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Resumo 

 O trabalho resulta de pesquisas realizadas sobre o Nordeste do Brasil, no corpo 
do projeto Observatório das Metrópoles: território, coesão social e governança 
democrática, financiado pelo CNPq. Nele busca-se compreender a problemática da 
produção espacial resultante da implementação de atividades de lazer (notadamente a 
vilegiatura marítima e o turismo litorâneo), concretizadas no espaço em função da 
dinâmica do mercado imobiliário a gerar conflito com as populações pobres (pescadores 
e não-pescadores) no município metropolitano-litorâneo de Caucaia, no estado do 
Ceará. 
 

Palavras-Chave: Vilegiatura marítima, Turismo litorâneo, Habitação popular e 
Produção do espaço. 
 

1. Introdução 

 No século XX a praia, o sol e o mar passam a conformar uma tríade perfeita para 
aqueles que procuram o lazer (e/ou o prazer como querem outros), conduzidos por 
práticas marítimas modernas oriundas do final do século XIX: passeios matutinos e 
noturnos à beira-mar associados a tratamentos de doenças respiratórias, banhos de mar, 
e a prática do veraneio ou vilegiatura. 

 Subjacente a corrida rumo ao litoral, seguem-se intensos processos de ocupação 
e valorização das zonas de praia em todo mundo. O Ceará não foge a essa lógica, tendo 
em Fortaleza o centro de tais dinâmicas. Se até meados do séc. XIX, o litoral 
representava área relegada pelas elites locais, destinando-se a atividades pesqueiras por 
parte da população nativa2, com a implementação das práticas marítimas modernas a 
elite fortalezense passa a usufruir dos espaços à beira-mar, visando estabelecer 
residência secundária (DANTAS, 2002). 

 Sob os signos atribuídos desde então ao mar, a praia, o sol e o litoral ganham 
novas significações no imaginário popular, representando assim símbolo de status. 
Lançam-se, assim, a base para a comercialização da natureza, que mais tarde irá compor 

                                                            
1 O trabalho se insere no eixo temático número 5, denominado de “Dinâmica urbana”.  

2 A população que ocupa o litoral cearense possui ascendência indígena somada a de populações 
interioranas (mestiços), que no final do século XIX buscam na capital refúgio às condições naturais 
adversas e ao desmando do coronelismo. 



o sustentáculo de atividades de lazer, como a vilegiatura e o turismo, nutridos pelos 
atrativos naturais existentes.  

 Nestes termos, o trabalho versa sobre a problemática dos usos diversificados a 
animarem as formas de ocupação do litoral cearense, especificamente em Caucaia. Na 
análise empreendida optou-se por lidar com as comunidades tradicionais (pesqueira ou 
não-pesqueira), os vilegiaturistas e os turistas, por se destacarem dentre os agentes 
produtores do espaço.  

2. Das atividades extrativistas ao boom urbanístico do lazer: primeiros 
apontamentos 

 Soure representa o nome de “uma vila de uma antiga freguesia do Bispado de 
Coimbra e de uma Ordem Honorífica, em Portugal” (CEARÁ, 2002, p. 57), 
homenageada pela tímida localidade homônima – situada a oeste de Fortaleza – nascida 
do empreendimento jesuítico da catequização indígena. Tal núcleo foi por vezes extinto 
e recriado, fruto da pequena população existente. Contemporaneamente, entretanto, 
Caucaia ocupa posição de destaque no cenário estadual, sendo o segundo maior núcleo 
urbano do Ceará com cerca de 320 mil habitantes (IBGE, 2007), composto de oito 
distritos: Bom Princípio, Catuana, Caucaia (sede), Guararú, Jurema, Mirambé, Sítios 
novos e Tucunduba, conforme apresentadas na figura1. Atualmente Caucaia é um 
município integrante da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com a qual mantém 
estreitos laços desde o período colonial.  

 Figura 1.      

 
Fonte: IBGE, 2000. 

Autor: DE PAULA, E.O, 2009. 
 

Caucaia desenvolve atividades econômicas vinculadas a indústria, a 
agropecuária e ao setor terciário – no qual estão inclusas atividades como comércio, 
serviços e turismo. Em termos de volume referente ao PIB, as atividades agropecuárias 
representam 2,3% do total, a indústria 42,7% e as do terciário 55% (IPECE, 2007). 



 Interessa-nos destacar as atividades inseridas no setor terciário. No rol destas 
atividades constam as ocupações vinculadas ao ramo do lazer, concentradas 
predominantemente nas localidades litorâneas do distrito sede. Dados da Secretaria de 
Turismo do Estado (SETUR-CE) apontam Caucaia como o município mais visitado em 
todo Estado, com a marca de 284.637, exemplificando a importância do turismo, vetor 
significativo no aumento da vilegiatura atualmente (CEARÁ, 2008).  

2.1. Quem mora na praia? 

 Caucaia apresenta um litoral de aproximadamente 20km. Apesar da pequena 
extensão de sua faixa litorânea, diferentes dinâmicas atuam em tais localidades, 
denotando quadro de convivência entre as comunidades tradicionais dos pescadores e a 
população pobre (oriunda de Fortaleza) a ocupar “vazios urbanos”, e conflitual com os 
empreendedores e usuários associados à vilegiatura marítima e ao turismo, em expansão 
na área.  

Elencaremos algumas das principais dinâmicas vislumbradas em cada localidade 
(figura 2), na qual se pode visualizar a disposição de Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e 
Cumbuco. 

      Figura 2. 

 
Fonte: IBGE: 2000. 

Autor: DE PAULA, E.O, 2009. 
 
 

Iparana dispõe de grande diversidade em seu quadro social, implicando em um 
processo de produção variado quanto a origem de seus atores. Dessa forma, encontra-se 
na área residências secundárias e ocupações populares. A faixa fronteiriça situada a 
leste, na qual o rio Ceará separa Caucaia de Fortaleza, é ocupada por população pobre, 
grande parte expulsa da Capital pelo elevado custo dos terrenos (DANTAS, 2002). Tal 
processo se intensifica na última década, fruto da construção da ponte que interliga os 
municípios supracitados, gerando uma maior fluidez entre os mesmos (LIMA, 2004). 
Isso facilitou a ocupação dos “vazios urbanos” existentes na área, principalmente as 
áreas imediatamente mais próximas de Fortaleza e as mais distantes do litoral. 



Outra face da localidade demonstra a forte concentração de residências 
secundárias, percebida em sua própria história. Na década de 1950, nascia o clube SESC 
Iparana, elemento propulsor das atividades de lazer e, conseqüentemente, do processo 
de urbanização subjacente. Atualmente, entretanto a prática da vilegiatura passa por 
dificuldades oriundas, de um lado, por fatores naturais, notadamente com a erosão da 
costa, fruto da construção do porto do Mucuripe e dos diversos espigões a conter a 
remoção de sedimentos, que inexistem em Caucaia tornando os impactos mais 
sensíveis; e, de outro lado, por fatores sociais, como as ocupações populares 
supracitadas, arrastando para baixo o preço das residências aí estabelecidas. Outro fator 
de ordem social a ser mencionado é o esvaziamento da vida cotidiana em Iparana, 
reflexo da forte especialização funcional. Assim, ao caminhar pelas ruas dos 
loteamentos de segundas residências dificilmente encontraremos alguém. Isso gera uma 
constante sensação de insegurança ao trafegar em área possuidora de aspecto 
fantasmagórico. O único movimento notado é o dos caseiros3, realizando a manutenção 
dos domicílios enquanto os proprietários não estão. Dessa forma, não é difícil achar 
placas de venda por toda parte. Entretanto, aos fins de semana percebe-se a 
movimentação dos carros transportando as famílias em busca de lazer. 

Icaraí apresenta grande número de segundas residências, implicando em 
considerar o fato de seu processo de urbanização guardar intrínseca ligação com a 
vilegiatura, fato explicitado a partir da construção do Centro de Veraneio Icaraí, cujas 
obras iniciadas na década de 1960, e concluídas em 1972, totalizam 195 domicílios. Tal 
empreendimento foi um sucesso, configurando um marco no processo de urbanização. 
Daí em diante vários empreendimentos foram instalados na área, como o condomínio 
Super quadra Klim, na década de 1980, com 114 apartamentos, piscina, campo de 
futebol, churrasqueiras e estacionamento (TELES, 2005) (Figuras 3 e 4). 

 

Figuras 3. Condomínio super Quadra Klim            Figuras 4. Outros cond. horizontais no Icaraí. 

  
Fonte: DE PAULA, E. O, 2008. 

 
 

Figura 5. Residência secundária tradicional em Icaraí 

                                                            
3 Entende-se por Caseiro, o empregado doméstico encarregado de realizar a manutenção e a segurança da 
segunda residência na ausência do proprietário. Geralmente, contrata-se um homem e sua esposa, visando 
dividir as tarefas domésticas, onde os filhos do casal auxiliam nos serviços. 



 
Fonte: DE PAULA, E. O, 2008. 

 

O Super quadra Klim exemplifica uma das tipologias presentes no Icaraí, que 
compõe um verdadeiro paredão de condomínios horizontais destinados em grande parte, 
a vilegiatura, situado na principal via de acesso, cercando considerável parte do litoral. 
Outras formas de ocupações, ainda vinculadas a prática da vilegiatura, conformam um 
“mar” de segundas residências de caráter unifamiliar, representando um padrão 
tradicional (Figura 5). 

Na divisa entre Icaraí e Tabuba, pode-se observar o resultado da intensa 
urbanização nas localidades litorâneas já antevistas no PDDU de Caucaia: 

Os aqüíferos da faixa litorânea, nos campos de dunas que abastecem as 
localidades da orla marítima (Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco) 
estão sendo comprometidos pela ocupação urbana que vem reduzido 
consideravelmente a taxa de infiltração e diminuindo o volume de recarga 
destes recursos hídricos. Além disso, devido a inexistência de esgotamento 
sanitário há uma proliferação de fossas negras que permitem a contaminação 
desses mananciais (CEARÁ, 2002, p. 61). 

Através da análise da qualidade da água no baixo curso e na foz do rio Juá4, 
pode-se entrever a pressão exercida sobre o ambiente natural pelas residências 
secundárias, bem como pelo contato com as residências fixas de classe média e dos 
estratos sociais pobres, radicados às margens do rio no interior do município, apontadas 
pelas figuras a seguir. 

Figura 6. Seg. res. sobre duna semi-fixa              Figura 7. Cond. à margem do Juá e uma duna 

   
                                                            
4 O estudo de qualidade das águas aqui apresentado, enfoca apenas os aspectos macroscópicos, em virtude 
do estágio no qual se encontram os estudos na área. 



Fonte: DE PAULA, E.O, 2008.   Fonte: DE PAULA, E.O, 2008. 
 

Na figura 6 encontramos uma segunda residência localizada no alto de uma duna 
semi-fixa, onde é depositado o esgoto doméstico, despejando elementos diversos que 
poluem o rio. Na outra margem situa-se uma duna móvel, impactada pela construção do 
condomínio residencial (figura 6) em seu sopé, impedindo a circulação dos ventos 
advindos de nordeste e, conseqüentemente, o processo de by pass, importante ciclo 
natural de alimentação das praias seguintes pelos sedimentos do local. 

Figura 8. Lazer no baixo curso                Figura 9. Foz do rio Juá 

    
Fonte: DE PAULA, E.O, 2008.   Fonte: ARAÚJO, E.F, 20085. 
 

Figura 10. Lixo jogado as margens do rio Juá Figura 11. Barraca de praia 

    

Fonte: DO CARMO, A. M, 2008.              Fonte: DE PAULA, E.O, 2008. 
 

 

Na figura 8, flagramos um grupo tomando banho no baixo curso do rio, prática 
que poderia ser mais comum, não fosse o estado atual de degradação do mesmo. As 
águas do Juá possuem pequena profundidade, efeito do assoreamento sofrido, fazendo 
com que se possa ver as rochas que aparentam aflorar em meio ao rio, quando da 
retirada da vegetação ciliar (figura 9). O rio apresenta também coloração esverdeada, 
com nível maior de turbidez à medida que se aproxima de sua foz, registrado na imagem 
seguinte (figura 10), onde se encontra muito lixo. Por fim, some aos impactos descritos os 
problemas oriundos da barraca na foz do rio (Figura 11), a contribuir com a poluição da foz do 
rio, a deposição dos resíduos sanitários. 

                                                            
5 Fotos obtidas em recente trabalho de campo realizado juntamente com Enos Feitosa de Araújo e Alcione 
Moreira do Carmo, a quem devo fazer constar sincero agradecimento. 



É fato que os rios urbanos nunca chegam ao mar livres de impurezas. No 
entanto, faz-se necessário executar urgentemente a limpeza do rio focalizado, uma vez 
que, a lagoa da Barra Nova é importante palco para as numerosas escolas de kite surf, 
inscritas principalmente nas localidades de Tabuba e Cumbuco. 

Já Cumbuco, antiga colônia de pescadores, é o foco central das atividades 
turísticas de Caucaia, com organização de passeios nas extensas formações dunares 
existentes. A localidade destaca-se por dispor de uma infraestrutura turística 
significativa, com hotéis, pousadas, restaurantes e barracas em geral. Concentram-se na 
localidade 13 meios de hospedagem, cerca de 35% dos meios de hospedagem de 
Caucaia, denotando o interesse turístico na área (CEARÁ, 2007). 

Assim, se as bandeiras de outros países como Itália, Portugal, Espanha, 
Alemanha, França, entre outras, figuram já em estabelecimentos de Tabuba, em 
Cumbuco elas se tornam mais freqüentes, de modo que, aparecem em sua grande 
maioria em dois e até três idiomas, onde o tradicional “vende-se” divide espaço com o 
“for sale”. Dessa forma, em Cumbuco as atividades turísticas despontam com maior 
intensidade entre as localidades expostas até aqui. O próprio Guia turístico da Região 
Metropolitana de Fortaleza (2007), esboça uma caracterização da localidade, afirmando 
que Cumbuco: 

É um local para todos os gostos, sendo uma das praias mais concorridas por 
turistas no Litoral Oeste. Aos que querem emoção, vale experimentar, ou 
repetir, o passeio de buggy pelas brancas dunas em roteiros com ou sem 
emoção. O cliente escolhe a dose de adrenalina proporcionada pelo piloto em 
verdadeiros paredões de areia. Para os mais comedidos, existem passeios de 
jegues e cavalos. Já os que querem conferir o mar do Cumbuco mais de perto, 
há a opção de passear de jangada pelo litoral. (CEARÁ, 2007, p. 29-30) 

 Ofuscados pelos holofotes do turismo, encontramos o ápice das atividades 
turísticas com a espetacularização do natural. Achamos o inusitado, a emoção, o 
radical. Pouco importa o desmonte sistemático das dunas, impactadas pela ação dos 
carros que trafegam o dia inteiro, derrubando os belos paredões de areia cantados na 
propaganda turística. 

De fato, a comunidade se beneficiou, principalmente, com os investimentos em 
infraestrutura realizados pelo Programa de ação para o desenvolvimento do turismo 
(PRODETUR)6 e com a geração de empregos no transporte dos turistas. Entretanto, 
muitos não conseguiram se inserir ou se encontram à margem da rede turística. Uma 
observação cuidadosa da comunidade pode causar estranhamento. Cerca de 15 a 20 
metros separam a área turística da área residencial da população autóctone. 
Figura 12 Residência popular fixa   Figura 13 Residência secundária em Cumbuco   

                                                            
6 O PRODETUR/NE I é resultante de uma estratégia nacional, que objetivou instalar a infraestrutura 
básica para a prática das atividades turística no Nordeste brasileiro. No Ceará, foi investido um total de 
US$ 134.358.791,90, divididos entre obras diversas como: saneamento básico, proteção e recuperação 
ambiental, transportes e construção e reformas da infraestrutura aeroportuária, etc. 



   
Fonte: DE PAULA, E.O, 2008.    Fonte: DE PAULA, E.O, 2008. 

 

O contraste ocorre também ao comparar os imóveis dispostos nas figuras l2 e 13, 
representativos de práticas distintas, vinculadas a grupos sociais variados: habitação 
popular e vilegiatura, respectivamente. À esquerda, observa-se uma típica residência 
popular de cumbuco, denotando a resistência da população pobre em abandonar a área, 
lutando contra a lógica turística instituída na localidade. À direita, portador de ares 
medievais, aparentando com a fachada de um castelo se vê mais uma segunda residência 
de luxo, tipologia observada principalmente em Cumbuco e em Tabuba, que denota 
outra escala da vilegiatura no Ceará.  

Para uma melhor compreensão da exposição delineada, faz-se necessário 
proporcionar ao leitor o conhecimento preciso da vilegiatura, e de características 
inerentes a tal prática.  

3. Sombra e água fresca: notas sobre as atividades de lazer e a produção 
imobiliária 

3.1. A vilegiatura marítima em Caucaia 

 Neste tópico mencionamos mais alguns elementos constituintes da produção 
imobiliária (e/ou espacial, em sentido mais amplo), relacionados as atividades de lazer, 
e em especial a vilegiatura. Assim, antes de adentrar na descrição da vilegiatura no caso 
em pauta, fazemos um esforço no sentido de caracterizar referida atividade. Com base 
na literatura existente (SEABRA, 1979; DANTAS, 2002; 2006; PEREIRA, 2006a; 
2006b; COLÁS, 2003) pode-se concluir en passant que a vilegiatura consiste no (i) 
estabelecimento temporário em um (ii) outro domicílio que não o de seu cotidiano, 
implicando em (iii) deslocamento voluntário, no qual (iv) desenvolve-se atividades 
vinculadas ao lazer, ao ócio e ao descanso. Torna-se indispensável a posse de recursos 
suficientes para administrar um domicílio extra, o pagamento de um caseiro, e as 
despesas daí decorrentes. 

Definido o marco conceitual de uma das atividades marcantes da dinâmica no 
litoral de Caucaia, podemos esboçar o histórico da mesma na Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF) para chegar a Caucaia. 

Nestes termos, a vilegiatura no Ceará se desenvolve, inicialmente, no 
movimento supracitado, conferindo novos valores (sociais e econômicos) ao litoral, à 
sombra de práticas marítimas modernas, fundamentais na reestruturação das imagens 
associadas ao mar. Nesse movimento, amplia-se o anseio de flanar à beira-mar, possuir 
uma residência secundária na praia, reorientando o processo de urbanização corrente. 
Com a expansão do fenômeno da vilegiatura entre as décadas de 1970 e 2000, 



evidenciam-se duas dinâmicas: a consolidação da classe média em Fortaleza, mediante a 
instalação de órgãos federais como o BNB, a UFC, a SUDENE, o DNOCS, etc. 
(SILVA, 2008), e mais recentemente, a abertura do Ceará às atividades turísticas. Tal 
movimento vislumbra dois eixos espaciais: o primeiro implica na expansão para os 
municípios vizinhos a Fortaleza; enquanto o segundo representa expansão pela faixa 
litorânea (DANTAS, 2002; DANTAS et. al, 2008), fato vislumbrado nos quadros que se 
seguem: 

Quadro 1. Distribuição das residências secundárias no Estado do Ceará em 19807. 

1980 Municípios Número de 
Municípios N.abs %

Litorâneos 12 5919 49,88
Não-Litorâneos 129 5948 50,12
Total 141 11867 100,00

Fonte: IBGE, 1980. 

Quadro 2. Distribuição das residências secundárias no Estado do Ceará em 1991. 

1991 Municípios Número de 
Municípios N.abs %

Litorâneos 18 18318 46,42
Não-Litorâneos 160 21144 53,58
Total 178 39462 100,00

Fonte: IBGE, 1991. 

Quadro 3. Distribuição das residências secundárias no Estado do Ceará em 2000. 

2000 Municípios Número de 
Municípios N.abs %

Litorâneos 20 32423 50,17
Não-Litorâneos 164 32197 49,83
Total 184 64620 100,00

Fonte: IBGE, 2000. 

 Em 1980, os municípios litorâneos eram apenas 12, e, no entanto respondiam 
por mais de 49% dos domicílios de uso ocasional, frente aos 129 municípios não-
litorâneos. Em termos absolutos as residências secundárias não chegavam a marca dos 
12 mil. Dez anos depois, o Censo de 1991 acusava 39.462 domicílios de uso ocasional 
em todo o Ceará, e a participação dos municípios litorâneos apresentava menor 
participação relativa, com 46,42%, totalizando 18.138, com o aumento de 309,5% em 
valores absolutos quando relacionados ao período anterior. 

Na última pesquisa realizada pelo IBGE em 2000, os números seguem em 
escalada sem precedentes. O crescimento em todo Estado atinge 163,8%, o dos 

                                                            
7 Utiliza-se o ano de 1980 como referência para o estudo em pauta, pois a metodologia utilizada nos 
Censos demográficos anteriores a esse período não vislumbrava a mensuração da variável “domicílio de 
uso ocasional”, sinônimo de residência secundária, termômetro da atividade da vilegiatura no Brasil. 
Segundo o IBGE, “considerou-se como de uso ocasional o domicílio particular permanente que na data 
de referência servia ocasionalmente de moradia, ou seja, usado para descanso de fins de semana, férias ou 
outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes” (IBGE, 
2000, p. 15). 



litorâneos 177%, ou em números absolutos a monta de 14.184 novos domicílios de uso 
ocasionais se comparado com a quantia observada em 1991. Há de se ressaltar o fato de, 
em 2000, tanto o valor absoluto (32.423), quanto o relativo (50,17%) dos 20 municípios 
litorâneos sobreporem os números alcançados pelos 164 municípios não-litorâneos 
(32.197 residências secundárias referentes a 49,83 do total no período), reafirmando a 
tese de que a sociedade cearense, antes direcionada para o continente, volta sua face 
para o mar (DANTAS, 2002). 

Após breve análise dos quadros acima, não é difícil deduzir que a vilegiatura no 
ceará possui um caráter marcadamente marítimo, pondo em relevo as zonas de praia 
como locus ideal de tal prática. Deve-se, tecer um comentário com maior nível de 
detalhamento, levando em conta a participação de cada município. Para tanto, observe 
as figuras que se seguem. 

Com base na figura 14, em 1980, torna-se clara a preponderância de Fortaleza no 
concernente ao número de segundas residências no litoral cearense, sendo o epicentro, 
de onde emana essa onda, espraiando para seus arredores imediatos, como Caucaia e 
Aquiraz. Assim, Fortaleza dispunha de 1.476 domicílios ocasionais, acompanhada de 
perto por Caucaia com 1.192, seguido de Aquiraz com 1.128. 

Posteriormente, em direção ao litoral oeste, observa-se tendência de redução do 
número de residências secundárias, conforme o distanciamento da Capital, embora, no 
concernente ao litoral leste, mesmo com a redução a medida que se distancia de 
Fortaleza, os municípios de Aracati e Beberibe continuam com expressiva 
representatividade no contexto em foco. 
Figura 14.  

 
Fonte: IBGE, 1980. 

Autor: DE PAULA, E.O, 2009. 
 

 



Tal quadro se perpetua ainda na década seguinte, conforme apontam a figura 15, 
adaptada com base nos dados da sinopse do Censo demográfico de 1991, apesar das 
mudanças na configuração político-territorial, resultantes da divisão de municípios 
como Aracati, dando origem a Icapuí (1985), Paracuru a Paraipaba (1985), e Acaraú, 
originando Cruz (1985) e Itarema (1985), não causam grande estranhamento, uma vez 
que, a tendência de concentração de residências secundárias em Fortaleza e nos 
municípios vizinhos se mantém, ampliando inclusive a participação dos mesmos no 
período que praticamente dobra – Aquiraz com 2.657, num aumento de 235,55%, 
Fortaleza com 4.112 e aumento relativo de 290,4%, e, por fim, Caucaia com 3.877 e 
aumento de 325,25%. 

Figura 15. 

 
Fonte: IBGE, 1991. 

Autor: DE PAULA, E.O, 2009. 
 

Em 2000, a configuração se mantém em progressão linear no concernente ao 
número de residências secundárias, na qual Fortaleza (4.112), Caucaia (3.877) e 
Aquiraz (2657) continuam ocupando suas respectivas posições, mantidas desde 1980, 
quando os dados passaram a ser mensurados através das pesquisas do IBGE. 

 

Figura 16. 



 
Fonte: IBGE, 2000. 

Autor: DE PAULA, E.O, 2009. 
 

 Sob tal contexto, quais os vetores que concorrem para o crescimento 
demonstrado?  A resposta nos remete a reformulação da imagem do Ceará, em âmbito 
nacional e internacional. Se, por um lado, a imagem forjada no período militar remonta 
a um imaginário associado a seca, a fome e a miséria, com o objetivo de angariar 
recursos através dos organismos de desenvolvimento regional como a SUDENE, o  
DNOCS e o BNB (CASTRO, 1996), por outro, a década de 1980 é um marco para 
construção de uma nova imagem do Estado, tecida pelo grupo político auto-denominado 
“Governo das Mudanças”8. 

 A secretaria estadual de turismo do Ceará, com mais intensidade na década de 
1990 e na contemporaneidade, atua como instrumento essencial na resignificação em 
pauta. Logo, o mar, o sol, e a praia são eleitos como ícones fundantes dessa nova visão. 
Junte-se a isso, a noção de “hospitalidade cearense”, que pode ser entendida como carta 
branca aos turistas, a desfrutar das belezas naturais9, tornando-se uma espécie de 
“paraíso entre os trópicos”.  

 O interesse de reconstituir as ações que conduziram o litoral cearense, e 
notadamente o litoral metropolitano (Fortaleza, Caucaia e Aquiraz) ao contexto atual 
tem o intuito de apresentar a imbricação das atividades de lazer discutidas até então. 
Assim, apesar de possuírem raízes distintas vilegiatura e turismo se conjugam 
praticamente nos mesmos espaços. Logo, não por acaso Caucaia é o município mais 

                                                            
8 A figura central de tal grupo é Tasso Jereissatti.  
9 Inclua-se nesse rol a beleza feminina, muito apreciada por sinal... 



visitado no Ceará10 (CEARÁ, 2008), possuindo o segundo maior em índice de segundas 
residências, perdendo apenas para Fortaleza, porta de entrada do Estado (IBGE, 2000). 

É certo que a vilegiatura no Ceará precede a atividade turística no tempo. Pode-
se, afirmar que em um primeiro momento a vilegiatura traz a reboque o turismo, 
contudo, contemporaneamente o turismo representa, muitas vezes, parte de um 
movimento mais amplo. É comum o local onde se passa férias se tornar um roteiro fixo 
para um turista ou uma família que adquire uma segunda residência no local escolhido. 
Portanto, da movimentação turística nasce a vilegiatura, agora em outra escala. Nesse 
sentido, a vilegiatura desenvolvida em Caucaia encerra o caráter predominantemente 
autóctone, ou seja, os domicílios instalados correspondem a demandas oriundas de 
Fortaleza; em menor quantidade, existe uma demanda alóctone, como a exposta pela 
figura 12 (DANTAS, et. al, 2008). 

Considerações Finais 

 Apesar da breve descrição ensejada, acreditamos ter disposto as principais 
dinâmicas, e o conflito entre os atores enfocados (população local e vilegiaturistas), sem 
a pretensão de esgotar o conjunto dos problemas enfrentados por eles (e entre eles...), 
como a luta da população pobre pela manutenção da estadia de suas pequenas e 
precárias residências, frente ao movimento avassalador de privação dos espaços 
litorâneos aos grupos tradicionais, resultante da construção infindável de residências 
secundárias, por vilegiaturistas (autóctones e alóctones) no boom acarretado pelas 
profundas resignificações do imaginário social acerca do litoral, onde o Governo atua 
como âncora. 
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