar 

meios de acesso aos monumentos, a portadores de deficiência física, desta forma, 

estaríamos dentro de um padrão includente de primeiro mundo. 
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3.9. GLOSSÁRIO 

 

Acervo Histórico - Conjunto de bens pertencente a um país, cidade ou Estado. 

Arco cruzeiro - Arco que divide a capela-mor da nave central.  

Balaustradas - Conjunto de balaústre, próprio das sacadas de edificações do período 

colonial. 

Barroco Litorâneo - Alusivo às primeiras construções barrocas no litoral. 

Batistério – Local onde se batizam as crianças. 

Cantaria – Trabalho em pedra lavrada. 

Canto Gregoriano - Antigo canto medieval atribuído a São Gregório Magno. 

Capela-Mor - Local onde ocorre o culto central da missa. 

Catedral – Principal igreja de uma diocese ou arquidiocese 

Claustro - Pátio interno dos conventos e mosteiros 

Conjunto arquitetônico – Referente às construções religiosas geminadas. 

Diocese – Território administrado por um bispo. 

Estandartes – Bandeira das irmandades que saem durante as procissões. 

Galilé – Elemento arquitetônico próprio dos conventos franciscanos. 

Igreja Abacial – A principal igreja de uma abadia (mosteiros beneditinos). 

Maneirista – Arte que surgiu entre o barroco e o renascimento. 

Nave – Local onde ficam os fieis durante as missas. 

Óculos – Elemento de ventilação e iluminação da arquitetura em geral. 

Prisão Eclesiástica – Antigo cárcere administrado pela Santa Inquisição. 

Púlpito – Local de onde se fazia o sermão. 

Querubins – Representação de cabeças de anjos, símbolo de pureza. 

Santa Casa – instituição criada no século XV, de caráter filantrópico. 

Volutas – Elemento decorativo próprio da fase barroca. 
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3.10. ANEXOS 

OLINDA – 1º CAPITAL BRASILEIRA DA CULTURA DIVULGA PROJETOS 

INDEPENDENTES APROVADOS. 

LISTA DOS PROJETOS APROVADOS POR SEGMENTO CULTURAL 

Artes cênicas 

1 - Título: O Teatro vai às comunidades. 

Proponente: Marcos Isaías da Silva 

Objetivo geral: realização de oito apresentações de teatro de rua 

Local: Passarinho/Alto do Sol Nascente/Alto da Sé/Maruim/Cidade Tabajara  

2 – Título: Quarto Atoambulante 

Proponente: Associação de Teatro de Olinda - ATO 

Objetivo geral: realização de apresentações de teatro nos bairros 

Local: Caixa D’água/Cidade Tabajara/Jatobá 

3 – Título: Oficina de Teatro de Bonecos – Mamulengos, heróis de Olinda. 

Proponente: Célia Regina Rodrigues Siqueira 

Objetivo geral: realização de oficinas de bonecos, mamulengos em papel maché para 

jovens das comunidades V8 e V9 e arredores na Sede da Banda Henrique Dias, com 

espetáculo de encerramento. 

Local: Passarinho/Alto do Sol Nascente/Alto da Sé/Maruim/Cidade Tabajara. 

4 – Título: Reprisódias – O circo na escola e na rua. 

Proponente: Anne Isabelle Costa de Andrade 

Objetivo geral: realização de 10 apresentações de teatro, circo em escolas municipais e 

no Mercado Eufrásio Barbosa. 

Local: Bairros/Mercado Eufrásio Barbosa. 

Artes Visuais 

1 - Título: Panorama cultural contemporâneo olindense 

Proponente: Juliana Freitas Ferreira 
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Objetivo geral: realização de documentário sobre os projetos apoiados pela Portaria 

Sepacctur 001/2006 

Local: Olinda 

2 - Título: Cineclube Macaíba – Oficina de Produção e Realização de Vídeo 

Proponente: Éthel Ramos de Oliveira 

Objetivo geral: realização de oficina áudio-visual/produção de vídeo 

Local: Centro Cultural Coco de Umbigada (Guadalupe) 

3 - Título: Trajetória das artes em Olinda – do século XX a contemporaneidade 

Proponente: Luciana Padilha Cardoso de Macedo 

Objetivo geral: publicação de catálogos sobre movimentos e acontecimentos artísticos 

olindenses. 

Local: Olinda 

4 - Título: Olinda história linda 

Proponente: nova comunicação integrada LTDA 

Objetivo geral: realização de programetes para exibição em emissora de televisão local 

Local: Olinda 

5 - Título: Olinda do meu coração – guia prático e sentimental para se curtir a cidade 

Proponente: Roberta Cardoso da Costa Cime 

Objetivo geral: criação de álbum de histórias em quadrinhos 

Local: Olinda 

Costumes e Sabores 

1 - Título: “Olinda: primeira capital brasileira da cultura” 

Proponente: Luciana de Barros Monteiro 

Objetivo geral: produção e criação de livro 

Local: Olinda 

2 - Título: Maracatu Leão Coroado: Tradição e Modernidade 

Proponente: Maracatu Carnavalesco Misto Leão Coroado 
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Objetivo geral: edição de livro sobre os 142 anos de atividades do Maracatu Leão 

Coroado 

Local: Olinda 

3 - Título: Líteris de Inclusão de Jovens Escritores 

Proponente: André Caldas Cervinskis 

Objetivo geral: realização de oficinas literárias em escolas públicas 

Local: Peixinhos 

Cultura Popular 

1 - Título: Cultura, um brinquedo de criança. 

Proponente: Leilane Pinto do Nascimento 

Objetivo geral: realização de oficinas com crianças da Rede Municipal de Ensino 

Local: Olinda (escolas públicas) 

2 - Título: Rabeca é Bóia 

Proponente: Eudes Ciriano dos Santos 

Objetivo geral: realização de eventos juninos 

Local: Clube Vassourinhas 

3 - Título: Olindeira 

Proponente: Renata Amador Siqueira 

Objetivo geral: realização de encontro cultural 

Local: Rua do Amparo 

4 - Título: Afoxé: o poder da palavra negra 

Proponente: Maria Helena Mendes Sampaio 

Objetivo geral: realização de oficinas de percussão dança cidadania e história da África 

(cultura negra) 

Local: Caixa D’água 

5 - Título: Festival multicultural folclore na vila – ano 05 

Proponente: Maracambuco – fã clube batuque da nação 
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Objetivo geral: realização de festival cultural 

Local: Vila Popular 

6 - Título: Quartas Culturais – arte e cidadania na Câmara dos Vereadores de Olinda 

Proponente: Diálogos Oscip 

Objetivo geral: realização de evento cultural (feira de artesanato / palestras / 

espetáculos musicais) 

Local: Câmara dos Vereadores 

7 - Título: Resgate da Cultura Popular de Rua 

Proponente: Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda 

Objetivo geral: realização de oficinas culturais (danças folclóricas / fantasias 

carnavalescas) 

Local: Olinda 

8 - Título: Sambada de Coco “oficina de brincantes” 

Proponente: Maria Elizabeth Santiago de Oliveira (Beth de Oxum) 

Objetivo geral: realização de evento sócio-cultural 

Local: Guadalupe 

Música 

1 - Título: Vem dançar comigo! Grupo Cultural Coco Quebra Pedra 

Proponente: Adhemirton Lins Serafim Filho (Miltinho do Coco) 

Objetivo geral: realização de oficinas de percussão dança artesanato e recreação. 

Local: Ilha do Rato - Jardim Atlântico 

2 - Título: Guardaloop – Groves olindenses 

Proponente: Hugo Leonardo Brito Costa e Silva (Hugo Carranca) 

Objetivo geral: gravação e masterização de disco 

Local: Pernambuco (gravação) / São Paulo (masterização) 

3 - Título: Sonoridade à linguagem – programa de leitura e arte-educação para 

capacitação de pessoal 
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Proponente: Paulo de Tarso Ferreira Lins e Silva 

Objetivo geral: oficina de capacitação de linguagem, literatura, música e animação. 

Local: Olinda (teatros/praças/escolas) 

4 - Título: Clarins 

Proponente: Ana Tereza Barros Sítonio 

Objetivo geral: realização de evento musical (frevo)-3edições 

Local: Rua 13 de Maio 2 - Título:  

5-Título: Coco do Amaro Branco-Prensagem e Lançamento do C D 

Proponente: Isa Christina de Melo e Silva  

Objetivo geral: prensagem de C D 

Local: Mercado Eufrásio Barbosa 

6- Título: Cena Musical. BR 2006-C D ao Vivo  

Proponente: Produção e Arte Ltda 

Objetivo geral: masterização e reprodução de C D 

Local: Olinda  

7- Título: Concertos em Cordas 

Proponente: Associação Veredas 

Objetivo geral: realização de oficinas de música/ recitais musicais 

Local: Sede da Associação Veredas 

8-Título: Pequenos Cantadores de Olinda – Encanta Olinda  

Proponente: Katarina Menezes de Lourenço 

Objetivo geral: realização de apresentações musicais 

Local: Teatro Fernando Santa Cruz2 - Título:  

9- Título: Violinda 

Proponente: Antonio José do Rego Barreto Filho 

Objetivo geral: realização de concertos 

Local: Sítio Histórico (Igrejas) 
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10 - Título: V Perfil, Azeviche.  

Proponente: Edward Arthur L. de Carvalho (Arthur Multidão) 

Objetivo geral: realização de evento musical alternativo e afro 

Local: Vila Olímpica de Rio Doce2 - Título:  

11- Título: Viva Olinda na Visão dos Guias 

Proponente: Eliana de Barros Monteiro 

Objetivo geral: realização de oficinas / vídeos 

Local: Olinda, Sítio Histórico. 
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ANEXO II 

CONHECENDO O MUSEU A CÉU ABERTO - SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA, NUMA 

PERSPECTIVA TURÍSTICA. 

MONUMENTOS 

Além de igrejas seculares, Olinda abriga no seu Sítio Histórico vários outros 

monumentos que retratam uma parte importante da história do Brasil. São construções 

seculares, que se matêm vivas por seu uso continuo. Também são considerados 

monumentos de Olinda, as construções do século XX, como por exemplo: “o prédio da 

caixa d’água foi a primeira construção modernista erguida no Brasil”.  

- Prédio da Caixa D’água: que está localizado na Rua Bispo Coutinho, s/n- Alto da 

Sé. Sua construção é datada de 1934, com a aprovação do projeto apresentado 

pelo arquiteto Luiz Nunes, a Caixa D’água é um marco da arquitetura moderna 

brasileira. O uso de pilotis, a forma pura da construção, a utilização de uma fachada 

cega e outra totalmente vazada de luz foram utilizados, posteriormente, por 

Niemeyer nos edifícios de Brasília. Nesse edifício foi utilizado, pela primeira vez no 

Brasil, o material chamado de “Combogó”, como elemento decorativo de ventilação 

e de iluminação. 

- Sobrado Mourisco I: que fica localizado na Rua do Amparo, 28- Cidade Antiga. Este 

foi construído no século XVIII, e possui arquitetura com influência árabe. 

- Sobrado Mourisco II, localizado na Praça Conselheiro João Alfredo, 07, Carmo. 

Este foi construído no século XVII. 

- Antiga Estação Maxambomba, localizada na Praça Dantas Barreto, s/n - Carmo. Em 

1866 foi iniciada a utilização dos trens a vapor, a chamada maxambomba, que 

ligavam o centro do Recife aos subúrbios de Olinda. 

- Observatório Meteorológico: com sua localização na Rua Bispo Coutinho, s/n – Alto 

da Sé. Este monumento está compreendido numa área de aproximadamente seis 

mil metros quadrados, em um dos pontos mais altos de Olinda. O Alto da Sé. Nele 

foi descoberto, em 1860, o primeiro cometa do Brasil observado pelo astrônomo 

francês Emmanuel Liais. 

- Farol de Olinda: que tem sua localização no Bairro do Amaro Branco. O farol 

original foi montado sobre o Fortim Montenegro, visível a 12 milhas. Aceso pela 

primeira vez em 1872. O atual foi construído no alto do morro denominado Morro de 
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Serapião, localizado no bairro do Amaro Branco e inaugurado em 07 de setembro 

de 1941.  

- Palácio dos Governadores: está localizado na Rua de São Bento, 123, Varadouro. 

Sua construção data do século XVII. Foi o antigo Paço da Assembléia Constituinte e 

Legislativa da Confederação do Equador. Abrigou os Cursos Jurídicos, em 1854, 

além do Teatro Melpôneme, o Fórum e o Colégio Arquidiocesano de Olinda. 

Atualmente, funciona como sede do Poder executivo de Olinda, a chamada 

Prefeitura. Imponente edifício de arquitetura simples e palacina, iluminado por 

lampiões imperiais, o Palácio dos Governadores conserva o piso e as escadarias da 

nobreza. 

- Coreto da Praça da Preguiça: que está localizado na Avenida Liberdade, s/n-

Carmo. Sua construção data do fim do século XIX, o coreto é feito em ferro fundido, 

de procedência inglesa, com base de pedra arredondada. Sua varanda em ferro é 

adornada por arabescos encimada por uma espécie de coroa. 

- Ruínas do Senado: tem sua localização na Rua Bernardo Vieira de Melo, s/n - 

Ribeira. Ali ficava o imponente prédio do Senado da Câmara de Olinda, que foi 

concluído em 1693. Hoje, a secular ruína mostra a incomum espessura das paredes 

antigas, com placa contendo os seguintes dizeres: “Aqui, em 10 de novembro de 

1710, Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em favor da fundação da 

República entre nós”. 

- Casa de João Fernandes Vieira: sua localização esta na Rua de São Bento - 

Varadouro. Ergue-se o sobrado onde habitou e faleceu João Fernandes Vieira, 

restaurador de Pernambuco, rico senhor de engenho, que teve destaque na luta 

contra o invasor holandês. 

- Centro de Educação Musical de Olinda: localiza-se no Complexo Rodoviário de 

Salgadinho - Santa Tereza, muito conhecido como “a Casa Rosa”. O casarão 

integrava o antigo Sítio Ramos, propriedade onde havia viveiros de peixes e árvores 

frutíferas, adquirido em 1915, pelo coronel Artur Lundgren. Abandonado durante 

vários anos, foi restaurado e atualmente abriga o Centro de Educação Musical de 

Olinda. 

- Biblioteca Pública: tem sua localização na Avenida Liberdade, S/N-Carmo. A casa é 

exemplo da arquitetura rural do século XVII. A primeira biblioteca de Pernambuco é 

de 1830, instalada a principio no convento de São Francisco. Hoje, tem sua 

instalação definitiva no casarão numero 100 da referida avenida.  
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LOCAIS PITORESCOS 

Bicas de Olinda: As tradicionais Bicas de Olinda datam dos séculos XVI XVII. 

Foram construídas em pedra e alvenaria para abastecer com água potável a população 

da cidade. São fontes perenes e fazem parte da paisagem colonial de Olinda. Entre 

elas destacam-se:  

A - Bica do Rosário, localizada no Largo do Bonsucesso. Sua base ostenta o 

secular brasão de Olinda e o frontal é adorno por paredões com jarras de pedra.   

B - Bica de São Pedro, situada na esquina das ruas Henriques Dias com Coronel 

Joaquim Cavalcanti, no Varadouro. 

C - Bica dos Quatro Cantos, fica na Rua dos Quatro Cantos, transversal da Rua 

do Amparo.   

Vale salientar que atualmente, as águas dessas bicas são impróprias para o 

consumo, porém estudam-se possibilidades de recuperação destas. 

D - Santuário Mãe Rainha Três Vezes Admirável, Olinda, foi escolhida para 

estabelecer o Santuário de Schoenstatt do Brasil, como marco comemorativo dos 500 

anos da descoberta e evangelização das Américas, na vigília do dia 12 de outubro de 

1992. 

O Santuário da Mãe Rainha, está localizado no Monte Mirante, no Bairro de 

Ouro Preto em Olinda. Em 1630, essa colina serviu de estância de nossa resistência 

aos holandeses, sob o comando de Matias de Albuquerque. Também neste local, 

encontram-se as ruínas do antigo convento dos padres oratorianos do Brasil.  

O local é um excelente mirante, de onde se tem um ângulo de visão de 360 

graus. 

E - Horto Del Rey, data do século XVIII, uma carta régia de 19 de novembro de 

1798 determinava a criação de um Jardim Botânico em Pernambuco, semelhante ao 

que se havia criado no Pará. Segundo Pereira da Costa, o antigo Jardim Botânico de 

Olinda, data de 1811, e de lá, várias árvores de outros continentes, foram aclimatadas 

e distribuídas nas diversas regiões do Brasil. Atualmente, em fase de estudo, projeto 

para reativá-lo a visitação pública. 

F - Mirante da Igreja de Nossa Senhora da Graça, localizado no pátio do 

Seminário de Olinda, lá se pode apreciar através de um ângulo de 180 graus, uma 
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belíssima vista do Recife e dos bairros de Piedade e Boa Viagem, e também os morros 

do Cabo de Santo Agostinho. 

G - Mirante da Ribeira, próximo ao mercado da Ribeira. De la pode-se apreciar a 

praia Del Chifre e trecho do Rio Beberibe. Vê-se ainda o Porto do Recife. Voltando-se 

ao norte, avista-se a exuberante Catedral da Sé. Durante a noite observa-se um efeito 

bastante diferenciado, pois a velha catedral está iluminada. Desta forma se tem um 

atrativo completamente diferenciado. 

H - Mirante do Alto da Sé, localizado no Largo da da Igreja. A paisagem mais 

representativa do mirante está ao Sul, de onde se observa o telhado do antigo casario 

e as igrejas da Cidade Alta. Em segundo plano, se vê o Porto, a cidade do Recife. “Ao 

fundo da paisagem observam-se ainda varias igrejas com suas fachadas voltadas para 

a Igreja Mãe, que é a Velha Catedral”. 

I - Mirante do Largo da Misericórdia localiza-se no Largo da Igreja da 

Misericórdia, avista-se, ao sul, em primeiro plano, os Quatro Cantos de Olinda e seus 

casarios. Em segundo plano, a Praia Del Chifre, Complexo Salgadinho, o Porto e a 

cidade do Recife. Ao leste, o Oceano Atlântico e parte do Sítio Histórico. Ainda vê-se 

uma vasta vegetação que compõe os quintais e praças de Olinda; palmeiras imperiais, 

fruteiras, coqueiros, jardins entre outros. Através desse mirante, o turista tem uma 

noção do percurso por ele já realizado. 
 

J - Palácio de Iemanjá, localizado na Ladeira da Sé S/N. Através desta visita o 

turista passa a ter uma noção geral da grandiosidade cultural de Olinda, que apesar de 

uma forte influência religiosa católica, convive também com outros credos. Lá se 

compreende o sincretismo religioso brasileiro, fruto da nossa miscigenação. Iemanjá, 

Zé Pilintra, Pomba Gira, Oxum, Orixalá, Ogum entre outros que compõem este templo 

da cultura afro-descendentes. 

 

L - Mercado da Ribeira, localizado na Rua Bernardo Vieira de Melo, S/N, foi 

construído no final do século XVII, serviu durante o período colonial como mercado 

público par abastecer a população de mercadorias que compõem as primeiras 

necessidades. Hoje, funcionam em suas galerias, diversas lojas de artesanato. Vale 

salientar que o turista encontra neste local, diversos artistas elaborando seu trabalho; 
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um verdadeiro laboratório para os turistas mais exigentes em conhecer a cultura viva 

da cidade. 

M - Mercado Eufrásio Barbosa, localiza-se No Varadouro, na entrada da Cidade. 

Funcionou neste prédio a antiga fábrica de doces Amorim Costa, fundada em 1865, em 

1979 o edifício foi restaurado, e hoje, abriga mais um mercado de artesanato, como 

também durante finais de semanas há apresentação de grupos folclóricos.  

N - Museu de Arte Contemporânea está localizado na Rua 13 de Maio, 149 no 

Varadouro. O prédio data do século XVIII, e serviu de prisão eclesiástica durante o 

período colonial. Possui um grandioso acervo. Aberto diariamente de segunda a sexta 

feira.  

O - Museu Regional de Olinda fica na Rua do Amparo, 128, Bairro do Amparo. O 

prédio data do século XVIII, o museu é uma extensão do Museu do Estado. Móveis 

coloniais, altares de igrejas, louças e pratarias, compõem seu histórico acervo entre 

outros. 

P - Museu de Arte Sacra, situa-se à Rua Bispo Coutinho, Cidade Alta. No antigo 

edifício funcionou a Casa da Câmara do Senado de Olinda. Hoje, peças sacras 

compõem seu magnífico acervo religioso. Aberto diariamente de segunda a sexta feira, 

no horário das 07h30 às 13:00. 

Q - Ateliê Ana Falcão e Cosete Câmara, localiza-se na Rua Pudente de Morais, 

444, Carmo. Trabalham com acrílica sobre tela e eucatex. Tel; 3493-5322 

R - Ateliê Lula, localiza-se na Rua Alto do Bonfim, 48, Carmo. Trabalha com tinta 

látex sobre tela e colagem. Tel. 3439 8840 

S – Adolfo, localiza-se na Rua Prudente de Morais, 270, Carmo. Trabalha com 

esculturas em madeira e em pedra. tel 3439 4453 

T - Marisa Cirne, Luciana Câmara e Vírgínia Neves, localizam-se na Rua 

Bernardo Vieira de Melo, 24, Varadouro. Trabalham em porcelana e técnica mista. Tel 

3429 6566 

RESTAURANTES E HOSPEDAGEM EM OLINDA 

1. Restaurante Costeiro, Avenida Marcos Freire, 681, Bairro Novo - Orla Marítima. 

           Tel: 3429.4877 

           Especialidade, cozinhas regional e internacional. 
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2. Restaurante Samburá, Avenida Marcos Freire, Bairro Novo - Orla Marítima.  

           Tel: 3429.3466 

           Especialidade: Cozinha Regional. 

3. Restaurante São Francisco, Rua do Sol, 127, Carmo.  

Tel: 3429.2109 

     Especialidade; Cozinha Internacional. 

4. Restaurante Mourisco, Praça Conselheiro João Alfredo, 07, Carmo - Sítio 

Histórico.       

     Tel: 3429.1390. 

           Especialidade: Cozinha Regional 

5. Restaurante Oficina do Sabor, Rua do Amparo 335, Amparo, Sítio Histórico.  

Tel: 3429.3331 

           Especialidade: Cozinhas Nacional e Internacional  

6. Restaurante Maison Bonfim, Rua do Bonfin, Carmo. Sitio Histórico.  

Tel: 3429.1674 

           Especialidade: Cozinha Francesa 

7. Restaurante Kuetú, Praça do Jacaré, Carmo. 

     Tel: 3439.8867 

           Especialidade: Cozinha Internacional. 

8. Hotel cinco Sóis, Avenida Marcos Freire, 633, Bairro Novo, Orla Marítima.  

Tel: 3429.1347 

9. Hotel Costeiro, Avenida Marcos Freire, 681, Bairro Novo, Orla Marítima. 

Tel: 3429.3904 

10. Hotel Samburá, Avenida Marcos Freire, 1551, Bairro Novo, Orla Marítima. 

Tel: 3429.3466 

11. Hotel Pousada São Francisco, Rua do Sol 127. 

     Tel: 3429.2647 

12. Pousada D’Olinda, Praça João Alfredo, 178, Carmo.  

Tel: 3429.1163. 

13. Hotel Albergue de Olinda, Rua do Sol, 233, Carmo.  
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Tel: 3429.1592 

14. Pousada Quatro Cantos, Rua Prudentes de Moraes, 441, Quatro Cantos. 

Tel: 3429.0220 

 

ANEXO III 
ENTREVISTA 

Agência de Viagens, Martur, Luck, Sevagtur: 
 

 

1. Em relação ao City- Tour, realizado em Olinda. Qual o roteiro executado pela 

agência? 

R- 

 

2. De que nacionalidade são esses turistas que participam da visita a cidade de 

Olinda? 

R- 

 

3. Em relação ao fluxo turístico de Cruzeiros e Vôos Clanters. Qual o período que 

caracteriza esta demanda? 

R- 

 

4. Em relação às operadoras européias, quais as exigências, alusivas ao roteiro 

cultural? 

R- 
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ENTREVISTA 

 
Secretaria de Turismo de Olinda – SEPACCTUR 

 

1. Quais os projetos em obras no Sítio Histórico de Olinda? 

R- 

 

2. Dentre os projetos, quais aos mais específicos que beneficiará o turismo na 

cidade? 

R- 

 

3. Em relação a infra-estrutura turística, há alguma perspectiva, para a  

abandonada orla marítima da cidade? 

R- 

 

4. Quais as instituições financeiras que apóiam os projetos de restauração e de 

infra-estrutura alusiva ao Patrimônio Histórico? 

R- 

 

5. Em relação ao Projeto Olinda arte em toda parte, há outros semelhantes, em 

evidencia? 

R- 

 

6. Qual o número de pousadas e hotéis na cidade de Olinda, e qual a capacidade 

de leitos? 

R- 
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ENTREVISTA 

Secretaria de Educação de Olinda 

 
 
1. Qual a relação da Secretaria de Educação de Olinda, com o Patrimônio 

Histórico? 

R- 

 

2. Referente ao turismo, há uma política educacional vigente na secretaria? 

R- 

 

3. Qual o envolvimento do corpo docente, com o turismo na cidade? 

R- 

 

4. Quanto ao Projeto Escola Aberta, em parceria com a UNESCO, qual a 

participação na cidade? 

R- 
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ENTREVISTA 
Ordem Terceira Franciscana e Ordem dos Frades Menores Franciscanos 

 
 

1. Quanto ao preço cobrado, como entrada de visitação ao Convento de São 

Francisco, é suficiente para cobrir as despesas de manutenção? 

R- 

 

2. Há interesse por parte dos frades e terceiros franciscano, em melhorar a infra-

estrutura turística do convento? 

R- 

 

3. Sobre o fluxo de visitação ao Convento, qual a nacionalidade desses visitantes? 

R- 
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