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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A atividade turística, no final dos anos 1980, recebe especial atenção nas políticas de 

desenvolvimento adotadas pelos estados nordestinos. No cerne do PRODETUR-NE, projeto 

de dimensão regional, são alavancadas políticas públicas de caráter local (Estadual) e 

evidenciadoras do turismo como atividade econômica associada à pauta de 

desenvolvimento da região. Grosso modo, o presente quadro destoa do preexistente, no 

qual a atividade turística era pouco explorada e não contemplada nas políticas de 

desenvolvimento econômico. 

O intento deste trabalho é o de apreender os elementos motivadores da 

transformação de uma região não turística em uma região com “vocação” turística em 

período tão curto de tempo, aproximadamente 17 anos. O cerne da análise será o de 

vincular a opção ou não por dadas políticas publicas de desenvolvimento às representações 

coletivas que a sociedade local tem do semi-árido. Nestes termos, a compreensão da 

passagem supracitada explicar-se-á ao recorrer à interpretação do imaginário social 

nordestino no tempo, enfatizando sua redefinição nos últimos anos, graças à indicação do 

semi-árido como virtualidade e em contraposição à imagem associada à seca, sinônimo de 

miséria, fome... Esta transformação de caráter simbólico potencializará quadro político 

(reforma constitucional) e econômico (nos termos do “city marketing”) que dará margem ao 

processo de turistificação do Nordeste brasileiro e cujo estado do Ceará é um ente 

representativo. 

1. VALORIZAÇÃO DAS ZONAS DE PRAIA E MODIFICAÇÃO DO IMAGINÁRIO POLÍTICO 

NORDESTINO 

A problemática de valorização contemporânea das zonas de praia instaura 

discussões que abalam a imagem tradicional do Nordeste brasileiro, com a passagem de 

uma imagem associada à pobreza para uma outra de caráter sobretudo turística, vinculada 

ao sol, às jangadas e aos coqueirais (ALMEIDA, 1994). 
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Tal abalo relaciona-se a processo de valorização das zonas de praia dos Países do 

Sul em via de desenvolvimento, com concentração nestas áreas de mais de 90% do fluxo 

turístico internacional, com volume correspondente a 500 milhões de turistas e ao qual 

necessário se torna incluir o contingente mais representativo do fluxo de caráter nacional 

(CAZES, 1999). 

Parafraseando Cazes (1999), a turistificação dos litorais coloca em xeque mate o 

imaginário social que permitia compreender as representações e os discursos regionalistas 

relacionados à Região Nordeste, notadamente aqueles inscritos em quadro natural e 

histórico responsável pela produção de toda uma série de mitos e do qual ele se nutre: o 

mito da existência de um povo forte, o Nordestino, que luta contra o meio semi-árido, o 

sertão, para construir sua sociedade. 

1.1.  O imaginário social nordestino 

A modificação do olhar da sociedade local face ao semi-árido marca a 

consubstanciação do conflito entre dois quadros simbólicos contraditórios. O primeiro 

quadro simbólico, o mais antigo, indica discurso que reforça conjunto de imagens negativas 

do semi-árido em benefício da oligarquia agrária. O segundo quadro simbólico, o mais 

recente, indica novo discurso relacionado à virtualidade dos espaços semi-áridos, 

construindo uma imagem positiva vinculada aos interesses de grupo de empreendedores 

ligados à agricultura irrigada e, naquilo que nos interessa diretamente, ao turismo. 

1.1.1. Quadro simbólico reforçando imagem negativa do semi-árido 

O discurso fundamentador da imagem negativa do semi-árido encontra suas raízes 

em documentos antigos (principalmente as cartas reais) e relatos de viagem pautados em 

lógica determinista, remetendo a um quadro natural perverso, marcado pela semi-aridez e 

pelas secas cíclicas, vitimador do homem. 

A partir desta idéia fundadora um quadro socioespacial específico é evidenciado, 

aquele marcado por um tipo de organização espacial e por um sistema de atores atrelados 

às especificidades do ecossistema semi-árido. Para Castro (1997a), significa a constituição 

do imaginário social da seca do Nordeste como uma tragédia socioeconômica que suscita 

uma consciência coletiva fundada nas intempéries climáticas. 

Baseando-nos em Castro (1997a ; 1997b), pode-se afirmar que a natureza, 

fundamento geográfico da produção, adquire importância como base material da construção 

do imaginário sóciopolítico e recurso ideológico empregado em benefício de dados atores. 

No primeiro caso, o imaginário surge no momento em que a seca se torna uma referência, 

representando simbolicamente, de um lado, a região Nordeste tocada por uma natureza 

hostil que suscita problemas socioeconômicos (a fome, a miséria, o subdesenvolvimento) e, 
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de outro lado, criando um imaginário político socialmente homogeneizador e eficaz no plano 

institucional para obtenção de recursos e de poder. No segundo caso, a lógica de 

naturalização da realidade funda-se em importante recurso ideológico utilizado pela elite 

local no sentido de obter ajudas e subvenções da União, utilizadas, sobretudo, para manter 

o status quo. 

Pode-se concluir que a oligarquia do Nordeste soube tirar proveito de discurso de 

caráter determinista para se inserir em modelo de constituição de um Estado Nacional. Esta 

inserção, fundada sob um discurso regionalista, nasce, conforme Castro (1997a), das 

clivagens da dominação da Região Sudeste e significa simplesmente uma luta por recursos 

capazes de fundamentar o poder simbólico de afirmação e de identidade da elite face aos 

outros segmentos da sociedade local. 

A inserção obtida em virtude deste discurso regionalista evidencia um sistema 

socioespacial dependente das ajudas e subvenções do governo federal, permitindo, grosso 

modo: 

- a construção de vias capazes de promover a integração do sertão ao mercado: 

as vias férreas, as vias estatais (Ce's), as vias federais (Br's) bem como as vias 

secundárias; 

- o estabelecimento e/ou criação de organismos públicos federais no Nordeste e 

sobretudo nas capitais, o estabelecimento de organismos públicos como 

universidades, bancos …, a criação de organismos de planejamento regional e 

de financiamento como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e o 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

- a política de industrialização dos anos 1960. 

Nesta época, diferentemente de outras cidades litorâneas dos países em via de 

desenvolvimento, as cidades litorâneas do Nordeste não se enquadram em lógica de 

valorização turística. Os fluxos notados nesta região são reduzidos, de caráter fortemente 

nacional, e concentrados em certas cidades. Salvador é o principal exemplo. 

Tal orientação vincula-se ao modelo de desenvolvimento adotado no Brasil. Ao 

contrário de países como o México, no qual a indústria e o turismo são associados nos 

planos de desenvolvimento, no Brasil, a atividade turística não suscita, até primeira metade 

dos anos 1980, uma política global de desenvolvimento. 

No Nordeste brasileiro, as políticas engajadas em matéria de turismo, são, por 

conseguinte, pontuais e desarticuladas. Para Paiva (1998), elas representam, inicialmente, 
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políticas empreendidas pela CTI/NE, ONG criada em 1969, e, posteriormente, políticas 

publicitárias realizadas pelo BNB na difusão do Nordeste como destinação turística. Na 

escala nacional a EMBRATUR, criada em 1966, não escapa a esta regra. Ela focava suas 

ações nos centros tradicionais de recepção, os difundindo precariamente devido a 

inexistência de recursos e ausência de um plano estratégico de marketing em escala 

internacional. 

O Brasil optou por uma única via de desenvolvimento, contida inicialmente nos 

planos de Substituição de Importações dos anos 1940 e continuada pelo governo militar dos 

anos 1960 até início dos anos 1980. Conforme orientações da SUDENE, este gênero de 

política, essencialmente fundada na industrialização, atingiu o Nordeste nos anos 1960. 

A indicação da indústria como mola motriz da política de desenvolvimento econômico 

regional suscita fracos investimentos na construção de quadro favorável à exploração 

turística. Os governos locais, seduzidos pelo paradigma da industrialização, são induzidos a 

colocar em segundo plano ou simplesmente negligenciam as potencialidades turísticas do 

Nordeste. Os esforços são concentrados, durante este período, no sentido de obter 

subvenções do governo federal para o estabelecimento de indústrias. 

O quadro de secundarização da atividade turística é tratado, no caso da oligarquia 

cearense, por Coriolano (1989). Na análise dos planos de governo dos anos 1970, ela indica 

um quadro fazendo, de um lado, referência superficial ao turismo, o Plano de Governo do 

Estado do Ceará (PLAGEC/1971), primeiro plano mencionando a atividade turística no 

Ceará e que se limita a sublinhar a falta de infra-estrutura turística e, de outro lado, tomando 

consciência de sua importância, o Plano Qüinqüenal de Desenvolvimento do Estado do 

Ceará de 1975 (PLANDECE/1975), o primeiro plano definindo os objetivos do 

desenvolvimento turístico no Ceará, o II Plano de Metas Governamentais de 1979 (II 

PLAMEG/1979), o Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do Estado do Ceará de 

1979 (PIDT-CE/1979), que apresenta um diagnóstico detalhado dos espaços turísticos no 

Ceará. 

Conservando seu caráter inovador, os citados planos não suscitaram políticas de 

desenvolvimento de turismo no Ceará. Observa-se, portanto, uma simples tomada de 

consciência que não é seguida de investimentos neste domínio. Estes últimos se 

concentram no esforço de industrialização ou são direcionados para o reforço da estrutura 

produtiva do sertão. 

Baseado neste exemplo pode-se concluir que, influenciados por quadro de imagens 

negativas associadas ao semi-árido, a elite local se tornou prisioneira de lógica de 

valorização associada a esta zona. A valorização do espaço nordestino só se justificava, 

nesta época, com a realização de políticas públicas de planejamento do espaço, associadas 

 3964 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

ao imaginário social da seca e à racionalidade: a) do DNOCS, visando combater os 

problemas gerados pelas secas com a construção de vias e principalmente de açudes; b) da 

SUDENE, buscando superar os problemas da região com a industrialização, instalando 

fábricas nas capitais, privilegiando cidades como Salvador, Recife e Fortaleza e reforçando, 

conseqüentemente, o desequilíbrio socioespacial na escala estadual. 

Tal fortalecimento, associado à formação de quadro socioespacial específico, é 

basilar na constituição das práticas marítimas modernas, a saber, os banhos de mar e, 

principalmente, o veraneio. Percebe-se a eclosão de um gênero de maritimidade 

relacionada à demanda local de grupo fortemente marcado pelos costumes europeus (elite), 

dado representativo de conflito instituído com práticas marítimas preexistentes (tradicionais), 

o porto e principalmente a pesca (DANTAS, 2004). 

1.1.2. Quadro simbólico reforçando imagem positiva do semi-árido 

Em virtude da falência do modelo de estado moderno no Brasil, na segunda metade 

dos anos 1980, as políticas públicas de planejamento indicadas anteriormente se mostram 

inadequadas. Com a reforma constitucional de 1989, o modelo centralizador e ditatorial de 

governo é substituído por modelo democrático reforçado por política de descentralização do 

poder. 

A reforma constitucional permite, de um lado, a transferência de recursos controlados 

pelo governo central para os estados e municípios e, de outro lado, a possibilidade de 

captação direta de recursos financeiros no estrangeiro. Estes dois aspectos são basilares na 

constituição de lógica contemporânea, na qual os estados brasileiros passam a estruturar e 

assegurar as políticas locais de desenvolvimento. Significa fim de modelo representativo de 

uma articulação dependente das escalas local e regional à escala nacional, na medida em 

que a reforma constitucional permitiu o estabelecimento de relações mais amplas, 

integrando a escala internacional. 

A inserção do Nordeste nesta escala implica no abalo do imaginário da seca como 

tragédia, haja vista seu conteúdo simbólico encontrar-se racionalmente esgotado (CASTRO, 

1997b), não ter peso face à lógica que inclui o Brasil no sistema mundo como produtor de 

tecnologia intermediaria e aberto às inovações tecnológicas (BECKER; EGLER, 1992). 

Para Castro (1999b), tal abalo consubstancia novos espaços de produção, um 

espaço econômico, social e político de resistência fundado na agricultura irrigada e no 

turismo, que evidenciam novos atores regionais : de um lado, segmento importante da elite 

política, notadamente aqueles que possuem grande poder de assimilação e reprodução e, 

de outro, pequeno número de empreendedores privados e funcionários da administração 

pública. 
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Os atores supracitados são agentes e depositários de novo discurso, veiculado no 

meio empresarial por revistas e jornais que exploram: aspectos ligados às possibilidades 

oferecidas pelo Nordeste aos investimentos privados, tanto seus recursos naturais como sua 

localização (proximidade) em relação ao mercado internacional. 

Nestes termos, indica-se discurso de caráter técnico associado ao semi-árido e 

versando sobre: a) a ausência de chuvas e as taxas de insolação elevadas como dado 

importante e positivo no desenvolvimento da agricultura irrigada – o primeiro aspecto 

impedindo a reprodução dos insetos nocivos e o segundo, associado à fertilidade do solo, 

permitindo aumento da produtividade agrícola; b) a paisagem litorânea e o clima como 

importantes mercadorias turística - as belas paisagens e o sol (sinônimo de ausência de 

chuvas associado a temperaturas elevadas). 

Embora os atores até então evidenciados abalem o pacto oligárquico existente na 

região, eles não conseguem tomar o poder em escala regional, contrariamente ao ocorrido 

com a oligarquia algodoeira pecuária do sertão ao desbancar os Senhores de Engenho da 

zona da mata (OLIVEIRA, 1981). Conforme Castro (1997b), estes atores são frágeis em 

termos políticos, dado que gera necessidade de estabelecimento de alianças com outros 

segmentos políticos e administrativos para obter representatividade. 

O recurso ao ocorrido no Ceará ilustra bem as transformações ocorridas no sentido 

de viabilizar a atividade turística na região. Neste estado, as alianças políticas conduziram 

grupo de empresários originários do Centro Industrial do Ceará (CIC) ao poder. Constata-se 

o sucesso de estratégia empreendida em 1978, com a eleição do presidente do CIC 

independente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e relacionada a 

interesse de jovens empresários em estabelecer um diálogo com o governo, em outros 

termos, uma busca de inserção política. 

A partir deste busca, este grupo de empresários obtém algumas conquistas em 

escala local. Em um primeiro momento, dá-se a participação do CIC (grupo de técnicos e 

intelectuais) no governo de Gonzaga Mota (1983-1987) : governo de ruptura com os 

coronéis. Em um segundo momento, uma composição política para as eleições 

governamentais de 1987 culmina na eleição de antigo presidente do CIC, o empresário 

Tasso Jereissati. 

Este tipo de composição afirma-se de maneira tal no Ceará, que o grupo supracitado 

permanece no poder até os dias atuais: Tasso Jereissati no primeiro mandato (1987-1991), 

Ciro Gomes (1991-1995), Tasso Jereissati no segundo mandato (1996-1999), Tasso 

Jereissati no terceiro mandato (1999-2003) e Lúcio Alcântara, eleito em 2003. 
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Como alternativa ao pacto oligárquico reinante no Ceará, implanta-se, no pós 1987, 

política neoliberal de gestão do estado orientada por grupo de empresários provenientes do 

CIC ou simpatizantes. 

Adotando política centrada na reforma constitucional e no enxugamento do corpo 

técnico do estado, este governo corrobora na construção de imagem positiva do Ceará em 

escala nacional e internacional. 

Nestes termos, o Ceará torna-se um paradigma para a região Nordeste, ao apostar 

em práticas políticas inovadoras como o Programa de Desenvolvimento do Turismo em 

Zona Prioritária do Ceará (PRODETURIS) de 1989. O citado projeto valoriza as praias como 

mercadoria turística antes do Programa de Ação Para o Desenvolvimento do Turismo do 

Nordeste (PRODETUR-NE) de 1992, caracterizando-se, portanto, como pioneiro neste 

domínio e totalmente financiado pelo governo do Ceará, que o considera como um guia para 

os empreendedores, um indicador para os programas oficiais e para as políticas de 

planejamento turístico para o litoral cearense. 

O PRODETURIS lança as bases técnicas e conceituais do PRODETUR-CE, projeto 

derivado do PRODETUR-NE, e cuja lógica fundante encontra-se nos seguintes objetivos: a) 

organização, desenvolvimento e promoção do turismo a partir do estabelecimento de 

parcerias público-privado; b) instalação de infra-estrutura de base e de infra-estrutura 

turística adaptada às potencialidades regionais; c) formação profissional de recursos 

humanos; d) descentralização da gestão turística com o fortalecimento dos órgãos estatais, 

a municipalização do turismo e a terciarização das atividades para o setor privado. 

A citada imagem positiva do Ceará possibilita a obtenção de recursos financeiros em 

escala internacional e a partir de parcerias estabelecidas entre o governo local/organismos 

regionais (notadamente o Banco do Nordeste) e os organismos internacionais de 

financiamento, principalmente o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Nesta 

parceria regional, a parte correspondente ao PRODETUR-CE, 158.190.000,00 de dólares 

U$, é a de maior montante da região Nordeste, correspondendo a 23,00% dos recursos 

totais e suplantando Sérgipe (77.102.000,00 de dólares U$), Maranhão (72.958.000,00 de 

dólares U$), Bahia (69.928.000,00 de dólares U$), Piauí (68.530.000,00 de dólares U$), 

Alagoas (67.880.000,00 de dólares U$), Pernambuco (66.136.000,00 de dólares U$), Rio 

Grande do Norte (58.166.000,00 de dólares U$) e Paraíba (47.022.000,00 de dólares U$) 

(ANUÁRIO DO CEARÁ, 1994). 

Graças aos recursos financeiros obtidos com esta parceria o governo implementa os 

objetivos da política de desenvolvimento do turismo, notadamente os indicados no plano de 

governo de 1987-1991(Governo do Estado do Ceará, 1989): a) promover a valorização 

adequada e eficiente do potencial turístico, no sentido de contribuir para o desenvolvimento 
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social, econômico e cultural do Ceará; b) apoiar e estimular a iniciativa privada na realização 

de obras e projetos que geram fluxo turístico internacional; c) ajustar, reordenar e ampliar os 

equipamentos e infra-estrutura necessária ao desenvolvimento turístico; d) melhorar o 

serviço de recepção dos turistas com o oferecimento de informações e de animações 

turísticas propiciadas por uma mão-de-obra especializada. 

Trata-se de um programa importante, singular mesmo, haja vista, ser nele, o turismo 

percebido como atividade associada à política de desenvolvimento econômico e social, 

baseada em parceria estabelecida com a iniciativa privada, os empreendedores imobiliários 

e turísticos que partilham da ideologia adotada pelo Estado. Exemplo deste dado é o teor 

contido em prospecto difundido pela VARIG na França: 

avec le développement du tourisme, les nombreuses plages de Fortaleza et ses 

environs ont notablement contribué à l'essor économique de la capitale du Ceará. 

[...] Tout cela s'oppose à l'image traditionnelle de pauvreté du Nord-est (VARIG, 

1997). 

Atualmente o turismo apresenta-se, no Nordeste, como gerador de desenvolvimento, 

podendo resolver os problemas de emprego e de déficit econômico, algo semelhante ao 

ocorrido nas Antilhas dos anos 1960-1970. A partir das experiências vividas nesta área, 

percebe-se que a relação entre turismo e desenvolvimento econômico não é evidente. Para 

Ascher (1984), o turismo: a) utiliza uma mão-de-obra qualificada sem criar empregos locais ; 

b) permite tão somente o desenvolvimento de subempregos; c) contribui ainda para certa 

instabilidade econômica e social, pelo fato desta atividade ser sazonal; d) suscita a 

construção de um quadro de dependência dos países em relação aos tours opérateurs que 

dominam este setor em escala mundial, com o estabelecimento de cadeias hoteleiras e o 

controle do transporte aéreo. 

Independente destes perigos, a crença nos benefícios do turismo se sobrepõe e 

provoca no Nordeste um boom turístico, alicerçado por políticas públicas de valorização das 

zonas de praia. Em conformidade com esta lógica de valorização, as cidades litorâneas 

nordestinas são transformadas em pontos de recepção e de distribuição do fluxo turístico, 

colocando os espaços litorâneos de todos os municípios do estado sob a dependência direta 

das capitais e sem a mediação de outros centros urbanos intermediários. Grosso modo, 

significa lógica de dominação paralela à zona de praia, prolongando-se sobre o litoral e 

baseada no aeroporto, que se adiciona à antiga lógica de dominação perpendicular, partindo 

do interior para o sertão e baseada no porto. 

Esta racionalidade apresenta problemas à teoria das cidades, principalmente no que 

cerne à construção de uma teoria unitária. Se nos anos 1980 Claval (1981) evocava a 

contribuição dos especialistas da vida marítima na construção de uma teoria unitária, 
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especificamente Bird (1977) ao indicar as cidades portuárias como uma das componentes 

fundamentais da teoria dos cidades, atualmente, esta constatação torna-se mais evidente e 

adquire uma outra dimensão, aquela relacionada a uma rede urbana paralela à zona 

costeira que se baseia na demanda turística litorânea e atinge o espaço nordestino. 

A indicação desta lógica de dominação paralela transforma as zonas de praia em 

mercadoria nobre, dado que implica na modificação radical da paisagem litorânea. Com as 

novas praticas marítimas ligadas ao veraneio e ao turismo, as paisagens associadas à 

pesca e ao porto se encontram abaladas. Uma zona marcada pela presença dos portos e 

dos vilarejos de pescadores é afetada atualmente pela construção de novas formas (dos 

estabelecimentos turísticos somando-se às residências secundarias) acompanhando toda 

linha costeira. Estas novas formas provocam a inserção de novos atores e a expulsão dos 

antigos habitantes, bem como o fortalecimento dos movimentos de resistência. 

No Ceará, esta transformação é empreendida a partir de Fortaleza, cidade litorânea 

marítima que se justifica na descoberta do turismo como atividade rentável. Nasce, nestes 

termos, a Cidade do Sol, em conformidade com os projetos de planejamento que a 

transformam, gradativamente, em uma importante destinação turística. 

A modificação do imaginário social significa, em escala nacional e internacional, a 

incorporação do litoral como espaço de consumo. Tal lógica se apóia em política de 

marketing adotada pelos governos estaduais. Nos aproximamos, portanto, de orientação 

metodológica indicada por Castro (1997a), ao remeter às possibilidades empíricas do 

conceito de imaginário na compreensão das formas de apropriação do espaço pela 

sociedade. Segundo esta autora, o imaginário social torna visível e interpretável os 

simbolismos presentes na relação dos homens entre eles e com seu meio e que se 

materializam em diferentes meios de organização socioespacial. 

2. O TURISMO, UM NEGÓCIO DE PUBLICIDADE E DE PROPAGANDA POLÍTICA. 

De uma imagem derivada de uma consciência comum de pertencimento (CLAVAL, 

1981), cujos elementos fundadores figuram em documentos antigos e em relatos de 

viagens, passa-se para um controle das imagens das cidades através de uma política de 

marketing baseada na mídia e, principalmente, na televisão. Em outros termos, surgem 

outros elementos constitutivos da imagem da cidade. 

As imagens das cidades centravam-se anteriormente sobre uma tomada de 

consciência de um comportamento de grupo com base espacial, dado que suscitava uma 

solidariedade global que criava uma consciência comum de pertencimento, levando os 

habitantes a vislumbrar algo que o torna diferente de um cidadão de outras paragens 

(CLAVAL, 1981). 
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As imagens veiculadas atualmente obedecem a uma outra lógica, que reveladora de 

outras escalas e parâmetros. No Nordeste, após final dos anos 1980, podemos falar de 

articulação das cidades com escalas mais amplas, inclusive a internacional e que são 

definidas pelo desejo de torná-las competitivas em relação a outras cidades. Para tanto, 

cada cidade procura se impor com a elaboração de uma imagem especifica e associada, no 

caso em evidencia, ao turismo litorâneo, notadamente nos termos propostos por DANTAS 

(2000), ao indicar, no caso de Fortaleza, a evidenciação de uma cidade litorânea marítima 

cujos elementos humanos e naturais são valorizados como mercadoria turística. Observa-

se, portanto, a construção de uma imagem turística da cidade. 

2.1. A construção da imagem turística das cidades litorâneas nordestinas. 

A construção da imagem turística das cidades litorâneas nordestinas, principalmente 

das capitais, insere-se na mesma racionalidade das outras cidades litorâneas dos países em 

via de desenvolvimento, ou seja, conforme modelo internacional de desenvolvimento do 

turismo. 

Com seu sucesso, a Espanha representa modelo de desenvolvimento do turismo 

segundo política de marketing turística. Na implementação de estratégia de 

desenvolvimento do turismo nos termos do conceito de marketing (LAQUAR; HOLLIER, 

1981), elabora-se imagem turística permitindo este país se aproveitar de suas costas 

ensolaradas e de sua geografia nacional (POUTET, 1995). Este sucesso a torna paradigma 

maior das políticas de desenvolvimento do turismo nos países em via de desenvolvimento, 

inclusive na América Latina. Ao considerarmos percurso metodológico adotado por Poutet 

(1995) no caso espanhol, podemos apreender o ocorrido no Ceará. 

Considerando o turismo como fenômeno de ordem econômica e política, Poutet 

(1995) tenta não reduzir a amplitude do fenômeno turístico, haja vista o mesmo ter servido, 

também, como instrumento de propaganda do franquismo, ao criar uma consciência turística 

indicadora do fluxo de estrangeiros como um símbolo do sucesso e viabilidade do regime 

político instaurado em 1939. 

Por se caracterizar como instrumento de propaganda que a nova elite política soube 

explorar para desenvolver uma consciência turística e um símbolo de sucesso e viabilidade 

do novo governo, o mesmo se aplica ao Ceará. A única diferença a descartar, para não 

tornar esta via metodológica impraticável, concerne o quadro político no qual estas políticas 

se desdobraram. Considerando transformações recentes que suscitaram, de um lado, a 

diminuição do papel do estado central e, de outro lado, o fortalecimento do papel do estado 

local baseado na prosperidade das cidades (CLAVAL, 1997), o percurso metodológico 

empreendido pode contribuir à compreensão do processo de elaboração da imagem 

turística do Ceará (DANTAS, 2002b). Esta imagem é cunhada graças a quadro de 
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descentralização do poder que denota importante papel do estado local no desenvolvimento 

de políticas de planejamento e de marketing reforçadoras do papel central da capital, 

Fortaleza, na valorização das zonas de praia do Ceará. 

Nesta perspectiva, uma nova imagem de Fortaleza foi elaborada: a da Cidade do Sol 

(DANTAS, 2002a). Trata-se de imagem concebida alem daquela de nação, inscrita no 

sistema mundo, e construída pela nova elite política local em conformidade com uma 

consciência turística que a torna o espelho do novo governo. Assim, ela ultrapassa, a 

exemplo da Espanha, o contexto estritamente turístico e econômico e revela a propaganda 

política, ao se utilizar da publicidade para responder aos critérios do desenvolvimento 

econômico e anunciar a modernização. 

Podemos falar, portanto, de um turismo que se desenvolve em virtude da ação 

conjugada entre publicidade e propaganda. Esta relação é sublinhada por Domenach 

(1979), ao afirmar que a propaganda, embora se diferencie ao ter um objetivo político e não 

simplesmente comercial, se aproxima da publicidade na medida em que ela procura criar, 

transformar ou confirmar opiniões se utilizando, em parte, dos mesmos meios. 

Esta filiação forma opiniões tanto internas (em escala local) como externas (em 

escala regional, nacional e internacional). A opinião interna é marcada pela criação de uma 

consciência turística buscando convencer os habitantes de Fortaleza da vocação turística do 

estado e da capital. A opinião externa é marcada pelo fortalecimento da imagem turística da 

cidade, transformada em paraíso para os turistas amantes de praias. 

Esta formação de opinião conforme a publicidade/propaganda suscita a construção 

de uma imagem de marca de Fortaleza baseada nas vantagens climáticas. Procura-se, 

assim, construir uma imagem para difundir o processo de modernização do Ceará, dado 

comprometedor da imagem trágica associada ao imaginário social da seca e que impedia o 

desenvolvimento do turismo. 

2.1.1. A construção da imagem turística pelos ideólogos do governo. 

Recorrendo à metáfora do sol como sinônimo de semi-aridez, fala-se atualmente de 

uma modificação de paradigma que desvaloriza as praticas políticas precedentes. Rebouças 

et al (1994), afirma ter sido a figura do sol utilizada por decênios como representação da 

seca, responsável pelo êxodo rural e pretexto para obtenção de ajudas do governo federal. 

Para ele, na atualidade, a relação dos habitantes do Ceará com o Sol dá-se noutro ponto de 

vista. O Astro rei, anteriormente considerado como adversário, torna-se importante aliado ao 

garantir taxa de umidade ideal, assegurar a constância da fotosintese favorável à agricultura 

industrial, possibilitar a geração de energia alternativa, garantir brilho ideal para a lente das 

câmeras e representar uma reserva infinita para o turismo permanente. 
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A presente modificação de paradigma é controlada pelos ideólogos do governo com 

a criação de espaços de discussão e de formação de opinião procurando fortalecer pacto 

denotando relação diferenciada da sociedade com o semi-árido. O Pacto de Cooperação, 

instituído em 1991, representou a expressão maior desta estratégia. Trata-se de parceria 

estabelecida entre a sociedade civil e o Estado e cujo objetivo era o de repensar e de 

reestruturar a economia do Ceará segundo o novo cenário mundial. Esta parceria, 

estabelecida inicialmente entre representantes do CIC e do governo, foi ampliada com a 

inserção de outros segmentos do meio patronal, de diversos organismos públicos, de 

centros de pesquisa, de universidades bem como organismos internacionais. Em suma, 

representava um grande fórum, contando com a participação do Governador Ciro Gomes 

(presidente do Pacto de Cooperação), do Prefeito de Fortaleza Juraci Magalhães bem como 

com a participação de delegados privados e e permanentes da sociedade civil. 

No seio deste fórum foram lançadas as bases para a construção de nova imagem do 

Ceará, e por extensão de Fortaleza. Buscando indicar diretrizes para o desenvolvimento do 

Ceará, se caracteriza como espaço de formação de opiniões necessárias para a elaboração 

da imagem turística do Ceará. Esta longa elaboração é parte de um diagnostico que suscita, 

em um primeiro momento, a indicação dos problemas existentes e das possibilidades de 

resolução e, em um segundo momento, a indicação dos objetivos a atingir (ver Quadro 1). 

Partindo da indicação do estado de subdesenvolvimento que caracteriza a região, os 

ideólogos do governo retomam a discussão sobre a viabilidade do semi-árido. Esta 

discussão, orientada pelo novo imaginário social do Nordeste, favorece o reforço do quadro 

de imagens positivas. 

Com tal reforço, estes ideólogos colocam em xeque o discurso determinista das 

elites conservadoras do Ceará, abrindo espaço para indicação de uma nova pratica política 

em conformidade com as exigências de resolução dos problemas. A análise destas 

exigências permite situar três idéias principais: a) não torna-se mais possível considerar 

visão trágica do semi-árido. O domínio deste meio, através da tecnologia, o torna um 

recurso inestimável para uma exploração rentável e sustentável; b) impraticável pensar 

política de desenvolvimento no Estado baseada somente na escala nacional. A crise do 

Estado Central no Brasil abre espaço para o fortalecimento do Estado Local, que pode 

estabelecer vínculos com a escala internacional, notadamente como parceiro de organismos 

e empreendedores internacionais; c) impossível consubstanciar políticas de 

desenvolvimento sem a participação do setor privado. A redução ou a supressão dos 

subsídios federais destinados aos governos de estado conduz estes últimos a buscar outras 

parcerias na iniciativa privada. 
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Estas idéias chaves evidenciam pratica política oposta àquela dos Coronéis. Esta 

oposição repousa seja sobre a tecnologia e sua capacidade de superar os limites da 

natureza, seja sob a nova lógica do mercado, que suscita entrada das cidades dos países 

em via de desenvolvimento no sistema mundo. 

Embora a incorporação destas cidades ao sistema mundo implique em certa 

independência em relação ao Estado Central, ela as submete a uma lógica de competição 

em escala internacional. As cidades se situam atualmente em uma rede mundial, na qual 

cada uma delas busca se especializar, conforme sua vocação, em um domínio especifico 

para atrair consumidores e investidores. 

Quadro 1: Parâmetros Para Pensar o Ceará 

  

 
PROBLEMAS 

. Fome, pobreza e concentração dos recursos e da riqueza; 

. Analfabetismo; 

. Sentimento de inferioridade.  

 
EXIGÊNCIAS PARA 
RESOLUÇÃO DOS 
PROBLEMAS 

. Conhecimento e uso dos recursos naturais necessários para um desenvolvimento sustentável (o Sol, 

o Mar, os recursos hídricos, .o vento, a terra e os indivíduos); 

. Aquisição de uma consciência global de inserção do Ceará em escala nacional e mundial; 

. Desenvolvimento de uma educação voltada para a cidadania, correspondendo {as demandas da 

realidade e propulsora de transformações; 

. Desenvolvimento de uma tecnologia competitiva; 

. Estabelecimento de uma gestão eficaz no setor publico e privado. 

. Probité universal.  

 
OBJETIVOS A 
REALISAR 

. Atingir uma boa gestão do Sol, da piscicultura, da energia eólica e solar; 

. Reduzir o desperdício ao nível europeu; 

. Fazer com que a sociedade civil participe da construção de seu destino; 

. Ter um Estado indutor do desenvolvimento, regulado do bem estar social, articulado em seus poderes 

e catalisador da relação da sociedade com outras instancias federativas e com os organismos 

internacionais; 

. Atingir uma municipalização do desenvolvimento e uma consciência municipal de cidadania; 

. Desenvolver o turismo conforme nível mundial do turismo das regiões tropicais. 

Fonte: Rebouças e al., 1995. 

Procurando inserir o Ceará na rede mundial turística, o governo define os objetivos a 

atingir, reforçando a noção de vocação turística do Ceará cuja capital é a mola mestra. 

2.1.2. Critica concernente à imagem turística de Fortaleza e do Ceará. 

Embora o sucesso econômico incite a tornar Fortaleza uma destinação turística, a 

sociedade local não se reconhece neste novo quadro que lhe foi oferecido. 

Em um primeiro plano, criticas são dirigidas aos empreendedores turísticos que não 

mostram aos turistas a verdadeira Fortaleza, cidade rica de historia cujo testemunho é 

oferecido pelo patrimônio arquitetural. 
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Segundo pesquisa realizada pelo Jornal O Povo, em duas (Ernanitur, Valtur) das três 

empresas que oferecem city tours em Fortaleza, chega-se à seguinte constatação: 

 … despontando como o destino mais procurado do País, com 

26% da preferência dos turistas nacionais, Fortaleza ainda não é 

apresentada como merece aos seus visitantes. As principais 

agências que fazem o chamado turismo receptivo não mostram a 

história da cidade. As agências apresentam a Beira Mar, Aldeota, 

Praia de Iracema e uma pequena parte do centro de Fortaleza. 

Os guias de turismo mostram restaurantes, falam das praias que 

servem para banho e dizem onde o visitante pode se divertir. As 

informações sobre a história da cidade ficam restritas a alguns 

breves comentários sobre o Forte de Nossa Senhora da 

Assunção, o Passeio Público e a Praia de Iracema. (Jornal O 

Povo, 09/04/98). 

Esta critica testemunha abalo da imagem que esta sociedade possuía dela mesma: 

relacionada à historia de um Estado e de uma cidade cuja origem, a força e a vitalidade 

resultavam das relações estabelecidas entre os homens no e com o semi-árido. 

Em um segundo plano, criticas derivam igualmente dos pescadores que se 

organizam em movimentos de luta pela terra. Embora a expulsão progressiva destes 

pescadores e a importante transformação de seu gênero de vida sejam uma tendência 

evidente, não podemos reduzir a realidade a este único aspecto. O movimento de expulsão 

provoca movimentos de resistência que continuam a se multiplicar. 

Estes movimentos se fortalecem como critica ao modelo de desenvolvimento 

adotado no Ceará. Trata-se da apresentação de outra demanda, aquela dos pescadores 

que lutam para garantir sua sobrevivência como habitantes das zonas de praia. 

Peculiar neste movimento é que os pescadores, através da luta pela terra, 

redescobrem o mar. A redescoberta do mar reforça sua luta, haja vista o mesmo representar 

sua força. O mar é seu elemento, seu conhecimento antigo. É no mar que o pescador é 

reconhecido e que ele pode melhor se exprimir. É no mar que ele pode ser compreendido e 

se reencontra. 

Enfrentando o oceano selvagem do Brasil, os pescadores apresentam suas 

reivindicações. A jangada, seu instrumento de trabalho, se transforma em meio de 

comunicação simbólica que reforça a luta destes homens impares. Tudo se iniciou no inicio 

do século XX, nos anos 1940, com uma expedição organizada pelo mestre Jacaré. Este 

pescador, acompanhado de sua tripulação, partiu em uma pequena jangada para o Rio de 
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Janeiro visando reivindicar os direitos trabalhistas obtidos no governo de Getúlio Vargas. 

Tudo foi retomado com a organização de uma segunda expedição em 1993: a Jangada da 

Sobrevivência, partindo da Praia do Canto Verde para o Rio de Janeiro, com o objetivo de 

sensibilizar a população para os perigos que ameaçam os pescadores. 

Estes movimentos correspondem à luta pelo direito à diferença, ao direito de se 

apropriar das zonas de praia como lócus de produção. Nota-se, portanto, uma espécie em 

via de extinção (o pescador), mostrar à sociedade inteira que as zonas de praia não podem 

ser limitadas aos banhos de mar e aos banhos de sol. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise empreendida no presente trabalho auxilia na compreensão dos elementos 

delineadores da construção do Nordeste turístico. Enfoque baseado no imaginário social 

nordestino permite apreender como uma região não turística, em período de tempo tão 

curto, aproximadamente dezessete anos, transforma-se em ponto de privilegiado das 

destinação turística internacional e, principalmente, nacional. 

Na argamassa do novo imaginário social nordestino se dá redimensionamento da 

relação da sociedade com o semi-árido, apresentando-o, em conformidade com discurso 

predominantemente tecnológico, como espaço virtual no processo de valorização turística 

litorânea. 

Em conformidade com esta racionalidade se consolidam as políticas públicas 

voltadas para o turismo, possibilitando que grupos políticos “mais avançados” possam 

suplantar racionalidade desenvolvimentista baseada na indústria e de caráter determinista. 

O turismo litorâneo apresenta-se, portanto, como tábua de salvação para a região, 

atendendo, de um lado, uma demanda econômica e, de outro lado, política. Pautado na 

teoria do marketing, que associa publicidade e propaganda, aponta-se para a construção de 

uma imagem turística da região e na qual as capitais se inscrevem na mesma largura de 

onda das cidades litorâneas dos países em via de desenvolvimento, fato que contribui à 

elaboração e promoção de uma imagem buscando assegurar o sucesso dos novos lugares 

de férias, bem como a atração de investimentos estrangeiros e do apoio internacional. 

Esta prática incita a impor as capitais nordestinas como destinação turística e suscita 

taxas de urbanização elevadas dos espaços litorâneos, cujas conseqüências são percebidas 

na tônica da organização espacial em voga, com uma reestruturação urbana que reforça as 

relações das capitais diretamente, e sem mediações, com as zonas de praia dos municípios 

litorâneos. Garante-se, portanto, substrato para o estabelecimento de competição das 

cidades nordestinas (capitais) em escala internacional e no sentido de atrair maior 

contingente de turistas, volume de recursos e número de empreendimentos turísticos. 
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