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RESUMO 

 

Municípios pertencentes à zona costeira nordestina vêm passando por processos de 

transformação do hábitat tradicional, tornando-se importantes atrativos turísticos nas últimas 

décadas. Entretanto, tem havido a obstrução do espaço pesqueiro. Como consequência, 

iniciativas de resistência e de luta por parte dos pescadores tradicionais pela garantia do 

território pesqueiro estão irrompendo. O objetivo deste trabalho é observar como algumas 

comunidades pesqueiras do litoral alagoano têm resistido e lutado contra o processo de 

turistificação do seu hábitat tradicional ao mesmo tempo em que explora a demanda por seus 

produtos. O trabalho busca identificar as características do turismo no presente momento da 

modernidade/pós-modernidade, com ênfase em como ele se manifesta no recorte espacial do 

estudo e discute a relação entre a comunidade pesqueira em questão e o turismo.  
 

 

 1. INTRODUÇÃO 

 

Determinadas sociedades normalmente chamadas de tradicionais têm oferecido diferentes 

respostas a certos fenômenos socioespaciais, dentre eles a territorialização turística 

contemporânea, embora apresentem semelhanças internas de caráter social, cultural e 

histórico. Tais respostas repercutem especificamente no território, influenciando o processo 

de urbanização dos lugares envolvidos. Nesse sentido, este trabalho busca um olhar sobre 

comunidades pesqueiras, localizadas nos municípios de Porto Pedras, São Miguel dos 

Milagres e Passo de Camaragibe, no litoral norte do Estado de Alagoas (Figura 1), que vem 

se tornando uma apreciada destinação turística. Na área litorânea formada por esses três 

municípios predomina uma tipologia turística seleta e exclusivista que prioriza a 

espacialização de pousadas voltadas a um número limitado de visitantes. Entretanto, apesar 

da pequena escala, essas pousadas requerem onerosos serviços que buscam atender a 

expectativa de desfrute de um local repleto de símbolos paradisíacos, predominantemente 

naturais, mas também de alguma forma culturais. O objetivo principal do trabalho é oferecer 

um olhar inicial sobre como a comunidade pesqueira dessa parte do litoral alagoano tem 

resistido e lutado contra o processo de turistificação do seu hábitat tradicional, em uma 

perspectiva territorial, ao mesmo tempo em que exploram a demanda por seus produtos por 

parte das referidas pousadas. 

 

Iniciaremos a nossa reflexão apresentando um breve histórico das localidades estudadas até 

a identificação da resistência atual deles em relação à turistificação do seu território. 

Atrelado a isso, ponderaremos sobre o caráter do turismo no atual estágio da 

modernidade/pós-modernidade, suas características e desdobramentos. Como arcabouço 

teórico para compreensão da realidade estudada e dos processos de resistência/aceitação 

existentes nas localidades em questão, são usados os conceitos de território – processos de 



territorialização, desterritorialização e reterritorialização –, capital social, identidade e 

cultura. Busca-se compreender também como determinados elementos de expressão micro 

e macrossocial, influenciam os movimentos de luta e resistência desempenhados por 

determinadas sociedades. Buscamos abranger as múltiplas relações oriundas das duas 

territorialidades, tradicional e turística, observadas neste estudo, seja ela na relação 

turista/morador, na relação empreendedor/pescador ou na relação empreendedor/turista. E a 

partir desta observação examinar como tais relações podem suscitar transformações nos 

modos de vida da sociedade, principalmente nas sociedades chamadas tradicionais.  

 

2. O TERRITÓRIO: TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICO-ESPACIAIS 

 

Ao adentrarmos o universo de estudo, penetramos em universo que nos figura poético e no 

qual o devir entre os seres parece persistir ainda com referências identitárias. Na paisagem 

local, há quase sempre uma jangada singrando no horizonte, redes ora sendo arremessadas, 

ora sendo fiadas, ou simplesmente contribuindo com a figuração daquele cenário. Pessoas 

estão sempre presentes neste ambiente, seja sentadas na calçada, seja transitando por veredas 

e atalhos, seja realizando outras práticas cotidianas. Este universo não mais intocado, onde 

sotaques se entrelaçam, o trânsito de veículos cresce continuamente e a transformação da 

paisagem transcorre paulatinamente. A vida nestes povoados na atualidade prossegue não 

mais lentamente, mas também distante de ser vertiginoso. Onde as relações entre os que 

habitam, e aqueles que por ali transitam, ocorrem de maneira diversa, às vezes dialogando, 

às vezes resistindo, mas inexoravelmente incorporando mudanças, uma mais rápidas, outras 

mais lentas.  

 

Em tais lugares, para o exercício da pesca, somente necessitava-se ir ao mar ou aos rios do 

lugar. Agora, esses mesmos lugares, fracionam-se para obedecer aos fins hodiernos e 

responder a novas demandas, como um patchwork (DELEUZE & GUATTARI, 1997c, 

p.159) de interesses, que ora se interligam – de forma harmônica – e ora se distanciam – 

cumprindo ordens extra-locais1. O mar – não mais exclusivo de jangadas e exercício da pesca 

– é território também do tráfego de numerosas embarcações para satisfação do visitante e 

para o emprego de prestadores de serviços turísticos. 

 

Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres e Passo de Camaragibe, o segundo pertencente ao 

primeiro até 1960, são localidades que carregam na sua história uma relação estreita com o 

processo de Plantation2 da cana de açúcar, iniciado ainda no século XVI. A partir do início 

do século XVII até meados do século XX, as transformações socioespaciais acompanharam 

um processo de expansão3 que envolveu crises, o declínio dos banguês de açúcar, os 

processos de luta pelo território entre holandeses e lusitanos, extermínio e cataquese de 

indígenas pitiguares e a formação e destruição de quilombos. Essas conjunturas que tiveram 

lugar ao longo da histórica da região, e que se sobrepuseram de várias formas, se refletiram 

no povoamento e nas migrações para as localidades estudadas.  

                                                             
1 A área de estudo está localizada na APA Costa dos Corais, que em seu Plano de Manejo delimita áreas exclusivas para pesca, áreas 

exclusivas para o turismo, e áreas fechadas, as quais são exclusivas para reprodução da vida marinha; além disso é necessário  obedecer 

regras como o defeso. 
2 Plantation é nome adotado para especificar um tipo de sistema agrícola baseado em uma monocultura e processamento industrial para 

exportação. No passado, tinha como características ser realizado em latifúndios e utilizar mão de obra escrava. Este modelo foi utilizado 

no período da colonização das Américas, África e Ásia. 
3 O plantio da cana de açúcar foi a alternativa encontrada pela coroa portuguesa para obter uma dupla vantagem: recursos econômicos e 

soberania territorial, diante da anulada expectativa inicial de encontrar ouro e prata. O açúcar foi o mais importante produto agrícola 

comercializado na Europa, e até ser plantando nas Américas era um produto valioso e produzido em pequena escala. 



 
 Fig. 1- Mapa da localização dos municípios de Porto de Pedras, São Miguel dos 

Milagres e Passo de Camaragibe,. 

 

Os territórios de Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres e Passo de Camaragibe possuem 

reminiscências da antiga Sesmaria de Santo Antônio dos Quatro Rios, cujo centro político-

administrativo ficava em Porto Calvo, município alagoano. O núcleo de povoamento de 

Porto Calvo, colonizado pelos irmãos alemães Christopher Linz e Sibald Linz, se dividiu em 

pequenos povoados, conforme características geográficas e comerciais, e deu origem às 

cidades que são conhecidas atualmente na região, a maioria transformada em municípios a 

partir do século XIX. 

 

A evolução histórica dessas localidades incluiu processos migratórios constantes. Em Porto 

de Pedras, por exemplo, a ocupação teve um crescimento até as primeiras décadas do século 

passado, chegando a ter 18.802 habitantes, em 1920, no entanto, em 2010, esse município 

contou com uma população de apenas 8.429 habitantes (Censo 1920; 2010). Até 1960, São 

Miguel dos Milagres pertencia a Porto de Pedras e, provavelmente, uma das causas do 

declínio da população de Porto de Pedras, mas não a única responsável por este declínio da 

população desse município. Sobre a população urbana, observa-se que da década de 1980 

para 2010 pouco variou, enquanto a rural entrou em claro declínio. Já São Miguel dos 

Milagres obteve um crescimento populacional significativo entre as décadas de 1920 e 2010. 

O crescimento populacional de São Miguel dos Milagres ocorreu predominantemente na 

área urbana; a variação populacional rural apresentou um leve crescimento entre a década 

de 1980 para 2010 (Censo 1980; 2010). 

  



Passo de Camaragibe, devido em 1920 ainda estar conectada como uma única comarca ao 

município de Matriz de Camaragibe, contava com uma população de 24.577 (Censo 1920), 

mas não foi possível identificar a população específica para aquele município. No censo de 

1970 a população de Passo de Camaragibe contava com 7.598 almas, sendo 

predominantemente rural, o que representava 4.934 pessoas (Censo 1970). A população de 

Passo de Camaragibe se expandiu significativamente em 1980 quando atingiu 11.324 

habitantes; manteve a predominância rural, com 7.103 habitantes (Censo 1980). Houve mais 

uma expansão, verificada no ano de 1991 quando a população desse município contava 

14.091 habitantes, mas depois estagnou novamente entre os anos de 2000 e 2010 (14.199 e 

14.773 respectivamente) (Censo 1991, 2000, 2010). A população rural manteve-se 

prevalecente até 2010, quando neste ano este município já encontrava com uma população 

urbana e rural equivalente (7229 e 7.535 respectivamente). 

 

No âmbito de um processo de povoação que emergiu na borda do sistema latifundiário-

canavieiro, ligado ao fim das comunidades quilombolas e à necessidade de reserva de mão 

de obra para atender ao sistema produtivo-econômico local, foi no mar que os moradores 

dos lugares alvo deste estudo criaram o seu principal meio de sobrevivência – a pesca 

artesanal –, atrelado a uma pequena agricultura de subsistência. O processo de povoamento 

da região embutiu uma estrutura predominantemente autoritária e hierárquica nos seus 

modos de vida, seja na relação de senhorio exercido pelo latifúndio, no modelo patriarcal de 

família, seja pelo prestígio exercido pela igreja católica e pelos seus favorecimentos, 

enraizado no modelo político local. No entanto, no modus operandi voltado para o mar, a 

horizontalidade nas relações interpessoais predomina entre os pares. A cooperação e a 

solidariedade inerentes servem como estratégia de sobrevivência para as comunidades 

tradicionais desse território e envolvem uma multiplicidade de sentidos e signos na relação 

entre o homem e o mar, que são quebrados, reconstituídos e reiniciados dia a dia. Entretanto, 

a estrutura vertical-horizontal vem modificando seu caráter com base no surgimento de 

outras relações e forças, as quais paulatinamente impregnam o território, seja pela inserção 

de outras atividades econômicas; seja pela crescente mudança na constituição das famílias; 

seja pela inserção de outras formas de expressão religiosa; seja pela ampliação do 

assistencialismo do Estado e ainda pela maior heterogeneidade de atores no cotidiano, entre 

outros fatores, mas principalmente pelas influências extra-locais, procedentes de diversas 

macroescalas. Essas novas relações, novos nós, novas linhas, constituem agenciamentos que 

possibilitam expansão, empoderamentos e, também, perdas (DELEUZE & GUATTARI, 

1997a). Os contatos existentes ora se horizontalizam, ora se verticalizam, em suas diferentes 

formas de se arraigar e transpassar o cotidiano, bem como suas correlações. 

 

Embora tenhamos nos referido predominantemente à população da sede municipal desses 

municípios e  à sua constituição como um todo, o que nos interessa mais de perto são as 

povoações exclusivamente voltadas para o mar, embora elas tenham historicamente relações 

estreitas com os latifúndios açucareiros. Para alcançarmos o nosso objetivo, adotamos como 

recorte espacial para a investigação os povoados pesqueiros de Lages, Salinas, Curtume e 

Tatuamunha, em Porto de Pedras; Riacho, Toque e Porto da Rua, em São Miguel dos 

Milagres; e Barra de Camaragibe, em Passo de Camaragibe. 

 

 

3. O TURISMO NA MODERNIDADE E PÓS-MODERNIDADE 

 

A atividade turística, uma das consequências da modernidade, experimentou sua ascensão 

em virtude do progresso dos meios de transportes e pela inserção de novos modos de vida 



suscitados pela Revolução industrial, a partir do século XIX. O processo de industrialização 

associado ao declínio da população rural possibilitou uma acelerada urbanização, 

inicialmente na Inglaterra, mas depois também em outros países. A célere urbanização 

atrelada à Revolução Industrial ‘derreteu’ e fundiu modos de vida nas sociedades europeias 

daquele período. A sociedade não seria mais a mesma, a ampliação da jornada de trabalho e 

a produção em massa versariam com a expansão da busca pelo prazer e pelo consumo em 

massa. Tal conjuntura tornou favorável ao incremento do turismo, especialmente pelo 

aumento da classe média no mundo ocidental. Na modernidade pós-guerras foram cogitadas 

e ampliadas as possibilidades de fluir entre lugares. E assim como as plantas fabris, nas 

décadas subsequentes o turismo territorializou diferentes partes do planeta, instalou-se, 

impôs seus fixos, modificou paisagens, e desencadeou novos fluxos para os territórios dos 

quais se apropriou. 

 

No Brasil, o crescimento da atividade turística tem gerado um rápido crescimento de 

infraestruturas, serviços e bens ligados a essa prática. A zona costeira nordestina, desde o 

final dos anos 1980, vem sendo alvo de uma multiplicação de obras para a instalação e 

melhoria de infraestruturas com o objetivo de tornar a região atrativa para o desenvolvimento 

turístico. Como consequência, tem havido uma ordenação e reordenação socioespacial dos 

territórios dos quais a atividade turística tem se apropriado. Estas transformações são 

consideradas pelas elites dirigentes e hegemônicas como necessárias para o desenvolvimento 

local e regional. A expectativa dos benefícios sociais e econômicos tende a fazer com que 

sociedades acatem e se adaptem às deliberações das elites dirigentes e dos empreendedores 

que exploram a atividade, enquanto a região é atraente para determinados públicos. 

 

A transição entre a modernidade e a pós-modernidade potencializou a existência de um 

sujeito em busca da fuga do cotidiano, mas também com uma ânsia de colecionar viagens, 

consumir paisagens e gozar novas experiências. Mais do que a própria experiência, o ato de 

estar em diferentes lugares trouxe o ícone de status. Na era da homogeneização global o ato 

de viajar também se tornou um diferencial, em uma sociedade na qual o sujeito se 

individualiza cada vez mais. Se na modernidade industrial a busca pelo lazer e pela condição 

de possuir uma segunda residência4 (TULIK, 1995) para o desfrute do ócio era o que se 

almejava, na pós-modernidade o que impera é estar em diferentes lugares no menor tempo 

possível. O ócio não parece ser parte da era fluídica (BAUMAN, 2003), esse prazer, cada 

vez mais desconhecido, permuta espaço com fixações da contemporaneidade, dentre elas, 

presenciar os momentos efêmeros da nossa era. E na época da aparência e da imagem, o 

‘estar’ se sobressai ao ‘vivenciar’ uma experiência. Inconscientemente, ou conscientemente, 

encontrar-se em um ‘não-lugar’ (AUGÉ,1994), como um aeroporto ou uma rodovia, 

também, são insígnias desta nova era.  

 

No entanto, nessa dialética ambivalente, onde causas e consequências se permutam, o tenro 

modo ressurge. Em uma sociedade de capitalismo tardio, onde a luta de classes, 

paulatinamente, perde potência para quem tem maior capacidade de consumo 

(FEATHERSTONE, 1995), a alternativa é identificar maneiras outras de fazer turismo, que 

escape ao turismo de massa. Neste recente âmbito, relacionar-se com o exótico, o tradicional, 

ter trato com novas culturas, são características do turista cosmopolita (HANNERZ, 1999). 

Um turista, que embora aspire ao devir e fluir na cultura do outro, não extrapola o status de 

voyer, não consegue experimentar da alteridade cultural. No entanto, esse fluir não ocorre 

somente sobre a matéria inerte; ele ocorre, majoritariamente, no locus da vida, na sociedade, 

                                                             
4 Tulik (1995, p.21) o define como “um alojamento turístico particular, utilizado   temporariamente, nos momentos de lazer, por pessoas 

que têm seu domicílio permanente em outro lugar”.  



embora em algumas localidades o turismo já tenha se tornado parte daquela realidade, do 

cotidiano, e tenha demandado um novo contexto. Mas ainda assim, eles – os visitantes – 

estão em constante processo de troca com a vida das pessoas que ali vivem. E é nesse 

contexto que buscamos pensar a partir do nosso recorte de estudo. Embora não sejam mais 

cidades ilhadas, ainda assim apresentam uma temporalidade e uma rotina no seu modo de 

vida, carregadas de impressões de uma sociedade tradicional5. As pessoas que ali vivem 

exercem uma relação espaço/tempo diferente daquela de uma cidade grande ou cosmopolita. 

Apesar de estarem todos conectados por dimensões virtuais, a vida nessas sociedades 

exprime uma estreita simbiose com o meio ambiente e entre os indivíduos presentes nele.  

 

Nestas múltiplas configurações, o tradicional está em constante simbiose com o moderno, 

porque embora a relação de tempo seja muitas vezes distinta, a relação com o mundo não 

está mais isolada, pelo contrário, em maior ou menor intensidade, ora convergem ora 

divergem, formando, em última instância, um tipo de hibridismo cultural, em constante 

processo de mudança e atualização. E essas circunstâncias podem ser aceleradas por diversos 

fatores e processos, dentre eles os decorrentes para o turismo.   
 

O turismo, nos povoados litorâneos pertencentes a Passo de Camaragibe, São Miguel dos 

Milagres e Porto de Pedras, vem demandando novas práticas e usos do/no território, embora 

a atividade turística praticada ali, não seja de massa, pelo contrário, é um turismo exclusivista 

e dotado de pousadas denominadas de ‘charme’, ou ligadas de alguma forma à noção de 

charme, o qual prioriza um grupo seleto de indivíduos com alto poder aquisitivo, portanto, 

se distanciando do fenômeno do turismo de massa, que envolve amplos segmentos da classe 

média. E é justamente em nome da preservação dos interesses deste público – de turistas 

com alto poder aquisitivo –, da exclusividade a eles prometida em um local paradisíaco, que 

os conflitos relacionados aos usos do território estão ocorrendo nos três municípios nos quais 

se localiza a área de estudo. 

 

O contato de populações tradicionais com o adventício experimenta influências advindas do 

visitante. Os costumes e as aptidões locais não são congelados, pelo contrário, estão em 

contínuo processo de derretimento e de fusão, no qual o constante contato com indivíduos 

de outras culturas ou lugares resignifica a todo instante o modus vivendi e modus operandi 

dos povos ditos tradicionais. Possivelmente, poderíamos dizer que, o encontro de culturas 

do cotidiano tradicional e do efêmero turístico, tem um efeito maior nos que pertencem ao 

lugar do que para aqueles que estão de passagem, mas não desconsiderando que, em maior 

e menor grau, esse contato também toque os que estão de passagem – o efêmero. 

 

 Evidentemente, o encontro de culturas, na nossa contemporaneidade, ocorre de diversas 

maneiras e formas, físicas e não-físicas. E supor que sociedades tradicionais estejam na 

inércia do movimento do tempo – embora o tempo possa ser outro – é ignorar o conteúdo 

histórico-cultural desses sujeitos, é tentar encapsulá-los no tempo e no espaço, como se fosse 

possível aprisioná-los em uma redoma de vidro. Pelo contrário, comunidades denominadas 

tradicionais possivelmente vivenciem o seu cotidiano distanciadas de complexos urbanos 

exógenos, no entanto, não deixarão de estar conectadas e subordinadas  a imposições extra-

locais (SANTOS, 2006), e a elas reagirem, mesmo que imperceptivelmente. O 

pertencimento a uma comunidade, preteritamente, representava uma referência, uma 

identidade ou mesmo um sobrenome. Nas comunidades atuais pertencer pode ser fugaz e 

                                                             
5 Neste estudo, compreende-se como povos ou sociedades tradicionais aquelas apontada por Diegues et al. (1999) como  aqueles indivíduos 

que têm cultura própria e se reconhecem como tal; possuem organização social própria; ocupam e utilizam recursos naturais como parte 

de sua identidade; seu modo de vida são fundamentados em conhecimentos, inovações e práticas tradicionais.  



fugidio, conforme as circunstâncias presentes, mas influencia de forma direta a constituição 

do futuro: econômico, social e urbano. 
 

 

4. CAPITAL SOCIAL, TERRITÓRIO E RESISTÊNCIA 

 

O turismo praticado nas localidades em estudo é uma atividade, em princípio, que permite 

que o turista tenha contato com a cultura local através da convivência com o modus operandi 

das populações desses lugares. No entanto, parte dos operadores de práticas turísticas, 

principalmente os denominados pousadeiros6, vislumbram uma prática turística utópica, e 

carregada de signos criados para a construção de um imaginário necessário para a 

comercialização do turismo. Tais circunstâncias são relativamente afastadas das práticas 

cotidianas da realidade local ou, no mínimo, são superficiais. E, em nome da materialidade 

turística, antigas materialidades tradicionais estão sendo coibidas e combatidas nessa parte 

do litoral alagoano. Por exemplo, palhoças7 vem sendo queimadas, marisqueiras estão sendo 

expulsas dos lugares onde coletam moluscos, embarcações estão sendo impedidas de serem 

guardadas na areia da praia, e acessos à praia estão sendo fechados. Tais mecanismos de 

coerção de práticas tradicionais estão desencadeando processos de resistência por parte de 

pescadores e marisqueiras das localidades atingidas. E embora não conheçam na íntegra os 

trâmites legais para a garantia do uso e acesso ao território pesqueiro, essas garantias estão 

sendo buscadas, dialogadas e reforçadas por lideranças locais com o apoio institucional do 

órgão de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais8, do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) em parceria com o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e de organizações não 

governamentais, como o Conselho da Pastoral dos Pescadores, entre outros. 

 

Essas comunidades pesqueiras buscam mecanismos para resistir e garantir o seu território e 

seus próprios interesses. Essas sociedades tradicionais talvez não sejam tão coesas e, sim, 

repletas de elementos divergentes, presentes no coletivo interno, mas são intensas de pontos 

de articulações que os unem e que os conectam na luta pela sua própria existência. Essas 

comunidades de pescadores artesanais que vêm resistindo demonstram a existência de 

elevado capital social. Para a discussão do conceito de capital social, nos respaldamos no 

pensamento de Bourdieu (2000, p.163) como uma “rede durável de relações” de 

“reconhecimento mútuo” que asseguram a seus membros um conjunto de recursos atuais ou 

potenciais na construção e no fortalecimento de poder no seio e no entorno da sociedade. E, 

também, pela perspectiva de Fukuyama (1995), em que o capital social se dilata pelas 

perspectivas de confiança e cooperação por parte dos sujeitos dentro da sociedade, referindo-

se aos recursos morais e mecanismos culturais que reforçam os grupos sociais.  

 

No entanto, nos questionamos: Quais são os elementos que levam o capital social a ser 

construído e enriquecido nas três localidades estudadas? Essa postura difere muito do que 

ocorre em outras comunidades tradicionais pesqueiras, presentes em localidades próximas e 

com características pretéritas similares, que parecem aceitar o turismo sem maiores 

questionamentos. Segundo Putnam (2000), o Estado representa o papel de interlocutor para 

construção do capital social. Diante disso indagamos: E quando não há ação do Estado para 

                                                             
6 Nomenclatura dada aos proprietários de pousadas pelos pescadores locais dos municípios em questão. 
7 Palhoças são edificações, construídas pelos pescadores para a guarda das embarcações e dos apetrechos usados na pesca, como rede e 

outros utensilios. 
8  A APA Costa dos Corais foi criada pelo decreto de 23/10/1997. Esta APA localiza-se nos Municípios de Maceió, Barra de Santo Antônio, 

São Luís do Quitunde, Passo de Camarajibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga e Maragoji no Estado de Alagoas e 

São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso no Estado de Pernambuco. 



que o capital social seja construído? Ou em circunstância pior, não há interesse do Estado 

para que um processo de formação de capital social realmente ocorra? 

 

Apesar da afirmativa do papel do Estado para a construção do capital social no seio de uma 

comunidade, Putnam (2000) reitera a existência de profusão de capital social em sociedades 

coesas que possuem uma cultura comum. Tal perspectiva de cultura comum reforça o 

conceito de capital sinergético de Boisier (1999, p.28), ou de natureza  intangível 

proveniente do capital cognitivo, cultural, simbólico, social, cívico, institucional, 

psicossocial, humano e midiático. Mas o que seria essa cultura comum? Quais os elementos 

que desencadeiam essas sociedades se unirem e partilharem de uma mesma cultura? É o 

espaço que determina essa coesão ou são as relações neles construídas que geram esse 

movimento de coesão, de luta e resistência?  

 

Na perspectiva sociológica, segundo Durkheim (1990, p.42), a influência do ambiente físico 

se apresenta numa posição secundária na conduta social, “[...] [o] território, suas dimensões, 

sua configuração, a composição da população que se desloca sobre a superfície, são fatores 

importantes da vida social; este é o substrato [...]”. Ele avalia como “forma exterior e 

material da sociedade [...]”, apesar de defender a importância da morfologia social nas 

organizações da vida coletiva e na elucidação sociológica. As materialidades da morfologia 

social – costumes, edificações, monumentos, objetos fixos, leis – influenciam a velocidade 

e funcionam como norteadores para evolução social, no entanto, segundo ele, não possuem 

capacidade motora para engendrar o movimento. Durkheim (1990) destaca que deve ser 

buscado no meio social interno – composto por elementos combinados e dispostos no 

espaço, objetos e pessoas – “[...] a origem primeira de todo processo social de alguma 

importância” (1990, p. 98), no entanto, somente as pessoas é que gerariam o movimento. 
 

Durkheim (1990) faz distinção, embora com relações limiares e intrínsecas, entre os modos 

de ser – fisiologia social – e os modos de agir, pensar, sentir, reagir – fato social. Segundo 

Durkheim, são os elementos em sua vida comum, coletivizados por bens, simbólicos e 

materiais, e gerados em uma amplitude dinâmica, que possuem a aptidão de fator 

determinante da evolução da vida coletiva, no entanto na sua concepção de determinismo 

social, não alcança a captação da totalidade composta por estrutura social, espaço, história e 

modos de produção.  

 

Contrapondo-se ao uso unilateral do determinismo social de Durkheim, Milton Santos 

(2006) apresenta o território como uma categoria de análise reveladora da totalidade social, 

expressa por meio de objetos e ações articulados entre si como um sistema complexo – uma 

totalidade em movimento. O território “usado” tanto é resultado de um processo histórico 

quanto é a base material e social da existência dos indivíduos, em que envolve a dimensão 

operacional e a complexidade de seus usos. Para Haesbaert (2004), a condição humana de 

estar no território pressupõe: pertencimento a um lugar, ter acesso aos materiais necessários 

à sobrevivência, ao trabalho, à habitação e às suas relações identitárias e sociais. Nesse 

sentido, a perda de vínculos sociais, econômicos e culturais implica algum afastamento, do 

homem ou sociedade, em relação à condição territorial presente em determinado momento. 

 

No caso das comunidades em estudo, observa-se que apesar da existência de divergências 

internas, exercidas pelos diferentes sujeitos pertencentes a ela, percebe-se que há uma 

solidariedade que atinge o coletivo, não somente ao indivíduo, relacionada a uma busca pela 

garantia do acesso e do uso dos territórios pesqueiros. No entanto, o território tradicional e 

a espacialidade turística não se apresentam somente como lados oponentes, ou seja, de um 



lado pescadores pertencentes a comunidades tradicionais, do outro lado, empreendedores 

turísticos apoiados por gestores públicos e com eles os turistas e visitantes – como se esses 

dois lados realmente assim fossem. Há entre eles muitos pontos de intersecção, nós que se 

atam e se desatam e interesses que convergem e divergem. E é nesses pontos, nesses nós e 

nesses interesses, que se revela a realidade destas localidades, as quais de um momento para 

outro passaram a ser territórios de práticas tradicionais e, simultaneamente, territórios de 

práticas turísticas; território do cotidiano e de vivência e, também, de práticas efêmeras, do 

transitório. 

 

A coexistência das duas territorialidades se exibe complexa e em constante processo de 

estriamento, mas onde o liso ainda persiste em existir (DELEUZE & GUATTARI, 1997c). 

A relação entre o ‘sedentário’ e o ‘nômade’ ora se metamorfoseia, ora se destaca e o encontro 

de tempos intercorre. Onde a territorialização, a desterritorialização e a reterritorialização 

transcorrem, onde fixos e flexíveis divergem e convergem. O rateamento da praia, o 

levantamento de muros, o fechamento de acessos e a supressão de antigas materialidades em 

uma paisagem ainda bucólica, ocorrem imperceptivelmente para o olhar estrangeiro, mas tão 

claramente para o olhar nativo, para quem olha a partir do próprio interior do território. Um 

estriamento que desterritorializa práticas e costumes pretéritos em detrimento de uma 

territorialização de práticas efêmeras e a produção de espaços para a exterioridade e para a 

intensificação da alteridade e a recodificação de signos. Tal estriamento translaça a mudança 

de uma segmentaridade primitiva flexível para uma segmentaridade binária rígida entre o 

visitante-nativo, pescador-pousadeiro, turismo-tradicional, entre outras binaridades 

(DELEUZE & GUATTARI, 1997b).  

 

Enquanto a ideologia produzida pela atividade econômica do turismo, as linhas duras 

territorializam, codificam e sobrecodificam signos ou desencadeiam a criação de novos 

códigos, os movimentos de resistência – fluxo de quanta, segundo Deleuze & Guattari 

(1997b, p.88) – que tendem a escapar da codificação imputada, e servem de eixo para 

reterritorialização das práticas desterritorializadas. Embora sutis, os movimentos de 

resistência são impulsionados por certas coerções, no entanto, essas relações, nem sempre 

antagônicas, se revezam, ora em processo de mutação, ora de adaptação, ora em conflito, ora 

em negociação, mas, provocados pelo movimento, pelo fluxo caracteristicamente molecular. 

 

Segundo Deleuze e Guattari (1997b, p.86), esse movimento molecular de resistência vem 

para “contrariar”, “furar” a tenra organização que se estabelece. Desregular a imposição dos 

segmentos molares, neste caso o processo de turistificação e a superestrutura institucional 

(local e extra-local) de apoio ao turismo. Esse fluxo molecular exercido pelas populações 

pesqueiras pela garantia do seu território, as linhas de fuga, ou melhor, claramente definida 

pelo seu caráter molecular, fluxos de quanta, ou seja, as forças materiais e psíquicas que 

suscitam o movimento de mudança ou de resistência. Tal agenciamento é desencadeado, 

segundo Deleuze & Guattari (1997b), pelas crenças e desejos. São eles, crenças e desejos, 

os fluxos de quanta, que impulsionam tais movimentos. 
 

Em uma perspectiva macropolítica, os centros de poder voltados para o desenvolvimento da 

atividade turística, que envolve trade turístico, organizações governamentais – em diferentes 

escalas – e organizações não governamentais, exercem uma linha de influência sobre o 

território, sua força econômica, sua potência e toda a tessitura de agenciamentos que essa 

potência envolve. No entanto, seu controle não é absoluto, e está constantemente lidando 

com fluxos que, embora possam transmutar, não podem controlar, essa é a sua impotência.  



Os centros de poder, nos parece, são de alguma forma impotentes diante das crenças e 

desejos de pescadores e pescadoras, de uso e posse do seu território.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho faz parte de um trabalho maior que está no início do processo de investigação. 

Por isso, o referencial teórico aqui apontado ainda está sendo  construído, se alinhamento ao 

objeto investigado. Os fenômenos descritos neste ensaio são resultados de entendimentos e 

insights que decorreram de contatos preliminares com atores presentes no território em 

questão, em reuniões entre as lideranças e membros das associações e colônias de pescadores 

dos municípios de Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres e Passo de Camaragibe. 

 

Todas essas impressões, colhidas à medida que o trabalho avança, estão sendo analisadas  

através do diálogo com diversas áreas do conhecimento para compreender os mecanismos 

que geram os movimentos de luta e resistência nestas sociedades. Para entender, observou-

se que na maior parte do litoral alagoano o processo de turistificação vem ocorrendo sem 

que tenha havido a explicitação de grandes conflitos socioambientais. Talvez isso decorra 

ainda em grande parte do efeito do discurso apologético do turismo, por parte do poder 

público e da iniciativa privada, segundo o qual o turismo seria uma alternativa de 

desenvolvimento, em um estado que tem sido repetidamente afetado por crises econômicas. 

No entanto, em algumas porções do litoral alagoano existem movimentos de luta pela 

manutenção de garantia do território pesqueiro, pelo e para os pescadores. Este estudo 

propõe que existem certos mecanismos que engendram diferentes respostas de determinadas 

sociedades à territorialização turística – a continuação deste estudo buscará desvendar tais 

mecanismos. 
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