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Resumo   |   A nova forma de turismo, em oposição às anteriormente desenvolvidas, aliada à  eclosão de movimentos
ambientais, vem contribuindo para um maior questionamento das atuais práticas de turismo desenvolvidas, dissociadas
da realidade local, responsáveis pela degradação ambiental, social, econômica e cultural das áreas onde são realizadas.
Essas práticas, nitidamente detectadas numa região costeira de grande atratividade no litoral do Estado de Alagoas – a
Praia do Francês –, objeto de estudo deste trabalho, cuja beleza e diversidade de recursos vêm durante anos sendo palco
de ações hegemônicas, dentre elas o turismo convencional ou de massa que, devido à sua rapidez, agridem e degradam
esse rico e importante ecossistema, transformando um lugar vivido e percebido em um espaço efêmero. O presente artigo
constitui uma análise sobre o domínio do turismo na Praia do Francês, caracterizando as atuais mudanças que afetam a
comunidade e os ecossistemas, questionando o seu destino e apontando as principais tendências.
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Abstract   |  The new form of tourism, as opposed to previously developed ones, combined with the emergence of environmental movements, has contributed to a greater questioning of how tourism is currently developed, disconnected from
local reality, responsible for environmental degradation, social, economic and cultural areas where changes are made.
These practices, clearly detected in a coastal region of great attractiveness on the coast of the State of Alagoas – the
French Beach. This beach is the object of study of this work, as well as the beauty and diversity of its resources which
have been the stage of hegemonic actions, including conventional or mass tourism, which, due to its speed, degrade this
rich and important ecosystem, turning a place lived and perceived into an ephemeral space. This article is an analysis of
the tourism sector in the French Beach. It characterises the current changes that affect the community and ecosystems,
questioning their destiny and pointing out the main trends.
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