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A b us ca p e lo e nt end im ento d a
constituição das práticas marítimas modernas
nos trópicos e suas implicações sobre a cidade
litorânea, bem como a valorização dos espaços
nos
t rópi c os
s ão
e l em entos
c entr ai s
apresentados em “Maritimidade nos trópicos –
Por uma Geografia do Litoral”, escrito pelo
professor Eustógio Wanderley Correia Dantas,
doutor em Geogra phi e et Ame nag em ent Université de Paris IV (Paris-Sorbonne). Dantas
trabalha na Universidade Federal do Ceará –
UFC, como Professor Associado I, exercendo
t ra ba lhos d e ori enta çã o no Dout or ad o e
Mestrado em Geografia, no qual trabalhou como
coordenador de 2004 a 2008, e no Mestrado
e m De se nv ol v im ento e M e io A mb ie nt e
(PRODEMA). Além disso, é editor da MERCATOR
conceituada revista no mundo acadêmico e,
participa do Conselho Científico de diversos
periódicos na área da Geografia.
Este livro está destinado a todos que
compreendem que a maritimidade nos trópicos
é fenômeno que ganhou novos contornos a
partir do século XX e, consequentemente vários
d es dobr am ent os , port anto pr ec is a se r
elucidado em todas as suas minúcias. Por essa
r azão, s e pode d i ze r que e st a pub li ca çã o
e xp re ss a muit o ma i s que o si mp le s
preenchimento de uma lacuna nos estudos
relacionados à maritimidade nos trópicos. Na
verdade, temos aqui um verdadeiro exercício
epistemológico e, com isso mais um passo na
c onst ruçã o de um a re le it ura d a pr óp ri a
geografia do litoral.

Dantas pauta seu estudo na realidade
vivenciada na cidade de Fortaleza, localizada no
estado do Ceará e traz a baila os símbolos que
mobilizam os comportamentos de massa, as
condiç ões polí tic as, e a gênese das infr ae st rutura s ,
comp one nt e
es s enci al
ao
d es envolv im ent o. P ar a ta nto, cond uz a o
entendimento dos elementos e fatores que
dirigiram o processo de valorização dos espaços
litorâneos numa avaliação critica.
A maritimidade nos trópicos trata da
potência de um pensamento que dá suporte
teórico a geografia do litoral. É evidente que o
trabalho não esgota a temática dada a sua
amplitude. Aliás, não parece ter sido essa a
intenção do autor. O que temos é uma re-leitura
das práticas marítimas com ênfase nos trópicos.
Por essa razão, diria que o autor foi bastante
comedido ao afirmar que este trabalho é uma
modesta contribuição à reflexão em torno da
geografia do litoral.
O movimento que o leitor encontrará nas
cento e vinte seis páginas deste livro é, antes
de tudo, um posicionamento que se construiu
na obs er va çã o pa ra a lé m da p ai sa ge m. A
org aniza çã o dos c ap ít ul os e ap re s enta çã o
didática em amplo escopo de temas faz do livro
uma referência importante para os geógrafos
p or a juda r a c om pr ee nd er duas c oi sa s
fundamentais: de um lado na escala do empírico,
o como é possível fazer uma leitura geográfica
capaz de oferecer elementos qualificados e
suficientes para a compreensão do objeto de
est udo e , de outro, como é neces sário se
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construir um discurso geográfico que apresente
uma perspectiva teórico-conceitual capaz de
embasar a análise proposta.
O livro está dividido em quatro capítulos.
Na introdução, são apresentados os conteúdos
q ue d ar ão sust enta ç ão a os c a pí tulos e
estabelecidos os conceitos fundamentais a sua
análise. Uma questão que merece destaque é
a definição do conceito de maritimidade como
um conjunto de relações de uma população com
o mar, suas preferências, imagens, lazeres e
suas representações coletivas dos mares e dos
oceanos, e a importância destas práticas sociais
para a produção dos espaços litorâneos.
Os demais capítulos dão continuidade
aos argum entos desenvolvi dos p or Dantas
s ob re o t e ma e m que st ão, av a li ando os
asp ectos da p roduç ão d o esp aço l itorâ neo
cearense e de sua capital, Fortaleza, quando
s ua s el i te s loca i s de sc obr em a s p rá ti ca s
marítimas e os banhos de mar terapêuticos, no
início do século XX, se apropriando destes
espaços e destas paisagens, para o consumo
do espaço e para o lazer, apesar da ocupação
primeira das populações locais, como um espaço
de produção, para pescar e morar.
Em li nhas g e ra is o a ut or di sc ut e o
d es envolv i me nt o gl oba l da s a ti vi da de s
turísticas no Pós Segunda-Guerra, e como este
i nt ensi fi cou a ap ropr i aç ão d es te s es pa ços
litorâneos para o consumo e lazer. Segundo
Dantas, as atividades turísticas, a partir de
políticas públicas em diferentes esferas de poder
e da construção de um discurso local pelo
neg óc io d e Pub li ci da de e de P ropa ga nd a
Política, geraram transformações e conflitos
s ig ni fi c at iv os nã o ap ena s ne st es es pa ços
litorâneos, mas também em toda estrutura
urbana. Isto também gerou uma competição
entre as capitais nordestinas para a oferta
turística internacional.
U m pont o i mp or ta nt e d ev e se r
considerado quando o autor enfatiza como as
pol íticas estad uais d e des envolv imento do
turismo no Nordeste brasileiro, em espacial no
Ceará, com a parceria privada, o modo pelo o
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qua l inse riram uma nova ra ciona lidade da
produção do espaço litorâneo brasileiro: o litoral
como mer cad or ia tur íst ica , v alori zando os
elementos humanos e naturais, por meio do
desenvolvimento do instrumento da propaganda
para criar uma consciência turística e um símbolo
de sucesso e viabilidade do governo pelas elites
p ol ít ic as . I ns ta ur am - se d ua s l óg ic as d e
ord enaç ão d as zona s de p r ai a dos pólos
turísticos no litoral nordestino, a Dominação
Perpendicular e a Dominação Paralela, por meio
da locação de investimentos gerados de ações
com repercussão no território. É aqui que reside
o mérito maior do livro de Dantas.
O autor empreende um significativo
esforço ao mostrar que as cidades se abrem
para o mar: é a ordenação do território paralela
à zona costeira e fundada na articulação entre
as vias litorâneas e os aeroportos para atrair
investimentos e turistas. Esta nova lógica impõe
ás cidades nordestinas uma dependência direta
com as capitais e sem intermediação de outros
centros urbanos intermediários. A opção pelo
desenvolvimento econômico pelas atividades
turí sti cas g erou uma tr ansform açã o d es te
i ma gi ná ri o
s oc ia l:
v ir tua li da de
e
em
c ontr ap os iç ã o à im ag em d o s em i- ár id o
associado à seca, como sinônimo de miséria e
fome. Houve uma transformação simbólica, por
meio de um quadro político, via institucional, e
também via marketing, em termos econômicos.
A relação entre os países emissores (os
centros emissores) e os países do terceiro
mundo, os rec ept ore s, atr av és dos tour soperateurs, provocam o encorajamento das
trocas turísticas segundo modelos, códigos de
referência adotados pelos países receptores. Os
países (centros) emissores possuem suportes
e st rutur ai s vi sa ndo a te nde r à cl i ente la ,
transportes, produção e venda de passagens
e equipamentos anexos, enquanto os países
receptores possuem doutrinas, aspirações e
práticas para a consolidação desta atividade.
O recebimento destes fluxos de ordem
externa provém de uma maritimidade externa:
d is curs os, i ma ge ns mi di á ti ca s, d e cora çã o
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paisagística marítima, o mar como espetáculo e
detrimento do litoral percebido e vivido pelas
c om unid ad e s loca is ; e nq ua nt o f enôm eno
interno, a recepção destes fluxos internacionais
provém de uma representação do mar, de uma
maritimidade que transforma o espaço em lugar
do planejamento conceitual.
O planejamento turístico do governo
local, como uma forma de expropriação do
território tradicional das comunidades locais,
opera sob uma lógica etnocêntrica e uma lógica
a ut óc tone pa ra a de qua r- se a os fl ux os d e
i nf or ma çõe s
pr ov eni ente s
d os
p aí se s
desenvolvidos, por meio do tropismo quando os
turistas sonham e os governos locais valorizam
as praias, como estratégia de desenvolvimento
econômico.
O trabalho contribui com um importante
debate para o campo da geografia enfatizando
que em parte a Geografia do turismo aborda
quantitativamente esta dinâmica da realidade
v iv enci a da
nos
p a ís es
em
v ia
de
desenvolvimento, não estimando os fluxos de
ordem secundária, como países de um mercado
relativamente forte, onde as elites locais são
resp onsáveis por fluxos naci onais ta mbém
induzindo transformações espaciais, sociais,
econômicas e culturais. O autor demonstra como
o turismo no Brasil, os fluxos turísticos nacionais,
se ampliam e se consolida como uma atividade
nacional praticado pelas elites tradicionais e
posteriormente também pela classe média, após
a formação de um mercado interno baseado em
um
mode lo
f ord is ta
p e ri fé ri co
de
desenvolvimento industrial (LIPIETZ, 1984). O
favorecimento destes fluxos internos é dado
pela noção de bacias geográficas – processo
de geração e distribuição dos fluxos turísticos
internacionais e seus impactos (CAZES, 1989).
Após 1960, a formação de uma estrutura
espacial mundial que se fundamenta nestes
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f luxos e s us ci ta a pr od uç ão de b ac ia s
internacionais promove nos países receptores
o desenvolvimento da estruturação da função
de recepção, a distância do Brasil das bacias
geográficas emissores de fluxos internacionais
propiciou os fluxos inter-regionais e consolidou
o turismo como tradição das elites locais. Como
afirma Desse (1996), citado por Dantas “a
maritimidade se realiza em detrimento das
populações marítimas, grandes esquecidos e
excluídos”.
Este livro é um importante instrumento
p ar a es sa c ons ci enti zaç ão, pois ex pl ic a o
p roce ss o d e muda nç a d e me nt a li da de e m
r el aç ão à zona d e p ra ia , a nt es l uga r dos
p es ca dore s , na a tua li da de a zona m ai s
valorizada nas cidades litorâneas. Aqui merece
destaque a tese de uma adequação aos fluxos
d e inform aç õe s p rove ni ent es d os p aí se s
de senvolv idos. Est es f lux os det ermi nam à
valorização das zonas de praia. Esta valorização
baseia-se em representações que fazem os
turistas dos países desenvolvidos sonhar e são
apoiados incondicionalmente pelos governos
locais como estratégia de desenvolvimento
e conômi co. A ss im , as ci da de s l it or ânea s
tropicais encontram-se transformadas com
objetivo de atrair fluxos turísticos. Por fim, nas
oit o pá gi nas d as c ons id er aç ões f inai s
e nc ontr am os o re sult ad o d a re le va nt e
discussão, para esclarecer o tema.
Maritimidade nos trópicos – Por uma
Geografia do Litoral é uma obra importante,
esclarecedora e estimulante sobre um assunto
instigante. Sua leitura é recomendada para
t od os os inte r es sa dos es p ec ia lm ente na
geografia do litoral e, em particular, para todo
pesquisador brasileiro engajado no estudo da
dinâmica do turismo nas cidades litorâneas
tropicais de seu próprio país.
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