Exposição 'História do Turismo em Recife'
Coordenadora: Mariana Cavalcanti Falcão de Albuquerque E-mail: marianafalcao.ufpe@gmail.com
Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Cultura

Unidade Geral: CCSA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Unidade de Origem: HOTELARIA E TURISMO

Abrangência: Recife
Local de Realização: Departamento de Hotelaria e Turismo - campus Recife; Outros locais que representem locais
importantes para os visitantes e que comportem a exposição, tais como: aeroporto, marco zero, hotéis interessados
entre outros empreendimentos interessados.

Resumo da Proposta:
Este projeto tem como objetivo produzir a exposição “História do Turismo em Recife” tendo em vista a ausência de um
acervo histórico com este recorte. O turismo enquanto fenômeno social está implicado na dinâmica das cidades como
um de seus elementos simbólicos. Neste sentido, a exposição em questão pretende: (a) estabelecer uma cronologia de
eventos que contriuíram para formação do campo organizacional do turismo em Recife e (b) permitir reflexões sobre
como o turismo, enquanto fenômeno social, está vinculado à dinâmica urbana da cidade de 1900 até o ano de 1966.
Assim, a produção da exposição requer uma fase exploratória que consistirá em pesquisas em base de dados digital e
arquivos públicos. Na segunda fase do projeto serão produzidos banners, fotos entre outros recursos exposição do
conteúdo. A exposição acontecerá no dia 27 de setembro de 2018 no Departamento de Hotelaria e Turismo (DHT) da
UFPE, em comemoração do “Dia Mundial do Turismo”. Será produzida em um formato itinerante com objetivo de ser
realizada em outros locais da cidade. A articulação entre o DHT e locais de interesse turístico será apoiada pela
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Recife. O público estimado é de 650 participantes entre discentes de cursos
de graduação, professores e interessados. Fazem parte da execução desse projeto 06 docentes do DHT/UFPE e 13
discentes voluntários do curso de Turismo da UFPE. Portanto, os recursos solicitados nesta proposta são recursos
financeiros no valor de R$ 3.000,00 para custeio da produção gráfica entre outros recursos.

Objetivo Geral:
Produzir a exposição: “História do Turismo em Recife” em um formato itinerante que possibilite a sua realização em
outros lugares da cidade, além do Departamento de Hotelaria e Turismo da UFPE.

Objetivos Específicos:
a) Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre história do turismo para definição das palavras-chaves;
b) Realizar pesquisas no acervo on line da Hemeroteca sobre as principais notícias que envolvam palavras-chaves
definidas na etapa anterior;
c) Realizar pesquisa no acervo físico da Fundação Joaquim Nabuco e no Museu da cidade do Recife;
d) Identificar e selecionar os documentos, fotografias, mapas, entre outros referentes à prática do turismo em Recife
no período de 1900 a 1966;

e) Estabelecer uma cronologia dos principais eventos que caracterizam o turismo em Recife no período de 1900 à 1966,
com base nos registros documentais encontrados durante pesquisa nos acervos físicos e online;
f) Organizar o material coletado durante primeira fase do projeto para exposição no Hall social entrada do
Departamento de Hotelaria e Turismo da UFPE no dia 27 de setembro de 2018 (dia Mundial do Turismo).

