
   

Mercator - Revista de Geografia da UFC

E-ISSN: 1984-2201

edantas@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

Brasil

Freitas Aragão, Raimundo

DAS PRÁTICAS MARÍTIMAS MODERNAS À ELABORAÇÃO DA IMAGEM TURÍSTICA DE

FORTALEZA/CEARÁ

Mercator - Revista de Geografia da UFC, vol. 4, núm. 8, julio-diciembre, 2005

Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620422017

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620422017
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273620422017
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2736&numero=20422
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620422017
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org


Mercator - Revista de Geografia da UFC, ano 04, número 08, 2005

141

DAS PRÁTICAS MARÍTIMAS MODERNAS À ELABORAÇÃO
 DA IMAGEM TURÍSTICA DE FORTALEZA/CEARÁ

Msc. Raimundo Freitas Aragão
                                                                   PRODEMA UFC

A imagem turística tem significativo papel na divulgação de destinações e sua elaboração é utilizada
como importante instrumento de propaganda política cearense. Para a propagação dessas imagens, são
utilizados os mais diferentes suportes de comunicação: folders , brochuras, vídeos, revistas nacionais e
internacionais, entre outros. As imagens e a publicidade que acompanham essa perspectiva são
representativas da invenção de cidades como destinos turísticos, traduzidos em nova utilização desses
lugares e da natureza, transformados em mercadorias para fins de sedução turística. Nesse contexto, o
presente trabalho trata da utilização de suportes promocionais institucionais como divulgadores da
propaganda política estadual, alcançando difusão tanto nacional quanto internacional. É objetivo deste
trabalho é analisar a elaboração da imagem turística cearense, procurando identificar o aparato político-
ideológico governamental local que vem usufruindo dessa imagem. Dessa forma, a análise baseia-se em
literatura geral e específica, nos relatórios de pesquisa da Secretaria de Turismo do Ceará (SETUR) e,
principalmente, nas peças promocionais institucionais produzidas por este órgão. Por conseguinte, o presente
trabalho constata que as imagens do Ceará, veiculadas, não destacam apenas as belezas naturais, mas
também as realizações (obras públicas, infra-estrutura, etc.), os êxitos e conquistas dos governantes locais,
a partir do “Governo das Mudanças”, sendo por isto transformada em propaganda política para eles.
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