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prefácio

a atividade turística converteu-se ao longo do século XX 
em um dos maiores sucessos tanto econômicos como 

comportamentais na escala mundial. diante da consideração 
do turismo como uma prática das minorias, das elites, seguindo 
o modelo do Grand Tour, na passada centúria – primeiro as 
reivindicações sindicais e logo as de amplas camadas populares 
com direito a férias remuneradas –, ela provocou o nascimento 
do denominado turismo de massas, desde a década de 1950. 
Essa modalidade de viagem e descanso buscava a ruptura com 
a vida cotidiana nas cidades e nas empresas: o sol, o lazer, e 
habitualmente destinos costeiros, litorais, e vivenciar um 
jeito completamente distinto de desfrutar da vida durante 
uns dias ou semanas. O auge do turismo de massas, litoral e 
climático, foi tão importante que a urbanização gerada pelo 
mesmo definiu regiões inteiras. do mesmo jeito que as fábricas 
criaram corredores e metrópoles industriais na inglaterra ou 
na alemanha desde o século XViii, o turismo tem construído 
cidades ao longo de setores costeiros amplos, como o sul da 
Flórida, a costa azul, as ilhas canárias e Baleares, ou o algarve, 
citando apenas alguns exemplos. sem dúvida, essa atividade 
gerou riqueza e muito emprego e, às vezes, estruturando 
destinos claramente elitistas como Mônaco ou palm Beach; 
em outras ocasiões, ela organizou sociedades duais com uma 
minoria de pessoas de classe alta e acomodada e milhares de 
trabalhadores sem qualificação profissional que atendem à 
enorme diversidade de serviços criados. 

No desenvolvimento do turismo, os espaços do litoral e da 
costa foram os mais destacados no nível mundial e em muitas 
regiões. portanto, é importante lembrar as diferenças que a 
geografia, a análise territorial, faz dos dois conceitos interligados. 
a costa, melhor dito, a linha costeira, é o ponto de contato entre 
o continente e o mar, ou o oceano. consiste num traço que serve 
de limite das terras emergidas e submergidas nos mapas e planos. 
por outro lado, o litoral é uma franja de várias centenas de metros 
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ou quilômetros terra adentro, áreas que seguem mostrando 
uma forte influência do mar, e que se traduzem tanto na maior 
suavidade climática quanto na superior exposição aos ventos e, 
nos campos da Geografia Humana, numa superior tendência 
à concentração das atividades econômicas por estar em um 
ponto de transporte e desembarque de cargas e numa taxa de 
urbanização mais elevada, resultado do privilégio na localização. 
Na costa sempre aparece o debate entre um domínio público 
ou privado da mesma. Muitos países, em especial na Europa, 
consideram a linha costeira como um domínio público, bem de 
todos os cidadãos, e eles podem assim desfrutar das praias, as 
paisagens ou o horizonte como bens comuns que os poderes 
públicos devem respeitar e salvaguardar. Mas, em muitas outras 
nações e territórios, seções inteiras do litoral foram privatizadas, 
sob o princípio de que só quem paga pode desfrutar de um 
contorno turístico de qualidade. 

Outra questão muito importante da costa e do litoral 
são os usos específicos do solo, do território. por um lado, o 
auge do turismo implicou na urbanização, mais compacta ou 
disseminada segundo a região, se bem que sempre se produz um 
incremento do número de edifícios, de instalações hoteleiras, 
de lazer e esportivas, uma densificação das áreas com sucesso 
como destinos turísticos. por outro lado, a praia e os seus usos 
reforçam o seu papel na costa. Já não se trata de um simples areal, 
senão que o seu espaço acolhe muitas pessoas, que tomam sol, 
jogam, comem e se banham. a praia é o exemplo de autêntico 
espaço público do litoral turístico atual, diante de muitos setores 
privatizados com piscinas, clubes ou campos de golfe, entre 
outros. Os antigos povos marinheiros ou pesqueiros mudam 
a sua imagem e convertem-se em elementos atrativos para os 
visitantes. Os portos tradicionais conservam-se como garantia de 
que se segue obtendo peixe e frutos-do-mar frescos, ainda que os 
novos usos turísticos demandem muito mais portos esportivos, 
cais de atracação mais ou menos luxuosos para os seus iates e 
barcos de recreio. Nesse contexto, as formas originárias da costa 
degradam-se rapidamente, o que não quer dizer que os estudos 
geomorfológicos, biogeográficos ou ambientais percam o seu 
sentido. a Geografia Física da costa deve reorientar-se para 
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compreender as múltiplas alterações que a sobrecarga humana e 
a urbanização generalizada provocam em um meio geralmente 
frágil como é a costa e o litoral. 

Em todo estudo territorial, geográfico, que fazemos no 
presente resulta inevitável distinguir duas dimensões da realidade: 
uma objetiva, material e tangível; outra subjetiva, imaginada e/ou 
mediada por imagens. a primeira destaca aos litorais tropicais e 
subtropicais como o exemplo de paraíso turístico contemporâneo. 
referimo-nos a um fenômeno mundial, pois na Ásia, as Maldivas 
ou as costas da Tailândia equivalem ao caribe e às praias do 
Nordeste brasileiro na américa, ao litoral senegalês e tunisiano 
na África, e à costa do sol, a costa azul e às ilhas gregas no 
Mediterrâneo europeu. Há uma evidente motivação climática e de 
descanso no turismo de massas. a procura do sol, as praias, a festa 
e a sociabilidade ao ar livre são os poderosos motivos de atração em 
regiões com uma paisagem espetacular, com boas temperaturas 
todo o ano e com um nível original de desenvolvimento médio ou 
baixo, que animou a primeira etapa de consolidação dos principais 
destinos turísticos pelos preços competitivos praticados. Em toda 
essa história de sucesso resulta muito útil a interpretação que o 
sociólogo britânico J. urry fez da experiência turística a partir 
do olhar pessoal, lembrando o romântico J. ruskin. O viajante 
não só desfruta do sol e da diversão, mas também salva na retina 
as suas imagens preferidas, as suas sensações do momento e o 
prazer que experimenta. as lembranças que o acompanham, a 
idealização dos litorais ensolarados e calorosos, definem com mais 
intensidade a noção de paraíso daquele destino que ele escolheu 
para as suas semanas de férias. 

ademais, nessa leitura há uma lógica social já apontada 
no começo destas páginas. a democratização associada ao 
turismo climático fez com que as classes média e trabalhadora 
sonhassem que o descanso, a festa e o paraíso das sensações eram 
objetivos que elas poderiam realizar durante várias semanas ao 
ano. conseguiu-se fazer acessível a visita às praias tropicais e 
subtropicais, mediante ofertas de “pacotes” turísticos, com tudo 
incluído (exceto bebidas), e a preços altamente interessantes. 
desse modo, muitos destinos turísticos tornaram-se de massas 
e foram maturando até construir autênticas regiões e cidades 
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de férias na Flórida, no Mediterrâneo ou no caribe. O turismo 
passou a supor o substancial de uns territórios urbanizados 
intensivamente, onde boa parte da população flutuava até 
10 vezes mais que o habitual nos períodos de temporada alta. 
cumpre dizer que todo esse modelo de desenvolvimento se 
associou a uns impactos ambientais muito fortes que, às vezes, 
chegaram à degradação irreversível de muitas seções do litoral. 
porém, o resultado do custo e a satisfação social eram tão notáveis 
que todos esses problemas foram silenciados ou minimizados. 
como resultado desses processos numerosos, destinos turísticos 
amadureceram e envelheceram rapidamente e hoje começam a se 
encontrar ante o dilema de se reiventar para sobreviver ou iniciar 
uma progressiva agonia. por tudo isso, a reflexão sobre o turismo 
litoral mantém a sua atualidade. Trata-se não só de interpretar 
o desenvolvimento turístico ou os impactos ambientais que o 
mesmo produziu; agora, os estudos devem centrar-se também 
na compreensão dos critérios de sustentabilidade aplicados a 
destinos turísticos destacados e em formular planos de como 
se levará a termo a reconversão desses lugares seguindo os 
princípios da renovação, de menores impactos e de uma lógica 
de eficiência energética.

Neste livro, os conteúdos organizam-se em três partes bem 
diferenciadas, que sempre tratam de estabelecer a relação entre 
turismo, urbanização e litoral, com uma especial referência ao 
Nordeste brasileiro como destino emergente e de rápido desen-
volvimento nos últimos tempos. a primeira, como é lógica, abor-
da uma perspectiva mais geral, com o título “Turismo, políticas, 
região e território”. ao longo de quatro capítulos desenha-se a 
segunda residência associada às práticas desportivas na costa. a 
segunda contribuição se interessa pelo desenvolvimento turísti-
co na região nordestina. O terceiro capítulo procura estudar o 
turismo regional e a sua mobilidade no litoral. E o quarto com-
plementa os anteriores ao abordar os mitos, discursos e imagens 
referidas aos paraísos turísticos, analisando-os também. de fato, 
essa parte já nos situa nos aspectos que marcam o grande tema 
tratado pelo livro, a transformação turística de um importante 
sector costeiro, em certa medida ampliado pelas suas imagens e 
realidades muito atrativas. 
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a segunda parte resulta complementária da anterior. Ela 
refere-se a lazeres, impactos e vulnerabilidades e contabiliza três 
capítulos. No primeiro, a vulnerabilidade derivada do turismo 
concretiza-se para a região Nordeste. No segundo, o foco é posto 
no imobiliário, em particular no impacto e efeitos gerados pelos 
complexos turísticos também na região nordestina. Finalmente, 
a proteção e a gestão turística dos sítios patrimonializados na 
costa dom Noroeste da Europa aporta uma nova perspectiva 
territorial ao estudo dos impactos e vulnerabilidades gerados 
pela atividade turística. Em resumo, uma segunda parte que 
complementa os conteúdos da primeira para abordar de jeito 
integral a aproximação aos resultados do turismo em destinos 
expansivos do litoral.

Na terceira e última parte, duas são as contribuições 
incluídas no que se refere à relação entre vilegiatura e segunda 
residência em distintos contextos territoriais. uma delas, volta-
se ao Nordeste, ao Estado do ceará, para continuar com um 
aprofundamento da caracterização da região litoral que melhor 
se conhece e procura-se tomar como modelo de análise das 
transformações, impactos e também benefícios que acompanham 
a intensificação do turismo. Na segunda, um tema muito 
apreciado pela Geografia urbana: as dinâmicas seguidas pelas 
pequenas cidades são interpretadas a partir dos incrementos 
de uso e de população que elas obtêm em áreas turísticas em 
determinadas épocas do ano. com essas contribuições, mais 
centradas na residência, no habitar turístico, remata-se uma 
proposta bastante completa de compreensão atual do fenômeno 
em áreas de atrativo climático, paisagístico e emergentes como 
destinos em países que ate há pouco não estavam na primeira 
linha das atividades vinculadas ao descanso e ao lazer.

Em resumo, o turismo converteu-se em um importante 
transformador completo dos territórios que viram desenvolver 
intensamente a atividade. ademais, introduziu tais territórios em 
lógicas plenas da economia global e de mercado. uma economia 
capaz de investir ingentes quantidades de dinheiro na construção, 
na adequação do litoral para praias ou portos esportivos e para 
dar impulso a múltiplas atividades comerciais bem diversas.  
Os impactos de todas essas dinâmicas em áreas e regiões litorais 
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chegam a ser muito importantes, tanto no plano positivo (criação 
de emprego e de riqueza) como negativo (degradação ambiental, 
poluição). com respeito a este último, de novo a Geografia física 
aplicada reaparece para mostrar-nos os efeitos da urbanização e 
da artificialização dos territórios em um quadro inerentemente 
frágil como é a linha costeira, com zonas úmidas que vão se 
tornando secas, dunas que desmoronam e praias que acabam 
perdendo sua areia, entre outros efeitos. por essa razão, e por 
outras geradas pela análise territorial e a Geografia de conteúdo 
mais humano, devemos insistir na apreciação de que entender 
o turismo em áreas emergentes em adensamento é o mesmo 
que compreender as claves do funcionamento e das dinâmicas 
espaciais mais relevantes no presente. 

Rubén C. LOIS GONZÁLEZ
Vice-presidente da união Geográfica internacional (uGi-iGu)

catedrático de Geografia
universidade de santiago de compostela

(Espanha)
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apresentação

O laboratório de planejamento urbano e regional 
(lapur) do departamento de Geografia da 

universidade Federal do ceará (uFc) é reconhecido por suas 
grandes contribuições ao entendimento da urbanização e da 
organização do território brasileiro, em especial da região 
Nordeste. são mais de três décadas marcadas por publicações 
inovadoras, geralmente derivadas de projetos de pesquisa a 
incluir parceiros nacionais e internacionais. simultaneamente, a 
formação de novos pesquisadores no seio do programa de pós-
Graduação em Geografia, ano a ano, ampliou as possibilidades 
e renovou a agenda de pesquisa. O livro Espacialidades Turísticas: 
do regional ao global é tributário dessa tradição acadêmica e 
instrucional. 

Os estudos acerca da geografia urbana e regional dos 
lazeres foram introduzidos no lapur por Eustógio dantas no 
final do século XX e início do século XXi. ao compreender a 
importância da valorização dos espaços litorâneos, percebeu-
se como a situação marítima-litorânea é reveladora das novas 
relações da sociedade com o mar. indo além, Eustógio dantas 
revelou como as sociedades em países tropicais adaptam, 
disseminam e reconstituem as práticas marítimas modernas, 
inicialmente constituídas em países europeus. assim, os estudos 
sobre a valorização dos espaços litorâneos vêm demonstrando o 
papel dos lazeres e do turismo na produção dos espaços urbanos 
contemporâneos. as cidades ou as metrópoles litorâneas voltam-
se para seu lado mar, construindo infraestruturas para os lazeres 
e, especialmente, para a atração de fluxo turístico.

Este livro enxerga os lazeres e o turismo enquanto 
fenômenos e práticas multidimensionais, sejam espaciais, 
culturais, tecnológicas, simbólicas, econômicas e políticas. 
aproxima-se assim das concepções já defendidas por estudiosos 
da envergadura de alain cobin, Marc Boyer, Henri lefebvre, 
George cazes, Michel colin Hall e daniel Hiernaux Nicola. 
por outro lado, os resultados das pesquisas aqui apresentados 
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evidenciam a dinâmica nos lugares e exprimem o jogo de escalas 
geográficas, decisivos na compreensão da turistificação de 
cidades, metrópoles e regiões. 

a coletânea instiga o leitor a reconhecer agentes sociais, 
temporalidades e territorialidades relacionados às políticas 
públicas, às condições socioambientais, às plataformas de 
compartilhamento de propriedades, aos impactos da construção 
de infraestruturas e de empreendimentos turísticos. 

Os capítulos foram organizados em três partes, sendo a 
primeira intitulada “Turismo, política, região e território”, a 
segunda “lazeres, impactos e vulnerabilidades” e, por último, a 
parte “Vilegiatura e segunda residência, no campo e na praia”. 
ao folhear as páginas, o leitor atento perceberá como a região 
Nordeste ganha destaque nas interpretações, fato explicado 
pelas constantes transformações pós-prodetur, assim como os 
desdobramentos recentes. 

Na primeira parte, cinco capítulos constroem enredos a 
articular e aprofundar os temas nas escalas continental, nacional 
e regional. dessa forma, são analisadas: i) a turistificação, a 
vilegiatura e os esportes em zonas de praia em países latino-
americanos (Eustógio dantas e alexandre pereira); ii) a noção 
de desenvolvimento e organização da atividade turística no 
Nordeste do Brasil (Bertrand cozic e Benjamin Taunay); iii) os 
fundamentos e efeitos das políticas públicas de infraestruturação 
da região Nordeste, em especial a zona costeira (Enos araújo); 
iv) a organização do sistema regional e o fluxo rodoviário de 
turistas em zonas de praias nordestinas (luana araújo e Fábio 
Matos); e, v) a formação e a disseminação midiática das imagens 
dos lugares turísticos no litoral (Tiago castro). 

Na segunda parte, exprimem-se possibilidades analíticas 
capazes de apontar efeitos do desenvolvimento da atividade tu-
rística, dois capítulos a estabelecer leitura do território brasi-
leiro e um a estimular o conhecimento dos espaços litorâneos 
europeus. Os textos se sucedem corroborando a necessidade de 
métodos comparativos, quantitativos e qualitativos para inves-
tigar a hipótese do desenvolvimento social proporcionado pelo 
turismo (Marilia silva et al.). investigam-se também os novíssi-
mos complexos turísticos imobiliários construídos nas regiões 
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metropolitanas do Nordeste (Gabriela cunha et al.). por fim, 
oportuniza-se o conhecimento de práticas de patrimonializa-
ção e proteção em áreas turísticas a partir de três casos no 
Noroeste Europeu (Vincent andreu et al.).

Na última parte, retoma-se o estudo da prática da vilegiatura 
e os novos usos/usuários nas segundas residências no Nordeste 
do Brasil. O capítulo inicial nos aproxima do tema dos imóveis de 
uso sazonal, porém nos adverte das novas localizações e formas 
de acesso, principalmente em função das plataformas mundiais 
de locação de imóveis (Edson Oliveira e Bruno silveira). No 
derradeiro, exibe-se avaliação atualizada dos efeitos da vilegiatura 
em pequenas cidades, tanto em contexto de altitudes (campo) e 
nos espaços urbanos à beira-mar (iara Gomes e paulo abreu). 

O livro Espacialidades Turísticas: do regional ao global, cons-
truído a várias mãos, representa bem mais que uma publica-
ção; ao contrário, constitui-se como resultado de tradicionais 
e novas parcerias. ao mesmo tempo, conclama a comunidade 
acadêmica ao debate científico acerca do que aqui chamamos 
geografia urbana e regional dos lazeres.

antes de abrimos espaço ao conteúdo apresentado, gos-
taríamos de agradecer ao conselho Nacional de desenvol-
vimento científico e Tecnológico (cNpq) por concessão de 
recursos na forma de bolsas de pesquisador produtividade. 
igualmente, lembramos as contribuições científicas-editoriais 
da rede Observatório das Metrópoles. por fim, rendemos 
agradecimento ao financiamento dos projetos capEs pGpsE 
proc. 88887.123947/2016-00: sistemas ambientais costeiros 
e ocupação econômica do Nordeste; capEs priNT proc. 
88887.312019/2018-00: integrated socio-environmental tech-
nologies and methods for territorial sustainability: alternati-
ves for local communities in the context of climate change; 
e programa capEs/FuNcap proc. 88887.165948/2018-00: 
apoio às Estratégias de cooperação científica do programa 
de pós-Graduação em Geografia da uFc.
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Turismo, vilegiatura e práticas  
esportivas na configuração das cidades 

litorâneas na américa

Eustógio Wanderley Correia Dantas1

Alexandre Queiroz Pereira2

introdução

a dimensão dos lazeres como variável preponderante no 
entendimento das cidades, já apontada no final dos anos 

1980 por lefebvre (1986), continua basilar no entendimento do 
processo de urbanização contemporâneo, ganhando, no caso das 
cidades litorâneas, uma configuração particular, representativa 
da transformação do mar em fenômeno de sociedade (pErON; 
riEucau, 1996) e a justificar o qualificado por urbain (1996) como 
uma corrida às praias no Ocidente e cujos desdobramentos atingem 
os países do sul (cHardON, 1987; cOrMiEr-salEM, 1996; 
dEssE, 1996; claVal, 2004; daNTas, 2016; pErEira, 2017). 

diferenciando-se de continente a continente e de país a país, a 
força do desejo pelo mar, com incorporação crescente dos espaços 
litorâneos por atividades de lazer (práticas terapêuticas, de recreação 
e esportivas), deixa marcas profundas na paisagem urbana, 
redimensionando as cidades e sua relação com a hinterlândia. 

No continente americano defendemos a tese de que tal 
dinâmica se efetiva representando tanto a lógica do Ocidente 
(em seu extremo norte) como a dos países do sul (nas suas partes 
central e sul) (daNTas, 2016). 

No extremo norte, destaque dado ao canadá e, 
principalmente, Estados unidos da américa (países Ocidentais). 
Os dois países são responsáveis pela emissão de turistas para os 

1 professor Titular do departamento de Geografia da universidade Federal 
do ceará.
2 professor do departamento de Geografia da universidade Federal do ceará.
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países do sul, principalmente à américa central (KadT, 1976; 
caZEs, 1992), sendo ainda o último deles, principal delineador 
de prática marítima moderna (banhos de sol) sublimada em 
novo padrão estético, de homens e mulheres com corpos esbeltos 
e bronzeados, fundamentado como efeito de moda gestado no 
cinema por artistas famosos (urBaiN, 1996). para Nijman 
(2010), tal dinâmica fundamentaria dimensão de ordenamento 
do território pautada na dimensão dos lazeres e a legitimar papel 
desempenhado por Miami nos Estados unidos e em relação à 
américa central e do sul. 

Na parte central e sul do continente, três dinâmicas 
se apresentam e a envolver três grupos de países: i) países 
concentrados, principalmente, na américa central, de caráter 
eminentemente turístico e cujo gerenciamento dos litorais 
e urbanização das orlas marítimas responde às demandas 
provenientes dos países desenvolvidos. O citado desdobramento 
é vislumbrado por cormier-salem (1996) e desse (1996) em 
estudos a envolver antigas colônias francesas (casa Blanca, 
Guadalupe, Martinica e reunião), concordando ambos com 
a máxima da transformação das zonas de praia em “espaços 
de conflito”, resultantes do embate entre dois gêneros de 
maritimidade, uma moderna (alóctone) e outra tradicional 
(autóctone). a primeira, a ser encampada pelos governos dos 
países do sul, ávidos na atração de empreendimentos e de fluxos 
turísticos. a segunda, negligenciada pelos mesmos governantes, 
fundamentada em gênero de ocupação das zonas de praia pelas 
populações tradicionais, na instituição de vilarejos de pescadores 
alicerçados, desde os primórdios, na busca incessante por 
alimentos através da pesca (claVal, 1995). rompem, assim, 
com a leitura enviesada da existência de espaços virgens abertos 
às inovações turísticas; ii) países sitos principalmente no sul 
do continente e a contarem com fluxo turístico internacional 
pouco significativo. dentre eles se destaca o Brasil, país no qual 
a predominância do fluxo nacional em relação ao internacional 
é motivada pela adoção de políticas públicas de desenvolvimento 
centradas no viés da industrialização (daNTas; alVEs, 2016); 
iii) países de natureza mista, a contarem tanto com um fluxo 
turístico nacional significativo, resultante da formação de 


