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uma análise de Iracema-Meireles

Msc. Antonio José Castelo Branco
                                                                  Mestrado em Geografia UFC

O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos dos espaços turísticos em Fortaleza. O
espaço de referência é o da Praia de Iracema, por destacar-se dentro do contexto turístico de nossa
cidade. O estudo está compreendido na temporalidade de 1980 a 2007, período em que o turismo
ganhou destaque na economia cearense. O trabalho foi realizado através de observações, leituras
bibliográficas e entrevistas que possibilitaram a compreensão acerca das variáveis que são pertinentes ao
bairro da Praia de Iracema. A pesquisa demonstrou que a compreensão dos aspectos sociais e espaciais
do bairro vai além da compreensão da localidade, envolvendo questões temporais e espaciais. A paisagem
“magnífica” que é veiculada pelos promotores do turismo está imbricada de elementos que se misturam
em termos espaciais e se separam a nível social. A problemática que se apresenta na localidade de estudo
é fruto de um processo global que atinge as mais longínquas partes do planeta, porém se apresenta com
particularidades devido às especificidades de tais localidades e que, no bairro em estudo, essas
particularidades são evidentes.


