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           Resumo 
 

 

Este estudo tem como eixo condutor a compreensão da ASTUR/PE, enquanto 
modelo de instituição não-estatal, no processo de fortalecimento do potencial 
turístico do Estado de Pernambuco, especificamente na base política denominada 
município. O Estado moderno parte do princípio de que não lhe cabe mais realizar 
certas atividades econômicas e sociais, frutos do modelo neoliberal. Os estragos 
sociais e econômicos são evidentes, somados à ineficácia das estratégias utilizadas 
para compensar o desmonte da coisa pública. Nesse espaço, emerge e sobressai-se 
o terceiro setor, compreendendo, entre outras instituições, as entidades sem fins 
lucrativos, objeto do presente estudo. Cada vez mais, essas organizações 
transmutam-se em mecanismo de apoio ao Estado, sobretudo nos segmentos 
econômicos e sociais geradores de emprego e renda, tendo como conseqüência 
principal a redução dos níveis gerais de pobreza. Nesse contexto, constata-se a 
importância política, econômica e social do voluntariado. Muito mais do que um ato 
de consciência  cívica e um exercício de cidadania, legitimado pela sociedade e 
reconhecido pelo Estado, o voluntariado remete-se ao privilégio da dádiva, 
preconizado no célebre Essai sur le don, de Marcel Mauss (1924), cujo conceito 
pressupõe a capacidade de dar, receber e a reciprocidade. Utilizou-se o modelo de 
Mauss, para explicar o modo de atuação da ASTUR/PE, além das suas cláusulas 
regimentais.Trata-se de uma pesquisa qualitativa explicativa, realizada por meio de 
investigação documental, bibliográfica e, por se tratar de um estudo de caso, limita-
se ao âmbito da ASTUR/PE. Verificou-se que a ASTUR/PE é percebida pelos 
governos municipais como força aglutinadora e integradora dos municípios 
partícipes, tendo como conseqüência o desenvolvimento de políticas públicas 
geradoras do desenvolvimento do turismo local. Constatou-se que a referida 
Associação assume o papel de elemento de pressão nas decisões que beneficiam 
ou estimulam o turismo local. Percebe-se a ASTUR/PE como parceira de entidades 
e programas governamentais, voltados ao desenvolvimento do turismo. Nota-se uma 
certa ingenuidade no tocante à política institucional interna, em virtude do 
desalinhamento estratégico entre as funções efetivamente realizadas e aquelas  
instituídas no seu estatuto. Confirmou-se uma forte similitude entre o modelo 
proposto por Mauss, tendo em vista que as ações desenvolvidas pela ASTUR/PE 
não se dão sob a forma estabelecida na sociedade capitalista, ou seja, que a 
obrigação de dar, receber e retribuir da ASTUR/PE nada tem a ver com a caridade e 
sim, com a forma de estimular seus colaboradores a desenvolverem manifestações 
de generosidade. Além do mais, o fato de disponibilizar seu tempo e sua pessoa, 
sem a devida remuneração pecuniária, é a marca que conduz as ações da 
ASTUR/PE, comprovando que existe um vínculo evidente entre a significação da 
dádiva e a do estatuto da ação associativista. Por conseguinte, os que fazem a 
ASTUR/PE estão muito mais preocupados em se organizarem para dar o mais 
possível, do que acumular a maior quantidade de riquezas, confirmando que estes 
adotam, mesmo sem o conhecimento teórico devido, o modelo proposto por Mauss.  
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         Abstract  
 

 

This study was led to show the comprehension about the ASTUR/PE as a pattern of 
a non-state owned organization in the process of touristic potential strenght in the 
state of Pernambuco specifically in the politics basis named towncouncil. The modern 
state starts from principle that to realize some economical and social activities is not 
its function, result of a new liberal pattern. The social and economical damages are 
obvious, added to the ineffective strategies used to compensate the collapse of the 
public institutions. In this situation appears and stands out the third sector embracing, 
among other organizations, the entities without profitable purposes, object of this 
study. More and more these organizations turn themselves in a mechanism of 
support to the state especially in the economical and social segments that generate 
job and income resulting, as a main consequence, in the reduction of poverty general 
levels. In this matter is important to notice the politics, economic and social 
importance of the voluntary attitudes. 
Much more than a civical conscience act and a citizenship exercise legitimized by 
society and recognized by the state, the voluntary attitudes are directed towards the 
donation privilege, in accordance with well-known “Essai sur le don”, by Marcel 
Mauss (1924). 
This concept pressuposes the capacity of to give, to receive and the reciprocal 
attitudes. Mauss pattern was utilized to explain the performance way of ASTUR/PE 
besides the regimental clauses. This is a qualified and an exploratory research 
carried out by documental, bibliographical investigation and because it is a case 
study limits the scope of the ASTUR/PE. It was verified that ASTUR/PE is perceived 
by municipal governments like aglutinator and integrator strenght of the participant 
towncouncils having as consequence the development of public policies, productive 
of the local tourism development. 
It was proved that the already mention Association assumes the element part of 
pressure at decisions that benefit or stimulate the local tourism. ASTUR/PE is 
perceived like partner of bodies and government policies, led to the tourism 
development. It is noticed a certain ingenousness concerning the domestic 
institutional political, by virtue of the strategic disarrangement among the functions 
carried out effectively and those ones instituted in their statute. It was confirmed a 
strong similarity between the model proposed by Mauss, in view of the actions 
developed by ASTUR/PE, don’t happen under the way established in the capitalist 
society, in other words, the obligation in give, receive and return of ASTUR/PE don’t 
have conection with charity, but with the way of stimulate its collaborators in develop 
expressions of generosity. 
What’s more, the fact of available its time and its person, without the correpondent 
pecuniary remuneration, is the mark that guides the actions of ASTUR/PE, proving 
that exists an obvious bond between the meaning of donation and statute of a 
corporation action. Therefore, those ones that compose ASTUR/PE are much more 
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worried in get together to give the most possible, than amass the biggest amount of 
wealth, confirming that they adopt, even without the right theoric knowledge, the 
model proposed by Mauss. 
 
Keywords: tourism, local development, tourism into towncouncils, third sector, 
volunteer, donation’s theory.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11

 
         
 
 

         Lista de Abreviaturas 
 

ABCR Associação Brasileira de Captadores de Recursos 
 

ABOMTUR Associação Brasileira de Órgãos Municipais de Turismo 
 

ABONG Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 
 

ADENE Agencia de Desenvolvimento do Nordeste 
 

ADM & TEC Instituto de Administração e Tecnologia  
 

AMPTUR Associação de Município de Potencial Turístico 
 

AMUPE Associação Municipalista de Pernambuco 
 

ASTUR/PE Associação dos Secretários de Turismo de Pernambuco  
 

BID 
 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNB Banco do Nordeste do Brasil 
 

CNTUR Conselho  Nacional de Turismo 
 

COMBRATUR Companhia Brasileira de Turismo  
 

CONDEPE Instituto de Planejamento de Pernambuco 
 

CONGRESTUR Congresso Estadual de Turismo 
 

CTI/NE Comissão do Turismo Integrado do Nordeste  
 

CVSP Centro do Voluntariado de São Paulo 
 

EMBRATUR Instituto Brasileiro do Turismo 
 

EMPETUR Instituto Pernambucano de Turismo 
 

FACHO Faculdade de Ciências Humanas de Olinda 
 

FIEPE Federação das Industrias do Estado de Pernambuco 
 

FIR Faculdade Integrada do Recife 
 

FUNGETUR Fundo Geral de Turismo 
 

IATA International Air Transport  Association  



 

 

12

ISER Instituto de Estudos  da Religião 
 

MDIC Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
 

MICT Ministério da Indústria, Comércio e Turismo  
 

MPT Município com Potencial Turístico 
 

MT Município Turístico 
 

OMT Organização Mundial do Turismo 
 

ONG Organização Não Governamental 
 

ONU Organizações das Nações Unidas  
 

OSCIP Organizações  da Sociedade Civil de Interesse Público 
 

OSFL Organizações Sem Fins Lucrativos 
 

OXFAM Oxford Committies Famine Rellief 
 

PAEG Plano de Ação Econômica do Governo 
 

PEA População Economicamente Ativa 
 

PIB Produto Interno Bruto 
 

PLANTUR Plano Nacional de Turismo 
 

PNMT Programa Nacional de Municipalização do Turismo 
 

PNB Produto Nacional Bruto 
 

PNT Plano Nacional do Turismo 
 

PRODETUR Programa de Desenvolvimento do Turismo 
 

PRT Programa de Regionalização do Turismo 
 

SCSL Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos 
 

SECEX Secretaria de Comércio Exterior 
 

SENAC Serviço Nacional do Comércio  
 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 
 

UNESCO United Nations Educational Scientifc and Cultural Organization 
 

UNICAP Universidade Católica de Pernambuco 
 

W.T.T.C World Travel and Tourism  Council  
 



 

 

13

 

  
  
         

        Lista de Quadros  
 

Quadro 2.1.1(1)  Definição de Turismo e Turista   
 

Quadro 2.1.3(1)  Chegada   de   Turistas   em países industrializados e em 
Desenvolvimento -  Período 1990 – 1997 
 

Quadro 2.1.3(2)  Faturamento do Setor Turístico  no Mundo  em 1999 e 
Crescimento do Setor Turístico – Período 1994 -1999.  
 

Quadro 2.1.3(3)  Nível de Emprego Gerado pelo Segmento Turístico no Brasil 
e no Mundo – Período 1990 - 2001 
 

Quadro 2.1.4(1)  Principais Produtos de Exportação do Brasil  -   Período 
1994 - 2002  
 

Quadro 2.3(1)  Municípios Turísticos (MT) e Municípios com Potencial 
Turístico (MPT) no Estado de Pernambuco - 2002 
 

Quadro 2.5.1(1)  Associados da ASTUR/PE por Ordem Alfabética (Município 
e Instituições ) – Ano 2004.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

14

 
 
 
 

         Lista de Gráficos 
 

Gráfico 2.1.3(1) Crescimento das Chegadas  de Turistas  por  Regiões  
Período 1995 - 2020 
 

Gráfico 2.1.3(2) Chegada   de   Turistas   Internacionais   por  Regiões    
Período 2010 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

15

 
 
 
 

         Lista de Tabelas 
 

Tabela 2.1.4(1) Metas Globais do PRODETUR/NE   
 

Tabela 2.3(1) Municípios Brasileiros com vocação Turística  
Período 1994 – 2001 
 

Tabela 2.3(2) Balanço Preliminar dos oito anos de realização do PNMT 
Período 1994 - 2001   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16

 

Sumário 
 
 

1 Introdução 17 
1.1  Campo de Estudo  17
1.2  Propósito do Estudo 21
1.3  Pergunta de Pesquisa  23
1.4  Relevância do Estudo 23
1.5  Limitações do Estudo 26
   
2 Fundamentação Teórico-Empírica 28  
2.1  Turismo 28 
2.1.1  Conceitos     28
2.1.2  Aspectos Históricos 31
2.1.3  Aspectos Sócio-Econômicos 36
2.1.4  Turismo no Brasil  42
2.1.5  Turismo em Pernambuco 48
 
2.2  Desenvolvimento Local 58
 
2.3  Municipalização do Turismo 62
 
2.4  O Terceiro Setor  70
 
2.5  A ASTUR/PE 76
2.5.1  Conceitos e Atribuições Estatutárias 76
2.5.2  Histórico   80
2.5.3  Importância da ASTUR/PE na  percepção de  alguns atores    
          que fazem o turismo em Pernambuco. 

82

2.5.4  O papel da ASTUR/PE no desenvolvimento do Turismo Local 84
 
2.6  Voluntariado 85
2.6.1 Conceito 85
2.6.2 Histórico 88
2.6.3 Perfil do Voluntariado no Brasil  94
 
2.7  Teoria da Dádiva  95
 
3 Metodologia 100
 
4 Considerações  Finais 102
 
Referências Bibliográficas  107
      
Apêndice    114
 
Anexos 116

 



 

 

17

 

 

 

 

         1 Introdução 
 

 

              Este estudo está relacionado ao campo do desenvolvimento do turismo 

local e envolve a forma como o terceiro setor atua no processo de fortalecimento de 

políticas públicas, que visam a municipalização do turismo.  

              Pretende-se, com esta pesquisa, identificar como a Associação das 

Secretarias de Turismo de Pernambuco (ASTUR/PE), enquanto modelo de 

instituição não-estatal, atua e influencia o processo de criação de Políticas Públicas 

voltadas ao desenvolvimento do turismo local, especificamente na base política 

denominada município.  

 

 

 

1.1 Campo de Estudo 
 

            O conceito do terceiro setor é abstrato e ideológico, no qual percebe-se a 

existência de um mecanismo social público, porém  não-estatal (Camargo, 2001).    

              Segundo Garcia (2002, p.21), a concepção do terceiro setor está 

relacionada a um grande número de iniciativas individuais e organizações privadas, 

não-lucrativas e não-governamentais, que atuam na sociedade ao lado dos setores 

tradicionais, visando a produção de bens e serviços públicos.   

              Para Fernandes (1994  apud Garcia, 2002), a grande força deste setor 

estaria ancorada nos preceitos da solidariedade e do voluntariado, tendo como 
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principais componentes: as formas tradicionais de ajuda mútuas; movimentos sociais 

e associações civis; organizações não-governamentais e a filantropia empresarial. 

              As associações, enquanto atores integrantes do chamado “terceiro setor”, 

são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, 

sem direitos e obrigações recíprocas (Diniz, 2003, p.72).   

              Entende Thompson (1997),  que os segmentos da economia e da política 

são os que estão ganhando mais espaço e preponderância, no que concerne ao 

papel das Organizações do terceiro setor.    

              Claus Offe (1998, apud Melo Neto, 2001) defende a tese de que “está em 

curso uma gigantesca reforma nas relações do cidadão com o governo”. Para o 

autor, ao lado do estado e do mercado, entidades comunitárias e as Igrejas formarão 

uma nova ordem social.   

              Tanto Montaño (2002) como Melo Netto (2001) são unânimes quanto ao 

reconhecimento do processo de desmonte do Estado do bem-estar social. Para os 

autores, esse desmonte surgiu em decorrência das políticas neoliberais 

preconizadas pelo Estado contemporâneo, que defende  a existência do Estado 

Mínimo. 

              Para Soares (2002, p.11),  cada vez mais são evidentes os estragos sociais 

causados pelas políticas neoliberais, bem como a ineficácia das estratégias 

utilizadas para compensar esses “estragos” que, para a autora, sequer foram 

minimizados.  

             De acordo com Dias (2003), por outro lado, os crescentes desafios 

enfrentados pelos  governos nacionais, em virtude da intensificação do processo de 

globalização, têm feito com que os mesmos, gradualmente, tendam a não intervir 
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nos processos locais, principalmente no tocante às áreas de saúde, educação, 

turismo (Grifo nosso). 

              O fluxo turístico de uma localidade,  segundo Dias (2003), cada vez menos 

depende de ações governamentais diretas. Para o autor, os governos municipais 

devem ser capazes de atrair novos investimentos, tornando-se, inexoravelmente, o 

centro de atrações turísticas de excelência.             

              Conforme Dias (2003), há uma crescente tendência em minimizar o papel 

de instituições de nível nacional no processo de Políticas Públicas voltadas ao 

segmento turístico. Essa tendência deve ocorrer com a integração de empresários, 

administrações locais e a sociedade civil organizada ou não (lideranças locais, 

associações, ONGs, instituições de ensino superior), que sob normas estabelecidas 

pelos órgãos centrais de turismo devem definir as prioridades para o 

desenvolvimento local. (Grifo nosso). 

              Entende Buarque (1999, p. 23), que o  “Desenvolvimento local é um 

processo endógeno, registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos 

humanos, capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de 

vida da população”.     

              O Desenvolvimento Local normalmente está associado a iniciativas 

inovadoras e mobilizadoras da coletividade local, que utilizam suas qualidades 

superiores como forma de manter sua vantagem competitiva em relação a outras 

regiões (Haveri apud Buarque, 1999, p.24). 

              Segundo Buarque (1999), o conceito de desenvolvimento local pode ser 

aplicado a diferentes formas territoriais, desde as comunidades, aglomerados 

humanos, municípios ou até mesmo microrregiões.   
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              Buarque (1999) identifica características peculiares quanto à denominação   

desenvolvimento municipal; segundo o autor, variáveis como amplitude espacial, 

capacidade de mobilização, aderência político-administrativa, potencialidades 

culturais e estruturais explicam esse conceito.   

              O processo de descentralização por que passa o país tem gerado a 

necessidade de uma espécie de reconstrução do poder público, com o propósito de 

intervir na viabilização do desenvolvimento local e municipal. Nesse contexto, os 

municípios brasileiros passam a intervir em várias dimensões, e não somente na 

gestão administrativa dos serviços públicos, como também nas relativas ao 

desenvolvimento econômico,  social e ambiental (Jara, 1998, p.127).  

               Para Souza (1997, p.18), o termo desenvolvimento é desprovido da carga 

etnocêntrica e capitalistófila e deve designar um processo de superação de 

problemas sociais, em cujo âmbito uma sociedade se torna, para seus membros, 

mais justa e legítima, pois o reducionismo da idéia de “desenvolvimento econômico” 

deve ser recusado.  

               O campo, pelo qual Souza (1997, p.18) considera a questão do 

desenvolvimento é muito mais abrangente do que aquele considerado pelo 

desenvolvimento econômico, que é, basicamente, o binômio formado pelo 

crescimento econômico e pela modernização tecnológica. Este envolve o processo 

de superação de problemas e a conquista de condições que propiciem a felicidade 

individual e coletiva, bem como considera as diversas dimensões das relações 

sociais e também o espaço natural e social.   

              O desenvolvimento do turismo local está associado aos impactos causados  

pelo fluxo de pessoas que mobiliza e pelo dinheiro que gera, podendo 

tendencialmente ser ruim ou bom, dependendo: 1) do que se entenda sobre 
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desenvolvimento; 2) da natureza do turismo em questão (seu caráter predatório ou 

não, o grau de contraste sócio-econômico e cultural entre os grupos humanos 

envolvidos); 3) de quais grupos ou segmentos sociais específicos referentes à área 

de destino dos fluxos turísticos (Souza, 1997, p.21).    

 
 
          

1.2 Propósito do Estudo  

             Este estudo propõe identificar e analisar quais as contribuições realizadas 

pela ASTUR/PE à luz da Teoria da Dádiva, no processo de desenvolvimento do 

turismo local e como essas se dão na base política denominada município. Busca-

se, com este trabalho, subsidiar a formulação e implementação de estratégias de 

gestão pública que otimizem os resultados  no setor estudado. 

              O turismo tornou-se um dos principais setores sócio-econômicos mundiais e 

um dos componentes líderes do comércio internacional, além de um grande 

distribuidor de renda e gerador de impostos, e envolve praticamente todos os 

segmentos produtivos, impactando diretamente uma média de 52 atividades 

econômicas, distribuídas pelos segmentos: do comércio, dos serviços, das indústrias 

e do agronegócio (Lenhart, 2002).          

             Profundas modificações estão ocorrendo motivadas pela globalização e pela 

revolução científico-tecnológica em todos os campos. Segundo Dias (2003, p.17), 

essas modificações estão provocando o surgimento de tendências em várias áreas, 

podendo-se distinguir as econômicas, políticas, político-institucionais, culturais, 

demográficas e sócio-ambientais.    

              Essas tendências e o novo cenário mundial têm influenciado, de maneira 

decisiva, o  segmento turístico no Brasil e no mundo. O turismo, do ponto de vista 
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geral da economia, só tende a ser favorecido, pois além de representar uma fonte 

quase inesgotável de receita, maximiza o atendimento das necessidades quase 

infinitas do ser humano por lazer, entretenimento, desenvolvimento espiritual e 

aprofundamento cultural (Dias, 2003, p.18). 

           Os atentados terroristas nos Estados Unidos da América, em 11 de  setembro 

de 2001, demonstram que um quadro de insegurança pode enfatizar implicações 

profundas no turismo nacional e internacional, chegando até a beneficiar outros 

países, como é o caso do Brasil (Dias, 2003). 

           Do ponto de vista político-institucional, verifica-se uma redefinição do papel 

do Estado, deixando de assumir o processo de gestão pública direta, assumindo 

uma nova postura nos processos sócio-econômicos e aumentando a sua 

participação como ente regulador e coordenador das ações da sociedade civil 

organizada. 

           Verifica-se um crescimento no processo de municipalização e, ao mesmo 

tempo,  um aumento da influência da sociedade civil local, representada pela criação 

de órgãos de cunho fiscalizador, tais como agências reguladoras, conselhos 

municipais, orçamento participativo (Dias, 2003). 

           Esse novo olhar, essa nova maneira de fazer turismo não é tão nova quanto  

se percebe. Essas ações, iniciadas em março de 1992(sic), foram concretizadas 

pela  criação do então Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT , 

cujo objetivo geral é o de melhorar a qualidade do produto turístico brasileiro, através 

do trabalho de conscientização do município sobre a importância econômica e social 

do turismo (Rejowski, 1996). 

           De acordo com Dias (2003), essa nova postura do Estado em relação aos 

municípios tem levado ao fortalecimento desse importante segmento da economia, 

pois é a nível local que se encontram os recursos  turísticos e, como o processo de 
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municipalização, há o envolvimento da comunidade, que passa a discutir e a 

identificar a necessidade de criar e implementar políticas que agreguem  valor ao 

município. 

 

 

         

1.3   Pergunta de Pesquisa 
 

              Quais as contribuições da ASTUR/PE para o processo de desenvolvimento 

do turismo local e como essas se dão especificamente na base política denominada 

município ?   

 

 

 

1.4  Relevância do Estudo     
 

            O setor de serviços vem sendo considerado o de maior e mais rápido 

crescimento na economia mundial, impactando sobremaneira na geração de 

empregos e renda. 

             A atividade do turismo, localizada no terceiro setor da economia (serviços), 

apresenta boas perspectivas para o desenvolvimento sustentável, refletida na 

seguinte equação: para que milhares de pessoas possam realizar viagens, seja a 

lazer ou a negócios, faz-se necessários que outros milhões estejam trabalhando 

para movimentar a grande máquina de serviços oferecidos por companhias aéreas, 

hotéis, agências de viagens, locadoras de automóveis, restaurantes, comércio de um 

modo geral etc. 

             Além da geração de empregos e renda, o turismo traz para a população de 

uma localidade outros benefícios: 
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- É uma indústria que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.     

O resultado mais favorável pode ser encontrado, equilibrando-se o 

turismo internacional e o turismo doméstico. 

 

- É uma das mais democráticas fontes de distribuição de renda e 

empregos, predominantemente formada  por pequenas empresas, e não 

oferecendo restrições aos investimentos de grandes grupos, atingindo 

significativa rede de setores beneficiados pela atividade. 

 

- É uma atividade descentralizada, podendo ser organizada a partir de 

cada município ou região. 

 

- É um importante meio de educação e intercâmbio cultural, ampliando 

laços de população com seu país e mesmo com o exterior. 

 

- Indústria que contribui para a preservação natural e cultural dos 

patrimônios da humanidade. 

 

- Significa retorno de curto prazo para os investimentos, gerando aos 

governos farto capital a ser investido em setores essenciais como saúde 

e educação. 

 

- Gera significativo número de serviços indiretos, em torno de 52 setores 

da economia impactados diretamente pela atividade turística.        

    

            O turismo atua como agente propulsor do processo de desenvolvimento, 

através do efeito multiplicador das atividades que origina, tais como, ingresso de 
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recursos, ampliação das oportunidades de emprego, melhor distribuição de renda, 

promoção da integração nacional como um instrumento de difusão de uma 

localidade, estabelecimento de um fluxo turístico entre regiões diferenciadas, 

valorização dos bens culturais, entre outras atividades.  

            Reconhecidamente, uma das indústrias que mais crescem em todo o mundo, 

o turismo emprega aproximadamente 240 milhões de pessoas, das mais variadas 

formações profissionais, necessárias como instrumento de sustentação da atividade, 

o que representa mais de 10% da força de trabalho mundial (Kuazaqui, 2000).                      

            Atividade democrática, o turismo beneficia tanto a economia formal como a 

informal, sendo considerado alternativa de desenvolvimento da economia nos países 

de riquezas naturais e tradição histórico-cultural. 

            Segundo o economista  Eduardo Giannete (1995), “a falência e pobreza 

nordestinas podem ser combatidas com a vocação da região, apontada como 

turismo e fruticultura”. 

            Segundo Hazin (2000, p.19 apud EMPETUR,1999), o Estado de 

Pernambuco recebeu, em 1998, um fluxo global de 1.757.112 visitantes, sendo 

93,13% brasileiros e 6,88% estrangeiros, revelando, no mesmo ano, um indicador de 

4,1% no PIB do Estado de Pernambuco. 

            Esses dados demonstram que o Estado de Pernambuco, sobretudo sua 

capital, Recife, possui  um significativo potencial para o desenvolvimento turístico,  o 

qual, se for bem fomentado,  poderá reduzir as desigualdades intra e inter-regionais 

(Hazin, 2000).  

              Entende-se que esta pesquisa procura contribuir para melhor compreensão 

da atividade como um todo, especificamente na ambiência do desenvolvimento local 
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sustentável, aqui representado pela participação da ASTUR/PE nas ações de 

políticas públicas nos municípios, seus associados. 

              Além das informações apresentadas, pretende-se que os resultados desse 

estudo possam: 

a) Subsidiar e alertar a ASTUR/PE sobre a importância das entidades não- 

governamentais, como agentes geradoras de políticas públicas para o 

desenvolvimento do turismo; 

b) Compreender a ASTUR/PE como uma entidade identificada com o 

terceiro setor, atuando em prol do desenvolvimento do turismo no Estado 

de Pernambuco; 

c) Sensibilizar as autoridades e/ou entidades que, direta ou indiretamente, 

interfiram no desenvolvimento do turismo, tais como: EMBRATUR, 

EMPETUR, Prefeituras Municipais, Secretaria de Indústria, Comércio e 

Turismo, Trade Turístico de Pernambuco, bem como outros órgãos 

governamentais e/ou outras entidades civis, interessadas no 

desenvolvimento do turismo local sustentável, quanto à importância da 

ASTUR/PE como agente público não-governamental, e quanto às ações  

a serem tomadas com vistas à melhoria da sua atuação e longevidade. 

 

 

1.5 Limitações do Estudo 
 

               Muito embora a pesquisa tenha sido realizada num único setor da 

economia, e em um espaço temporal delimitado (14 anos da ASTUR/PE), isso não 

invalida a importância de seus resultados para o fomento de  políticas públicas em 

prol do desenvolvimento do turismo local. 
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               Além do mais, deve-se levar em consideração que os fatores que 

influenciam ou afetam o segmento do turismo são dinâmicos e, por conseguinte, 

variam em função do tempo.    
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         2 Fundamentação teórico-empírica 

 

              

              Este capítulo apresenta a fundamentação teórico-empírica pertinente ao 

estudo e inclui os conceitos e modelos teóricos usados na formulação do problema 

da pesquisa, especificando elementos e apropriando conteúdos que fundamentam a 

pergunta de pesquisa. Aborda os fatores que conduzem ao desenvolvimento do 

turismo na visão de autores brasileiros e estrangeiros, bem como  salienta a 

importância das entidades não-governamentais na formação de políticas públicas no 

desenvolvimento do turismo.  

            Evidentemente, não há pretensão de se esgotar aqui a discussão sobre o 

tema, pois esse é complexo, multifacetado e envolvendo uma série de aspectos, 

destacando-se: os econômicos, os políticos, os sociais, os legais, os tecnológicos, 

os culturais.  

 

 

2.1 Turismo 

2.1.1  Conceitos 

             O turismo é um fenômeno social complexo e multifacetado, segundo Barreto 

(1997, p.17). O conceito de turismo é matéria muito controversa, segundo vários 

autores que tratam do assunto (Schattenhofen, 1911 apud Melgar,2001, Hunziker e 

Krapf, 1942 apud Barreto, 1998 e Andrade, 1998; McIntosh, 1993; De la Torre, 1992; 

Mathienson e Wall, 1990; OMT,1994 apud Ignarra, 2003). 



 

 

29

                          A primeira definição  conhecida de turismo data de 1911 e é atribuída ao 

austríaco Hermann Schattenhofen (1911 apud Melgar, 2001, p.12):                              

               “ Turismo é o conceito que compreende todos os processos , 
especialmente aqueles econômicos, que são manifestados na chegada, 
permanência e saída do turista de um determinado município, país ou 
estado”.    

 

             A Organização Mundial do Turismo (OMT) a partir de 1994, considera o 

seguinte conceito  (OMT, 1994 apud Ignarra, 2003, p.11):  

“O turismo engloba as atividades das pessoas que viajam e permanecem 
em lugares fora de seu ambiente usual durante não mais do que um ano 
consecutivo, por prazer, negócios ou outros fins” . 
 

Segundo Hunziker e Krapf  (1942 apud  Andrade, 1998.) : 

 “ é o conjunto das inter-relações e dos fenômenos que se produzem 
como conseqüências das viagens e das estadas de forasteiros, sempre 
que delas resultem um assentamento permanente nem que eles se 
vinculem a alguma atividade produtiva ”. 

 

Segundo  Andrade (1998) o turismo pode ser visto como: 

“O conjunto de serviços que tem por objetivo o planejamento, a 
promoção e a execução de viagens, e  os serviços de recepção, 
hospedagem e atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora de suas 
residências habituais” . 

              
              Para  De la Torre (1992, p.19) :  
 

“Turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário 
e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente 
por motivos de recreação, descanso, cultura, ou saúde saem do seu local 
de residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma 
atividade lucrativa remunerada, gerando múltiplas inter-relações de 
importância social, econômica e cultural”.   

            

                     Jafar Jafari (apud Beni, 1998) apresenta uma definição holística do turismo: 
  

 “ É o estudo do homem longe do seu local de residência, da indústria 
que satisfaz suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a 
indústria, geram sobre o ambiente físico, econômico e sociocultural da 
área receptora”.       

            

              McIntosh (1993) definiu-o assim: 
 “ Turismo pode ser definido como a ciência. A arte e a atividade de atrair 
e transportar visitantes, alojá-los e cortesmente satisfazer suas 
necessidades  e desejos”. 
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            Para Mathienson e Wall (1990), o turismo pode ser considerado como: 

 
 “ [...] movimento temporário de pessoas para locais de destinos externos 
a seus lugares de trabalho e moradia, as atividades exercidas durante a 
permanência desses viajantes nos locais de destino, incluindo os 
negócios realizados e as facilidades , os equipamentos e os serviços  
criados, decorrentes das necessidades dos viajantes “. 

 

              

             A OMT apresenta algumas definições que envolvem a atividade turística e o 

turista, aqui denominado de visitante. (OMT, 2003, p. 21-23):     

 
                              Quadro 2.1.1(1) – Definição de Turismo e Turista 

Tipo de turismo Definição  

Receptivo Envolve os não-residentes que estiverem viajando em um 
determinado país.  

Emissivo Envolve os residentes que estiverem viajando para um 
outro país. 

Doméstico Envolve os residentes de um determinado país que  viajam 
apenas nos limites do seu território. 

 

T 
U 
R 
I 
S 
M 
O Internacional Compreende o turismo receptivo e emissivo 

Visitante Internacional Qualquer pessoa que viaje para um país no qual não 
possua residência usual e que esteja foram do seu 
ambiente normal, por período que ultrapasse 12 meses, e 
cujo objetivo não seja o exercício de uma atividade 
remunerada dentro do país.  

Visitante doméstico 
 

Qualquer pessoa que resida em um país e viaje para um 
lugar dentro dos limites do território e forma do seu 
ambiente usual, por um período que não ultrapasse 12 
meses, e cujo objetivo não seja o exercício de uma 
atividade remunerada no local visitado. 

Visitante de pernoite Qualquer visitante que permaneça , no mínimo, uma noite 
em acomodações coletivas ou privativas no local visitado. 

 
T 
 

U 
 

R 
 
I 
 

S 
 

T 
 

A 

Visitante de um dia  
 

Qualquer visitante que não pernoite nas acomodações 
coletivas ou privativas no local visitado. Nesta definição 
estão incluídos os passageiros de cruzeiros marítimos que 
entram no país em um navio de cruzeiro e retornam ao 
navio à noite para dormir a bordo, mesmo que o navio 
permaneça no porto por vários dias. Pertencem a esse 
grupo os proprietários ou passageiros de iates e os 
passageiros de grupos que viajem hospedados em trens. 

         Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003, p. 21-23). 

         

                         Etimologicamente, o termo turismo origina-se da palavra francesa tourisme, 

embora muitos autores afirmem que a adoção do termo por parte da língua 

portuguesa deu-se por meio do inglês, e não diretamente da matriz francesa . O 

termo foi utilizado pela primeira vez na Inglaterra, em 1776, e as atividades hoje 
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classificadas como turísticas tiveram origem no mesmo país, no século XVIII (Rose, 

2002, p.3). 

               A matriz radical tour é o latim, originado do substantivo tornus, do verbo 

tornare, cujo significado é  “giro, volta, viagem ou movimento de sair e retornar ao 

local de partida”.  De épocas muito anteriores ao termo latino é a palavra Tour, do 

hebraico antigo em seu sentido puro e literal, como expressão que designava  

“viagem de exploração, de descoberta, de reconhecimento” (Andrade, 1998).   

               

 

2.1.2  Aspectos Históricos 
              

              Há autores que situam o começo do turismo no século VIII A .C ., na Grécia, 

porque as pessoas viajavam para ver os jogos Olímpicos a cada quatro anos (De la 

Torre, 991, p.12); outros acreditavam que os primeiros viajantes fossem os fenícios, 

em virtude de serem esses os inventores da  moeda e do comércio (McIntosh 1993, 

p.9). Por outro lado, considerando que as pessoas estão sempre viajando, seja 

definitivamente (migrando),  seja temporariamente (retornando), identificaremos 

antecedentes ainda mais remotos (Barretto, 1997, p.44). 

            Pesquisas arqueológicas revelam que, há 13 mil anos, os grupos humanos 

habitantes da Caverna de Madasin, nos Pirineus franceses, viajavam até o mar e 

retornavam (Leakey, 1985, apud Barretto, 1997, p.44) . 

            Pode-se também referir-se ao Império Romano, o qual construiu muitas 

estradas, o que foi determinante para que os cidadãos viajassem, entre o século II 

A.C. e o século II D. C., mais intensamente que na Europa do século XVIII, inclusive 

(Barretto, 1997). 

            Os romanos teriam sido os primeiros a viajar por prazer. Informações obtidas 

por meio de pinturas, azulejos, placas, vasos, mapas, demonstraram que os 
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romanos iam às praias e aos que hoje chamamos de spas, buscando nas primeiras, 

o divertimento; e nos segundos, a cura. 

             Entre os séculos II  e III, houve intensa peregrinação a Jerusalém, à igreja 

do Santo Sepulcro, que fora construída em 326 pelo imperador Constantino, o 

Grande. A partir do século VI, registram-se peregrinações de cristãos, os chamados 

romeiros,  para Roma. Também no século IX,  após a descoberta da tumba de 

Santiago de Compostela, tiveram início as peregrinações dos chamados jacobitas ou 

jacobeus. Ressalta-se, que tais peregrinações, ora eram feitas por mar, ora eram 

feitas por terra (Barretto, 1997, p.46). 

                As cruzadas, organizadas para recuperar o Santo Sepulcro, colocaram nos 

caminhos da Europa muitos viajantes, entre peregrinos, soldados e mercadores, o 

que propiciou a transformação das pousadas (antes caridosas) em atividades 

lucrativas com a criação, em 1282, do primeiro grêmio dos proprietários de 

pousadas, em Florência(sic), que influenciou rapidamente todo sistema de 

hospedagem da Itália. Também nessa época começou o intercâmbio de professores 

e alunos entre as universidades européias (Barretto, 1997). 

         No século XVI, começou a haver um incremento nas viagens particulares 

(não-oficiais) .  

             Esse primeiro turismo é diferente do turismo que conhecemos atualmente, 

que surge com a modernidade, depois da Revolução Industrial, com as relações de 

produção atualmente praticadas (Barretto, 1997). 

             Na verdade,  não havia um turismo propriamente dito, mas sim tour , viagens 

de ida e volta realizadas pela classe privilegiada, ou seja , uma minoria rica (elite). 

           A idéia era de que os jovens − aqueles que iriam exercer cargos nas classes 

dirigente, civil ou militar − adquirissem experiência de vida, firmeza de caráter e 
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preparação para guerra. A diversão não era a motivação fundamental, nem também 

a arte, mas sim a aventura (Barretto, 1997). 

           O comércio passava por um período de expansão e, no século XVI, surgiu o 

primeiro hotel do mundo, no Cairo, capital do Egito, denominado de Wekalet-Al-

Ghury, para atender mercadores. Na Itália apareceram as primeiras carruagens. 

           No século XVII, identifica-se uma considerável melhoria nos transporte; 

inventaram-se a Belina, uma carruagem de duas poltronas e a diligência, mas ainda 

eram serviços esporádicos, rudimentares e lentos. As primeiras linhas de diligências 

foram Frankfurt a Paris e de Londres a Oxford, levando, cada viagem, seis dias.      

           O século XVIII identifica-se como a etapa do turismo romântico, quando as 

pessoas passaram a apreciar o ar, as montanhas, a natureza. Antes do movimento 

romântico, ninguém olhava para os Alpes como algo belo; depois a Suíça 

transformou-se na maior atração da Europa, especialmente quando os irmãos Lunn 

introduziram a prática do esqui naquele país (Barretto, 1997).  

             Até o século XIX, segundo Barretto (1997, p.51), a natureza era vista como 

um desafio, depois da industrialização começou a ser vista como algo a ser 

preservado e desfrutado. 

             O turismo, na forma dos dias atuais,  não foi um fato isolado; ele  sempre 

esteve ligado ao modo de produção e ao desenvolvimento tecnológico; o modo de 

produção determina quem viaja, e o desenvolvimento tecnológico, como fazê-lo 

(Barretto, 1997). 

              O turismo moderno, portanto tem a sua origem com Thomas Cook, na 

Inglaterra. Thomas Cook,  andara 15 milhas para um encontro com uma liga contra o 

alcoolismo em Leicester. Para um outro encontro, dessa vez em Loughborough 

ocorreu-lhe a idéia de alugar um trem para levar todos os colegas. Juntou 570 
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pessoas, comprou e revendeu bilhetes, configurando a primeira viagem agenciada. 

Mas tarde, em 1846, realizou viagem similar de Londres a Glasgow (Escócia) com 

800 pessoas, utilizando desta feita, guias turísticos. Era o início do turismo coletivo. 

Em 1865, Cook também fazia reservas de hotéis e editava um guia denominado de 

“Conselhos de Cook para excursionistas e turista” . As inovações de Thomas Cook, 

com certeza, marcaram o turismo na era industrial, no aspecto comercial (Barreto, 

1997).       

             Os fatores que contribuíram para o desenvolvimento do turismo do século 

XIX foram: segurança, salubridade e alfabetização crescente. A segurança foi 

propiciada pelo estabelecimento de polícia regular; e a salubridade, pelo tratamento 

das águas e instalação de esgotos em várias cidades européias, diminuindo o risco 

de doenças infecto-contagiosas como o cólera e o tifo. O elevado índice de 

alfabetização  levou o povo à leitura de jornais que, informando, estimulavam o 

desejo de viajar (Barretto, 1997).      

               A Primeira Guerra Mundial demonstrou a importância do automóvel, e tanto 

que os anos compreendidos entre 1920 e 1940 foram considerados como a era dos 

automóveis e do transporte terrestre em geral. 

             As mudanças na legislação trabalhista, com o advento das férias 

remuneradas, passaram a ser uma realidade para uma grande parte da população 

européia, permitindo que as classes mais baixas da população começassem a viajar. 

Concomitante,  começou-se a implantar o sistema de crediário, o qual facilitou 

sobremaneira o financiamento das viagens de férias (Barretto, 1997) . 

            Após a 2a. Guerra Mundial, inicia-se uma nova fase do turismo, a do turismo 

contemporâneo que vai de 1945 a 1990. Começa também a era do avião, cria-se a 
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IATA (International Air of Transport Association), fruto da eficiência do transporte 

aéreo, constatada no conflito supramencionado. 

            De acordo com Harvey (1989, p.137), a internacionalização da economia no 

mundo ocidental, através dos investimentos realizados pelos EUA na Europa 

arrasada, incrementou uma série de atividades internacionais, dentre elas, o sistema 

financeiro e o turismo. 

           Por volta de 1960, começaram a existir as primeiras operadoras turísticas, 

que ofereciam pacotes partindo do norte da Europa, Escandinávia, Alemanha 

Ocidental e Reino Unido para as costas do Mediterrâneo (Barretto, 1997). 

          A Hotelaria passa por modificações. Constroem-se hotéis com 

estacionamentos, a princípio na beira das estradas,  motéis (estrutura horizontal) e 

motors-hotels (estrutura vertical).    

          A partir da década de 1970, começou, no primeiro mundo, a preocupação com 

o meio ambiente . Os americanos partiram na frente, pois perceberam que o 

descuido com os recursos naturais poderia causar prejuízos significativos no 

segmento turístico (Barretto, 1997). 

           Para Lickorish (2000), a história do turismo se desenvolveu em quatro etapas: 

   a) Turismo pré-historico – que vai da era medieval ao início do século XVII; 

b) Transporte  - a era das ferrovias representou o segundo estágio, quando   

os trens  e navios a vapor transformaram as oportunidades de viagens;    

d) O período entre guerras – representando a era dos automóveis, na qual 

foram lançadas novidades tais como férias remuneradas, atividades 

especiais como campings, trailers, difusão de alberques, transporte 

barato e turismo com ônibus fretados; 
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e) A decolagem do turismo – a partir de 1945, ou seja, dos anos pós-guerra 

até o presente momento, foi a era caracterizada pela revolução 

tecnológica, pelas  mudanças e o conseqüente desenvolvimento 

industrial em massa. 

           

2.1.3  Aspectos Sócio-econômicos  
                

              O turismo emergiu como um dos principais setores sócio-econômicos 

mundiais, e sua sólida expansão chegou a um índice médio de cerca de 4% a 5% na 

segunda metade do século XX. A combinação do turismo doméstico com o 

internacional é agora apontada como o “maior setor” do mundo (OMT, 2003, p.18).  

              Segundo Cobra (2001, p. 26),   a industria do turismo movimenta,  em 

média,  cerca de 4,5 trilhões de dólares por ano no mundo inteiro, e gera cerca de 

192 milhões de empregos, o que representa 10,6% da força de trabalho mundial, 

sendo considerado,  para muitos países, a saída estratégica para obtenção de 

recursos  e para equilibrarem as suas contas nacionais, ou seja , os seus balanços 

de pagamentos. 

              O turismo mundial registrou 2,4% em 1998, em relação a 1997, apesar da 

crise asiática. De acordo com Naisbitt (1994), 10,2% do PNB é gerado pelo turismo. 

A França mantém há anos o primeiro lugar em número de turistas estrangeiros     

(70 milhões), seguida pela Espanha e pelos Estados Unidos. O Brasil ocupou a     

39a posição entre os destinos mais procurados e registrou um aumento de 10% em 

1998. 

             Portugal e Espanha são dois exemplos para América Latina. No caso de  

Portugal um país com uma área de 91.985 Km2 e uma população de 10 milhões de 

habitantes, movimentou em 1998 um PIB de US$ 10.773, o que significou um 
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crescimento de 4,2% em relação a 1997. No ranking mundial do turismo, Portugal é 

o 15o país visitado e tem recebido atualmente 12 milhões de turistas, o equivalente a 

2,4 vezes mais que o Brasil. Com uma taxa de desemprego 6,3 % e um déficit 

público de 2,6 % em relação ao PIB de 1998, Portugal vem experimentando um 

acentuado crescimento no setor turístico (Cobra, 2001, p.31) . 

           A Espanha, por sua vez, recebe cerca  de 48 milhões de turistas, a segunda 

maior quantidade de pessoas por ano, só perdendo para os Estados Unidos. A sua 

área territorial é de 505.954 Km2, com uma população de 39,8 milhões  de 

habitantes. Movimentou, em 1998, um PIB de US$ 7.342.000.000. Sendo um grande  

centro cultural e histórico europeu, a Espanha tem no turismo uma fonte de 

importantes divisas.     

             O Brasil recebe apenas 0,7 % do turismo mundial, liderado pela França. 

Portanto, deve-se deixar de ver o turismo como uma atividade meramente incidental, 

mas precisa-se visualizá-lo como uma oportunidade real de negócios, que permitirá, 

segundo Cobra (2001, p.32),  gerar empregos e renda , tornando-se uma fonte 

permanente de geração de divisas.    

             O setor de turismo empregou, em 1999, cerca de 5,8 milhões de 

trabalhadores direta e indiretamente, ou seja, 9% da PEA do país, de acordo com a 

Federação Nacional de Hotéis, Restaurante, Bares e Similares (Cobra, 2001, p.26). 

             Até o ano de 2020, a Organização Mundial do Turismo (OMT) calcula  que 

haja cerca de 1,6 bilhão de chegadas de turistas internacionais e que a receita 

turística  atinja 2 trilhões de dólares. Estima-se que o turismo doméstico seja cerca 

de dez vezes maior que o turismo internacional em nível global. Tanto o turismo 

internacional quanto o turismo doméstico expandem-se rapidamente nos países 
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periféricos, à medida que estes implantam os seus setores turísticos e se tornam 

mais prósperos (OMT, 2003, p.17). 

             De acordo com a OMT (2003, p.18), o planejamento do turismo é executado 

em vários níveis − internacional, nacional e regional ao nível local ou da 

comunidade. O planejamento do turismo deve estar integrado em todos esses 

níveis.      

               O Gráfico 2.1.3(1) – mostra o crescimento das chegadas de turistas 

internacionais por regiões, no período compreendido entre 1995 a 2020.   

                   Gráfico 2.1.3(1) –  Crescimento das Chegadas de Turistas por Regiões 
                                                         Período 1995-2020 

Taxa de Crescimento Anual (%) 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
    

  Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003, p. 18). 

 

 

                   O turismo já é uma importante atividade em muitos países de grande 

extensão territorial, chegando a contribuir com 5% a 10% do PIB nacional. Em 

alguns países de pequeno porte, especialmente muitas ilhas-nações da região do 

Caribe, do Mediterrâneo, do Pacífico e do Índico, o turismo representa 20% a 25%  

do PIB. Em muitos lugares onde o turismo é ainda um setor menor, sua expansão 

dá-se em ritmo acelerado, o que o levará a ser mais importante no futuro. Entretanto, 

como demonstra o gráfico 2.1.3(2) , a maior parte das regiões do globo, assim como 

muitos países e muitas áreas dentro de países ainda nem sequer se deram conta do 

seu potencial de desenvolvimento turístico. 
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                              Gráfico 2.1.3(2) – Chegada de Turistas Internacionais por Região 
     Previsão 2010-2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonte:   Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003, p. 19) 

 

 

           Os países industrializados ou mais desenvolvidos, receberam, 

aproximadamente, 56% das chegadas de turistas internacionais em 1997; e os 

países em desenvolvimento e os da Europa Central e Oriental receberam o 

percentual restante. Porém, como mostra o Quadro 2.1.3(1) - respectivamente  – os 

países em desenvolvimento vêm mudando este panorama, pois, os mesmos passam 

a receber uma fatia cada vez maior do número de turistas internacionais : 
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Quadro 2.1.3(1) – Chegada de Turistas em países industrializados  
e em desenvolvimento 

Período 1990-1997 
 

Agrupamento de 
Países 

Chegadas de Turistas 
(000) 

% 
De Mudança 

Fatia de 
Mercado 

Total do % 
Mundial 

 
Total Mundial 

1990 
457.647 

1996 
594.827 

1997 
612.835 

97/96 
3,03 

97/90 
4,26 

1990 
100,0 

1997 
100,0 

Países 
Industrializados 

 
283.823 

 
331.473 

 
347.075 

 
4,71 

 
2,92 

 
62,02 

 
56,63 

Países em 
Desenvolvimento 

 
130.015 

 
182.578 

 
187.390 

 
2,64 

 
5,36 

 
28,41 

 
30,58 

Europa 
Central/Oriental 

 
43.809 

 
80.776 

 
78.370 

 
-2,98 

 
8,66 

 
9,57 

 
12,79 

Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003, p. 20).  
             

             Para Lickorish (2000), em muitos países em desenvolvimento, considerados 

os mais pobres, o turismo representa uma importante fonte de divisas e um grande 

trunfo para o processo de desenvolvimento. Diante dessa constatação, que não 

apenas envolve o aspecto econômico, mas também o político, esses países  utilizam 

o turismo como uma estratégia de agregar valor ao processo de desenvolvimento, 

uma vez que: 

• O turismo é historicamente um setor de crescimento; 

• Os países que geram grandes fluxos turísticos são os desenvolvidos; 

• Como atividade exportável, o turismo tem grande vantagem sobre outras 

formas de exportação – não enfrenta barreiras tarifárias nem de quotas; 

• O turismo tende a ser uma atividade altamente geradora de empregos; 

• Muitos países em desenvolvimento estão localizados em zonas tropicais 

ou semi-tropicais e podem atrair turistas devido à qualidade da infra-

estrutura natural, como clima, praias, paisagem, etc; 

• A atividade turística possibilita um país a refletir suas tradições, criando 

assim, uma indústria do turismo que reflita padrões locais; 
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             Os principais impactos econômicos do turismo se relacionam aos ganhos de 

câmbio exterior, às contribuições feitas às receitas do governo, à geração de 

emprego e renda, e ao estímulo ao desenvolvimento regional. (Lickorish, 2000). 

             O turismo é constituído por um conjunto de prestadores de serviços, cujo 

faturamento anual possui grande impacto na economia mundial. O seu faturamento 

anual atinge a casa dos 3,5 trilhões de dólares (Ignarra, 2003, p.146).  

           De acordo com a OMT, o faturamento do setor turístico no mundo atingiu, em 

1999, cerca de US$ 455.440.000, representando um crescimento de 28,7% no 

período compreendido entre 1994/1999, conforme Quadro 2.1.3(2), abaixo (Ignarra, 

2003, p.146): 

Quadro 2.1.3(2) – Faturamento de Setor Turístico no Mundo em 1999  
e Crescimento do Setor Turístico no período 1994-1999 

Regiões  Chegadas 
(milhares) 

Crescimento 
99/94 em % 

Receitas 
(milhões US$) 

Crescimento 
99/94 em % 

Mundo 656.900 19,3 455.440 28,7 

Europa 385.900 16,4 232.100 29,6 

Américas 126.700 19,1 124.900 31,12 

Leste da Ásia/Pacífico 93.700 22,0 72.800 14,18 

África 27.300 42,9 10.900 60,3 

Oriente Médio 18.000 42,9 10.200 59,4 

Sul da Ásia 5.400 38,5 4.500 45,2 

   Fonte: Organização Mundial de Turismo,  apud  Ignarra, Luiz Renato. Fundamentos do Turismo. São Paulo:    

Thompson, 2003, p. 146. 

 

                Além da participação do PIB, o turismo é grande gerador de empregos. No 

mundo, estima-se que, em cada 11 trabalhadores, um está empregado no setor de viagens 

e turismo, conforme o quadro 2.1.3(3) abaixo: 

 
 Quadro 2.1.3(3) – Nível de emprego gerado pelo segmento turístico no Mundo e no 

Brasil (milhões de empregos) 
Período 1990-2001 

 Anos 1990 1992 1995 1996 2001 

Mundo 186 192 212 255 320 

Brasil 5,7 5,6 6,0 7,8 10,3 
    Fonte: WTTC apud   Ignarra, Luiz Renato. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Thompson, 2003, p. 146. 
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2.1.4 Turismo no Brasil 
 

              A atividade turística é uma das mais dinâmicas do mundo, apresentando os 

maiores níveis de crescimento, frente às exportações de petróleo, veículos 

automotores e equipamentos eletrônicos  (Loyo, 2001, p.133). 

              Estatísticas recentes comprovam as afirmativas de Loyo. Segundo 

pesquisas desenvolvidas pelo SECEX-MDIC-EMBRATUR (1995-2002) o produto 

turismo figura dentre os principais produtos de exportação do Brasil, desde o ano de 

1994, conforme  se pode constatar no Quadro abaixo:  

 
                  Quadro 2.1.4(1) –   Principais produtos de exportação do Brasil   
                                                               Período 1994-2002 

Anos / Classificação no ranking brasileiro 
 

Principais Produtos   

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Café 2 4 4 2      
Farelo de soja 3 3 1 3 3 4 4  2 2 
Material de Transportes e 
Componentes 

    1 1 1 1 1 

Materiais elétricos e 
eletrônicos 

         

Minério de Ferro 1 1 2 1      
Minérios metalúrgicos             6 (*)
Petróleo e derivados         3 
Produtos Metalúrgicos      2  2 3 4 
Produtos químicos      2   5 
Turismo 4 2 3 4 4 3 3 4 6 (*) 

       Fonte: SECEX/MDIC-EMBRATUR : Anuários Estatísticos: Brasília, 1994-2002.  
                 (*) – 6O. lugar no raking brasileiro, no ano de 2002. 
       
             Nota-se que a atividade turística sempre esteve em destaque no cenário 

sócio-econômico-brasileiro, apresentando-se sempre entre os quatro primeiros 

produtos na pauta de exportação durante 8 anos consecutivos, só deixando de 

constar dessa estatística no ano de 2002; mesmo assim, alçando o 6o lugar, junto 

com os minérios metalúrgicos, informações estas que vêm ao encontro às 

afirmativas feitas por Loyo (2001). 

             Segundo (Barros, 2004), em recente matéria publicada no Caderno de 

Economia  do Jornal do Commercio:   
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“O ministro Walfrido Mares Guia fará uma apresentação hoje, na reunião 
do conselho político do governo, sobre os resultados do turismo. Ele dirá 
que, com uma receita de US$ 1,38 bilhão no primeiro semestre de 2004, 
o setor é o terceiro na pauta das exportações. Só perde para soja (1,98 
bilhão) e minério de ferro (US$ 1,68 bilhão),  comprovando cada vez 
mais que a hipótese do turismo como alavanca do desenvolvimento 
econômico e social é uma realidade”.    
 
 
 

            A política brasileira e regional para regulamentação do turismo, inicia-se na 

década  1960, através da criação do Conselho Nacional do Turismo (CNTur), da 

Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR) e do Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR). 

            Muito embora a criação dos órgãos, CNTur, FUNGETUR e EMBRATUR 

tenham se dado na década de 60, as iniciativas governamentais em prol do 

desenvolvimento de políticas públicas que valorizem o segmento turístico  remontam 

aos anos 1930, de acordo com Midlin (1997) e Araújo (2000).       

             Tanto Midlin (1997) como Araújo (2000)  descrevem com propriedade as 

fases vivenciadas pelos governos brasileiros  quando do processo de planejamento, 

ideologias, concepções, período a período. Ou seja, entre 1944-1945, há o relatório 

Simonsen; 1942-1943, a missão Abbink; 1951-1953, a comissão mista Brasil-EUA;  

em 1948, temos o plano Salte; de 1956-1961, o plano de metas; de 1963-1965, o 

plano trienal de desenvolvimento econômico e social; entre 1964-1966, o PAEG – 

Plano de Ação Econômica do Governo e entre 1968-1970, o plano estratégico de 

desenvolvimento, culminam nos anos 1990, num período caracterizado por enormes 

transformações mundiais influenciando de forma decisiva o ambiente econômico 

brasileiro .  

           Para Ferraz (1992),  a primeira atividade turística legalmente constituída deu-

se no Brasil, em razão do Decreto-Lei  n° 406, de 4 de maio de 1938, que 

estabelecia, em seu artigo 59, regras sobre a venda de passagens para viagens 
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aéreas, marítimas e terrestres, estabelecendo que as mesmas só poderiam ser 

comercializadas pelas respectivas companhias, amadores, agentes, consignatários e 

pelas agências autorizadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio  -  na 

forma da lei.    

            A Companhia Brasileira de Turismo - COMBRATUR -  funcionou até 1962, 

porém, durante os anos que esteve em funcionamento contribuiu, sobremaneira, de 

forma decisiva, para a melhoria da infra-estrutura turística, priorizando os meios de 

hospedagem, além de promover a criação de uma certa integração com a base                 

política denominada  município, o qual também teve um papel preponderante no 

processo e na defesa do meio ambiente (Ferraz, 1992).  

           Foram muitas as dificuldades e as mudanças decorrentes de se tentar 

estabelecer uma política de turismo que estimulasse o poder público e a iniciativa 

privada; muito embora,  em 1967, tenha se estabelecido uma Política Nacional de 

Turismo, por meio do decreto-lei de n° 60.224 de 16 de fevereiro. Mesmo assim, só 

nos meados da década de 1990, com o governo Collor, o turismo passou a ser 

prioridade, conforme registra Castilho (1999). 

           Em 1992, a EMBRATUR implanta o Plano Nacional de Turismo- PLANTUR, 

principal instrumento da política nacional de turismo. Nessa mesma época elabora-

se o Programa Nacional de Turismo – PRODETUR, visando à regionalização da 

política nacional de turismo (Castilho, 1999). 

           A Política Nacional do Turismo – PNT, desenvolvida em conjunto com o MICT 

– Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e a EMBRATUR, era composta por um 

conjunto de diretrizes, objetivos e estratégias de ações formuladas que deveria ser 

executado pelo Estado e fiscalizado pelo MICT e pela EMBRATUR,  
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respectivamente, visando especificamente à geração de renda, de  emprego e o 

conseqüente desenvolvimento econômico e social do país. 

          O PNT possuía 25 programas que congregavam as ações direcionadas ao 

turismo e as diretrizes para o período de 1996-1999.  

          Além do PNT, as ações governamentais eram orientadas por planos, 

programas e projetos , dentre estes podem-se destacar os Programas de Governo 

denominados  Brasil em Ação (1996-1999)  e o Avança Brasil (2000-2003), ambos 

desenvolvidos no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, nos quais o 

turismo é visto não apenas como fonte geradora de renda e emprego, mas também 

como uma possibilidade de alavancar a mobilidade social  dos agentes envolvidos. 

          Surge a preocupação com os problemas sociais brasileiros, inclusive os de 

ordem ambiental. Esta preocupação que é identificada claramente na Orientação 

Estratégica do Governo gira em torno de quatro grandes diretrizes:  

a) Consolidar a estabilidade econômica com o crescimento sustentado; 

b) Promover o desenvolvimento sustentável focalizado para geração de 

empregos e renda; 

c) Combater a  pobreza,  promover a cidadania e a inclusão social;  

d) Consolidar a democracia e a defesa dos direitos humanos. (Melo e  Silva, 

2001) .  

           Segundo Cruz (2000), o Programa de Desenvolvimento do Turismo 

PRODETUR representa uma síntese organizada e amadurecida do PNT (1996-

1999), que foi enxugado e reduzido a 11 programas. 

            O PRODETUR/NE, Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste, 

é um dos quatro programas (os outros são PRODETUR Sul, Sudeste e ainda o 

Programa de Turismo no Coração do Brasil) desenvolvidos pelo governo com 
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objetivo de incentivar o turismo em regiões  específicas do Brasil. O mesmo é 

resultado de uma parceria entre o Governo Federal e os Governadores dos Estados 

do Nordeste, a ADENE- Agencia de Desenvolvimento do Nordeste e o Banco do 

Nordeste.do Brasil – BNB, a Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, CTI/NE, 

municípios e organismos internacionais e a Iniciativa Privada.   

            Operacionalmente o PRODETUR está subordinado a três esferas gestoras; 

em âmbito nacional: a EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo); em âmbito 

regional: a ADENE (Agência de Desenvolvimento do Nordeste) e o BNB (Banco do 

Nordeste do Brasil (Cruz, 2000). 

            O programa se divide em cinco sub-programas: político-institucional, gestão 

infra-estrutura, equipamentos e serviços, promoção e divulgação, pólos e corredores 

turísticos (Cruz, 2000). 

            O PRODETUR/NE reúne aproximadamente 500 projetos e dispõe de        

US$ 800 milhões para aplicações. Destes, 400 milhões são provenientes do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do agente repassador, o BNB.  

Os contratos do BID e o BNB foram firmados em 1994, pelo prazo de 25 anos. O 

PRODETUR está dividido em duas etapas: 

 

             1a. Etapa: PRODETUR/NE I : 

             Período de 1996-1999, com investimentos na ordem de 670, 5 milhões, já 

revertidos em 8 aeroportos, 46 trechos rodoviários, ou , 612 Km de estradas, 34 

projetos de saneamento, preservação e recuperação de patrimônio, sendo 146.032 

metros quadrados. Os mesmos distribuídos da seguinte forma:  12%, 80 milhões, em 

transportes; 24%, ou 160 milhões, em saneamento;   30% ou 202 milhões, em outros 

investimentos e 34%, ou 228 milhões, em aeroportos (Mello e Silva, 2001). 
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            2a. etapa: PRODETUR/NE II: 

           Previstos 600 milhões para financiamento de novas obras de infra-estrutura, 

saneamento básico, recuperação do patrimônio histórico e conservação do meio 

ambiente e ainda para capacitação de agentes nos pólos turísticos que permitirão a 

realização de projetos de infra-estrutura, saneamento e recuperação de patrimônios 

artístico e cultural, com recursos da União. 

           “Com 1,34 bilhões de dólares investidos na região Nordeste do Brasil e quase 

a sua totalidade no litoral, ratificando-se o pensamento geral de que o nordeste 

brasileiro é sol, mar e lazer” (Melo e Silva, 2001, p.27). 

           As metas globais do PRODETUR/NE e seu acompanhamento constam da 

Tabela 2.1.4(1) a seguir: 

Tabela 2.1.4(1) – Metas Globais do PRODETUR/NE 
Descrição Unidade 

De 
Medida  

Metas 
Globais 

Realizado 
(até03/99) 

Execução 
(%) 

Empregos Diretos Unidade 1,687.000 806.666 47,8 
Empregos Indiretos Unidade 2183.000 1.046424 47,9 
Esgoto sanitário e abastecimento Mil hab. 681,2 462,2 67,9 
Implantação de rodovias Km 625,3 554,8 88,7 
Recuperação do Patrimônio Histórico M2 166.213,4 144.530,4 87,0 
Preservação do meio ambiente ha 24.679 20.549 83,3 
Ampliação/modernização aeroportos % 100,0 56,1 56,1 
Estrutura/capacitação órgãos  governo Projeto 172 69 40,1 

   Fonte: BNB, Março/1999.  

 

            O PNT  2003-2007, criado no governo  do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, possui os seguintes vetores:  

a) Redução das desigualdades  regionais e sociais; 

b) Geração e distribuição de renda 

c) Geração de emprego e ocupação; 

d) Equilíbrio do Balanço de Pagamentos. 
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           O  referido programa ainda contempla cinco pressupostos:         

a) Ética e sustentabilidade 

b) Humana 

c) Ecológica 

d) Econômica  

 

 

2.1.5 Turismo em Pernambuco   

              O Nordeste é uma região muito carente de oportunidades econômicas, mas 

sempre teve no turismo uma das suas potencialidades, o que há pouco tempo atrás 

não era encarada com seriedade e responsabilidade necessárias pelos seus 

dirigentes , de uma maneira geral , segundo Loyo (2001, 133). 

              A economia de Pernambuco precisa crescer a taxas mais altas para gerar 

uma oferta de emprego e renda, suficientes à absorção do estoque de 

desempregados e de novos contingentes de trabalhadores, que estão entrando no 

mercado de trabalho a cada ano. No entanto, para o desenvolvimento sustentável do 

Estado, mais importante do que o ritmo de crescimento da economia será a natureza 

deste crescimento e a forma como se distribuem os seus benefícios no conjunto da 

sociedade (CONDEPE, 1995). 

 Pernambuco possui uma boa base de recursos humanos qualificados e 

massa crítica localizada em segmentos específicos do conhecimento e das 

tecnologias, além de uma grande tradição técnico-científica que se propaga das 

universidades e centros de pesquisa e treinamento. Esta capacidade dos recursos 

humanos de Pernambuco se manifesta, também, na riqueza e criatividade cultural 

da população, que se expressa nas diferentes iniciativas de base local em todo o 
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Estado e constituem elemento importante para a produção cultural e 

desenvolvimento do Turismo (CONDEPE, 1995). 

 Por outro lado, apesar de uma relativa limitação de recursos naturais, 

Pernambuco conta com a disponibilidade de alguns deles, tais como: suas bacias 

hidrográficas; os microclimas; a beleza e o clima litorâneo; os recursos energéticos e 

recursos minerais, como gipsita, granitos e mármore (CONDEPE, 1995). 

 Existem oportunidades e potencialidades dignas de registro na sociedade e 

no Setor Público de Pernambuco, a exemplo das manifestações culturais expressas 

em eventos ao longo de todo o ano, que dão a dimensão de sua importância para o 

desenvolvimento do Estado. Um desenvolvimento que se funda, respeita e se 

alimenta das raízes culturais pernambucanas (CONDEPE, 1995).  

 O ambiente internacional está impregnado de mudanças importantes, as 

quais são portadoras de inúmeras tendências, a exemplo da globalização, da 

reestruturação produtiva, da financeirização da riqueza, da revolução científico-

tecnológica,  da organização de grandes blocos de mercado, da crescente 

importância do conhecimento, da informação e da capacitação dos recursos 

humanos. O ambiente geopolítico também se reestrutura com o término da Guerra 

Fria. Essas mudanças já exercem influência no ambiente econômico, cultural, social 

e político do Brasil (CONDEPE, 1995). 

 Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável esta tendência é 

interessante, principalmente, porque a consciência ecológica também tende a 

aumentar no futuro próximo (CONDEPE, 1995).  

Ao mesmo tempo, prevê-se um crescente espaço de tempo livre para o 

segmento mais rico da população mundial, hipótese sobre a qual se fundam os 

analistas do mercado de turismo ao supor um excelente desempenho para essa 
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atividade nos próximos anos. A dotação de recursos naturais e a grande 

potencialidade da produção cultural e artesanal de Pernambuco habilitam-no a tirar 

partido positivo desta oportunidade (CONDEPE, 1995). 

A cidadania é entendida, no contexto da estratégia de desenvolvimento 

sustentável, como a apropriação de todos os direitos fundamentais: civis, políticos, 

culturais, sociais e econômicos (CONDEPE, 1995). 

A face mais visível da cidadania é a qualidade de vida, expressa pela 

inserção em condições satisfatórias no mercado de trabalho, pela oportunidade de 

usufruir bens culturais, pelo acesso aos serviços sociais e por dispor de um bom 

estado de saúde e de um elevado sentimento de segurança e de auto-estima 

(CONDEPE, 1995). 

A viabilização do processo de construção de cidadania baseia-se, por 

exemplo, na parceria do governo com a sociedade (comunidade, organizações não 

governamentais, empresários, movimentos religiosos, etc.) e nas diferentes 

instâncias de governo (federal, estadual e municipal) em programas e projetos nas 

diversas áreas sociais; na municipalização dos serviços públicos, com destaque para 

a cooperação técnica e assistência às prefeituras; no inventário do patrimônio 

histórico, ambiental, cultural e turístico por município, de forma a identificar as 

potencialidades e peculiaridades (CONDEPE, 1995).     

 O vetor Desenvolvimento de Base Local deve ser implementado sob a ótica 

de uma forte descentralização e municipalização das ações e iniciativas públicas, 

articulando e integrando os instrumentos estaduais e municipais (mas também 

federais, quando for o caso) em torno das atividades e produtos com potencialidade 

em cada região ou município do Estado (CONDEPE, 1995). 
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 Para Beltrão (2001), Pernambuco continua sendo o estado tradicional do 

turismo na região nordeste do Brasil,  e vem, cada vez mais, se desenvolvendo para 

competir no mercado nacional, a exemplo do pólo cultural do bairro do Recife e 

inúmeros investimentos em serviços e cultura. No interior do estado destacam-se 

diversas opções de festas folclóricas, a exemplo do São João na cidade de Caruaru, 

encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, Festival de Inverno de 

Garanhuns e a Missa do Vaqueiro no município de Serrita, situado entre o Agreste e 

o Sertão pernambucano. 

               Para Melo & Souza (1997) Pernambuco dispõe de diversas opções de 

turismo, desde o sertão (com a sua paisagem característica) às serras de clima 

ameno e ao litoral (com as suas águas mornas e mansas).                 

               Pernambuco é um estado de diversificadas atrações naturais, culturais, 

históricas, unidas ao estado de espírito de um povo alegre, criativo, acolhedor e 

hospitaleiro (Loyo,2001). 

               Por sua privilegiada posição geográfica com relação a diversos países, 

Pernambuco tem em sua capital – Recife – um dos principais portões de entrada do 

turismo internacional no Nordeste brasileiro(Loyo,2001). 

               Estado de configuração alongada no sentido leste/oeste, apresenta três 

regiões fisiográficas bem definidas; o litoral-mata, o agreste e o sertão. Todas 

oferecendo um significativo número de atrativos turísticos (Loyo,2001). 

             Com clima tropical e verão o ano inteiro, Pernambuco ostenta uma rica 

paisagem litorânea de 185 quilômetros de praias paradisíacas de águas mornas, 

com piscinas naturais formadas pelos arrecifes, além de ilhas, bancos de areia, 

baías, enseadas, coqueirais, e tantos outros atrativos naturais, varridos pela brisa 

constante e suave vinda de um mar, ora azul-turquesa, ora verde-esmeralda, com a 
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deliciosa temperatura de 26 graus centígrados. Praias delineadas por areias 

brancas, suaves e macias, deixando o turista relaxado pela beleza da mais pura 

paisagem tropical e energizado com os sabores da variada culinária pernambucana 

refrescada pela doce e saudável água-de-coco gelada (Loyo,2001). 

 São praias que oferecem uma enorme multiplicidade de aspectos para o 

lazer do turista, reunindo os mais variados tipos de pesca, mergulhos submarinos, 

esportes náuticos, passeios de barco ou jangada (Loyo,2001). 

 A 510 quilômetros do Recife (apenas 50 minutos de vôo), em meio ao 

profundo azul do Oceano Atlântico, está o Arquipélago de Fernando de Noronha, 

parte integrante do estado de Pernambuco, formado por 21 ilhas. Noronha é, acima 

de tudo, paisagem natural, santuário ecológico, marco zero da poluição ambiental, 

cercado de águas límpidas que chegam a apresentar 40 metros de visibilidade, um 

mundo de corais, mirantes, piscinas naturais nas rochas de origem vulcânica, peixes 

multicores, reduto de espécies únicas da fauna e flora do planeta; é área de 

preservação ambiental obrigatória. Vale ressaltar a beleza do balé dos golfinhos 

rotadores, a leveza das grandes tartarugas marinhas, o fulgor de seus pássaros, 

seus dias ensolarados e noites estreladas de puro romantismo (Loyo,2001). 

 Fernando de Noronha vem, ano após ano, melhorando sua infra-estrutura 

receptiva e já é grife nacional e internacional do turismo ecológico(Loyo,2001). 

 Mas nem só de praia vive o homem e Pernambuco ainda tem muito a 

oferecer, com os seus inúmeros atrativos históricos, afinal, sua própria história está 

intimamente atrelada à História do Brasil (Loyo,2001). 

 A história registra que Pernambuco foi um dos pontos mais tocados no Novo 

Mundo por portugueses, espanhóis, holandeses e franceses. Nas várias   

construções – casas, fortes, igrejas, praças, ruas, monumentos e detalhes das 
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cidades como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho,  

Igarassu, Itamaracá e Goiana – é possível experimentar as sensações de uma volta 

ao passado. Um harmonioso misto de passado e presente desfila aos olhos dos 

visitantes (Loyo,2001). 

 A riqueza cultural deixada pela mescla étnica formada pelo encontro das 

culturas européia, africana e ameríndia torna Pernambuco um encontro inesquecível 

com cultura plural de múltiplas tendências e de singular diferencial competitivo para 

o desenvolvimento do turismo (Loyo,2001). 

 Todo este traçado histórico/cultural reserva a Pernambuco uma das mais 

ricas, atraentes e expressivas manifestações humanas em forma de folclore e 

cultura popular do Brasil (Loyo,2001). 

 Não é à toa que o movimento cultural de Pernambuco é um dos mais 

atraentes do país. Seu cenário revela tendências, as mais variadas, fazendo brotar 

em cada pernambucano seu potencial criativo. Pintores, escultores, artesãos, 

poetas, romancistas e teatrólogos produzem as mais belas manifestações artísticas 

e culturais (Loyo,2001). 

 As festas pernambucanas são muitas - Carnaval, São João, Semana Santa, 

Circuito de Vaquejada, Festival de Inverno, Circuito do Frio - dentre tantas outras, 

acontecem quase diariamente, prolongam-se pelas madrugadas, comprovando que 

este é o  “Estado da Felicidade”.  São festas folclóricas, populares, cívicas, artísticas 

e  religiosas (algumas até improvisadas), pois o que não falta ao pernambucano é o 

espírito de descontração e alegria (Loyo,2001). 

 No criativo mundo do artesanato, o homem pernambucano usa sua 

criatividade de várias formas, unindo sons, cantos, movimentos, cores, alegria, 

multiplicidade de expressões – principalmente nos trabalhos realizados em palha, 
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couro, corda, fibra, metal, ferro, flandre, chifre, fio, concha, osso, pedra, tecido, 

madeira, barro, cerâmica, vidro – nada se descarta para a força criadora dos nossos 

artistas (Loyo,2001). 

 A cidade de Caruaru, neste particular, destaca-se como o “Maior Centro de 

Arte Figurativa das Américas”, conforme título outorgado pela UNESCO, pela 

diversificada arte de moldar o barro, eternizando os bonecos do Mestre Vitalino 

(Loyo,2001). 

              O município de Gravatá,  no Estado de Pernambuco, é uma referência do 

sucesso do turismo local. Com  pouco mais de 60.000 habitantes, o município tem 

se destacado como uma das localidades que mais crescem no Estado de 

Pernambuco. Com um ambiente favorável para as práticas de ecoturismo, 

adventurismo, do turismo rural, aliado ao rural não agrícola, próprio dos municípios 

que desenvolveram atividades pluriativas e empreendedoras , como é o caso do 

município, que emprega grande parte da população residente em atividades não-

agrícolas, tais como: indústria moveleira, artesanato, criação de cavalos de raça, 

rede hoteleira. É mais uma  passagem obrigatória o Circuito do Frio, que acontece 

no mês de Julho (Britto, 2004, p.57).   

 Recife, cidade das águas, banhada pelo mar e entrecortada por rios e 

pontes destaca-se como a capital do turismo de negócios do nordeste, por sua 

característica de arrojada metrópole nacional (Loyo,2001). 

 Além disso,  a cidade apresenta-se como principal pólo nas áreas de 

medicina, informática, gastronomia, artístico-cultural e maior centro distributivo do 

mercado atacadista e varejista da região, sede de grandes empresas públicas e 

privadas que estimulam um fluxo natural e sistêmico de turistas para a capital 

pernambucana (Loyo,2001). 
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 Sua rede hoteleira é a maior concentrada em área urbana do nordeste, com 

infra-estrutura para eventos de pequeno e médio portes. Tudo isso aliado à beleza 

natural da praia de Boa Viagem, dos pólos diversionais e gastronômicos e aos 

importantes centros de compras (Shopping Tacaruna e Shopping Center Recife), 

dos parques aquáticos temáticos e de diversões, beneficiam a consolidação do 

turismo de eventos e negócios, ao mesmo tempo em que reforçam a indústria do 

lazer, indispensável para maior permanência do turista no estado (Loyo,2001). 

 Olinda - cidade tombada pela UNESCO como “Patrimônio Cultural da 

Humanidade” – enriquece, ainda mais, as potencialidades turísticas do estado. 

Próxima da capital Recife (apenas seis quilômetros de distância), seus mirantes, sua 

tradição, cantos, recantos e encantos transformam o turismo de negócios e lazer 

num grande fator para o desenvolvimento dessas duas cidades,  que nasceram 

juntas e convivem. Estrategicamente, na cidade de Olinda, fronteira com o Recife, 

está localizado um dos maiores e mais modernos centros de convenções do Brasil – 

o Centro de Convenções de Pernambuco – sala de visita do povo pernambucano 

que tem grande destaque e importância pelo que representa no setor de 

congressos, convenções e feiras, contribuindo, hoje, com mais de 50% do fluxo 

turístico (Loyo,2001). 

             As belas praias urbanas e virgens do litoral pernambucano já dispõem de 

razoável infra-estrutura de lazer e meios de hospedagem, a exemplo de Maria 

Farinha,  Itamaracá, Cabo de Santo Agostinho, Tamandaré, Complexo Guadalupe, 

Carneiros, Porto de Galinhas, São José da Coroa Grande, dentre outras, tornando 

Pernambuco bastante competitivo, nesta área, com relação aos demais estados 

nordestinos. 
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 Pernambuco se consolida como um grande pólo de turismo de lazer, que 

reserva aos amantes dos esportes náuticos, expressiva quantidade de escombros 

de naufrágios, proporcionando ao turista a aventura de mergulhar até esses 

atrativos, forte diferencial competitivo do turismo pernambucano (Loyo,2001). 

 O Estado ainda oferece inúmeras opções turísticas no seu interior – micro-

clima de montanha, festas regionais, eventos culturais, reservas ecológicas e belas 

paisagens (Loyo,2001). 

 O Governo do Estado de Pernambuco, sensível ao desenvolvimento da 

indústria do turismo como importante fonte de emprego e renda para a economia do 

Estado, vem realizando concretas e coerentes ações de incremento no setor, a 

exemplo da ampliação do Aeroporto Internacional dos Guararapes, a duplicação da 

BR 232, ampliação e modernização do Centro de Convenções, recuperação, 

ampliação e melhorias em toda a malha viária do litoral, dotando os principais pólos 

turísticos de infra-estrutura de água, esgoto e limpeza, melhorando a segurança e 

sinalização e incentivando a capacitação de mão-de-obra, fatores importantes para a 

consolidação de um destino turístico. Vem investindo, por meio do PRODETUR, 

mais de U$ 300,000.00 (trezentos milhões de dólares), em quatro anos, com a 

finalidade de conseguir o desenvolvimento sustentável do turismo no estado, além 

da promoção do produto turístico “Pernambuco” nos principais mercados emissores 

de turistas no Brasil e no exterior, dentre outras ações realizadas pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes e pela EMPETUR, caminhando 

gradativamente para a consolidação definitiva do Estado de Pernambuco como o 

pólo turístico da Região Nordeste (Loyo,2001). 

 Os principais mercados emissores de turistas para Pernambuco são: o 

próprio mercado brasileiro, onde se destacam São Paulo e os demais estados do 
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Sul, Sudeste e Centro-Oeste, importante demanda turística que procura o turismo de 

sol e mar. Conta, ainda, com os turistas de outros estados do Nordeste, que 

possuindo os mesmos atrativos (sol e mar), procuram as diversas atrações, 

principalmente as festividades do movimentado calendário de eventos, além dos 

demais atrativos do interior, a exemplo das cidades pernambucanas de micro-clima 

(Loyo,2001). 

 Enfim, a proximidade de Pernambuco com a Europa é muito positiva para o 

crescimento do fluxo de turistas internacionais no estado, pois, como se sabe, é o 

tempo de vôo um dos principais fatores para a definição do destino turístico nos 

importantes pólos emissores europeus. Além do mais, o fantástico e paradisíaco 

litoral pernambucano está próximo ao aeroporto, ou seja, os importantes pólos de 

praia estão todos a aproximadamente uma hora de distância do Aeroporto 

Internacional dos Guararapes (Loyo, 2001). 

 O produto “Pernambuco” vem melhorando, a cada dia que passa, na 

tentativa de rapidamente suprir e perenizar a renovação do produto turístico 

“Pernambuco”, destacando-o no mercado turístico nacional e  internacional 

(Loyo,2001). 

              A indústria do turismo em Pernambuco não pára de crescer. Representando 

12,62% do PIB do Estado, o turismo foi responsável pela movimentação de R$ 3,8 

bilhões  - valor estimado da renda turística gerada pelos cerca de 3,3 milhões de 

visitantes que Pernambuco recebeu no ano de 2003. Só no carnaval de 2004, 

vieram cerca de 500 mil turistas. O governo atribuiu o sucesso à campanha 

“Pernambuco dos melhores carnavais e das melhores praias “ divulgada em estados 

do nordeste, do sul do país e em Brasília e orçada em R$ 1,2 milhão . Entre os 

resultados, uma ocupação hoteleira estimada em 95% (Jornal do Commercio, 2004).  
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            Apesar da economia Pernambucana ter apresentado baixos índices de 

crescimento nos últimos anos, a sua estrutura se modificou. O setor terciário, 

composto de serviços e comércio é o que mais cresce , sendo responsável hoje por 

61% do PIB Pernambucano, enquanto que o setor agropecuário ficou responsável 

por 8% e a industria 31% (Lima, 2004, p.8). 

         
      

2.2 Desenvolvimento Local   
  

             A teoria do desenvolvimento, segundo Senna (1995, p.228), começou a ser 

reformulada no princípio dos anos 60. Até então, segundo o autor, os economistas 

possuíam um conceito de capital bastante restrito, tendo o investimento como 

sinônimo de acumulação física . Nesse novo enfoque a aplicação de recursos da 

sociedade, na melhoria da qualidade de vida do elemento humano, é encarada 

como investimento e não como despesa. Ao que é denominado de capital humano.       

            Kisil (1997, p.133), entende que o debate  sobre o desenvolvimento 

econômico pode ser caracterizado e resumido, a partir de duas posições: a primeira, 

que leva em consideração os resultados alcançados em variáveis como crescimento 

ou igualdade, geração e distribuição de renda ou bens e serviços sociais básicos.  A 

segunda está relacionada à intensidade com a qual as atividades são direcionadas 

ou geridas por instituições governamentais e pela  sociedade civil organizada, 

compreendendo as organizações não-governamentais, empresas sem fins lucrativos 

e no papel do cidadão como co-partícipe das decisões de desenvolvimento.    

             No processo histórico recente sobre o desenvolvimento pode-se identificar 

quatro fases, que vai desde a metade dos anos 50 até os dias atuais.  A primeira 

fase iniciou-se no pós-guerra dos anos 50, que durou até os meados dos anos 60. 
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Esse período foi caracterizado pelo desenvolvimento progressivo, escalonar, 

assumindo o governo o papel principal no processo de desenvolvimento, 

estabelecendo políticas de crescimento econômico, que uma vez alcançadas, 

resultariam em uma mais adequada distribuição da riqueza para toda sociedade. 

Nessa fase molda-se o Estado Totalitário Kisil ( 1997, p.134). 

            Na segunda fase emerge o conceito de que não poderia haver crescimento 

econômico, sem que houvesse uma eqüitativa distribuição desses resultados com a 

sociedade. Essa fase ficou conhecida como a fase do “desenvolvimento integrado”. 

Os analistas, segundo Kisil (1997), alegavam que crescimento sem eqüidade era 

crescimento sem desenvolvimento. Tanto quanto a primeira fase como a segunda, 

caracterizaram-se por uma hegemônica participação do estado nas decisões 

relacionadas inicialmente ao crescimento econômico, mas subseqüentemente, por 

uma série muito mais ampla de atividades de desenvolvimento. Nesse contexto, 

identifica-se a preocupação do governo com a população rural, e não mais só com 

os produtores rurais. Nascem os programas de extensão e desenvolvimento rural.        

            A terceira fase do desenvolvimento econômico brasileiro foi a mais dolorosa, 

em razão da crise mundial do petróleo em 1973 ter dilapidado parte das finanças 

públicas voltadas ao desenvolvimento. Dessa forma, as sociedades nacionais 

tiveram que desenvolver alternativas para o processo de desenvolvimento. 

Economias e organizações paralelas surgiram ou desenvolveram-se em resposta à 

crise. As pessoas redescobriram a sua capacidade empreendedora. As 

comunidades locais começam a vislumbrar novas oportunidades de 

desenvolvimento. Plantam-se as primeiras sementes do desenvolvimento local.  

Tanto que, no “final dos anos 70 e começo de 80: mudou-se a discussão sobre o 
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desenvolvimento: de uma visão central e globalizante para um  olhar local e 

apropriado para cada comunidade” (Kisil (1997, p.135).  

            Essa percepção sobre o surgimento do desenvolvimento local é também 

compartilhada com Senna (1995, p.228). 

            A quarta fase caracteriza-se pela comprovação de que as atividades locais 

dificilmente poderiam lograr êxito sem a ajuda ou apoio de estruturas externas. Os 

governos centrais deixaram um legado de burocracia  pesada, acostumada ao seu 

próprio ritmo e a agir em seu próprio interesse. Dessa dicotomia, governo e 

sociedade civil, nascem novos atores: as organizações não-governamentais, as  

instituições sem fins lucrativos, que passam a incentivar e apoiar as iniciativas locais, 

de maneira ágil, apropriada, seja através de apoio ao crédito, aconselhamento 

técnico, ou através da geração de informações que subsidiem o processo de tomada 

de decisões, ou por meio de treinamento de seus recursos humanos (Kisil, 1997, 

p.135). 

            O poder local tem se apresentado como um espaço privilegiado para 

iniciativas inovadoras. A criação de diferentes formas de participação é indício de 

uma sociedade civil relativamente ativa em alguns espaços públicos, com destaque 

para o Município. Assim, proliferam as associações, que passam a ser alvo das 

reivindicações dos movimentos sociais, como forma de interlocução permanente 

com o poder público (Teixeira,2001). 

            Jara (1998, p .79) fortalece a  tese defendida por Teixeira (2001) quando 

afirma que “aspiramos a um desenvolvimento humano e sustentável que fortaleça a 

capacidade local de organização social, ativando, ao mesmo tempo, um crescimento 

do processo de autonomia decisória e inclusão social”. 
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            Jara (1998) preconiza que o fim da centralidade estatal fortalece a 

organização social e a democratização local. Nesse contexto, segundo o autor, o  

estado nacional está sendo relocalizado para o município, como unidade básica, 

tornando-se mais fácil a participação das comunidades na tomada de  decisões.  

             Cada vez fica mais claro que o desenvolvimento local não é apenas um 

fenômeno econômico. Trata-se de uma mudança cultural, comportamental, de 

relacionamentos sociais e institucionais. Jara (1998) demonstra em sua obra,          

“A Sustentabilidade do Desenvolvimento Local”,  que o fomento do desenvolvimento 

local está relacionado aos elos, integração e articulações dos diversos atores sociais 

e econômicos, institucionais , públicos e privados.   

            Segundo Buarque (1999), o desenvolvimento local deve contribuir  para a 

construção de um projeto coletivo da sociedade local que mobilize os atores sociais 

e organize as ações convergentes dos diversos agentes, de modo a implementar as 

transformações que a sociedade necessita.            

            O desenvolvimento local está associado, normalmente, a iniciativas 

inovadoras e mobilizadoras da coletividade, articulando as potencialidades locais 

nas condições dadas pelo contexto (Buarque, 1999).                    

            Importante entender a distinção entre o desenvolvimento sustentável e o 

processo de descentralização. Segundo Buarque (1999, p.32), são processos 

distintos e relativamente independentes, embora quase sempre interligados e 

complementares. A descentralização está relacionada à transferência da autoridade  

e do poder decisório de instâncias agregadas para unidades consideradas 

espacialmente menores, configurando entre essas unidades os municípios e as 

comunidades. Apesar de representar um movimento restrito e independente, a 

descentralização pode contribuir, significativamente, para o desenvolvimento local, 



 

 

62

criando as condições institucionais necessárias para mobilização de forças sócias e 

decisões autônomas por parte da sociedade.          

     

2.3  Municipalização do Turismo 
 

 A municipalização é uma forma de descentralização administrativa das 

políticas e dos mecanismos de intervenção pública para o plano municipal, segundo 

Buarque  (1999, p.36). 

             A descentralização é um processo histórico de âmbito mundial, 

apresentando forte tendência de adoção no Brasil, principalmente após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, com o fortalecimento dos municípios 

e da desconcentração de políticas e dos programas nacionais  (Buarque, 1999,       

p. 36). 

              No Brasil, a descentralização político-institucional deu-se de forma 

desorganizada, irregular e desconexa, tratando de forma desequilibrada o repasse 

de responsabilidades e de recursos, acarretando distorções no processo de gestão 

da coisa pública, ao gerar e estimular uma excessiva fragmentação dos espaços 

geográfico-político-administrativos, com a criação de inúmeros municípios (Buarque, 

1999).    

             O processo de descentralização baseia-se nos princípios da subsidiaridade, 

segundo o qual tudo que puder ser desempenhado pela sociedade não deve ser 

realizado pelo Estado ou Setor Público, mas sim pela sociedade, muitas vezes 

representada pelos municípios ou outras instâncias locais. (Buarque, 1999).     

             Com base nesses princípios, os governos locais deveriam dedicar-se à 

função de provedores de serviços individualizados, cabendo à esfera governamental 

nacional responsabilizar-se pelos serviços que demandam uma gestão central, 
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segundo Lobo e Medeiros (1993 apud  Buarque, 1999, p.42). Para esses autores as 

instituições públicas reduziriam sua atuação direta, como produtoras de bens e 

serviços, passando essas tarefas para sociedade civil, representada pelas empresas 

e pelas organizações não-governamentais, independente das suas atribuições 

constitucionais. 

             Com a descentralização, o município e a comunidade passaram a 

desempenhar diversos papéis: o de elemento catalisador  do crescimento econômico 

e das energias sociais, servindo até como elemento de síntese e convergência da 

intervenção e atuação de diferentes instituições estaduais, regionais e nacionais 

(Buarque, 1999). 

            A concretização do processo de descentralização das políticas 

governamentais voltadas ao segmento turístico tem como referencial máximo o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo, também conhecido como o 

PNMT. Instituído em 1994, pela Portaria n° 130, do então MICT – Ministério da 

Indústria, Comércio e Turismo, o PNMT tinha o  objetivo de melhorar a qualidade do 

produto turístico brasileiro, através de um trabalho de conscientização do município 

sobre a importância econômica e social do turismo.   

           A execução do PNMT coube, inicialmente, ao MICT – Ministério da Indústria, 

do Comercio e do Turismo – e à EMBRATUR – Instituto Brasileiro do Turismo, 

apoiando-se nas seguintes diretrizes básicas: 

  

a) Descentralização; 

b) Formação de Parcerias; 

c) Articulação com a Organização Mundial do Turismo (OMT); 

d) Adesão Voluntária; 

e) Programa de Treinamento (PNMT, 1996). 
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Com esse programa, pretendeu-se descentralizar a gestão da atividade 

turística e melhorar a qualidade de vida no município. Até então, o PNMT, de acordo 

com a publicação da PNMT (1996), possuía os seguintes objetivos gerais e 

específicos: 

Objetivos Gerais do PNMT: 

  

• Conscientização da sociedade para a importância do turismo como 

crescimento econômico, geração de empregos, melhoria da qualidade 

de vida da população e preservação de seu patrimônio natural e 

cultural; 

• Dotar os municípios brasileiros com potencial turístico de condições 

técnicas e organizacionais para promover o desenvolvimento da 

atividade turística; 

• Descentralizar as ações de planejamento, motivando o município como 

um todo, transmitindo as técnicas básicas do planejamento turístico, de 

forma a capacitá-los a elaborar seus próprios planos de 

desenvolvimento (PNMT, 1996). 

 

Objetivos Específicos do PNMT: 

 

• Promover o fortalecimento das relações entre os órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais, com a iniciativa privada dos 

municípios envolvidos; 

• Acelerar a expansão e melhoria da infra-estrutura, buscando parcerias 

para investimento na região; 



 

 

65

• Incentivar o intercâmbio com entidades nacionais e internacionais, a 

fim de promover a capacitação dos profissionais que prestam serviços  

para o turismo, visando à qualidade e produtividade ; 

• Incentivar as atividades do Conselho Municipal do Turismo para 

viabilização de novos projetos. Difundir os modelos de conselhos, 

fundos e outros instrumentos de municipalização. (PNT, 1996).   

               

              Passados 8 anos da instituição do  PNMT, ou seja, no ano de 2002, a  

EMBRATUR,  sob a égide do Ministério de Esporte e Turismo, ainda no governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, publicou um relatório intitulado “Retratos de 

uma caminhada: PNMT 8 anos – Gerência e Estratégia”, no qual este documento 

apresentava os resultados alcançados, tendo em vista as ações e estratégias 

desenvolvidas  pelo citado governo.  

            Partiu-se das informações contidas no citado documento (PNMT) para 

elaborar as tabelas 2.3(1) e 2.3(2),  que representam respectivamente, o numero de 

municípios existentes e aqueles com vocação turística , bem como as principais 

realizações ocorridas no período 1994-2001: 

     
 
               
                     Tabela 2.3(1)-  Municípios brasileiros com vocação turística 

Período 1994-2001 
 

 Norte Nordeste Centro-
Oeste 

Sudeste Sul Total 

Número de Municípios do 
Brasil  

449 1787 446 1666 1159 5507

Número de Municípios com 
vocação turística 

123 354 178 481 393 1529

% de municípios do Brasil que 
possuem vocação turística  

27% 20% 40% 29% 34% 28%

      Fonte: EMBRATUR. Retratos de uma caminhada: PNMT 8 anos. Brasília: EMBRATUR, 2002. 
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                Tabela 2.3(2) -  Balanço preliminar dos 8 anos de realização do PNMT 
Período 1994-2001 

Anos  

Realizações  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

1a. Fase - Sensibilização 28 46 42 39 53 47 34 289 

2a. Fase - Capacitação - 27 30 36 49 38 36 216 

3a. Fase - Planejamento - - 03 06 42 46 72 169 

Comunidade - 01 11 27 39 47 59 184 

Núcleos de Artesanato - - - 02 05 09 13 29 

Aldeias Indígenas - - - 01 03 - 01 05 

Conscientização Ambiental - - - 01 14 06 07 28 

Melhor Idade - - - - 02 05 06 13 

Coordenação e Planejamento 05 02 07 06 05 05 08 38 

Parceiros  - - - 12 11 07 09 39 

Universidades - 01 - 01 05 09 28 44 

Outras - - - 08 - 17 28 53 

TOTAL 33 77 93 139 228 236 301 1107 

NÚMERO DE TREINANDOS   970 1540 2325 3525 5700 5900 7523 27483 

     Fonte: EMBRATUR. Retratos de uma caminhada: PNMT 8 anos. Brasília: EMBRATUR, 2002. 
 

              Segundo o relatório EMBRATUR (2002), foram identificados 22 municípios 

turísticos (MT) e 36 municípios com potencialidade turística (MPT) no Estado de 

Pernambuco, informações consolidadas no Quadro 2.3(1). 

 Quadro 2.3(1) -  Municípios Turísticos (MT) e Municípios com Potencial Turístico 
(MPT)  no Estado de Pernambuco em 2002. 

Municípios Turísticos  
( MT ) 

Municípios com Potencial Turístico 
( MPT ) 

Bezerros,  Brejo  da   Madre de  Deus, 
Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, 
Catende, Escada, Exu, Fernando de 
Noronha, Garanhuns, Goiana, Gravatá, 
Igarassu, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão 
dos Guararapes, Olinda, Panelas, 
Paulista, Pesqueira, Recife, São José da 
Coroa Grande, Vitória de Santo Antão. 

Afogados da Ingazeira, Água Preta, Amaraji, 
Arcoverde, Belém de Maria, Bom Jardim, 
Brejão, Buíque, Cabrobó, Camocim de São 
Félix, Carpina, Chã Grande, Floresta, Glória 
do Goitá, Lagoa Grande, Limoeiro, Moreno, 
Nazaré da Mata, Passira, Petrolândia, 
Poção, Primavera, Quipapá, Salgadinho, 
Saloá, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa 
Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, 
São Bento do Una, São Lourenço da Mata, 
Serra Talhada, Tacaratu, Tamandaré, 
Taquaritinga do Norte, Triunfo, Vicência.   

Total de Municípios = 22 Total de Municípios = 36  
        Fonte: EMBRATUR.Retratos de uma caminhada: PNMT 8 anos. Brasília: EMBRATUR, 2002. 
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                Plenamente consolidado, o PNMT passou a fazer parte oficial do 

Orçamento da União.  Das 1680 cidades brasileiras com vocação turística, 1250 já 

se engajaram no citado programa. Segundo a EMBRATUR (2002, p. 29): 

“O desenvolvimento local será a meta do Programa de Municipalização 
do Turismo. O trabalho será conscientizar a população da cidade sobre a 
importância social do turismo e mostrar as vantagens para o município”  
 
 

               Para Zardo (2003),  o PNMT é muito mais do que um programa de 

governo, ele está possibilitando um redirecionamento da metodologia de 

planejamento em turismo, utilizando o enfoque  participativo, o que para o autor é 

uma forma de propiciar uma visão mais realista das necessidades e anseios da 

comunidade sobre o desenvolvimento do turismo.   

              A municipalização do turismo, segundo Zardo (2003),  é um processo de 

conscientização  da população beneficiária das ações desenvolvidas pelo próprio 

município. Segundo o autor, o turismo só poderá produzir benefícios sociais, 

econômicos, histórico-culturais e ambientais se for planejado e gerenciado no 

contexto regional, nacional e até internacional. 

               Uma das formas encontradas pelas autoridades gestoras do PNMT, visando  

dinamizar as potencialidades do turismo local, foi a formação de monitores 

municipais, os quais funcionaram como agentes multiplicadores e incentivadores da 

atividade turística local (PNMT, 1996).   

               Segundo Trigo (2002, p. 47), o PNMT formou centenas de monitores e 

contou com a participação de milhares de pessoas; mas a partir de 2000, o 

programa foi paulatinamente  descontinuado pela EMBRATUR até atingir a sua  fase     

Crepuscular. Segundo o autor, há vários projetos no Brasil, dos quais ninguém fala 

mais a respeito, não se pergunta; e quem critica é visto como impertinente. 
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               Trigo (2002) afirma que o PNMT foi um exercício de cidadania e de 

sensibilização das comunidades para olhar o turismo como uma alternativa para o 

desenvolvimento econômico,  para valorização das culturas locais e do patrimônio 

natural e cultural, sendo portanto mais uma razão, segundo o autor,  para criticar o 

desaquecimento desse programa. 

              Final de mandato do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e 

início do Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o PNMT é colocado no 

arquivo morto. Em substituição a este, cria-se o Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil,  que emana do Plano Nacional de Turismo 2003-2007, 

desenvolvido a partir do debate nacional com segmentos representativos da 

sociedade, de modo a impulsionar o desenvolvimento do setor com vistas à 

sustentabilidade (Silva, 2004).                    

           Os objetivos desse novo programa são (PRT, 2004) : 

• Ampliar e qualificar o mercado de trabalho; 

• Dar qualidade ao produto turístico; 

• Diversificar a oferta turística; 

• Estruturar os destinos turísticos; 

• Aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado  

internacional; 

• Ampliar o consumo turístico no mercado nacional; 

• Aumentar o tempo de permanência e gasto médio do turista. 

 

           Este novo programa pretende impulsionar o desenvolvimento do setor com 

vistas à sustentabilidade, através das seguintes diretrizes e estratégias, visando 

transformar  a oferta turística nacional para (PRT, 2004) : 
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• Gestão e relações institucionais; 

• Fomento; 

• Infra-estrutura; 

• Estruturação e diversificação da oferta turística; 

• Qualidade do produto turístico; 

• Promoção e apoio à comercialização;  

• Informações turísticas. 

 

A coordenação desse novo programa dar-se-á em quatro níveis (PRT, 2004):  

• Nacional: Ministério do Turismo, assessorado pelo Núcleo Estratégico 

de Turismo; 

• Estadual: Órgão oficial de turismo, apoiado pelo Fórum Estadual de 

Turismo e parceiros; 

• Regional: Instância definida e estruturada no processo de 

operacionalização do Programa, apoiada pelo órgão estadual de 

turismo,  Fórum Estadual de Turismo e parceiros; 

• Local: Unidade de Turismo do município, com apoio da 

representatividade dos segmentos sociais, econômicos e políticas 

locais (conselho, comitê, fórum).  

 

                       Segundo PRT (2004 ), as estratégias de ação serão basicamente três: 

a) a gestão coordenada;  

b) planejamento integrado e participativo;   

c) promoção e apoio à comercialização.  
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2.4 O Terceiro Setor 
 

O terceiro setor é um conceito, uma expressão de linguagem entre outras. 

Existe, portanto, no âmbito do discurso e à medida que as pessoas reconheçam o 

seu sentido num texto ou conversação  (Fernandes, 1997). 

Nos Estados Unidos, essa expressão costuma ser usada paralelamente a 

outras expressões, dentre as quais duas se destacam; a primeira diz : “organizações 

sem fins lucrativos” (non profit organizations), significando um tipo de instituição 

cujos benefícios financeiros não podem ser distribuídos entre seus diretores e 

associados; a segunda, denominada “organizações voluntárias”, tem um sentido 

complementar ao da primeira. Caso se o lucro não lhes seja permitido e se, como 

também se supõe, não resultam de uma ação governamental, deriva-se que sua 

criação seja fruto de um puro ato de vontade de seus fundadores. E  mais:  supõe-se 

ainda que durem tempo, em grande medida graças a um conjunto complexo de 

adesões e contribuições igualmente voluntárias. 

“A lei inglesa, tradicionalista como é, usa uma expressão mais antiga para 

designar  o terceiro setor. Fala de  caridades  (charities), o que remete à memória 

religiosa medieval e enfatiza o aspecto doação (de si, para o outro) que caracteriza 

boa parte das relações idealizadas nesse campo (Fernandes, 1997, p.25-26)”   

(Grifos nosso).   

Da Europa continental vem o predomínio da expressão “ organizações não-

governamentais” (ONGs), cuja origem está na nomenclatura do sistema de 

representações das Nações Unidas. Chamou-se assim as organizações  

internacionais que, embora não representassem governos, pareciam significativas o 

bastante para justificar uma presença formal na ONU. O Conselho Nacional de 
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Igrejas e a Organização Mundial do Trabalho eram exemplos de instituição do 

“terceiro setor” (Fernandes, 1997, p.26). 

Na América Latina, inclusive no Brasil,  segundo Fernandes (1997, p.27), é 

mais abrangente falar-se de sociedade civil e de suas organizações. Estar na 

sociedade civil indica um sentido de pertença cidadã, com seus direitos e deveres; 

num plano simbólico, que é logicamente anterior ao pertencimento político, dado 

pela mediação com os órgãos de governo. A sociedade civil, nesse contexto, 

distingue-se tanto do governo (1o Setor), como a da lógica de mercado (2o Setor),    

formando, por assim dizer, um “Terceiro Setor”. 

O Terceiro Setor, portanto, é formado pelas organizações sem fins 

lucrativos, criadas e mantidas com ênfase na participação voluntária, no âmbito não-

governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, da 

filantropia e do mecenato, como também expandindo o seu sentido para outros 

domínios, graças , sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas 

múltiplas manifestações na sociedade civil (Fernandes, 1997).       

Segundo Silveira (2002, p.152): 

“O Terceiro Setor compreende as entidades sem fins lucrativos (ONGs-
recursos privados e interesse público), que não compreende o primeiro 
setor (recursos públicos e interesse público) e nem o segundo (Mercado-
recursos  privados e interesse privado) ” .     
  

Para Melo e Froes  (apud Mañas e Cardoso, 2000, p.44) : 

“ A definição de Terceiro Setor surgiu na primeira metade do século , nos 
Estados Unidos. Ele seria uma mistura dos  dois setores econômicos 
clássicos da sociedade: o público, representado pelo Estado, e o privado, 
representado pelo empresariado em geral” . 
 

Com independência pela falta de rigor na definição das entidades que 

comporiam o chamado “terceiro setor” , desenvolveu-se no Brasil, uma legislação, 

fundamentalmente nos últimos anos, que tem ajudado a criação e operação de 

certas entidades privadas com “interesse público”, “ não governamentais” e “sem fins 
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lucrativos”, como corolário e justificativa para o processo neoliberal de 

desresponsabilização do Estado (Montaño,  2002, p.200).  

A seguir, são apresentadas as leis e decretos antigos e atuais, que, direta 

ou indiretamente, regulam a constituição e atividade das entidades que compõem o 

chamado  “terceiro setor : 

 

• Lei n° 91, de 28 de agosto de 1935, reconhece como de utilidade 

pública as sociedades civis, associações e fundações, constituídas 

no país, com exclusivo de servir desinteressadamente  à  coletividade  

           (Szazi, 2000,  p. 89) ; 

 

• Lei n° 9608 , de 18 de fevereiro de 1998, dispõe sobre o serviço 

voluntário, considerando como uma atividade não remunerada 

prestada por pessoa física à entidade pública. O serviço voluntário 

não gera,  segundo a lei, vinculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária (Exame, 2000) ; 

 

• Lei n° 9637, de 15 de maio de 1998, qualifica como organizações 

sociais pessoas jurídicas de direito privado , sem fins lucrativos, cujas 

atividades estejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à cultura e à saúde. A lei, articulada 

pelo ex-ministro Bresser Pereira, promove uma verdadeira 

transferência de atividades estatais para o setor privado; 

 

• Lei n° 9790, de 23 de março de 1999, qualifica as pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins  lucrativos, como Organizações da 
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Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), e institui e disciplina o 

termo de parceira (Szazi, 2000, p207 e p.96). O artigo 9° da lei institui 

o termo de parceria, a ser firmado entre o Poder  Público e as Oscip, 

destinado ao vínculo de cooperação entre partes . A lei é alterada 

pela Medida Provisória n° 2123-29, 23 de fevereiro de 2001. 

Por seu turno, desenvolveu-se a legislação que determina a transferência    

de recursos públicos para o terceiro setor : 

• A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, que estabelece 

a isenção de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço às de 

educação e assistência social, sem fins lucrativos;  

 

• Lei n° 9732, de 11 de dezembro de 1998, que estabelece a 

concessão do certificado de entidade de fins filantrópicos. 

 

              A partir dessas normas, que legislam sobre os tipos de organizações que 

compõem o chamado “terceiro setor” e sobre a relação de cooperação 

Estado/sociedade, é de fundamental importância a participação estatal no       

financiamento, direto ou indireto, a essas entidades. Talvez sejam esses incentivos 

fiscais ou apoios financeiros que contribuam para explicar a tão falada “mudança de 

mentalidade” do empresariado, agora supostamente mais preocupado com o social 

e o tão festejado crescimento das Organizações do Terceiro Setor.                                               

 

              Estima-se que, no Brasil, existam cerca de  400 mil ONG’s registradas, e  

4.000 fundações. Praticamente, 60% dessas unidades estão associadas à  ABONG 

(Associação Brasileira de ONGs.) e foram fundadas a partir de 1985, mostrando-se 

uma realidade historicamente muito nova. 
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               Segundo pesquisa realizada por Landim e Beres, em 1995,  o Terceiro 

Setor, ocupava cerca de 1,12 milhões de pessoas, ou seja, o dobro do número de 

funcionários públicos federais da ativa . Por outro lado, esse setor tem sido decisivo 

no processo de geração de novos postos de trabalho, sendo que nesse  período 

obteve um crescimento na ordem de 44%, isto é, de 775.384  para mais de 1 milhão  

de pessoas  ( Landim, 1999, p.85; Landim  e Bere, apud   Szazi, 2000, p.77). 

              A captação de recursos (fundraising) é percebida como uma atividade 

essencial para o  Terceiro Setor e, é tão fundamental que, para além da obviedade 

de necessitar fundos que não são autogerados para desenvolver suas atividades, 

que em alguns países com maior desenvolvimento do “terceiro setor” estas 

atividades têm gerado significativos volume de recursos.  Dessa forma, nos EUA, as 

750 mil Organizações Filantrópicas ou sem fins lucrativos conseguiram levantar, em 

1999, 190 milhões de dólares (Exame, 2000, p.22) . Em outra fonte, o “terceiro setor” 

estaria representando nos EUA, 6,3% do PIB, detendo, em 1988, ativos equivalentes 

a 670 bilhões de dólares (Szazi, 2000, p.21). Essa atividade de captação de 

recursos tem criado, nos EUA, um mercado de trabalho específico, uma profissão 

altamente competitiva − a dos executivos especializados na captação de recursos − 

composta, segundo estimativas, por cerca de 300 mil profissionais , e uma 

organização, a Sociedade Nacional de Executivos de Captação de Recursos com 23 

mil filiados (exame, 2000, p.22). 

            No Brasil, a atividade de fundraising, ainda incipiente, conta com a 

Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), criada em 2000. Aqui, já 

em 1995, segundo pesquisa da Oxfan (Grã-Bretanha) e do Instituto de Estudos da 

Religião (ISER), registrou-se um fluxo de 74 milhões de dólares, provenientes das 

maiores fundações e agências de cooperação européias e norte-americanas, 
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“destinados a programas de desenvolvimento  e o decorrente trabalho de políticas 

públicas” (Bailey, apud Abong, 2000, p.89). Ao todo, o terceiro setor gastou , no 

Brasil, cerca de 10,9 bilhões de reais no mesmo ano, correspondendo a 1,5 % do 

PIB (Szazi, 2000, p.21). 

              Para Montaño (2002, p.181),  o termo “ terceiro setor” é carente de rigor 

teórico − não é preciso na caracterização do espaço que ocupa, e antes confunde 

mais do que esclarece − e desarticulador do social, pressupondo a existência de um 

primeiro e um segundo setor − dividindo a realidade social em três esferas 

autônomas: o Estado,  o mercado e a “sociedade civil”. 

               Montaño (2002) vai mais além. Para ele, a reflexão crítica sobre esse 

conceito e a sua diferenciação com a sociedade civil, parte do estudo da crise e 

transformação do capital, o que  permitiu apontar suas debilidades e suas falsas 

promessas. O que isso quer dizer? Que não existe “terceiro setor” para além do 

campo das idéias ? Que sim, existe, apenas como parte de uma estratégia de 

reforma do capital ? Afinal, esse conceito expressa fenômeno real ou é mera 

ideologia ? E se possuir existência real, o que é,  em suma,  o chamado “terceiro 

setor” ?             

              Contraponto à lógica da solidariedade do “terceiro setor”,  às lógicas do 

poder do Estado e do lucro das empresas, os autores do terceiro setor , referem-se a 

ele como: 

a) Organizações não-lucrativas e não-governamentais − ONGs, movimentos 

sociais, organizações e associações comunitárias (Fernandes, 994, p.11, 

33, 42, 65,90;  Cardoso, in: Ioschpe, 1997; p.142; Fernandes , in: 

Ioschpe, 1997; Salamon, in: Ioschpe, 1997, p.93; Kisil, in:Ioschpe, 1997, 

p.142 ). 
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b) Instituições de caridade , religiosas (Fernandes, 1994, p.17); 

c) Atividades filantrópicas − fundações empresariais, filantropia empresarial, 

empresa cidadã, que teria descoberto a importância da atividade social     

(Fernandes, 1994, p.95;  Martinelli, in: Ioschpe, 1997, p.81; Rico, 1998 ; 

Szazi, 2000, p.35). 

d) Ações solidárias – consciência solidária, de ajuda mútua e de ajuda ao 

próximo (Fernandes, 1994, p.11; Kisil, in: Ioschpe, 1977, 142); 

e) Ações voluntárias (Kisil, in: Ioschpe, 1997; Domeneghetti, 2001).   

f) Atividades pontuais e informais (Fernandes, 1994, p.28). 

 

             Porém, numa  perspectiva crítica e da totalidade, este conceito resulta 

inteiramente ideológico e inadequado ao real. A realidade social não se divide em 

“primeiro”, “segundo” e “terceiro” setor − conclui Montaño (2002, p. 182),  divisão 

que, como vimos , consiste num sacrifício positivista, institucionalista ou 

estruturalista. 

           Para Montaño (2002, p.183), o que está efetivamente ocorrendo: a sociedade 

civil está desenvolvendo atividades antes atribuídas ao Estado. O projeto liberal, 

segundo o autor, o neoliberalismo está reformando o Estado, mas os setores 

progressista estariam dando as respostas através da sociedade civil”. 

 

 

            2.5 ASTUR/PE 

 2.5.1 Conceitos  e  Atribuições Estatutárias    
            A Associação das Secretarias de Turismo de Pernambuco – ASTUR /  PE 

foi fundada em 20.04.1990, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com prazo de 
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duração indeterminado, número de sócios limitados, com foro na cidade do Recife, 

capital do Estado de Pernambuco.   

              Constitui seu objeto social a congregação das Secretarias de Turismo de 

Pernambuco, órgãos afins, empresários e agentes de viagem, a fim de unir esforços 

em prol dos municípios filiados, vedada a sua atuação em caráter discriminatório 

para beneficiar interesse individual e político de qualquer associado.  

              São objetivos da ASTUR / PE, segundo (Magalhães, 1999): 

I. Fortalecer os municípios  de potencial turístico do Estado; 

II. Postular ante os poderes públicos, as reivindicações dos Municípios 

associados; 

III. Aperfeiçoar o debate em torno das questões relacionadas ao 

incremento do turismo no Estado; 

IV. Firmar convênios, acompanhar e interferir em tudo que seja de 

interesse dos municípios associados; 

V. Viabilizar a participação dos municípios associados em eventos de 

nível estadual e nacional, em parceria com a Prefeitura do Recife e 

Empetur. 

              A ASTUR/PE desenvolve uma série de estratégias, visando atingir os 

objetivos, podendo destacar: 

I.  Formação de grupos de trabalho e de estudo; 

II. Criação de Diretorias Regionais nas várias zonas fisiográficas do 

Estado; 

III. Criação e divulgação de publicações  especializadas em turismo e 

lazer; 

IV. Constituição de comissões para execução de serviços específicos 
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V. Realização de: seminários, reuniões, congressos, simpósios, atos e 

eventos, que contribuem para um melhor desempenho dos 

associados; 

VI. Promoção de concurso anual de trabalhos técnicos das atividades 

de lazer, através da área de turismo e lazer; 

VII. Intercâmbio de informações técnicas nas áreas de lazer: 

a) Manutenção de serviços e obtenção de informações técnicas 

nas áreas de turismo e lazer ; 

b) Custeio de despesas de honorários a profissionais de notória 

especialização em assuntos de relevantes interesses nas áreas 

de turismo e lazer; 

VIII. Atuação junto a organismos governamentais propugnando a 

implantação dos municípios associados; 

IX. Representação de 01 (um) ou mais membros da ASTUR/PE, em 

eventos nacionais e internacionais, com ônus para a Associação. 

 

              Os associados da ASTUR/PE  poderão pertencer as categorias de: 

I. Fundadores – os que criaram a associação e assinaram a Ata inicial; 

II. Titulares  –  os ocupantes de cargos na Secretaria  de Turismo, Diretores 

de empresas ou cargos equivalentes de órgãos afins ;  

III.  Honorários –  as pessoas que prestaram relevante e notório serviço ao 

setor turístico do Estado, por decisão unânime  dos membros da 

Diretoria,  com aprovação da Assembléia Geral.  

             Atualmente,  a ASTUR/PE conta com 40 associados, sendo 38 municípios e 

02 instituições associadas, representadas pelo Quadro 2.5.1(1). 
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Quadro 2.5.1(1) – Associados da ASTUR/PE por Ordem Alfabética 
(Municípios e Instituições) 

 
Municípios Associados 

 
Instituições Associadas 

Agrestina; Aliança; Amaraji; Arcoverde; Bezerros;  Barra de 

Guabiraba; Belo Jardim; Betânia; Brejo da Madre Deus; Bom 

Jardim; Bom Conselho; Bonito; Cabo  de   Santo   Agostinho; 

Chã Grande; Camaragibe; Caruaru; Cortês; Carpina, 

Garanhuns; Goiana; Gravatá; Igarassu; Porto de Galinhas; 

Jaboatão dos Guararapes; Moreno, Nazaré da Mata; Olinda; 

Paulista; Pesqueira; Petrolina;  Poção; Recife; Sanharó ; São 

Joaquim do Monte; Tamandaré; Triunfo; Taquaritinga do 

Norte  e Vicência.  

AMUPE 

EMPETUR 

38 municípios 02 Instituições 
      Fonte: ASTUR/PE , Julho, 2004.  

  
 
  
 

            A atual composição da Diretoria da ASTUR/PE, segundo Silva (2004), em 

seu depoimento, está assim constituída : Presidente, Sr. Albérico Pacheco 

(Secretário de Turismo de Arcoverde); a Vice-Presidência está em aberto, porque o 

Albérico, que era Vice-Presidente, assumiu o lugar deixado pelo então Presidente, 

Demétrius Andrade (Secretário de Turismo do Paulista). Versa o estatuto que, com 

menos de um ano para o término do mandato, não se realiza nova eleição. Temos o 

Diretor Grande-Recife, que é Romero Andrade, da Prefeitura da Cidade do Recife; 

temos o Diretor Litoral –Sul, José Pereira (da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo 

Agostinho), Diretor Litoral Norte, José Claudino (Prefeitura Municipal de Goiana), 

Diretora do Agreste, Maria José Ferro (Prefeitura Municipal de Bom Conselho), 

Diretor do Sertão, André Vasconcelos (Secretário de Turismo de Triunfo), Diretor 

Mata-Norte, Alessandra Alcoforado (Diretora de Turismo de Vicência) e o Diretor 

Mata-Sul, José de Anchieta (Secretário de Turismo de Cortês); há também a 

Diretora Executiva, que sou eu, Márcia Borborema Silva, e a Assessora Especial,  
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Lindimaura Tavares (cedida pela AMUPE) e a secretária de serviços burocráticos, 

Margarete Jorge - única que possui remuneração – todos os outros desenvolvem 

trabalho voluntário. 

              O modo de atuação da ASTUR/PE é através de reuniões bimensais, 

itinerantes, realizadas, ora no litoral, ora no Sertão, ora no Agreste, segundo Silva 

(2004) :  

 “[...] No primeiro momento dessas reuniões, nós fazemos uma reunião aberta à 

comunidade, para a qual nós levamos um técnico que fale sobre a importância do 

turismo para sensibilizar aquela localidade. Nessa reunião,  também convidamos 

todos os Secretários Municipais, os Vereadores e a comunidade em geral, para que 

se tome conhecimento do que é ASTUR/PE, o seu papel e a importância do turismo 

para aquele município” .   

             A relação da ASTUR/PE, como voluntariado, se dá através da participação 

gratuita  de professores na realização de cursos, palestras, treinamentos, por meio 

de convênios com instituições de ensino superior, podendo-se destacar a 

participação da UFPE, da FIR, FACHO, Faculdade Santa Helena, UNICAP, bem 

como a própria EMPETUR, que fornece a ASTUR/PE apoio efetivo para o 

desenvolvimento dos trabalhos, e também com o SENAC. (Silva, 2004) (grifo nosso). 

  

            2.5.2 Histórico              

             A ASTUR/PE surgiu da necessidade do então Secretário de Turismo da 

Prefeitura da Cidade do Recife, Edmundo Morais, que ao assumir a pasta, tinha 

várias dificuldades na gestão do setor. Então ele, em conversas na Secretaria, 

achou que seria interessante a convocação dos demais Secretários de Turismo do 

Estado, para juntos discutirem os problemas e as possíveis soluções que eram 
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comuns a todos os municípios. Foi convocamos então uma primeira reunião, no dia 

18 de janeiro de 1990, que ocorreu aqui em Recife, no hotel Boa Viagem, na qual 

compareceram representantes de dezoito municípios. Nessa ocasião, foram 

discutidos vários problemas, como a descredibilidade do setor, pois há quatorze 

anos o turismo era visto como festividade, não havia sequer um planejamento. O 

turismo era percebido como uma atividade voltada para  realização de eventos, 

necessitando-se alocar altas somas dos cofres do município. No final da reunião, o  

Secretário de Turismo de Triunfo, Clóvis Martins sugeriu que fosse criada uma 

associação que congregasse todos os municípios de interesse turístico no Estado. 

Começou-se a trabalhar nessa possibilidade e no dia 20 de abril de 1990, no Clube 

Municipal do Paulista, foi criada efetivamente a Associação das Secretarias de 

Turismo, com a sua diretoria, tendo na presidência,  Edmundo Morais e na vice-

presidência, Clóvis Martins. A nossa sede atualmente fica na Avenida Recife, 6204, 

Jardim São Paulo. Nosso e-mail é astur@amupe.com.br  (Silva, 2004).     

              Silva (2004) percebe a ASTUR/PE como uma organização pioneira, e 

segundo seu depoimento:      

             “Realmente acho que a ASTUR/PE é pioneira. Não conheço 
outro Estado que ainda tenha funcionando, uma organização similar. A 
ABOMTUR – Associação Brasileira dos Órgãos Municipais de Turismo, 
que surgiu quando a ASTUR/PE já existia, funcionou por alguns anos, 
mas infelizmente morreu como associação. Na ocasião, foi estimulada a 
criação das ABOMTURs estaduais, que começou em Alagoas, Rio 
Grande do Norte, mas que eu saiba, não vingaram. Existiam a 
ABOMTUR e a AMPTUR, que era uma associação que congregava os 
prefeitos dos municípios turísticos e também, na ocasião, tivemos até o 
Prefeito de Taquaritinga do Norte, Jânio Arruda, que foi o Presidente da 
AMPTUR, mas também deixou de existir. Eu acredito que a ASTUR/PE 
não deixou de existir porque nós criamos o mecanismo de transferência 
de gestão; quando temos os novos Secretários, a Diretora Executiva (a 
única que não é eleita, mas indicada pela Diretoria), permanece por três 
meses, juntamente o Presidente e mais dois ou três Diretores escolhidos. 
Para que não haja esse vácuo, estamos respondendo interinamente pela 
associação, até que se forme uma nova Diretoria. Acredito que isso tem 
dado essa sustentabilidade à associação, pra que ela não morra. 
Existem altos e baixos, no início ela sempre começa acanhada nos 
primeiros meses de uma nova gestão, que é o que vai acontecer no 
próximo ano, quando praticamente começamos do zero. Em alguns 
municípios onde já existem os Conselhos de Turismo é mais fácil, pois as 
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pessoas já sabem da sua existência. E o interessante é que, geralmente, 
apesar da mudança de gestão de oito em oito anos (antigamente era de 
quatro e quatro anos), alguns Secretários retornam, mas acredito que, 
desde o início da Associação, até agora, só temos duas pessoas na 
ASTUR/PE que permanecem desde a primeira reunião, que sou eu e a 
Assessora Especial, Lindimaura Tavares (técnica cedida pela AMUPE.  

 
 
 

2.5.3 Importância da  ASTUR/PE na percepção dos atores 
que fazem o turismo em Pernambuco 

   
 
              Para melhor ilustrar esse item, realizou-se uma pesquisa documental,  a fim 

de colher informações a respeito da percepção dos principais atores envolvidos do 

desenvolvimento turístico do Estado de Pernambuco. 

            Segundo o Sr. Carlos Eduardo Cintra da Costa Pereira, mais conhecido no 

segmento turístico como “Cadoca”, quando Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Esportes de Pernambuco, no Fórum de Produto Turístico de 

Pernambuco, realizado em 18 de março de 1999, no auditório da  FIEPE: 

 
 
            “ASTUR é um fórum importantíssimo  que congrega os 
Secretários de Turismo dos Municípios do Estado de Pernambuco, e tem 
produzido resultados ao longo de sua existência .  Tive oportunidade de 
participar da ASTUR quando  fui Secretário de Turismo da Prefeitura da 
Cidade do Recife. E a municipalização do Turismo é um programa da 
EMBRATUR de suma importância para o desenvolvimento do Estado, 
porque ele conduz à interiorização do turismo, tendo agora com o novo 
governo anunciado a possibilidade de concretizar investimentos 
importantes para o desenvolvimento do turismo em Pernambuco” 
(Magalhães, 1999) . 
 
 
 

            Outro depoimento que demonstra a ASTUR/PE, como força propulsora do 

segmento turístico em Pernambuco, é o do atual  Diretor de Fomento da EMPETUR, 

na Reunião Bimensal da ASTUR/PE, realizada no dia 11 de março de 1999,  no 

Município de Triunfo-PE. Segundo o Sr. Pepe Cal :   

            “A importância da ASTUR para o turismo de Pernambuco é 
estabelecer integração entre os municípios, e dentro do modelo que a 
EMPETUR quer estabelecer, é exatamente trabalhar por regiões. A 
ASTUR agrega o sentimento de discussão da forma que vimos, hoje, na 
Reunião de Triunfo: os pleitos que são dessa região do sertão são 



 

 

83

lançados e entregues `a EMPETUR. Feito isso,  o nosso papel é de tutor, 
vamos analisá-los no que  diz respeito à infra-estrutura e então daremos 
prioridade aos pleitos comuns  para, posteriormente , efetivarmos as 
ações de curtíssimo, curto, médio e longo prazos. Mas, evidentemente 
que ao recebermos as reivindicações, este elenco de providências a 
serem tomadas são discutidas internamente, com os órgãos envolvidos 
no governo e com todas as secretarias” (Magalhães, 1999). 
 
 
 

           Segundo Elder Lins Teixeira, então Presidente do Conselho consultivo da 

ADM & TEC, no Fórum de Produto Turístico de Pernambuco, realizado em 18 março 

de 1999, no auditório da  FIEPE: 

          
“É muito importante a existência da ASTUR/PE como todas as 
associações que reúnem pessoas com objetivos comuns; a ASTUR/PE, 
neste sentido já tem desenvolvido um trabalho muito propício, 
promovendo o turismo a partir de uma base municipal. O que é 
importante, porque isto é conscientização da municipalização, por parte 
dos governos municipais, no que tange `a  importância da atividade 
turística “ (Magalhães, 1999). 
 
 

          Silva (2004),  faz alusão à importância da ASTUR/PE, em seu depoimento 

realizado em 08 de julho:  

 

“A intervenção da ASTUR/PE foi de fundamental importância  para que o 
PNMT – Programa Nacional de Municipalização do Turismo obtivesse 
sucesso em Pernambuco. O PNMT foi nosso grande parceiro no 
fomento da atividade turística do Estado de Pernambuco. Os primeiros 
passos deste programa em Pernambuco, aconteceram por ocasião da 
primeira Oficina do PNMT, a cargo da EMBRATUR, na qual estavam 
presentes apenas quatro municípios. Pareceu-nos, inicialmente, não ter 
havido interesse efetivo no citado programa. A ASTUR/PE vendo a 
importância e oportunidade apresentada pelo referido programa, 
antecipou-se. Questionei com o então Presidente, Pepe Cal, e o mesmo 
sugeriu que eu fizesse uma consulta à EMBRATUR, para saber se 
poderíamos, como associação, assumir o programa no Estado. Na 
segunda Oficina do PNMT, nós conseguimos colocar vinte e oito 
municípios, todos sócios da ASTUR/PE. Para que o PNMT se instalasse 
foi imprescindível a atuação da ASTUR/PE. Afora isso, hoje, quando se 
chega aos municípios já se vê o turismo de outra maneira, mais aberto, 
mais profissional, com mais conhecimento e mais qualidade. A nossa 
parceria com o PNMT  foi muito importante no sentido de que abrimos 
espaço para uma maior valorização da nossa cultura, do nosso 
artesanato. Hoje, em todas as feiras de nível nacional, já garantimos um 
espaço próprio para os associados da ASTUR/PE. Outra coisa muito 
importante para nós, como Diretoria Executiva, e que temos um cuidado 
muito grande: tudo que ocorre na área de turismo (eventos, feiras, 
matérias sobre planejamento municipal publicadas em jornais e revistas) 
é repassado para os municípios. Quando há a mudança de Prefeitos, 
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nós começamos nosso trabalho praticamente do zero, no sentido de que 
renovamos todo o quadro da ASTUR/PE, onde buscamos sensibilizá-los 
para a importância do turismo. Independente da orientação político-
partidária vigente, nosso objetivo é desenvolver um trabalho paralelo 
para importância do turismo e para o Estado. Inclusive, no ano passado, 
entregamos ao Secretário Estadual projetos estruturadores para o 
desenvolvimento de vinte e oito municípios, dos quais, alguns já foram 
contemplados (a exemplo o de Brejo da Madre de Deus), mostrando, 
com isso, a nossa força. Assim, a ASTUR/PE foi crescendo, adquirindo 
credibilidade, já tivemos a oportunidade de ver trabalhos de conclusão 
de curso. Recentemente nós fomos à Paraíba, que soube da existência 
da ASTUR/PE. Em um dia nós mostramos o que era a ASTUR/PE (a 
Prefeita de Vicência, Eva Andrade Lima relatou sua experiência com a 
ASTUR/PE, onde no local, há oito anos atrás, nada existia com relação a 
turismo e a ASTUR/PE, segundo a Prefeita, “deu à luz” para Vicência). 
Realizamos um congresso estadual que foi um marco, o 
CONGRESTUR, realizado em Carpina, onde levamos nomes nacionais, 
como Ana Maria Marcondes, Adonis Zimmerman e outros mais. Em 
seguida, realizamos mais dois congressos estaduais (um realizado em 
2001, na AMUPE e o outro, em 2002, na EMPETUR), já em parceria 
com o PNMT. A ASTUR/PE, quando chega aos municípios, leva 
exatamente a mensagem da necessidade das pessoas se reunirem, 
discutirem, sensibilizarem para o desenvolvimento. Quando o PNMT 
chegou aonde já existia a ASTUR/PE, houve uma maior facilidade de 
aceitação da atividade. Nós não levamos os recursos, mas ensinamos 
onde buscar os recursos. Tanto o PNMT quanto a ASTUR/PE, levamos 
técnicos do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal, do Banco 
do Brasil, onde eles fazem explanações das linhas de crédito para o 
turismo. A ASTUR/PE também tem a preocupação em manifestar o 
sentimento dos municípios carentes de bases que proporcionem o 
desenvolvimento do turismo daquelas localidades, através de cartas-
coletivas que discutiam as problemáticas mais urgentes para 
Pernambuco. Podemos citar como exemplos dessas problemáticas a BR 
232, cuja duplicação seria de extrema importância para o 
desenvolvimento do turismo pernambucano; a violência das estradas 
(quando da nossa ida ao município de Santa Maria da Boa Vista, 
precisamos ir escoltados pela polícia); tivemos que nos reunir como 
Diretoria, contra atitudes de governos municipais, como foi o caso de 
Olinda, cidade com toda potencialidade turística, onde o Prefeito 
extinguiu a Secretaria de Turismo (apesar de toda nossa mobilização, 
não obtivemos sucesso nesse caso). Constatamos, com isso, que somos 
ouvidos e às vezes atendidos e há outras ocasiões em que somos 
ouvidos, mas não atendidos. Ouvidos sempre”. 
 
 
 

 
             2.5.4 O Papel da ASTUR/PE,  no desenvolvimento do 

Turismo Local       
   
 
              Segundo depoimentos de Silva (2004): 

“O principal papel da ASTUR/PE é preparar os gestores municipais do 
turismo para assumir o desenvolvimento do turismo no município. Nós 
realizamos vários cursos, palestras, onde nós enfocamos, desde o início, 
a terminologia, o dia-a-dia do turismo e também o planejamento, o 
marketing, o turismo rural, a qualidade no atendimento, diversos temas 
discutidos em palestras e mini-cursos, onde essa programação é feita de 
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uma avaliação que nós fazemos todo final de ano, onde discutimos o que 
foi proveitoso durante aquele ano e a programação para o ano seguinte. 
Afora isso, temos convênios com associações de ensino, onde eles dão 
um percentual de desconto para os associados da ASTUR/PE para a 
inscrição de vestibular, matrícula e mensalidade nos cursos de Turismo; 
isso é um ganho, onde cada vez mais nós estamos mostrando a 
importância do profissionalismo. Temos também aberto espaço para os 
municípios pequenos, sabemos das dificuldades que eles têm,  então é 
muito fácil você vender Porto de Galinhas, mas não é nada fácil Buíque 
se vender, devido à distância, devido à precariedade do local e dos 
custos, daí, é uma reivindicação nossa e hoje nós temos um espaço em 
todas as feiras nacionais, um espaço cedido pela EMPETUR para que a 
gente exponha nosso artesanato, nossa gastronomia e folheteria; e esse 
espaço é usado só para os associados da ASTUR/PE..  Nós temos hoje 
um reconhecimento como associação de peso no Estado, participamos 
do Fórum Estadual do Turismo, onde temos uma cadeira efetiva e 
também no Fórum do PRODETUR”.        
 
 

              Com o término da gestão do então Presidente Fernando Henrique Cardoso 

e o inicio da gestão do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PNMT 

extingue-se, nasce uma nova concepção de planejamento turístico, denominado de 

PRT – Planejamento Regional Turístico. É nesse novo contexto que a ASTUR/PE 

procura adequar as suas ações (Silva, 2004). 

 

 

         2.6 Voluntariado 
 2.6.1 Conceitos 

              O voluntariado é uma das formas mais antigas de filantropia. Segundo  

definição das Nações Unidas: 

 “O voluntariado é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse 
pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem 
remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou 
não, de bem-estar social ou outros campos” (Camargo, 2001, p.114)  
 
 

              Em estudos recentes desenvolvidos pela Fundação Abrinq pelos Direitos da 

Criança, definiu-se:   

“O voluntário é percebido como um ator social e agente de 
transformação, que presta serviços não-remunerados em benefício da 
comunidade. Doando tempo e conhecimento, o voluntário realiza um 
trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto 
às necessidades do próximo ou aos imperativos de uma causa, como às 
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sua próprias motivações pessoais, que podem ser de caráter religioso, 
cultural, filosófico, político ou emocional (Camargo, 2001, p.114).   

 

 

              Para Silva (2002 apud Domeneghetti, 2002, p.328), “Voluntário é toda e 

qualquer pessoa que se dispõe, espontaneamente e desinteressadamente , a 

auxiliar, participar, colaborar com outra pessoa, causa ou entidade”.  

              Para Dimitri  (2002 apud Domeneghetti, 2002, p.328), “Voluntário é uma 

pessoa sensível às necessidades da sociedade e que vive, e que compreende a 

importância de doar seu trabalho em benefício de um grupo menos favorecido ”.  

             De acordo com Oliveira (2002 apud Domeneghetti, 2002, p.328): “Voluntário 

é toda pessoa que se propõe a enfrentar desafios , baseados na solidariedade, 

caridade. Amor ao próximo, com propósito de melhorar a sociedade em que vive “.  

             O setor voluntário exerce um papel integrador, reunindo indivíduos, grupos , 

instituições  e também países que em outros contextos poderiam estar em conflito 

ou em competição entre si (Camargo, 2001, 118). 

              Por meio de participação voluntária, as pessoas abrem espaço para o 

crescimento pessoal, para a auto-realização, permitindo para muitos a descoberta e 

a utilização de  talentos e/ou habilidades potenciais não aproveitadas no seu dia-a-

dia profissional (Camargo, 2001, 118). 

             Segundo Domeneghetti (2002, p.329) : 

“Ser voluntário, doar-se a uma causa,  é ter no coração o dom do amor, o 
dom da caridade , da solidariedade , enfim,  o dom de servir . É ter 
consciência de estar prestando um serviço à sociedade , ao seu próximo,   
cumprindo o papel de cidadão consciente” .   
 
 

            Segundo o Programa Voluntários do Conselho da Comunidade Solidária, 

lançado em 97 (Canton,  2002, p. 37): 

“O voluntário é o cidadão que, motivado pelos valores de participação e 
solidariedade doa seu tempo, trabalho e talento de maneira espontânea 
e não remunerada, para causas de interesse social e comunitário”.  
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              Acredita-se que o trabalho voluntário reveste-se de relações variadas, nos 

mais diferentes contextos, com as mais diversificadas conseqüências: dar, receber, 

retribuir, participar, pertencer (Canton, 2002, p.37). 

              Assuntos como Voluntariado e Doações vêm ocupando lugar em 

discussões, acumulando vasta literatura e debate público, como o da suposta crise 

do engajamento cívico, do capital social, da tradição liberal associativa norte-

americana nas décadas finais do século. No Brasil, no final dos anos 90 é que 

começou a aparecer uma inédita discussão sobre o trabalho voluntário e a doação 

individual (Canton, 2002, p.37). 

             Atualmente, atravessam-se fronteiras conceituais pouco nítidas entre o 

religioso e o secular, entre o público e o privado, tudo indicando que as idéias 

associadas a tais termos indicam um distanciamento dos processos individualizados 

e a remeter para ações sociais permeadas pelos valores e práticas relacionados à 

igualdade e à cidadania (Canton,  2002, p.38). 

              No que concerne às doações individuais, identificam-se poucos estudos ou 

debates na sociedade brasileira, em especial com relações à participação do setor 

empresarial. Os trabalhos voluntários caracterizam-se pela tendência de realizarem 

doações – ou “ donativos” , termo usual e que evoca o mundo da caridade e dom de 

servir (Canton, 2002, p. 38).  

              Segundo Canton (2002, p.38) são escassos os estudos voltados sobre a 

ação  voluntária, doação de tempo e dinheiro, tendo em vista levantamentos 

realizados,  principalmente aos significados dessas práticas e suas transformações 

recentes. Nesse contexto é que se retomam velhos conceitos, como solidariedade, 

assistência, caridade, dádiva, filantropia (Grifos nosso). 

 



 

 

88

 
 “É de se prever que, numa sociedade como a brasileira, de 
desigualdades, pobreza e de mínimo sistema de proteção social, essas 
possibilidades de ação voluntária e seus variados usos sociais e políticos 
provoquem polarizações”.(Canton, 2002, p.38). 
 
 

             Na verdade, o trabalho voluntário hoje é uma via de mão dupla: não só 

generosidade e doação, mas também abertura a novas experiências, oportunidades 

de aprendizado, prazer de se sentir útil, criação de novos vínculos, afirmação do 

sentido comunitário. 

             O trabalho voluntário tem crescido no mundo inteiro, baseado na idéia que 

se trata de um exercício de cidadania, do qual todos podem e devem participar.  

                    

             2.6.2  Histórico 

             O voluntariado existe há muito tempo, apresentando forma de atuação e 

intensidade diferentes, variando de lugar para lugar, em função da época histórica e 

da localidade em que se encontra, evoluindo através do tempo, alterando seu foco e 

a forma pela qual a sociedade o percebe (Junqueira, 2002, p.156). 

             Os movimentos religiosos foram os grandes disseminadores da  filantropia 

no mundo, os primeiros a pregar a caridade e a doação,  buscando a elevação do 

ser através das boas ações, da penitência  , do assistencialismo, da benevolência 

(Junqueira, 2002, p.157). 

             Na Europa, a filantropia e a caridade eram valores privados, regulados por 

um código de ações rígidas, perpétuas e imutáveis. Nesse contexto, o doador era 

percebido como uma pessoa virtuosa, em razão de que o ato de dar e não receber 

era mais importante do que as conseqüências e a importância de sua ação para 

comunidade (Coelho, 1999). 

             Foi nos Estados Unidos que a filantropia apresentou significativo 

desenvolvimento e expansão. Para população dessa comunidade o ato de dar, 
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perde a sua importância tendo em vista que a preocupação com a solução dos 

problemas e a busca de melhoria de qualidade de vida passou a ser a base da 

filantropia, que já não era percebida como simples ato de caridade. Nota-se que 

houve mudança de foco, do doador para o receptor, da salvação das almas para 

uma consciência comunitária preocupada com o benefício gerado e a participação 

na resolução dos problemas, para tornar-se parte do capital social (Coelho, 1999). 

            Segundo Corullón (2002),  o voluntariado é descrito como um fenômeno 

típico da América do Norte, intimamente ligado à formação local. Entendido como o 

resultado de um processo histórico que privilegiou a livre associação entre pessoas 

em detrimento do poder coercitivo do Estado.  

            Na América Latina, segundo Corollón (2002), a colonização foi montada 

como empreendimento do Estado. Concomitantemente com a chegada dos colonos , 

instalavam-se os aparatos burocráticos da Coroa Portuguesa ou da Coroa 

Espanhola, juntamente com as estruturas hierárquicas do catolicismo. Dessa 

maneira,   essas sociedades moldaram-se,  identificando o espaço de atuação 

pública como sendo exclusivamente estatal ou religioso. 

            Para Garcia (2001), o trabalho voluntário na América Latina baseou-se por 

muito tempo em dois fortes paradigmas:  

“O primeiro, o mais puro assistencialismo material e cultural – dando 
alguma coisa àqueles que nada tinham , tudo precisava , pouco sabiam. 
O segundo, o outro pilar da sua identidade : o voluntariado deve dar tudo 
sem receber nada em troca”.    
 
 

           Aos poucos, segundo Garcia (2001), o voluntariado começou a recuperar seu 

direito a receber: alegria, valorização, prazer de servir. E também reconhecer que, 

além de ser bom para quem recebe, é bom para quem dá.    

              No caso específico do Brasil, e também do Sul dos Estados Unidos, há de 

se acrescentar um outro fator : o sistema produtivo foi maciçamente organizado pelo 
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latifúndio, movido pelo braço escravo; e o escravismo segundo Corollón ( 2002) é 

exatamente antítese das idéias de comunidade e de voluntariado.   

              Dessa forma, pode-se observar que no Brasil o voluntariado moveu-se 

especificamente em função de três sentimentos : a compaixão, a solidariedade e a 

indignação (Corollón,2002).    

              O voluntariado baseado na compaixão está profundamente ligado à 

religiosidade brasileira. Suas raízes podem ser encontradas nas Santas Casas, 

instituições parcialmente movidas pelo trabalho voluntário, que a Igreja Católica 

implantou no Brasil a partir do século XVI. Atualmente, os católicos vêm 

desenvolvendo um grande trabalho social, tendo como um dos mais respeitados 

projetos sociais, a Pastoral da Criança, movimento que vem mobilizando um corpo 

de voluntários de cerca de 120.000 pessoas (Corollón, 2002).    

              A solidariedade pode ser entendida como um sentimento que leva um grupo 

de pessoas a se unirem para se auto-ajudar. Esse é o caso típico de voluntariado 

praticado pelos brasileiros negros que, escravizados, usaram as suas crenças 

religiosas como fator de coesão e socorro mútuo. Outro exemplo dessa forma de 

voluntariado envolve o apoio nas diversas comunidades de origem  (nordestinos em 

São Paulo, gaúchos no Centro-Oeste, descendentes dos imigrantes orientais, 

judeus, etc.) as relações de vizinhança e parte do voluntariado praticado por 

diferentes religiões. Um exemplo tipicamente brasileiro de voluntariado de auto-ajuda 

é o mutirão, quando vizinhos e colegas de emprego, parentes,  reúnem-se para uma 

determinada tarefa. Pode ser construir uma casa, erguer uma igreja, ajudar alguém a 

restaurar sua propriedade  danificada pela natureza (Corollón, 2002). 
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              A terceira mola propulsora do voluntariado é a indignação, fase essa que 

está relacionada com a miséria, com as más condições da educação, de moradia e 

de cultura.  

              Verifica-se uma certa mudança de padrão quando se vê parte dos militantes 

de esquerda aderindo a organizações,  cuja forma de atuar fundamenta-se na ação 

voluntária mais do que propriamente na militância. Exemplo mais conhecido é o do 

sociólogo Herbert de de Souza, o Betinho, e sua “ Ação pela Cidadania contra 

Fome, a Miséria e pela Vida”, movimento que, a partir de 1993, lançou ampla 

campanha contra fome, chegando a reunir cerca de 30 milhões de pessoas . 

Acredita-se ser esta a semente do atual programa de governo do Presidente  Luiz 

Inácio Lula da Silva, denominado de “Fome Zero” (Corollón, 2002). 

              Nota-se que,  a partir de 1990,  um novo padrão de voluntariado começou a 

despontar no Brasil, principalmente a partir da criação do Programa Voluntários do  

Conselho da Comunidade Solidária  em 1996 (Corollón,  2002).  

              Para Junqueira (2002, p.158), os fatores históricos e sociais,  próprios de 

um país vitimado pelo processo de colonização que não tencionava o 

desenvolvimento da região, e sim sua exploração, movida pela ânsia do lucro rápido 

e pelos interesses pessoais, provocou no Brasil uma incipiente  tradição comunitária, 

muito embora exista uma latente manifestação de solidariedade da população 

brasileira, diferenciando-se dos percebidos nas populações européias e norte-

americanas.  

              Em 1543, surgiu o primeiro hospital brasileiro, localizado em uma pequena 

vila do litoral paulista, denominado de Santa Casa de Misericórdia de Santos, marco 

dos movimentos assistencialistas brasileiros (Zioni, 2000 apud Silveira, 2002).      
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             O enfoque da benemerência dado ao voluntariado do século XIX oferece ao 

mesmo um caráter mais formal, diversificando as instituições  que a praticavam. 

Identifica-se entre essas instituições as de natureza religiosas e de saúde, estando 

enquadradas nelas os hospitais, asilos, hospícios, bem como os educandários; 

incorporando-se também a esse grupo as instituições criadas com a finalidade de 

assistir os imigrantes, instituições profissionais ou por ocupação, percebendo-se esta 

última no início do século XX (CVSP, 2000). 

             A prática da benemerência e da filantropia podem ser facilmente 

compreendidas como merecimento e caridade ou altruísmo, respectivamente. Essas 

duas práticas, a partir do século XIX, eram entendidas como “desvios” da ordem 

dominante, atribuindo-se às pessoas o caráter de “desgraça” por não possuírem 

recursos e possibilidades de se reintegrar à sociedade. Durante esse período, essas 

atividades beneméritas ficavam sob a égide do trabalho feminino, inserido no 

contexto paternalista, rigoroso e excludente, constituindo-se um “voluntariado de 

benemerência” incipiente, moralizador, baseado em rígidos valores morais, mas 

antes de tudo, feminino (CVSP, 2000). 

              A interferência do Estado nas instituições filantrópicas assistenciais e 

beneméritas deu-se a partir do século XX, com o surgimento, na década de  30, do  

Welfare State, o Estado do Bem-Estar Social, visando atender a população pobre 

com políticas de assistência social (políticas públicas), as quais pregavam a solução 

dos problemas sociais. A adoção dessas políticas por parte do Estado postergou e 

preteriu as iniciativas voluntárias e associativistas, elegendo o individualismo, como 

bola da vez. (CVSP, 2000). 
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              A crise do Welfare State, na década de 60,  ocasionou  transformações no 

comportamento, politizando e polemizando as relações com a sociedade e seus 

agentes, ficando o movimento voluntário questionado politicamente (CVSP, 2000). 

               Esse questionamento político durou exatamente 20 anos, período em que 

o governo militar assumiu os destinos da nação brasileira. A crise do Estado e a 

crescente  globalização contribuíram decisivamente para o ressurgimento com força 

total do voluntariado brasileiro. Os avanços tecnológicos que reduzem a mão-de-

obra e que não são acessíveis para grande parte da população, assim como a 

globalização, contribuíram para o crescimento do desemprego, da miséria, da má 

distribuição de renda, fatores que contribuem para a exclusão social.  

            A partir da constatação de que o Estado não consegue ser mais o único 

agente de desenvolvimento social e econômico, renasce com toda força a inserção 

da sociedade civil, agora como parceira, assumindo a sua posição como variável 

canalizadora do desenvolvimento econômico e social do país. 

   A definição de sociedade civil que antes estava ligada às pessoas que 

lutavam contra a ditadura, logo em oposição aos militares; agora o termo civil está  

vinculado ao ato de exercer a cidadania, esta ligada ao ser cidadão (CVSP, 2000). 

            Ao analisar os motivos que despertam para o trabalho voluntário, descobrem-

se, entre outros, dois componentes fundamentais: o de cunho pessoal, como a 

doação de tempo e esforço como resposta a uma inquietação interior que é levada à 

prática; e o de caráter social, ou seja, a tomada de consciência dos problemas ao se 

enfrentar a realidade, o que leva à luta por um ideal ou ao comprometimento com 

uma causa (Camargo, 2001, p.116). 

              Verificam-se certas mudanças nos padrões do voluntariado nos últimos 

anos. As pessoas estão mais interessadas em se envolver em um número maior de 
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causas, oferecendo seu trabalho voluntário em diferentes atividades. Também atuam 

mais na defesa dos direitos (advocacy) e no ativismo político. Ao mesmo tempo em 

que ainda desejam se envolver com atividades de serviço, também desejam atuar 

por meio de petições, abaixo-assinados, influência nas políticas públicas e outras 

formas ativas de participação cívica. É  necessário considerar a crescente noção de 

cidadania e de defesa de direitos humanos e sociais presente na sociedade 

contemporânea (Camargo, 2001, p.116). 

              Entender o Terceiro Setor significa  também entender um pouco o que é 

voluntariado, ou seja, por que pessoas resolvem fazer algo que talvez, 

racionalmente, não façam. 

             Embora o brasileiro ainda não esteja acostumado à atividade voluntária mais 

formalizada, a esmagadora maioria das pessoas não rejeita a hipótese de vir a 

exercer algum tipo de atividade voluntária. 

 

 

2.6.3   Perfil do Voluntariado no Brasil 

             Segundo Silveira (2002, p.161), quatro entre cinco indivíduos adultos doam 

algo para alguma entidade ou para alguém, em algum momento, correspondendo a  

80%  ou 70.000.000 milhões de pessoas no território nacional, sendo que 50% ou 

44.200.000 pessoas fazem doações em dinheiro ou bens a alguma instituição, o 

restante faz doações aos indivíduos que necessitam. Desse total de doadores 21% 

fazem contribuição em dinheiro, perfazendo cerca de R$ 1.703.000,00, uma média 

de R$ 158,00 por ano. 

               Nos Estados Unidos  69% das unidades familiares doam dinheiro, o que 

representa cerca de 68, 2 milhões de pessoas  perfazendo um total,  em moeda,  no 
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valor de US$ 111 bilhões , com valor médio  que chega a US$ 1.017,00, segundo 

pesquisa desenvolvida por Hodgkinson e Weitzman (1996, apud Landim, 2000). 

             O financiamento das instituições pertencentes à sociedade civil é 

proveniente de 14% do próprio setor; 3,2% são provenientes de doações de 

empresas, o governo participa com 14,5% e os 68% restantes são financiados por 

receita própria (Landim, 2000). 

             Com relação ao trabalho voluntário no Brasil, os adultos que fazem este tipo 

de trabalho voluntário para instituições ou para pessoa física correspondem a 22,6% 

da população, ou 19.748.388 pessoas, sendo 16%, ou 13.905.532 pessoas, 

voluntários apenas em instituições. 

             Esses voluntários, segundo Landim (2000), atuam principalmente em 

instituições religiosas, correspondendo a  58,7%. 

             O  enfoque mudou, a responsabilidade aumentou e o voluntariado está se 

profissionalizando e deixando de ser encarado como caridade, como ato de 

filantropia, passando a contribuir para construção de uma autocrítica da sociedade, 

um entendimento dos direitos e deveres do cidadão e da possibilidade de ações 

coletivas para assegurar o bem comum e exercer a cidadania.  

 

 

2.7 Teoria da Dádiva    
 
 
              As trocas não se efetuam necessariamente, sob a forma de mercado, do 

escambo, do “dá cá, toma lá´”, como estabelece a sociedade capitalista, e sim, sobre 

o modelo  que Mauss  chama de tripla obrigação: dar, receber e retribuir.  



 

 

96

              A obrigação de dar, defendida por Mauss (1924 apud 1966), nada tem a ver 

com a obrigação caritativa. Ela é, sobretudo, a obrigação de provocar os outros a um 

desafio de generosidade.                           

              Sociologicamente, a dádiva é percebida como qualquer prestação  de bens 

ou serviços efetuada sem garantia de retorno, tendo em vista a criação, manutenção 

ou regeneração do vínculo social. Nesse contexto, ou seja, na relação de dádiva, o 

vinculo  é mais importante do que o bem (Martins, 2002, p.192).       

              Para Jacques Godbout , na sua obra L’Espirit du Don, em colaboração com 

Alain Caillé (1992), “o valor de vínculo tem mais importância do que o valor de uso e 

do que o valor de troca”. 

              Sob o aspecto geral, pode-se definir dádiva como toda ação ou prestação 

efetuada sem expectativa, garantia ou certeza de retorno; por esse fato, comporta 

uma dimensão de “gratuidade“ . O paradigma da dádiva insiste sobre a importância 

positivista e normativa, sociológica, econômica, ética, política e filosófica desse tipo 

de ação e de prestação (Martins, 2002, p.192). A reflexão sobre a dádiva sempre 

existiu em toda parte. Sua cristalização, seu marco seminal nas ciências sociais, 

remonta ao famoso Essai sur le don: forme et raison de l’echange dans les sociétés 

archaïques,  de Marcel Mauss (1924). Martins (2002,p.192) percebe o Essai  como  

uma descoberta empírica, ensejando uma certa universalidade nas sociedades 

arcaicas, daquilo que Mauss denomina “a tripla obrigação de dar, receber  e 

retribuir”. À medida que esta tripla obrigação se constitui, à luz da lei sociológica e 

antropológica, a dádiva apresenta-se em toda sua plenitude como um fenômeno 

social total. 
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             Independente de ser efetuada por pessoas, a dádiva representa um 

conjunto de dimensões da ação e exerce profunda repercussão em toda sociedade 

(Martins, 2002, p.192). 

               A dádiva é simbólica por excelência; é o símbolo que anima o conjunto da 

atividade simbólica. Antagônica ao Individualismo, que estabelece que todas as 

ações, regras ou instituições derivam dos cálculos, efetuados pelos indivíduos, 

considerados como a única realidade. Da mesma forma, ao holismo, o qual defende 

a ação dos indivíduos (ou grupos, classes e ordens) que se limitam apenas a  

expressar ou atualizar uma totalidade a priori que lhe preexiste, e assim aparece 

como a única realidade. Observa-se que para esses dois paradigmas a dádiva é 

incompreensível; no primeiro, pelo “interesse” e no segundo, pela “obrigação”. Não 

que o paradigma da dádiva negue a existência  desses dois paradigmas, mas 

recusa-se a  considerá-los como dados (Martins, 2002, p.193). 

           A dádiva em certo sentido não é, de modo algum, desinteressada; 

simplesmente ela dá o privilégio aos interesses de amizade (de aliança, sentimento 

de amor, solidariedade, etc) e de prazer e/ou de criatividade sobre os interesses 

instrumentais e sobre a obrigação e compulsão (Martins, 2002).  

           Portanto, para (Martins, 2002),  a dádiva não deve ser pensada sem interesse 

(instrumental) ou fora dele, mas contra ele; ela é um movimento que tem como 

objetivo a aliança ou a criação, que subordina os interesses instrumentais aos 

interesses não instrumentais (Grifo Nosso). 

           Seria falso julgar que a descoberta feita por Mauss só diz respeito às 

sociedades arcaicas e que, atualmente, a dádiva antropológica  já não existe  senão 

como sobrevivência. Daí o conceito de sociabilidade primária e secundária. Entende-

se por sociabilidade primária, o tipo de relação social em que a personalidade das 
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pessoas é mais importante do que as funções que elas desempenham  (sem impedir 

a existência e a importância de tais funções); e por sociabilidade secundária, o tipo 

de relação submetido à lei da impersonalidade (como no mercado, no direito ou na 

ciência), em que as funções desempenhadas pelas pessoas são mais importantes 

que a sua personalidade (Martins, 2002).     

               O espírito da dádiva está presente, e infinitamente mais do que querem 

fazer crer as ideologias modernas, para as quais as relações entre pessoas se 

regem apenas pelos interesses egoístas ou pela coerção pública, pelo mercado ou 

pelo Estado. Mas a experiência da dádiva não se limita aos presentes de Natal ou à 

esmola. A dádiva, muito pelo contrário, está em toda parte: na família, nas 

organizações  e nas empresas, no mercado de arte.  

            Para Godbout (1999), a importância da dádiva para toda sociedade é 

incontestável. Para ele, toda sociedade vive da dádiva e necessita dessa graça que 

mantém a vida em sua  rede.         

            “Jamais poderemos tolerar que todas as coisas e todos os serviços se 

produzam de forma automática e que não sejam senão “produzidos”, que nada 

possa se manifestar a não ser dentro das leis do mercado e das regras do Estado”      

(Godbout, 1999).                                                         
        Segundo Alain Caillé (apud Martins, p.191), “entrar em associação é, 

sobretudo, disponibilizar seu tempo e sua pessoa; portanto, existe um vínculo 

evidente entre a questão da significação da dádiva e a do estatuto da ação 

associativa”.  

             O fato associativo concreto só será plenamente compreensível se 

concebermos a associação em sua maior generalidade, como ad-sociation,  

movimento ativo direcionado para reunião dos sócios. Na verdade , segundo Martins 
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(2002, p.201), só existem duas grandes maneiras de se fazer sociedade, de criar 

vínculo social no qual exista apenas separação ou hostilidade: violência ou ad-

sociation, conforme explicado.   Por conseguinte, dádiva é o meio pelo qual se 

estabelece o pacto associativo.  

              O pacto associativo, segundo Allain Caillé (1996),  só poderá formar-se no 

registro da “l’inconditionnalité conditionnelle”, ou seja,  da incondicionalidade 

condicional, comprometendo-se,  cada uma,  dar incondicionalmente ao outro,  mas 

mostra-se preparado para retirar-se do jogo, a qualquer instante, se os outros 

deixarem de jogar.    

              A solidariedade está intimamente relacionada com a dádiva. Esta 

solidariedade que, em seu sentido moderno e restrito, é considerada como uma 

redistribuição dos bens materiais ou simbólicos, efetuada por aqueles que têm mais 

em favor daqueles que têm menos (Martins, 2002, p. 203).   

             Nesse contexto emerge e se insere a ASTUR/PE, enquanto agente da ação 

associativa, que pauta as suas ações nos princípios da solidariedade e do 

voluntariado, portanto,  dando cada vez mais significação à questão da dádiva.  
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         3 Metodologia  
 

 

              Trata-se de uma pesquisa descritiva, bibliográfica e documental, através da 

técnica de estudo de caso. Descritiva porque, tal como defendida por Martins (1994, 

p.28),  “tem como objetivo a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno, bem como estabelecimento de relações entre vários fatos”; 

bibliográfica pela utilização de “um estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material acessível publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, 

material acessível ao público em geral” (Vergara, 2000,p.48);  e documental por 

“realizar pesquisa em documentos conservados no interior de órgãos públicos e 

privados de qualquer natureza” (...) (Vergara,2000,p.48).  

             O trabalho aqui apresentado tem sua orientação científica no estudo de caso 

pelo fato de desenvolver-se “a partir da análise de uma determinada organização” 

(Tachizawa, 2000,p.49). 

            Utilizou-se da técnica de entrevista não estruturada, tendo em vista ser esse 

tipo de entrevista a que mais favorece à coleta de dados, uma vez que o 

entrevistador não fica preso a um roteiro, não transformando o momento em um 

ritual de perguntas e respostas (Alves, 2003, p. 63).   

            O farto material documental representado pelas atas de reuniões bimensais e 

relatórios anuais emitidos pela ASTUR/PE nos últimos dez anos (1994-2004), 

permitiu alcançar a perfeita noção da importância do papel dessa associação no 

processo de desenvolvimento do turismo local. 
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             As informações coletadas sobre a formação e a trajetória da ASTUR/PE 

desde o início de suas atividades, foram fundamentais para visualizar a relação 

desta  com os municípios, principalmente nas ações voltadas ao desenvolvimento 

dos mesmos. 

            Os depoimentos de alguns agentes representativos do segmento turístico 

pernambucano, somados à entrevista realizada com a Diretora Executiva da 

ASTUR/PE,  Sra. Márcia Borborema  Silva, em 08 de julho de 2004, profunda 

conhecedora dos problemas e participante ativa de todas as resoluções e ações 

realizadas pela citada associação desde a sua fundação, contribuíram de forma 

decisiva  para iluminar os caminhos trilhados nessa pesquisa. 

             As limitações teóricas desse estudo, se deram em razão da escassa 

literatura nacional que aborda a Teoria da Dádiva.         

             O resgate do paradigma da dádiva vem sendo realizado por intelectuais de 

formações acadêmicas diversas, principalmente na França, berço da Escola 

Maussiana, nos Estados Unidos, na Itália, no Canadá e também no Brasil, dentre 

outros  países.  

            Estes intelectuais Maussianos procuram explorar as críticas desse 

pensamento ao utilitarismo econômico, denunciando as dificuldades das ciências 

sociais para superar as pressões reducionistas da ação social a um problema de 

escolha econômica racional. 

           Além do mais, o acesso e a participação dos intelectuais brasileiros, 

simpatizantes do paradigma da dádiva, vêm ocorrendo de forma sistemática e 

fragmentada (Martins, 2002).  
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         4 Considerações Finais   

 

 
              Este capítulo procura sintetizar os principais resultados da pesquisa e 

relacioná-los com a teoria, bem como sugerir outras possibilidades de pesquisa. 

              É inegável o processo de descentralização por que passa o país, fruto da 

adoção de um modelo neoliberal que privilegia a iniciativa privada e minimiza  o 

papel do Estado,  aliado à ineficácia das estratégias adotadas, a fim de compensar o 

desmonte da coisa pública.   

              Nesse contexto, sobressai-se a ASTUR/PE, uma OSFL que assume, 

difunde, defende  e pratica o Voluntariado, através da doação do seu tempo, do 

envolvimento pessoal dos seus associados e do reconhecimento da tripla obrigação 

dar, receber e retribuir. 

              A relação da ASTUR/PE  com o voluntariado também se dá através da 

participação gratuita de professores na realização de cursos, palestras e 

treinamentos.    

               Para Mauss (1996),  a gratuidade, então, significa sacrifício, perda, por um 

lado ; espontaneidade explicada pelo impulso, pela irracionalidade , por outro lado, 

sabendo-se que o indivíduo evoluído, racional, calcula  e portanto não faz dádivas 

gratuitas. 

             E como a dádiva é a superação da experiência, pode-se concluir então que 

se não existe remuneração material (dinheiro ou objeto) que compense a perda , 

entende-se que o prazer obtido pela participação em um projeto que objetiva o bem- 
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estar comum desobriga a dádiva. Ou seja, quanto maior o prazer, menos a dádiva 

obriga.       

           Dessa forma,  pode-se dizer com relação à gratuidade, de que a dádiva é 

gratuita, não no sentido de que não exista o retorno, e sim, no sentido de que o que 

circula não corresponde às regras mercantis (Gobbout, 1999, p.211). 

            A gratuidade só se explica pela realidade do prazer da dádiva, pelo fato de 

todas essas pessoas afirmarem receber mais do que dão no próprio gesto de 

dar. 

            Acredita-se que a gratuidade identificada nas relações com a ASTUR/PE 

possa  ser  devidamente explicada com a utilização dos pressupostos da Teoria da 

Dádiva, como  se propôs demonstrar.    

           A  ASTUR/PE, enquanto ator social e agente de transformação, que presta 

serviços não-remunerados em benefício da comunidade, ora doando tempo, ora 

doando conhecimento, é percebida na literatura especializada como voluntária 

(Camargo, 2001). 

           E é a partir desse voluntariado, espontâneo, desinteressado que se promove 

a Solidariedade,  presente em todas as  atividades desenvolvidas pela ASTUR/PE.      

             Criada em 1990, inicialmente motivada pela necessidade de identificar 

problemas e propor soluções comuns a todos os municípios, principalmente aquelas 

que ensejassem a melhoria das condições do desenvolvimento do turismo local, 

bem  como a conseqüente  geração de emprego e renda.  

             Percebe-se a ASTUR/PE como uma instituição não-governamental, pioneira 

no trabalho de conscientização, integração, do segmento de turismo,  na base 

política denominada município. 
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             O trabalho desenvolvido pela ASTUR/PE  é de suma importância para o 

desenvolvimento do turismo local, como assim comprovam os depoimentos 

realizados por importantes personalidades do cenário turístico pernambucano, 

podendo ressaltar o do então Secretário de Turismo de Pernambuco, o Sr. Carlos 

Eduardo Cintra da Costa Pereira, mais conhecido no meio político como “Cadoca”, 

destacando os resultados positivos alcançados e mostrando a importância da 

ASTUR/PE como um importantíssimo fórum de congregação de Secretários de 

Turismo dos Municípios  do Estado; o depoimento do Diretor de Fomento da 

EMPETUR, o Sr. Pepe Cal , que destaca a importância  da Organização estudada 

como força integradora  e propulsora do Turismo no município.  

            A importância política e estratégica da ASTUR/PE para o desenvolvimento 

do turismo local pôde ser comprovada, em virtude das ações desenvolvidas por essa 

organização no processo de cadastramento dos municípios pernambucanos no 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, quando a ASTUR/PE, 

utilizando da sua capacidade de argumentação e da sua visão estratégica,  soube, 

de maneira profissional,  conduzir e influenciar as decisões dos Gerentes do então 

PNMT para ampliação do número de municípios pernambucanos - de 04 (quatro) 

para 28 (vinte oito) - atendidos pelo referido PNMT.  Vale salientar, que mesmo não 

sendo o órgão oficial de Turismo do Estado, desempenhou esse papel à altura.   

           Além do mais, é importante ficar registrado que antes de ser lançado o 

PNMT, a ASTUR/PE já desempenhava um importante papel nas decisões do 

segmento turístico de Pernambuco, tendo,  inclusive, lugar cativo no Fórum Estadual 

do Turismo de Pernambuco e também no Fórum do PRODETUR/PE . 

           Dos 22 (vinte e dois) municípios considerados pela EMBRATUR (2002) como 

Municípios Turísticos (MT) do Estado de Pernambuco, 14 (quatorze)  já eram 
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associados da ASTUR/PE, ou seja, 63% como MT. Por outro lado, dos 36 

Municípios identificados pela EMBRATUR como Municípios com Potencial Turístico 

(MPT), 10 (dez) já eram considerados  pela ASTUR/PE como (MPT),  representando 

28% dos mesmos, demonstrando estar a ASTUR/PE alinhada estrategicamente com 

as necessidades do seu Estado. 

             A elaboração dessa pesquisa possibilitou a apresentação das seguintes 

recomendações: 

a) Aproveitar “ know-how” acumulado por anos de atuação no segmento 

turístico, multiplicando este conhecimento a nível nacional por meio de 

criação de novas ASTUR’s, objetivando o Desenvolvimento do Turismo 

Local; 

b) Manter uma perfeita  sintonia com o Novo Plano Nacional do Turismo e 

com o  Programa de Regionalização do Turismo, procurando possuir 

como associados os mesmos municípios  considerados como MT e 

MPT , nos respectivos programas;    

c) Estudar a possibilidade de sua Transformação de OSFL para OSCIP, 

tendo em vista as vantagens  preconizadas nessa nova forma de 

organização, podendo apontar:        

c.1) Remuneração dos Membros de sua Diretoria ; 

c.2) Realização de convênios específicos com o Poder Público; 

d) Constituir-se, no futuro, em federações e/ou confederações,  

objetivando centralizar esforços e reduzir custos, 

 Um trabalho que procure  identificar a percepção de outros Secretários de 

Turismo no tocante à criação de uma Organização nos Moldes da ASTUR/PE, 

principalmente para os Estados do Nordeste, será de grande valia para o 
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desenvolvimento do turismo local e conseqüente fonte de geração de renda e 

emprego. 

Em virtude do reduzido número de estudos realizados no Brasil utilizando-se 

do paradigma da dádiva,  a fim de explicar atitudes e/ou ações das organizações do 

terceiro setor, acredita-se que este estudo poderá contribuir decisivamente  para o 

processo de entendimento da utilização do referido paradigma. 

 Evidentemente, não houve pretensão de se esgotar aqui a discussão sobre 

o tema, pois esse é complexo, multifacetado  e envolve uma série de aspectos: 

econômicos, sociais, políticos, culturais, legais e antropológicos.  

 A realização de novos trabalhos, principalmente em língua portuguesa, 

certamente contribuirão para o processo de renovação e repensamento das  práticas 

adotadas pelo utilitarismo econômico, que doutrinariamente embasa o modelo 

neoliberal.  
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APÊNDICE 

         
 

Análise Comparativa dos Municípios Associados a ASTUR/PE versus 
Municípios Turísticos (MT) e Municípios com Potencial Turístico (MPT) 

  
Associados da  

ASTUR/PE 
MT MPT Municípios Turísticos 

( MT ) 
Município com Potencial

Turístico  ( MPT ) 
Agrestina   Bezerros Afogados da Ingazeira 
Aliança   Brejo  da   Madre de  Deus Água Preta 
Amaraji  X Cabo de Santo Agostinho Amaraji 
Arcoverde  X Caruaru Arcoverde 
Bezerros   Catende Belém de Maria 
Barra de Guabiraba   Escada Bom Jardim 
Belo Jardim   Exu Brejão 
Betânia   Fernando de Noronha Buíque 
Brejo da Madre Deus X  Garanhuns Cabrobó 
Bom Jardim  X Goiana Camocim de São Félix 
Bom Conselho   Gravatá Carpina  
Bonito   Igarassu, Ipojuca Chã Grande 
Cabo  de   Sto.  Agostinho X  Itapissuma Floresta 
Chã Grande   Jaboatão dos Guararapes Glória do Goitá  
Camaragibe    Olinda Lagoa Grande 
Caruaru X  Panela Limoeiro 
Cortês   Paulista Moreno 
Carpina  X Pesqueira Nazaré da Mata 
Garanhuns X  Recife Passira 
Goiana X   São José da Coroa Grande Petrolândia 
Gravatá X  Vitória de Santo Antão Poção 
Igarassu X   Primavera 
Porto de Galinhas (Ipojuca) X   Quipapá 
Jaboatão dos Guararapes X   Salgadinho 
Moreno    Saloá 
Nazaré da Mata  X  Sta. Cruz da Baixa Verde 
Olinda X   Sta. Cruz do Capibaribe 
Paulista X   São Benedito do Sul 
Pesqueira X   São Bento do Una 
Petrolina X   São Lourenço da Mata 
Poção  X  Serra Talhada 
Recife X   Tacaratu 
Sanharó     Tamandaré 
São Joaquim do Monte    Taquaritinga do Norte  
Tamandaré  X  Triunfo 
Triunfo  X  Vicência.   
Taquaritinga  X   
Vicência    X   
Totais = 38 municípios  14 10 22 municípios 36 municípios 
Percentual (%) 63% 28%   

        Fonte: Dados Primários da Pesquisa            
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ANEXO I: Fontes Indiretas de Geração de Emprego 
(52 Setores Impactados pela Atividade Turística). 
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  A Organização Mundial do Turismo – OMT elaborou relatório para a 
Embratur contendo a matriz insumo-produto da indústria do turismo no Brasil, onde 
foram identificados 52 itens da economia nacional impactados pela atividade 
turística. 
 
01. Produtos agropecuários não-elaborados 
02. Alimentos e bebidas elaborados 
03. Fumo 
04. Combustíveis minerais 
05. Extração de minerais 
06. Material de construção 
07. Vidro 
08. Produtos metálicos 
09. Máquinas em geral e equipamentos de transporte 
10. Produtos eletrodomésticos 
11. Outros manufaturados intermediários 
12. Outros manufaturados finais 
13. Indústria de móveis 
14. Indústria editorial e gráfica 
15. Indústria de borracha 
16. Refino de petróleo 
17. Indústria farmacêutica 
18. Indústria de perfumaria, sabões e velas 
19. Fabricação de plásticos 
20. Produtos têxteis 
21. Artigos de vestuário e acessórios 
22. Couro e peles 
23. Calçados 
24. Energia elétrica 
25. Saneamento e abastecimento d’água 
26. Construção civil 
27. Comércio 
28. Transporte rodoviário de passageiros 
29. Transporte rodoviário de cargas 
30. Transporte ferroviário de passageiros 
31. Transporte ferroviário de cargas 
32. Transporte hidroviário de passageiros 
33. Transporte hidroviário de cargas 
34. Transporte aéreo doméstico 
35. Transporte aéreo internacional 
36. Comunicações 
37. Meios de hospedagens 
38. Meios de hospedagens de 1 a 3 estrelas 
39. Outros meios de hospedagens 
40. Serviços de alimentação 
41. Serviços de apoio turístico 
42. Recreação 
43. Instituições de seguro 
44. Instituições financeiras 
45. Saúde 
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46. Educação 
47. Outros serviços empresariais/pessoais 
48. Aluguel de imóveis 
49. Administração pública 
50. Assessoria de reparação 
51. Assessoria de empresas 
52. Assessoria financeira 
 
Fonte: CARVALHO, Caio Luiz de; BRITO, Gilvan de. Destino Brasil: Novos 
Caminhos para o Turismo. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Hamburg Ltda. 1994,   
p. 73-74. 
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ANEXO II: Relação dos Associados à ASTUR/PE. 
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RELAÇÃO DOS  ASSOCIADOS À  
ASTUR/PE 

 
 
 

 Município: AGRESTINA-PE 
Endereço: Rua Manoel Capitão Matulino, nº 21 – Centro 
CEP: 55.495-000 
Fone/Fax: 3744-1103 
E-mail: pmagrestina@jjnet.com.br 
Representante(s): ROBERTA KELMA GODOI DA SILVA 
             ALBERTO WAGNÊ ARARUNA PAIXÃO  

 
 
 

 Município: ALIANÇA-PE 
Endereço: Rua Domingos Bragas, S/N (Marisa) 

      Rua Belarmino Pessoa, nº 14 – Centro (Maria do Carmo)  
CEP: 55.890-000 
Fone/Fax: 3637-1245 / 2197 / 1417 / 1336  
Representante(s): MARIA DO CARMO BEZERRA (Celular: 9985-8804) 
       

 
 

 Município: AMARAJI-PE 
Departamento de Cultura e Desportos 
Endereço: Rua Dr. Mário Domingues, nº 27 - Centro  
CEP: 55.515-000 
Fone/Fax: 3553-1170 / 1022 / 1222 / 1232 / 1152 / 1242 (Ramal 35) 
Responsável: JOSÉ GENIVAL ALVES (Fones: 9966-0994 / 3553-1241)  
Representante(s): MÁRCIA MARIA GOUVEIA (Esposa do Secretário de 
Agricultura – Celular: 9945-0804) 
Praça Comendador José Pereira, nº 07 – Centro – CEP: 55.515-000 
Fones: 3553-1125 / 9961-1169 (Josa) 

 
 

 Município: ARCOVERDE-PE 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo 
Endereço: Av. Cap. Arlindo Pacheco de Albuquerque, nº 88 - Centro  
CEP: 55.500-000 
Fone: 3821-0235 / 1250 
Fax: 3822-1250 / 3000 
Responsável: ALBÉRICO PACHECO DE ALBUQUERQUE (Secretário)  
                         9103-7831  
Representante(s): JOSÉ ALBERTO MACIEL (Diretor da Indústria, Comércio e 
Turismo) 
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 Município: BARRA DE GUABIRABA-PE 
Endereço: Av. Visconde de Suassuna, nº 923 – Conjunto 607 – 6º andar – Ed. 
Bosque de Versales – Boa Vista  
CEP: 50.050-360 
Fone/Fax: 3758-1156 / 1493 / 1171 / 1399 (ETERILDA) 
Representante(s): ESDRAS SOUTO (Fones: 3222-6788 / 9946-3530) 
 
 
 

 Município: BELO JARDIM-PE 
Endereço: Rua Siqueira Campos, nº 220 - Centro  
CEP: 55.150-000 
Fone: 3726-1156 / 1376 
Fax: 3726-8733 / 2000 / 8711 
Responsável: JOSÉ MARCONI C. FERREIRA (Secretário de Turismo) 
Representante(s): FLÁVIO PASSOS (Diretor de Turismo – Celular: 9915-5007) 
E-mail: flavioarcoiris@ig.com.br 
 
 
 

 Município: BETÂNIA-PE 
Endereço: Praça Aneilófio Feitosa, nº 60 - Centro 
CEP: 56.670-000   
Fone: 3852-1156 / 1333 
Responsável: GENIVAL FERREIRA DE ARAÚJO 
Representante(s): ALEXANDRE GALVÃO (Rua São Sebastião, 45 – Ed. 
Nostradamis – Rio Doce – Olinda-PE) e SIZERNANDO DE SIQUEIRA FILHO 
 
 
 

 Município: BEZERROS-PE 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo 
Endereço: Av. Monsenhor Florentino, nº 03 – Santo Amaro  
CEP: 55.660-000 
Fone: 3728-6721 / 6706 / 1960 / 6700 
Fax: 3728-6706 / 1286 / 1720 
E-mail: pmbtur@supranet.com.br 
Representante(s): PAULA YONARA (Celular: 8857-1964) 
 
 
 

 Município: BOM CONSELHO-PE 
Endereço: Rua José do Amoral, S/N (Centro de Arte e Cultura) - Centro  
Fone: 3771-4725 / 1139 
Fax: 3771-4724 / 4706 
Representante(s): JOSÉ MARLENO FERREIRA MELO (Frei Dimas) 
             MARIA JOSÉ FERRO (Bia) 

     (Fones: 9988-3749/9115-0351/3771-1139)  
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 Município: BOM JARDIM-PE 
Endereço: Praça 19 de Julho, S/N - Centro  
CEP: 55.730-000 
Fone: 3638-1156 / 1328 / 1182 / 1117 / 9908-4549 
Fax: 3638-1156 
Representante(s): MARISDEI MONTEIRO DE SOUZA 
E-mail: pmbj@piernet.com.br 
 
 

 Município: BONITO-PE 
Endereço: Rua Cônego Cavalcanti, S/N  
CEP: 55.680-000 
Fone: 3737-0715 / 0700 
Fax: 3737-1444 / 1249 
Responsável: MANOEL PINTO FORNELOS 
Representante(s): CARMEM GODOY (Celular: 9916-3480 / 9601-8153) 
 
 
 

 Município: BREJO DA MADRE DE DEUS-PE 
Endereço: Secretaria de Turismo – Av. Soares da Costa, S/N – Fazenda Nova - 
Centro  
CEP: 55.175-000 
Fone: 3732-1135 / 3747 / 1552 / 1220 / 1123  
Fax: 3747-1552 / 3732-1323 
Responsáveis: JOÃO CARLOS (Cáli) – 9937-7871 
        MÔNICA (Celular: 9962-0213) 

 
 
 

 Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE 
Endereço: Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, nº 380 – Ponte dos Carvalhos  
Fone: 3521-6762 / 6605 / 6761 / 3522-2713 / 9982-3100 
Fax: 3521-6601 / 6762 / 6761 / 6605 / 3522-2717 / 2714 
Representante(s): JOSÉ PEREIRA SOUZA 

 
 
 

 Município: CAMARAGIBE-PE 
Endereço: Fundação de Cultura, Turismo e Esportes 
            (Rua Pierre Collier – Antiga República dos Solteiros) 
CEP: 54.768-000 
Fone: 3458-2442 / 2915 / 3484-4553 
Fax: 3458-2915 / 2442 
Representante(s): MARIA DO CARMELO MENEZES 

CLÁUDIO SIQUEIRA (Chefe da Divisão Operacional de 
Turismo) 

E-mail: fctecamaragibe@yahoo.com.br 
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 Município: CARPINA-PE 
Endereço: Praça São José, nº 95  
CEP: 55.810-000 
Fone: 3622-4008 / 9914-4380 / 4379 
Fax: 3622-4008 / 3621-1156 / 1001 
Responsável: VERÔNICA MARIA DOS SANTOS 
      Fones: 9914-7062 / 8807-6357 
E-mail: pmcarpina@piernet.com.br 

 
 
 

 Município: CARUARU-PE 
Endereço: Praça Cel. José de Vasconcelos, nº 100  
CEP: 55.000-000 
Fone/Fax: 3701-1541 / 2033 / 3721-3285 / 9625-6105 
Responsável: MARIA DO SOCORRO MACIEL (Presidente) 
Representante(s): MARCÍLIO SANTOS LIMA (Diretor de Turismo) 
E-mail: sok2@mol.com.br 

 
 
 

 Município: CHÃ GRANDE-PE 
Endereço: Av. São José, nº 101 - Centro  
CEP: 55.636-000 
Fone: 3537-1310 
Fax: 3537-140 / 3533-6972 
Responsáveis: DANIEL ALVES DE LIMA (Prefeito) 
        ELMA ALBUQUERQUE CAMPOS 
E-mail: emesoncampos@bol.com.br 

 
 
 

 Município: CORTÊS-PE 
Endereço: Cel. José Belarminio, nº 48 - Centro  
CEP: 55.525-000 
Fone/Fax: 3687-1151 / 1132 / 1156 / 1158 
Responsável: JOSÉ ANCHIETA FERREIRA DA SILVA 
       Fones: 9925-1610 / 3687-1159 
E-mail: pmceducação@vol.com.br 

 
 
 

 Município: GARANHUNS-PE 
Endereço: Av. Santo Antônio, nº 126 - Centro  
CEP: 55.290-000 
Fone: 3762-7095 / 7096 / 7078 / 9988-4264 / 4284 
Fax: 3762-7095 / 7005 / 7096 7077 
Responsável: IVAN DE OLIVEIRA GOMES JÚNIOR (Secretário de Turismo) 
E-mail: pmg@garanhuns.pe.gov.br 
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 Município: GOIANA-PE 
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N  
CEP: 55.900-000 
Fone: 3626-0171 / 1177 / 4967 
Fax: 3626-0161 / 0353 
Responsável: EMANUEL SENA (Secretário de Turismo) 
Representante(s): JOSÉ CLAUDINO DA SILVA (Diretor de Turismo) 
                         Fones: 9984-8038 / 9112-1311  
E-mail: carioca@hotlink.com.br 

 
 
 

 Município: GRAVATÁ-PE 
Endereço: Rua João Pessoa, nº 110  
CEP: 55.645-000 
Fone: 3563-9057 
Fax: 3563-9037 
Responsáveis: RILDO FEITOSA 
                          EDILAMAR JOSÉ DE OLIVEIRA (Celular: 9107-1295) 

 
 
 

 Município: IGARASSU-PE 
Endereço: Rua Frei Caneca, nº 46 - Centro  
CEP: 53.600-000 
Fone: 3543-0435 / 9152-5858 
Fax: 3543-0494 
Responsável: MÁRCIO FERNANDO SOUZA RODRIGUES 

 
 
 

 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE 
Endereço: Rua José Nunes da Cunha, nº 188 - Piedade  
CEP: 54.400-170 
Fone: 3341-6441 / 3468-7144 
Fax: 3468-7064 / 3341-7064 
Responsável: MURILO LACERDA (Secretário – Celular: 9172-8596) 
Representante(s): WANDA MEDEIROS (Secretária-Adjunta – 9282-4888 / 9108-6116) 

     EDUARDO GUEIROS LEITE (Diretor – 9138-5854) 
 
 
,Município: MORENO-PE 

Endereço: Rua Ormezinda Vasconcelos, nº 137 - Centro  
CEP: 51.190-730 
Fone: 3535-0581 
Fax: 3535-1197 / 1153 / 1067 
Responsável: ADMILSON DA HORA 
Representante(s): ADMILSON DA HORA 
                 MÁRCIO ANDRADE      
E-mail: turismorural@bol.com.br 
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 Município: NAZARÉ DA MATA-PE 
Endereço: Rua Marechal Dantas Barreto, nº 1338  
CEP: 55.800-000 
Fone: 3633-1069 / 1606 / 1156 / 9902-6814 
Fax: 3633-4814 / 1156 / 1069 / 1014 
Responsável: ADMILSON DA HORA 
Representante(s): SILVANA GOMES SOARES (e-mail: silvagoma@bol.com.br) 
E-mail: pmnm@fisepe.gov.br 

 
 

 Município: OLINDA-PE 
Endereço: Secretaria de Turismo de Olinda – Rua do Bonsucesso, nº 183 - 
Amparo  
CEP: 53.240-480 
Fone: 3429-9153 / 3439-9434 
Fax: 3439-6414 / 3662 / 2024 
Responsável: CLODOALDO TORRES (Secretário)  
Representante(s): CARLOS JOSÉ DA SILVA (Fones: 9601-3442 / 9133-0863) 
E-mails: barattaolinda@yahoo.com.br 
        solracbaratta@hotmail.com 

 
 

 Município: PAULISTA-PE 
Endereço: Praça Agamenon Magalhães, S/N  
CEP: 53.401-441 
Fone: 3433-1324 / 1599 / 0072 / 3437-6755 / 9282-5928 
Fax: 3433-1324 / 3437-2317 
Responsável: FABIANO MENDONÇA 

 
 

 Município: PESQUEIRA-PE 
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 145 - Centro  
CEP: 55.200-000 
Fone: 3835-8719 / 9161-8844 / 3835-8729 (Res) 
Fax: 3835-8706 / 8719 / 8704 
Responsável: MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO 
Representante(s): ARISELMA DE ARAÚJO LIMA 
                          ANA CRISTINA SOARES 
E-mail: turismo@pesqueira.com.br 

 
 

 Município: PETROLINA-PE 
Endereço: Av. Tancredo Neves, S/N – Centro de Convenções Senador Nilo 
Coelho - Centro  
CEP: 56.300-000 
Fone: 3862-9261 / 3380 
Fax: 3862-9251 / 3502 
Responsável: VINÍCIUS DE SANTANA (Secretário) 
Representante(s): JOANA D’ARC LIBÓRIO DE LIMA 
E-mail: inive@mol.com.br 
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 Município: POÇÃO-PE 
Endereço: Rua Monsenhor Estanislau, nº 122 – Centro  
CEP: 55.240-000 
Fone: 3834-1151 / 1191 / 1194 
Fax: 3834-1113 / 1151 
Responsável: HERCULANO MARLON CORREIA 

 
 

 Município: PORTO DE GALINHAS – IPOJUCA-PE 
Endereço: Rua da Esperança, nº 188 - Centro  
CEP: 55.592-000 
Fone: 3552-1480 / 1900 / 3551-0720 / 0721 / 9971-9378 
Fax: 3762-7095 / 7005 / 7096 7077 
Responsável: FRANCISCO UCHÔA / FÁTIMA PATURI (9904-7111) 
 

 
 Município: RECIFE-PE 

Endereço: Cais do Apolo, nº 925 – 7º andar  
Fone: 3425-8125 / 8137 / 8060 8070 
Fax: 3425-8605 / 8404 
Responsável: ROMEU BAPTISTA 
Representante(s): CARLOS LINS BRAGA 
              ROMERO BRITTO (Celular: 9961-6554) 
E-mail: inive@mol.com.br 

 
 

 Município: RECIFE-PE – MÁRCIA BORBOREMA (Fone: 9989-8259) 
Endereço Residencial: Rua Sá e Souza, 286 – Apto. 102 – Ed. França – Boa 
Viagem – CEP 51.030-065  
Fax: 3427-8113 / 3421-9011 
EMPETUR: Centro de Convenções – Complexo Viário Vice-Governador Barreto 
Guimarães, S/N – CEP 53.110-970  

 
 

 Município: RECIFE-PE – LINDIMAURA TAVARES SANTOS (Cel.: 9965-6781) 
Endereço Residencial: Rua Olivedos, 20/04 - Ed. Ricardo I – Prado – Recife-PE 
Fone: 3228-2379 (Res) 
AMUPE: Av. Recife, nº 6205 – Jardim São Paulo – CEP51.190-730 – Recife-PE  
E-mail: amupe@amupe.com.br 
 
 

 Município: SANHARÓ-PE 
Endereço: Rua Major Sátiro, nº 219 – Centro 
CEP: 55.250-000  
Fone: 3836-1156 
Fax: 3836-1156 
Responsáveis: JOSÉ NORMANDO DE BRITO BEZERRA JÚNIOR (Secretário) 

        MARIA JANAÍNA CALADO 
        EDUARDO DA SILVA PEREIRA 
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 Município: SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE 
Endereço: Prefeitura Municipal  
Fone: 3753-1120 / 1156 / 1129 
Fax: 3753-1156 
Responsável: JOÃO TENÓRIO VAZ CAVALCANTE (Prefeito – 9982-2345) 

 
 

 Município: TAMANDARÉ-PE 
Secretaria de Turismo 
Endereço: Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N – Centro 
CEP: 55.578-000  
Fone: 3676-1844 
Fax: 3676-1199 / 1160 
Responsável: RONALDO ALMEIDA LINS 

 
 

 Município: TAQUARITINGA DO NORTE-PE 
Endereço: Rua Padre Beringuer, S/N - Centro 
CEP: 55.790-000  
Fone/Fax: 3733-1213 / 1247 / 1156 / 3469-5017 / 9915-5941 / 9222-7114 
Responsável: ANÁLIA FABRÍCIA M. CORDEIRO DE ARRUDA (Secretária) 
E-mail: gmtqn@mol.com.br 

 
 

 Município: TRIUNFO-PE 
Endereço: Av. José Veríssimo dos Santos, 365 - Guanabara 
CEP: 56.870-000  
Fone: 3846-1156 / 1413 
Fax: 3846-1256 / 1124 
Responsável: ANDRÉ VASCONCELOS 

 
 

 Município: VICÊNCIA-PE 
Endereço: Rua Oliveira Estelita, nº 01 - Centro 
CEP: 55.850-000  
Fone: 3641-1336 
Fax: 3641-1191 / 1156 / 3641-1336 (Ramal 28) 
Responsável: MÁRIO RAMOS DE ANDRADE LIMA FILHO 
Representante: ALESSANDRA ALCOFORADO MACIEL AVELINO 

(Celular: 9902-5188) 
E-mail: pmv@piernet.com.br 
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ANEXO III: 

 
Entrevista da Sra. Márcia Borborema, Diretora Executiva da Associação das 

Secretarias de Turismo de  Pernambuco – ASTUR/PE, concedida a 
Jorge Luiz Azevedo de Souza, no Centro de Convenções de Pernambuco, no 

dia 08 de Julho de 2004. 
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ENTREVISTA DA Sra. MÁRCIA BORBOREMA SILVA, DIRETORA 
EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS DE TURISMO 
DE PERNAMBUCO – ASTUR/PE, CONCEDIDA A JORGE LUIZ 
AZEVEDO DE SOUZA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE 
PERNAMBUCO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2004. 
 
 
 
• CRIAÇÃO DA ASTUR/PE: 
 

A ASTUR/PE surgiu da necessidade do então Secretário de Turismo da 
Prefeitura da Cidade do Recife, Edmundo Morais, que ao assumir a pasta, tinha 
várias dificuldades na gestão do setor. Então ele, em conversas na Secretaria, 
achou que seria interessante se convocássemos os demais Secretários de 
Turismo do Estado, para juntos discutirmos os problemas e as possíveis 
soluções que eram comuns a todos os municípios. Convocamos então uma 
primeira reunião, no dia 18 de janeiro de 1990, que ocorreu aqui em Recife, no 
hotel Boa Viagem, na qual compareceram dezoito municípios. Nessa ocasião 
foram discutidos vários problemas, como a descredibilidade do setor, que há 
quatorze anos atrás o turismo era visto muito como festividade, não se tinha um 
planejamento, era visto como uma atividade que só vinha para o município para 
gastar o dinheiro do mesmo e aí constatamos, na ocasião, problemas comuns. 
No final da reunião, o Secretário de Turismo de Triunfo, Clóvis Martins sugeriu 
que fosse criada uma associação que congregasse todos os municípios de 
interesse turístico no Estado. Começamos a trabalhar nessa possibilidade e, no 
dia 20 de abril de 1990, no Clube Municipal do Paulista, foi criada efetivamente a 
Associação das Secretarias de Turismo de Pernambuco, com a sua diretoria 
tendo na presidência, Edmundo Morais e na vice-presidência, Clóvis Martins. A 
nossa sede atualmente fica na Avenida Recife, 6204, Jardim São Paulo. Temos o 
nosso e-mail, astur@amupe.com.br .       

 
 
 
• QUEM PODE SER SÓCIO DA ASTUR/PE: 
 

Pode ser sócio da ASTUR/PE todo município de Pernambuco que tenha uma 
Diretoria, uma Secretaria, uma representação turística. O município tem que ser 
representado, filiado através da Prefeitura, seja através de um Departamento de 
Cultura ou de Turismo ou, às vezes, através da Educação. Ela também é aberta 
a hoteleiros, agentes de viagem, pessoas da comunidade, pessoas de interesse 
do setor. Também a ex-Secretários de Turismo é aberta: se o ex-Secretário que 
não exerce mais o cargo, mas presta um relevante serviço, ele pode ser 
associado à ASTUR/PE, sendo que a mensalidade é diferenciada, e para que ele 
seja sócio, sem ser município, ele passa por uma avaliação da Diretoria; é 
apresentado um nome, nós fazemos uma avaliação e o acolhemos como sócio. A 
mensalidade é quase que simbólica, porque é uma anuidade de R$ 720,00 
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(Setecentos e vinte reais) para o município com até cem mil habitantes, e          
R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) para os municípios que possuem  acima 
de cem mil habitantes, que pode ser paga na maneira que for mais conveniente 
para o município (ou mensalmente, ou trimestralmente, às vezes anualmente); 
quando é anualmente, até o mês de junho, nós damos ainda 15 por cento de 
abatimento.  
 
 
 

• O PROBLEMA DA INADIMPLÊNCIA E SEUS MOTIVOS: 
 
O maior problema que nós temos na ASTUR/PE é a inadimplência, que é muito 
grande. Nós sabemos que os municípios têm muitas dificuldades financeiras, a 
maioria vive de FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Apesar de todo 
trabalho que estamos desenvolvendo há quatorze anos, tentando estimular os 
municípios a colocarem técnicos, pessoas que se interessem pela atividade 
turística, mostrar a importância do turismo como gerador de emprego e renda, o 
turismo ainda fica, em muitos municípios, em segundo plano. Percebemos, como 
muitos prefeitos nos dizem, que se a Saúde e a Educação são deficitárias, eles 
têm que levantar recursos para essas áreas, deixando o turismo em terceiro 
plano. Não sabem eles que, estimulando a atividade turística, indiretamente 
estão gerando empregos, gerando rendas, melhorando a qualidade de vida da 
comunidade. Então esse é um problema encontrado no trabalho que  
desenvolvemos.  

 
 
 
• AS REUNIÕES DA ASTUR/PE: 

 
Nossas reuniões são feitas a cada dois meses e são itinerantes (ora fazemos no 
litoral, ora no Sertão, ora no Agreste); a próxima será no Sertão. No primeiro 
momento, nós fazemos uma reunião aberta à comunidade, onde nós levamos um 
técnico que fale sobre a importância do turismo, para sensibilizar aquela 
localidade. Nessa reunião também convidamos todos os Secretários Municipais, 
os Vereadores e a comunidade em geral, para que ela tome conhecimento do 
que é ASTUR/PE, o seu papel e a importância do turismo para aquele município.   

 
 
 
• ASTUR/PE  X  TRABALHO VOLUNTARIADO: 

 
Nós temos convênios com algumas faculdades, onde as mesmas disponibilizam 
seus professores para proferirem palestras. Quando há a realização de cursos, 
com duração de três dias, nós cobramos uma taxa do aluno e revertemos esse 
valor em pró-labore para o professor. Na ocasião de sendo a realização de 
palestras, geralmente os professores vão voluntária e gratuitamente, onde nós 
apenas bancamos os custos com hospedagem, alimentação e traslado.   
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• A DIRETORIA DA ASTUR/PE 
 
A composição hoje da Diretoria da ASTUR/PE é feita de: Presidente, Sr. Albérico 
Pacheco (Secretário de Turismo de Arcoverde); a Vice-Presidência está em 
aberto, porque o Albérico, que era Vice-Presidente, assumiu o lugar deixado pelo 
então Presidente, Demétrius Andrade (Secretário de Turismo do Paulista). Versa 
o estatuto que, com menos de um ano para o término do mandato, não se realiza 
nova eleição. Temos o Diretor Grande-Recife, que é Romero Andrade (da 
Prefeitura da Cidade do Recife); temos o Diretor Litoral – Sul, José Pereira (da 
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho); Diretor Litoral Norte, José 
Claudino (Prefeitura Municipal de Goiana); Diretora do Agreste, Maria José Ferro 
(Prefeitura Municipal de Bom Conselho); Diretor do Sertão, André Vasconcelos 
(Secretário de Turismo de Triunfo); Diretor Mata-Norte, Alessandra Alcoforado 
(Diretora de Turismo de Vicência) e o Diretor Mata-Sul, José de Anchieta 
(Secretário de Turismo de Cortês). Há também a Diretora Executiva, que sou eu, 
Marta Borborema, a Assessora Especial, Lindimaura Tavares (cedida pela 
AMUPE) e a secretária para serviços burocráticos, Margarete Jorge - única que 
possui remuneração – todos os outros desenvolvem trabalho voluntário. 

 
 
 
• ASTUR/PE  X EMPRESAS PRIVADAS: 

 
Basicamente, hoje, não possuímos parceria com empresas privadas. Podemos 
dizer que a nossa grande parceira é a AMUPE (Associação Municipalista de 
Pernambuco). Temos a própria EMPETUR, que nos dá um apoio efetivo para o 
desenvolvimento dos trabalhos e contamos também com o apoio do SENAC, das 
faculdades e universidades (FACHO, FIR, Faculdade Santa Helena, UNICAP, 
UFPE), que sempre quando precisamos disponibilizam palestrantes, professores.   

 
 
 
• ASTUR/PE  X PARTICIPAÇÃO DE ANTIGOS MEMBROS: 

 
Temos pessoas que participam das reuniões da ASTUR/PE, tais como: Elinéia 
Nemesck (de Bezerros), que atualmente está na Escola Técnica do Agreste; 
Marcílio Renaut (ex-Secretário de Turismo de Garanhuns); Demétrius Andrade 
(ex-Presidente da ASTUR/PE); Ana Néri – que possui uma empresa de turismo 
em Garanhuns e outros. O que dificulta uma maior participação dos ex-
Secretários nas reuniões (que são itinerantes) são as despesas financeiras, pois 
os antigos membros não recebem diárias, tendo que bancar suas próprias 
despesas.  

 
 
 
• TOTAL DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS  

 
Temos hoje 40 municípios associados. Contando com a parceria com outras 
instituições, chegamos a 45 associados. 
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• A IMPORTÂNCIA DA ASTUR/PE   
 
Quando nós começamos a trabalhar com a ASTUR/PE, era muito difícil falar de 
turismo como uma atividade econômica, pois o turismo era visto como uma 
espécie de “cabidezinho de emprego” para colocar o filho de “seu fulano”, que 
não tinha lugar pra ele, mas tinha ajudado o Prefeito a se eleger... Então o que 
fazer? Coloca no turismo. Hoje, nós já temos várias cidades que, através de um 
trabalho de conscientização junto ao PNMT (Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo), que foi nosso grande parceiro, e que entrou no 
Estado de Pernambuco com a realização da primeira Oficina do Programa, em 
Brejo da Madre de Deus, na qual só havia quatro municípios participantes e a 
EMBRATUR, na época, disse que não houve interesse de Pernambuco na ação. 
Percebendo a importância do PNMT, questionei o então Presidente da 
ASTUR/PE, Pepe Cal, e o mesmo sugeriu que eu fizesse uma consulta à 
EMBRATUR para saber se poderíamos, como associação, assumir o programa 
no Estado. Na segunda Oficina do PNMT, nós conseguimos colocar vinte e oito 
municípios, todos sócios da ASTUR/PE. Para que o PNMT se instalasse no 
Estado, foi imprescindível a parceria da EMBRATUR com a ASTUR/PE. Afora 
isso, hoje, quando se chega aos municípios já se vê o turismo de outra maneira, 
mais aberto, mais profissional, com mais conhecimento e mais qualidade. A 
nossa parceria com o PNMT  foi muito importante no sentido de que abrimos 
espaço para uma maior valorização da nossa cultura, do nosso artesanato. Hoje, 
em todas as feiras de nível nacional, já garantimos um espaço próprio para os 
associados da ASTUR/PE. Outra coisa muito importante para nós, como Diretoria 
Executiva, é que temos um cuidado muito grande com tudo que ocorre na área 
de turismo (eventos, feiras, matérias sobre planejamento municipal publicadas 
em jornais e revistas etc.). Quando há a mudança de Prefeitos, nós começamos 
nosso trabalho praticamente do zero, no sentido de que renovamos todo o 
quadro da ASTUR/PE, onde buscamos sensibilizá-los para a importância do 
turismo. Independente da orientação político-partidária vigente, nosso objetivo é 
desenvolver um trabalho paralelo para importância do turismo e para o Estado. 
Inclusive, no ano passado, entregamos ao Secretário Estadual de Turismo 
projetos estruturadores para o desenvolvimento de vinte e oito municípios, dos 
quais, alguns já foram contemplados (a exemplo do de Brejo da Madre de Deus), 
mostrando, com isso, a nossa força. Assim, a ASTUR/PE foi crescendo, 
adquirindo credibilidade. Já tivemos a oportunidade de servirmos de objeto de 
estudo para realização de trabalhos para conclusão de curso. Recentemente nós 
fomos à Paraíba, que soube da existência da ASTUR/PE. Mostramos em uma 
reunião o que era a ASTUR/PE (a Prefeita de Vicência, Eva Andrade Lima 
relatou sua experiência com a ASTUR/PE, onde naquela cidade, há oito anos 
atrás, nada existia com relação a turismo e a ASTUR/PE, segundo a Prefeita, 
“deu à luz” para Vicência). Realizamos um congresso estadual que foi um marco, 
o CONGRESTUR, realizado em Carpina, onde levamos nomes nacionais, como 
Ana Maria Marcondes, Adonis Zimmerman e outros mais. Em seguida, 
realizamos mais dois congressos estaduais (um realizado em 2001, na AMUPE e 
o outro, em 2002, na EMPETUR), já em parceria com o PNMT. A ASTUR/PE, 
quando chega aos municípios, leva exatamente a mensagem da necessidade 
das pessoas se reunirem, discutirem, sensibilizarem para o desenvolvimento da 
atividade turística. Quando o PNMT chegou aonde já existia a ASTUR/PE, houve 
uma maior facilidade de aceitação da atividade. Nós não levamos os recursos, 
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mas ensinamos onde buscá-los. Tanto o PNMT quanto a ASTUR/PE, levam 
técnicos do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal, do Banco do 
Brasil, onde eles fazem explanações das linhas de crédito para o turismo. A 
ASTUR/PE também tem a preocupação em manifestar o sentimento dos 
municípios carentes em ações estruturais para o desenvolvimento do turismo 
daquelas localidades, através de cartas-coletivas contendo suas problemáticas 
mais urgentes. Podemos citar como exemplos dessas problemáticas a BR 232, 
cuja duplicação seria de extrema importância para o desenvolvimento do turismo 
pernambucano; a violência nas estradas (em uma ocasião da nossa ida ao 
município de Santa Maria da Boa Vista, houve a necessidade de irmos 
escoltados pela polícia); tivemos que nos reunir, como Diretoria, contra atitudes 
de governos municipais, como foi o caso de Olinda, cidade com toda 
potencialidade turística, onde o Prefeito extinguiu a Secretaria de Turismo 
(apesar de toda nossa mobilização, não obtivemos sucesso nesse caso). 
Constatamos, com isso, que somos ouvidos e às vezes atendidos e há outras 
ocasiões em que somos ouvidos, mas não atendidos. Sempre somos ouvidos.                

 

 
• O PAPEL DA ASTUR/PE   

 
O principal papel da ASTUR/PE é preparar os gestores municipais do turismo 
para assumir o desenvolvimento do turismo no município. Nós realizamos vários 
cursos, palestras, onde enfocamos, desde o início, a terminologia, o dia-a-dia do 
turismo e também o planejamento, o marketing, o turismo rural, a qualidade no 
atendimento. Discutimos diversos temas em palestras e mini-cursos, onde essa 
programação é feita através de uma avaliação que nós fazemos todo final de 
ano, onde discutimos o que foi proveitoso durante aquele ano e a programação 
para o ano seguinte. Afora isso, temos convênios com associações de ensino, 
onde eles dão um percentual de desconto para os associados da ASTUR/PE na 
inscrição para vestibular, matrícula e mensalidade nos cursos de Turismo; isso é 
um ganho, onde cada vez mais nós estamos mostrando a importância do 
profissionalismo. Também abrimos espaço para os municípios pequenos. 
Sabemos das dificuldades que eles têm, na constatação de que é muito fácil 
você promover Porto de Galinhas, mas não é nada fácil promover Buíque, devido 
à distância, à precariedade do local e dos custos. Daí, por reivindicação nossa, 
hoje nós temos um espaço em todas as feiras nacionais, um espaço cedido pela 
EMPETUR para que possamos expor nosso artesanato, nossa gastronomia e 
folheteria; e esse espaço é usado pelos associados da ASTUR/PE. Atualmente, 
temos um reconhecimento como associação de peso no Estado, participamos do 
Fórum Estadual do Turismo, onde temos uma cadeira efetiva e também no 
Fórum do PRODETUR.        
 
 

• O PIONEIRISMO DA ASTUR/PE   
 
Realmente acho que a ASTUR/PE é pioneira. Eu não conheço outro Estado que 
ainda tenha funcionando. A ABOMTUR – Associação Brasileira dos Órgãos 
Municipais de Turismo, que surgiu quando a ASTUR/PE já existia, funcionou por 
alguns anos, mas infelizmente morreu, como associação. Também foi estimulada 
a criação das ABOMTURs estaduais, que começou em Alagoas, Rio Grande do 
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Norte, mas, que eu saiba, não vingaram. Existiam a ABOMTUR e a AMPTUR, 
que era uma associação que congregava os prefeitos dos municípios turísticos e 
também, na ocasião, tivemos até o Prefeito de Taquaritinga do Norte, Jânio 
Arruda, como Presidente da AMPTUR. Entretanto, a AMPTUR também deixou de 
existir. Eu acredito que a ASTUR/PE não deixou de existir porque nós criamos o 
mecanismo de transferência de gestão; quando temos os novos Secretários, a 
Diretora Executiva (a única que não é eleita, mas indicada pela Diretoria), 
permanece por três meses, juntamente o Presidente e mais dois ou três Diretores 
escolhidos. Para que não haja esse vácuo, estamos respondendo interinamente 
pela associação, até que se forme uma nova Diretoria. Acredito que isso tem 
dado essa sustentabilidade à associação, pra que ela não morra. Existem altos e 
baixos, no início ela sempre começa acanhada nos primeiros meses de uma 
nova gestão, que é o que vai acontecer no próximo ano, quando praticamente 
começamos do zero. Em alguns municípios onde já existem os Conselhos de 
Turismo é mais fácil, pois as pessoas já sabem de sua existência. E o 
interessante é que, geralmente, apesar da mudança de gestão de oito em oito 
anos (antigamente era de quatro em quatro anos), alguns Secretários retornam. 
Mas acredito que, desde o início da associação, até agora, só temos duas 
pessoas na ASTUR/PE que permanecem, desde a primeira reunião, que sou eu 
e a Assessora Especial, Lidimaura Tavares (técnica cedida pela AMUPE).  
 
 
 

• QUAL SERÁ A ATUAÇÃO DA ASTUR/PE NESTE NOVO PROGRAMA DO 
GOVERNO FEDERAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, EM 
SUBSTITUIÇÃO AO PNMT?   
 
O PNMT, como programa nacional, deixou de existir. Ele não tem mais respaldo 
do Governo Federal. Foi dada uma liberdade aos outros Estados, que se 
quiserem continuar com um programa de sensibilização, assim o façam, mas 
sem se reportarem ao Ministério. Aqui em Pernambuco eu não ia andar pela 
contramão, querendo impor a continuação de um programa que não estava 
tendo mais respaldo do Governo. Em uma de nossas reuniões, eu disse que ia 
continuar o programa naqueles municípios que nunca tinha ouvido falar em 
turismo. Não falo mais em PNMT, já falo em programa de regionalização e 
quando eu vou falar na potencialidade do Município, eu já o encaixo na região. 
Quando vou pesquisar essas potencialidades, procuro descobrir o que esse 
Município possui em termos de bens naturais, de bens culturais, com a mesma 
dinâmica. Daí, já começo a inserir o Município na região a ser trabalhada no 
contexto. Como exemplo, eu trabalhei Arcoverde e Municípios vizinhos (Buíque, 
Pesqueira, Porção) e eles mesmos descobriram o que seria interessante para o 
turista visitar. 
 
 
 

• O PAPEL DOS DIRETORES DA ASTUR/PE:   
 
Deveriam ser muito mais dinâmicos, mas eles têm dificuldades pra se 
locomoverem, no sentido de ir conversar com os Prefeitos de suas regiões; as 
Prefeituras não disponibilizam transporte, os recursos são parcos. O papel do 
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Diretor é manter o contato com sua região, estimular a participação em eventos, 
estimular o pagamento da associação, divulgar, convocar novos associados...   
Se nós dispuséssemos de recursos, poderíamos ter uma verba para que eles se 
deslocassem; como nós não temos, isso é feito através de telefone, 
correspondência, fax, o que não é nunca como um contato direto. 
 
 
 

• EXISTE ALGUM IMPEDIMENTO, NOS ESTATUTOS DA ASTUR/PE, QUE 
IMPOSSIBILITE A INJEÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
ASSOCIAÇÃO?   
 
Nos estatutos da ASTUR/PE, não consta nenhum impedimento. Quando 
acontecem reformas nos prédios da Caixa Econômica Federal e eles fazem 
doação de todos aqueles equipamentos semi-novos (fichários, 
computadores...etc), fazemos uma solicitação à Caixa Econômica Federal para 
que esses materiais sejam doados à ASTUR/PE. Estamos numa lista de espera 
e essa doação já se converte numa grande ajuda para uma associação pobre, 
que tem sua sede operando num espaço cedido pela AMUPE. 
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Anexo IV: Estatuto Social da  ASTUR/PE. 
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