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RESUMO 
 
 

Com a construção e pavimentação da BR-101 (Rio-Santos) e consequentemente o 
acelerado crescimento populacional, a economia do litoral norte de São Paulo e  sul do Rio de 
Janeiro passou hoje a ser sustentada pela expansão do "setor turístico". As construções 
residenciais multiplicaram-se, o comércio, os serviços de abastecimento e infra-estrutura 
despertaram nas comunidades locais novas necessidades de consumo. Além da expropriação 
causada pela crescente especulação imobiliária e pela valorização turística da região, os 
caiçaras (caboclos daquele litoral) tem de alguma forma sido desapropriados pela legislação. O 
presente trabalho apresenta um estudo das transformações sócio-ambientais a partir da 
desativação do Presídio na Ilha Grande/RJ apontando caminhos para o desenvolvimento 
ordenado do turismo na localidade. A pesquisa aconteceu na Vila do Abraão (Ilha Grande) em 
junho e julho de 2000. Foi feito no início uma sondagem, na qual pretendia-se somente trazer 
informações para a construção do objeto de estudo com 300 (trezentos) questionários a fim de 
detectar o perfil do morador e do turista bem como seu interesse na preservação e/ou resgate 
da cultura local como um bom atrativo para o turismo. No período seguinte, foi realizada  
entrevista em profundidade, controlada, com moradores mais antigos do Abraão seguindo o 
método da pesquisa qualitativa. Este trabalho procura oferecer subsídio para a exploração de 
um turismo de qualidade na Ilha Grande/RJ, que por estar situada bem próxima ao continente 
tem sofrido algumas alterações, não somente do seu ecossistema, mas também uma 
transformação cultural. Após 16 (dezesseis) anos ininterruptos convivendo com aquela 
comunidade observamos que sem o turismo, a comunidade local passará por sérias 
dificuldades. Acredita-se que o "Instituto Penal Cândido Mendes" na Ilha Grande, desativado  
em 1994, tenha sido um freio no crescimento do turismo da Ilha. Concentrando o olhar no 
distrito do Abraão, foi possível caracterizar melhor a área em estudo e os dois segmentos 
sociais contemporâneos à população caiçara, " imigrantes e os turistas". São essas mudanças 
que fazem parte do objeto de estudo, que se constituirão de interrogações para novas pesquisas 
e que poderão contribuir como suporte ao desenvolvimento do turismo na localidade. A 
proposta aqui apresentada poderá ser útil, sugerindo parâmetros para a definição de uma 
política voltada à possível melhoria da qualidade de vida da população da Ilha preocupando-se 
com a manutenção do patrimônio ambiental local, como um legado cultural em respeito ao 
“social” das Comunidades Tradicionais.  
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ABSTRACT 
 
 

 With the construction and pavement of BR  101 road (Rio  Santos) followed by the 
acellerated populational growth, São Paulo north coast"s and south of Rio de Janeiro"s 
economy started to be supported by the "tourist sector" expansion. The residential buildings 
multiplied, the commerce, the supplying and infra-structure services arouse in the local 
communities new consume necessities. Beyond the expropriation  caused by the growth of 
estate speculation and by the region"s touristic valuing, the `caiçaras" (shore inhabitants) have 
been exproprieted by law. This paper presents a study of the social and environment 
transformations started by the deactivation of the "Presídio da Ilha Grande / RJ" (Ilha 
Grande"s state prison) pointing out na ordenated development of local tourism.  The research 
happened in Abraão Village (Ilha Grande) within june and july, 2000. At the begining a 
opinion poll was made only with the intention of bringing information for the construction of 
the study"s object with 300 (three hundred) forms, in order to detect the resident"s and 
tourist"s profile, as well as their interest in the preservation or rescue of the local culture as an 
attractive for the tourism.In the next period, a deep and controlled interview was carried out, 
with the oldest residents of Abraão, guided by the qualitative research method. This paper 
means to supply subsidy for a quality tourism exploration  at Ilha Grande/RJ, that for its 
proximity  of the continent, has suffered some modifications, not only in its ecosystem but 
also cultural ones. After 16 (sixteen) years living with those people, we observed that without 
the tourism, the local community will suffer serious difficulties. Its believed that the "Instituto 
Penal Cândido Mendes" at Ilha Grande, deactivated in 1994, has been a brake in the tourism 
development in the island. Focusing the Abraão district, it was possible to better caracterize 
the area"s study and the two social segments contemporaneous to the caiçara"s population (the 
immigrants and the tourists). These are the changes that make part of the study"s object and 
will establish the questions for new researches witch can contribute as a base to the tourism 
development of the place. The proposal presented could be useful, suggesting parameters that 
can define a policy for a possible development of the population"s quality of life, concerned 
with the maitenance of the local environment heritage, as a cultural legacy in respect to the 
"social" of the traditional communities. 
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Capítulo I - INTRODUÇÃO 
 
 
 

Este trabalho busca oferecer subsídio para a exploração de um turismo de qualidade na 

Ilha Grande, Distrito da Cidade de Angra dos Reis/RJ que, por estar situada próxima ao litoral 

tem sofrido algumas alterações, não somente do seu ecossistema mas também uma 

transformação cultural. 

A construção da BR-101 (estrada litorânea que liga a Cidade do Rio de Janeiro à 

Cidade de Santos/SP) na década de 70, que partiu da iniciativa do governo federal, colocou os 

últimos “redutos caiçaras” (denominação dos caboclos desse litoral), dentro das prioridades 

políticas e econômicas do País. Após a construção e pavimentação dessa rodovia, a 

especulação imobiliária multiplicou o espaço urbano e redefiniu o perfil da população e das 

atividades sócioeconômicas. Esse novo litoral das classes médias e das elites é na verdade uma 

"construção social materializada na rodovia asfaltada, na arquitetura estilizada, nos costumes 

urbanos, na economia voltada para o consumo e numa nova estrutura de organização 

sócioespacial (Luchiari, 1999:69).  

A “indústria do lazer” redefiniu na região as relações da sociedade com a natureza, 

transformando a segunda em mercadoria de consumo a ser adequada às novas necessidade 

dessas classes sociais.  Seguindo a lógica de que todos têm direito a seu lugar ao sol, ou a sua 

parcela de verde, a paisagem vem sendo parcelada e privatizada (Luchiari, 1999:69).  

Acredita-se que este é o momento de analisarmos as conseqüências do uso 

indiscriminado do meio físico de nosso litoral sob uma hegemonia e postura de "uso da 

natureza", pois notoriamente, até agora, tem-se observado transformações negativas como: 

desmatamentos, deslizamentos de encostas, alterações da qualidade da água para consumo, 

além dos prejuízos a fauna e a flora, tudo isso devido à ocupação desordenada da   Mata 

Atlântica. 
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A ruptura definitiva do isolamento da economia e da cultura caiçaras ocorre na década 

de 1970. As transformações econômicas e socioculturais materializaram-se no espaço social 

construído e nas atividades produtivas.  As construções residenciais multiplicaram-se, e o 

comércio, os serviços de abastecimento e infra-estrutura despertaram nas comunidades locais 

novas necessidades de consumo.  O contato direto com as populações dos centros urbanos 

também passou a delinear uma outra transformação: a dos hábitos e costumes (Luchiari, 

1999:67). 

Além da expropriação causada pela crescente especulação imobiliária e pela 

valorização turística da região, os caiçaras também tem sido desapropriados pela legislação. 

Se, de um ponto de vista positivo, a legislação ambiental restringe a expansão urbana 

desenfreada, por outro lado também restringe a utilização dos recursos naturais pelas 

populações tradicionais, criando um conflito evidente entre as leis de preservação ambiental e 

a preservação do modo de vida do caiçara. (Luchiari, 1999:67). 

Segundo Diegues (1994:12), o Estado do Rio de Janeiro é um dos que mais apresentam 

conflitos entre as populações moradoras de áreas naturais protegidas e as administrações 

dessas unidades de conservação. 

Estudos do Núcleo de Pesquisas sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas do Brasil  

da Universidade de São Paulo - NUPAUB/USP (Viana, et al., 1995) acrescenta  que  cerca de 

74% das "Unidades de Conservação Restritivas" (localidades onde não são permitida a 

ocupação humana, servindo somente à pesquisas) do Estado do Rio de Janeiro; possui 

população em seu interior, gerando uma série de conflitos que incidem negativamente sobre a 

conservação da área, e sobre o modo de vida das populações locais . 

A terra passou a figurar como mercadoria, acessível apenas mediante compra. Grande 

parte da população caiçara e de seus descendentes migrou ou ligou-se a atividades urbanas 

como caseiros, empregados da construção civil, dos órgãos públicos e dos serviços 

relacionados ao comércio. A única alternativa de sobrevivência aliando o modo de vida 

caiçara a uma atividade produtiva, foi sua transformação em pescador profissional. Essa 

especialização e a crescente  dependência de uma renda monetária para o consumo de "bens 

industrializados" substituiu a economia tradicional, diversificada, integrada à natureza e com 

certo grau de auto-suficiência pela privatização de recursos, de terras e pela difícil 
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possibilidade de ascender economicamente em um mercado produtivo altamente especializado 

e adequado ao consumo do meio urbano (Luchiari, 1999:67). 

Com a construção, pavimentação da BR-101 e o acelerado crescimento populacional, 

surgem as altas taxas de urbanização, uma vez que a terra ficou mais valorizada e, com o 

acréscimo de migrantes, a economia do litoral norte de São Paulo e  sul do Rio de Janeiro 

passou hoje a ser sustentada pela expansão do "setor turístico". 

Em 1989 foi formada uma Comissão Interministerial, envolvendo diversos órgãos 

executivos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, entre outros, para que em parceria, 

se chegasse a regulamentação  de uma política nacional de turismo ambiental. 

 Somente em 20/04/1994, através da Portaria Interministerial n.º 001, foi estabelecido 

um documento com as diretrizes para uma Política Nacional de Turismo Ambiental, também 

acreditando oficialmente na possibilidade de, através dessa atividade, abrir caminho para o 

desenvolvimento sustentável. 

 O documento define o ecoturismo como um “segmento da atividade turística que 

utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca 

a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações envolvidas” (MICT/MMA,1995). Esta definição 

serviu de base para que, no ano de 1997, fosse lançada a "Política Nacional do Ecoturismo". 

 Apesar de aparentemente recente, a origem do conceito de ecoturismo surgiu na 

verdade de uma forma mais evolutiva que revolucionária. Suas raízes estão na adaptação do 

chamado turismo de aventura, já praticado há décadas (Lindberg et al.,1995) que na década de 

80 alcançava a posição de primeiro lugar entre as indústrias mais lucrativas do mundo. Seu 

crescimento na década de 90 foi estimado em 50%, sendo o ecoturismo o maior responsável 

por este aumento, segundo dados da World Tourism Organization (WTO,1991). 

De fato, o ecoturismo tem se colocado muitas vezes no cerne das discussões sobre o 

meio ambiente e desenvolvimento, ora como solução estratégica para o desenvolvimento 

sustentável, ora  como o agente mais pernicioso da degradação ambiental, capaz de gerar 

impactos irreversíveis aos ecossistemas naturais e interferências culturais profundas nas 

comunidades tradicionais. 
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Estudos mostram-nos que a fauna e flora insulares são mais frágeis. Nas ilhas há, em 

geral, um endemismo maior que no continente, entendido este como um processo de 

transformação entre o número total dos gêneros, de espécies e subespécies do povoamento 

insular e o número de espécies nativas (Diegues, 1998:63). 

Quanto mais formas de vida endêmica existem numa ilha, mais desequilíbrios pode 

causar a ação humana. Quando se estuda a história, percebe-se que ilhas oceânicas foram 

povoadas bem após os continentes mais próximos. Dada a fragilidade do espaço insular, toda 

colonização humana pode ter impactos negativos sobre esse ecossistema, bem maior que nos 

continentes (Diegues, 1998:64). 

 "O mundo insular é um símbolo polissêmico, com vários conteúdos e significados que 

variam de acordo com a História e as sociedades. Mundo em miniatura, centro espiritual 

primordial, imagem completa e perfeita do cosmos, inferno e paraíso, liberdade e prisão, 

refúgio e útero materno, eis alguns significados que o homem atribui a esse microcosmo" 

(Diegues, 1998:13).   
A relação do pesquisador que ora se apresenta com a Ilha Grande inicialmente 

aconteceu como turista. "Venderam-nos" a Ilha como um lugar maravilhoso, indescritível, 

com cerca de 193 Km2,  mais de 100 (cem) praias e  possuidora de características especiais de 

um "lugar de grande beleza natural com uma Comunidade bastante receptiva e informal". 

Escolheu-se um fim de semana fora de feriado prolongado, precisamente o verão de 1985, 

acreditando realmente ser essa uma boa época e menos tumultuada para conhecer de perto 

aquele lugar. Lembra-se da época por ter sido amplamente veiculado o famoso 

descarregamento de latas de maconha no mar do Rio de Janeiro.  Partimos da Cidade de 

Mangaratiba à bordo de um antigo barco chamado Tenente Loretti, hoje com cerca de noventa 

anos de idade, que conforme relatos de seu condutor " Mestre Paulo", também foi utilizado 

para conduzir para a Ilha criminosos e presos políticos, como por exemplo o escritor 

Graciliano Ramos, o Deputado Federal Fernando Gabeira e outros nomes importantes do 

cenário nacional, onde seriam transportados ao presídio da Vila de Dois Rios.  

A visão distanciada do lugar era inenarrável, beleza sem par, de uma Ilha com um 

passado histórico e muito temida por seu presídio, de onde vez ou outra escapava alguém que 

por ali ficava "malocado", aguardando o seu momento de fuga, "fuga da maldita Ilha". 
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Em nosso país, a idéia de "ilha refúgio ou ilha paraíso" conviveu por longo tempo com 

a "ilha inferno", onde foram instaladas, pelo Estado, prisões para detentos de alta 

periculosidade, como a Ilha Anchieta (SP) e a Ilha Grande (RJ). Para esta última foram 

levados também prisioneiros políticos nos "períodos negros" das ditaduras militares do Brasil 

(Diegues, 1998:13).   

A imagem de que essa Ilha era um "porto seguro". Havia uma comunidade realmente 

bem receptiva, um pouco desconfiada com o tipo de gente que ali aportava, mas realmente 

uma comunidade especial, que acolhia bem o forasteiro. Percebia-se o respeito entre ambos 

turista e nativo e uma certa segurança, talvez pelo grande número de policiais que lá moravam. 

Nas matas alguns ficavam escondidos, fiscalizando os passos de um possível fugitivo ou ainda 

do turista mal intencionado. Sabia-se quem entrava e quem saía da Ilha. 

Haviam festas ditas como tradicionais do lugar, sem falar das serestas no "Bar da 

Janete", com seu Constantino na sanfona, seu Valdir no bandolim e o Coco no seu surrado 

pandeiro. Havia também o "Forró da Jovina e da Alda", com um dançarino muito especial que 

era conhecido como "O Meu Santo", ou Joaquim Cardoso dos Santos; havia o "Violas Bar", o 

violão do Elielson, do saudoso Lula, do Marcelo Russo e som afinado da colher do Maurício. 

Na Ilha, existia por fim uma harmonia própria, um tipo de vida em comunidade, uma 

arquitetura típica, um artesanato próprio e uma cozinha cheia de segredos que só Dona Janete 

dominava e o encanto e magia de um lugar de muita natureza. 

As boas lembranças são fatores que impulsionaram o pesquisador a continuar 

freqüentando a Ilha até o presente momento. São vários anos de freqüência como turista, e 

observamos agora que o que mais  impulsiona está no simples prazer de manter o "contato 

amigo" com uma Comunidade que outrora acolheu-nos tão bem. Surge neste momento uma 

relação social entre o pesquisador que ora se apresenta, com aquela Comunidade. 

Após 16 (dezesseis) anos ininterruptos convivendo com a comunidade da Vila do 

Abraão (Ilha Grande/RJ), antigos pescadores, ex-presidiários e ex-funcionários da Colônia 

Penal Cândido Mendes, todos moradores locais e hoje em atividade profissional 

completamente voltada ao “Turismo Ambiental”, questionamos a rápida mudança da 

qualidade de vida daquela gente, observando ainda que, "sem o turismo, amanhã a 

comunidade local passará fome e miséria", tendo em vista a descaracterização de sua atividade 

original, a pesca e a agricultura de subsistência. 
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Com a desativação do Instituto Penal Cândido Mendes na Vila de Dois Rios (Ilha 

Grande) em 1994 pelo então Governador Nilo Baptista (RJ), a transferência dos detentos para 

os presídios de segurança máxima Bangú I e II situados no Rio de Janeiro, o crescimento 

populacional ficou bem mais evidente, ou seja, acredita-se hoje que o presídio tenha sido um 

"freio" no crescimento do turismo da localidade. Concentrando o olhar no Distrito do Abraão 

(Ilha Grande), conforme mapas e fotografias a diante, foi possível caracterizar melhor a área 

em estudo e os dois segmentos sociais contemporâneos ou que convive com a população 

caiçara como tão bem os caracterizou Diegues em "Viagens à Natureza" de (Serrano et al., 

1999:93)  "os imigrantes (brasileiros e estrangeiros que encontraram na ilha o "lugar ideal" 

para se viver)  e os turistas". 

Após a caracterização dos três segmentos sociais: caiçaras, imigrantes e turistas, 

sustentada pela “fala” da população local denominada caiçara, e também dita como 

"tradicional", foi possível delinear o conflito de interesses existente, já expresso em outros 

estudos, e detectar as formas de dominação e valores que orientam a interação desses 

personagens entre si com a natureza.  Também foi possível constatar que, enquanto o “jogo” 

político e o poder econômico permeiam os discursos e a diferenciação sociocultural, 

desarticulando a "organização dos padrões tradicionais de ajustamento", a nova postura 

ambientalista, contida na agenda 21 que possui como um de seus capítulos o "Respeito à 

Cultura das Populações Tradicionais", vem conciliar as diversas ideologias e orientar um novo 

padrão de ajustamento do homem com o seu meio. 

Em suma, o objetivo em desenvolver esta pesquisa, voltada aos diferentes problemas 

da Ilha e à sua Comunidade, partiu da solicitação de um pequeno número de moradores locais 

que hoje integram a Associação de Moradores da Vila do Abraão. 

A pesquisa destaca que a Ilha Grande é "vendida" ao turista como um santuário 

ecológico, em detrimento da cultura tradicional caiçara que também deveria ser valorizada. 

Analisa os impactos do desenvolvimento do capitalismo (turismo e comércio) em 

comunidades ditas tradicionais e  que habitam em regiões de ecossistema sensível. Em síntese, 

acentua que a atividade turística coloca em xeque, simultaneamente, a preservação ambiental e 

a qualidade de vida da comunidade local. Nesse momento, o presente trabalho explora a 

dicotomia meio ambiente-cultura e/ou dualismo homem-natureza, presente na legislação 

ambiental brasileira, que trata das Unidades de Conservação. Nesta legislação, sobressai o 
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predomínio de uma mentalidade preservacionista e/ou reducionista, ou seja, existe uma 

preocupação retórica com o meio ambiente e  por outro lado , fica patente o descaso para com 

a cultura e o modo de vida das populações tradicionais.  

Na Ilha hoje observamos muitas mudanças "positivas e negativas", acredita-se ser em 

virtude do fim da Colônia Penal Cândido Mendes e da forte e rápida chegada do turismo na 

localidade, turismo esse que é definido como "turismo de massa", de que Ruschmann (1999) 

define como sendo um turismo transformador, degradador, etc. 

São essas mudanças que fazem parte deste objeto de estudo, e que se constituirão 

interrogações para novas pesquisas; que poderão contribuir como suporte ao desenvolvimento 

do turismo na localidade. 

Sugerimos aqui algumas reflexões para a construção de políticas voltada à possível 

melhoria da qualidade de vida da população da Ilha Grande/RJ. Temos a preocupação da 

manutenção do patrimônio ambiental local, como um legado cultural em respeito do “social” 

das Comunidades Tradicionais. Acreditamos que este estudo possa contribuir de alguma 

forma, apontando caminhos para o desenvolvimento ordenado da atividade profissional do 

turismo em regiões de ecossistema sensível. 

A pesquisa aconteceu na Vila do Abraão (Ilha Grande/RJ) nos períodos de dezembro e 

janeiro de 2000, e junho e julho do mesmo ano. No início foi feita uma sondagem com 

moradores e turistas, na qual buscou-se trazer  informações para a construção do objeto de 

estudo com 300 (trezentos) questionários sendo aproveitados 230 (duzentos e trinta) deles, o 

objetivo estava em detectar o "perfil" do morador e do turista da localidade, bem como seu 

interesse na "preservação e/ou resgate da Cultura local" como um bom atrativo para um 

turismo de qualidade. Essa abordagem quantitativa foi objeto de análise que serviu à 

Disciplina "Economia e Política dos Recursos Naturais" oferecida pelo Professor Dr. Peter H. 

May, PhD no Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - 

CPDA/UFRRJ. No período seguinte, foi realizada  entrevista em profundidade, controlada, 

com moradores mais antigos do Abraão seguindo o método da pesquisa qualitativa,  sendo 

utilizado de um pequeno gravador onde mais adiante descreveremos os procedimentos 

metodológicos adotados nos estudos de caso.      

Outrossim, é importante colocar que a pesquisa ocorreu não só por haver percebido a 

partir da desativação do "presídio" uma grande alteração no meio físico, mas também pelo fato 
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de ter notado nesses últimos anos uma grande transformação de hábitos e costumes de sua 

comunidade. 

 O Distrito do Abraão foi aqui explorado pelo fato de receber um maior número de 

turistas nacionais e estrangeiros e por também possuir uma maior população residente do que 

qualquer outra localidade da Ilha (dados que serão apresentados adiante). 

O presente trabalho apresenta um "diagnóstico das transformações decorrentes da 

desativação do Presídio na Ilha, " apontando caminhos para o desenvolvimento ordenado do 

turismo na Ilha Grande. O turismo hoje tem sido a única alternativa de renda para o nativo, 

tendo em vista que o lugar em toda sua extensão transformou-se em Parque Estadual e/ou 

APA (Área de Preservação Ambiental), sendo proibida qualquer espécie de extrativismo. 

Este estudo se divide em 03 (três) partes: A primeira apresenta aspectos geográficos,  

caracterização da área de estudo, o desenvolvimento atual da Ilha Grande e uma reconstrução 

de dados relativos a sua história. No segundo momento apresenta o “Universo Cultural das 

Comunidades Tradicionais Caiçaras” e as restrições face o fato dessas estarem habitando a 

uma “Unidade de Conservação”. Na terceira parte analisaremos as transformações econômicas 

e sociais da Ilha vista pelos seus moradores e conciliaremos com uma reflexão sob as 

possíveis alternativas face as modificações ocorridas nos últimos anos.         

O referencial teórico dessa investigação está em alguns trabalhos de autores como 

Antônio Carlos Diegues no tocante da Cultura Caiçara, sua história e do impedimento legal 

em permanecer com sua tradicional atividade, uma vez que “seu lugar virou parque”; e Doris 

Ruschmann em seu trabalho: "Turismo e Planejamento Sustentável - A Proteção do Meio 

Ambiente", nesse momento procura-se da autora captar o modelo de turismo em respeito  ao 

meio ambiente e a cultura local, que não impossibilita e/ou coloca em xeque o estilo de vida 

do nativo em seu habitat.  

Não poderia-mos deixar de nos referir a clássica obra “Os Parceiros do Rio Bonito” de 

Antônio Cândido no qual muito nos inspirou na construção das variáveis desta pesquisa, onde 

Cândido analisou as “mudanças sociais, econômicas e os aspectos culturais” das comunidades 

ribeirinhas do Município de Bofete/SP. Nessa obra Cândido situa os “parâmetros das 

transformações”. São portanto estes parâmetros, também conceituados como “variáveis”  que 

nos permite verificar as transformações ocorridas na Ilha Grande. Assim aceitamos a definição 

de “mudança social” proposta pelo autor. Mas vão ser os autores Diegues e Ruschmann os 
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grandes modelos de explicação deste trabalho, que complementarão as análises clássicas sobre 

as mudanças sociais ocorridas em comunidades tradicionais.  

No Brasil, a crescente tendência à ocupação privilegiada de Ilhas, sobretudo quando é 

feita para instalações de marinas e hotéis, representa grave perigo aos frágeis ambientes 

insulares, resultando, na maioria das vezes, na expulsão dos moradores, pescadores e pequenos 

lavradores. Essa ameaça é tanto mais grave quando pouco se conhece sobre a dinâmica física e 

sociocultural existentes nesses habitats insulares, pois até hoje não existe pesquisa sistemática 

sobre o tema. As chamadas grandes ilhas costeiras, mais próximas ao continente, como a Ilha 

de São Luís (MA), a de Santa Catarina (SC), Ilha Bela (SP), foram mais estudadas que as 

pequenas ilhas oceânicas, poucas das quais são habitadas, como a Ilha Vitória e a Ilha Búzios, 

no litoral Paulista (Diegues, 1998:14). 

A criação de "parques nacionais" e demais áreas naturais protegidas tem sido um dos 

principais elementos de estratégia para conservação da natureza, em particular nos países do 

Terceiro Mundo. Desde seu início, os parques nacionais foram estabelecidos para fornecer às 

populações urbanas meio de lazer e contemplação do mundo natural.(Diegues,1997:85) 

O real objetivo das áreas naturais protegidas é de preservar espaços com atributos 

ecológicos importantes. Na verdade, preservar atributos excepcionais da natureza, conciliando 

a proteção integral da flora e das belezas naturais, com a utilização para fins educacionais, 

recreativos ou científicos, sendo nele proibida qualquer forma de exploração dos recursos 

naturais ou até mesmo moradias,  isto pelo fato da legislação em vigor tratá-las como "Zona de 

Uso Proibido" segundo o Código Florestal Brasileiro - Lei Federal n.º 4.771 de 15/09/65, artº 

5, alínea A, e Decreto Federal n.º 84.017 de 21/09/78 em seu primeiro artigo. 

O objetivo específico dessas unidades está em conservar e proteger amostras do 

ecossistema e promover a pesquisa e a educação ambiental. No Brasil como em várias partes 

do mundo, tem  gerado bastante conflito de uso e de propriedade, uma vez que da criação 

dessas reservas, essas já haviam sido e ou, sendo ocupadas por comunidades hoje ditas como 

tradicionais. 

A presença de população usuária, entretanto, está representada por turistas e veranistas, 

o que é inclusive, previsto em unidades como os Parques Nacionais. O turismo ocorre na 

maioria das unidades de forma desordenada, ocasionando pressão sobre a área, produção de 

lixo e apropriação ilegal de recursos naturais. Isso vale tanto para o turismo de visitantes 
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quanto para o turismo de Segunda moradia (veranista). Na Mata Atlântica, apenas 8 Parques 

Nacionais são equipados adequadamente para o turismo: o de Foz de Iguaçu, o da Tijuca e o 

de Itatiaia (Viana et al., 1995:263).  

Com uma área de superfície superior a 193 Km2, 106 praias, centenas de nascentes, 

riachos, rios, cachoeiras, lagoas, manguezais, restingas, serras e montanhas coberta de floresta 

da Mata Atlântica, localizada no extremo sudoeste do Estado do Rio de Janeiro, sob jurisdição 

do município de Angra dos Reis, a Ilha Grande está em acelerado processo de extinção. 

O descaso, omissão e incompetência, quando não conivência de figuras institucionais 

como a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente, Instituto Estadual de Florestas, Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas e Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, têm 

permitido, gradativamente, a destruição de uma das mais importantes áreas de valor 

ecossistêmico, paisagístico e cultural de nosso País.  

Os desencontros institucionais, parecem ter origem em seus próprios "atos oficiais". 

O Parque Estadual da Ilha Grande, criado conforme já citado, por decreto em 1971, e 

demarcado em 1973 sobre uma área de 15.000 (quinze mil hectares) em terras que exclui 

terrenos da Antiga Colônia Penal Cândido Mendes e da Colônia Agrícola do Estado da 

Guanabara, única área de domínio do Estado, foi transferida pela União em 1966. 

Curiosamente, em 1978 outro decreto afirma que o Parque Florestal seria implantado em 

terrenos sem benfeitorias de propriedade do Estado situado na Ilha Grande. Em 1979, porém, 

novo decreto textualiza que a implantação do Parque Florestal não deveria abranger terrenos e 

benfeitorias ocupados por órgãos sediados no local. Soma-se a confusão sobre a real 

localização do Parque e a inexistência de delimitação do mesmo. Ao que se sugere a 

interpretação dos textos legais, o Parque Estadual da Ilha Grande é uma fraude jurídica, 

sustentada por argumentos que visam buscar ou captar recursos para projetos sem finalidade 

pública. 

Hoje, conforme já colocado, a Ilha Grande dorme e acorda com o turismo, um turismo 

desordenado, mas a partir do momento em que sua comunidade estiver conscientizada das 

vantagens do turismo ordenado e dos usos sustentáveis dos recursos naturais numa área de 

preservação ambiental como é o caso, ela própria exercerá o papel fiscalizador e restritivo à 

sua visitação. 
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Baseado nos dados obtidos na pesquisa e nas análises preliminares das respostas dos 

informantes, devemos considerar: 

 A Ilha Grande, independente da modalidade de Unidade de Conservação definida para 

sua área e para efeito de planejamento e implementação de ações, deve ser vista como uma 

única Unidade de Gestão, ser vista como um Patrimônio Público de elevado valor histórico-

cultural, e é fundamental que a população local seja envolvida em qualquer tipo de ação com 

vistas ao desenvolvimento sustentável da região na conservação de seus recursos naturais. 
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Capítulo II - ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 
 
 

Segundo as informações do "Relatório de Base de Dados para Estudo de Análise 

Econômica do Ordenamento do Turismo da Ilha Grande/RJ", publicado pela "Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico/ Secretaria de Planejamento - Divisão de Meio Ambiente da 

Prefeitura de Angra dos Reis" no ano de 1998. A Ilha Grande está localizada no 5º Distrito do 

Município de Angra dos Reis (RJ), região Sul do Estado do Rio de Janeiro, geograficamente 

situada na latitude S: entre 23º 04’,5 e 23º 13’,8 , longitude W: entre 44º 05’,5 e 44º 22’,6.  A 

Ilha encontra-se numa região de clima ameno, cuja a temperatura média máxima é de 26,7° C 

e média mínima de 20,1° C. A precipitação pluviométrica anual é de 2.302mm; possui 106 

praias, sendo 49 de média e grande porte; 14 enseadas; 04 lagos; 10 rios; 10 quedas d’água; 03 

grutas; 36 pontas de costão. Topograficamente possui vários picos, a maior altitude é de 

1031m (Pico da Pedra d’ Água). A Ilha possui contorno acidentado, área total de 193km 

quadrados, cobertura de Mata Atlântica, fauna e flora variada. A Ilha Grande é a maior ilha do 

Estado do Rio de Janeiro e a terceira maior do país. Sua população se encontra distribuída por 

cerca de vinte localidades, que apresentam características bastante diferenciadas, tanto do 

aspecto da ocupação urbanística, como da situação sócio-econômica das famílias ali 

residentes. 
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2.1- MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ILHA: 

Fig. 01 – Mapa de localização da Ilha Grande 
 

2.2 - MAPA DAS PRAIAS: 

Fig. 02 – Mapa de localização das praias 
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Capítulo III -   CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO        
 
 
 

As informações aqui apresentadas foram  extraídas do "Relatório de Base de Dados 

para Estudo de Análise Econômica do Ordenamento do Turismo da Ilha Grande/RJ" publicado 

pela "Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de 

Planejamento e Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade de Angra dos Reis" no ano 

de 1998. 

Dadas as características diversas da Ilha, as informações neste estudo realizado na Vila 

do Abraão (maior distrito da Ilha), darão prioridade à Comunidade da Praia do Aventureiro 

por ainda lá existirem Comunidades Tradicionais, ainda que em contato com turistas. Serão 

apresentados dados referentes às localidades como Praia do Abraão,  Praia da Araçatiba bem 

como a Praia do Aventureiro, pelo único fato de receberem influência de turistas, além de se 

constituírem, junto com a praia do Provetá, os mais importantes núcleos de habitação da Ilha. 

Na caso do Aventureiro, merece destaque o fato da área estar localizada no interior de uma 

reserva biológica, com legislação altamente restritiva, mas que, entretanto, tem uma 

comunidade fixada no local e recebe significativo número de turistas dado a sua expressiva 

beleza cênica.  
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3.1 - VILA DO ABRÃAO: 

 

     Fig. 03 – Foto aérea da Vila do Abraão  

 

• População: 1.087 habitantes 

• área total: ≅ 2, 0 km2 

• distância do continente - Ilha: 22,5 km 

• legislação ambiental: 

Parque Estadual da Ilha Grande, Área de Proteção Ambiental de Tamoios; Reserva 

Biológica da Ilha Grande, Tombamento do Monumento Natural Ilha Grande, Área de 

Preservação Permanente Municipal. 
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3.2 - ARAÇATIBA: 

 
 

               Fig. 04 – Praia de Araçatiba  

 
• população: 442 habitantes 

• área total: ≅ 1, 4 km2 

• distância do continente - Ilha: 16 km 

• legislação ambiental: 

Área de Proteção Ambiental de Tamoios, Reserva Biológica da Ilha Grande; Tombamento 

do Monumento Natural Ilha Grande, Área de Preservação Permanente Municipal. 
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3.3 - AVENTUREIRO: 

   
 

                             Fig. 05 – Praia do Aventureiro  

 
 
• população: 114 habitantes 

• área total: ≅ 3, 1 km2 

• distância do continente - Ilha: 34 km 

• legislação ambiental: 
Reserva Biológica da Praia do Sul; Parque Estadual Marinho do Aventureiro; Área de 

Proteção Ambiental de Tamoios, Reserva Biológica da Ilha Grande; Tombamento do 

Monumento Natural Ilha Grande; Área de Preservação Permanente Municipal. 
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Capítulo IV - AS ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS NA 
ILHA 
 
 
 

As principais atividades econômicas desenvolvidas na Ilha são: a pesca, a agricultura e 

o turismo. Entretanto, são limitadas pela existência de Unidades de Conservação e por Leis 

preservacionistas de uso e ocupação do solo. Além disso, a pesca e a agricultura encontram-se 

em declínio devido à degradação de sua base de recursos naturais. 

 
 
4.1 - A PESCA: 

 
 

Atualmente, a pesca praticada na Baia da Ilha Grande é a artesanal, com linha ou rede 

(atualmente em menor escala), e a industrial (camarão e sardinha), com traineiras de arrasto e 

parelhos, sem o uso de recursos eletrônicos e sensoreamento remoto. O Município não pratica 

a pesca de alto mar, e com isso pressiona o sistema costeiro, que são criadouros naturais e 

onde se desenvolvem várias espécies marinhas. Além dessa pressão, o pescado vem 

diminuindo devido a agressões ao meio ambiente ocorridas principalmente com a construção 

da BR.101 - Rio / Santos, e grandes empreendimentos hoteleiros e imobiliários nas décadas de 

70 e 80 aterrando manguezais, destruindo costões rochosos e avançando sobre o mar. Os 

principais núcleos de pescadores estão no Provetá, Araçatiba, Praia Vermelha, Matariz e 

Aventureiro. Dados de 1994 apontam para 394 pescadores distribuídos nesses cinco núcleos, 

sendo cerca de 74% nativos da Ilha Grande. No sentido de fomentar perspectivas de 

desenvolvimento econômico ao Município, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - PMAR 
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vem implementando junto aos pescadores artesanais da Ilha parques de cultivo de mexilhões 

(maricultura) como atividade econômica alternativa e paralela à pesca, que garanta renda 

complementar às famílias desses pescadores. 

O jornal do Brasil publicou nota datada de 06/12/1987, colocando que a pesca 

predatória e a poluição ameaçam a fauna marinha na baía da Ilha Grande. Acrescenta também 

que somente em alto-mar a pesca é compensatória, o que depende de barcos e equipamentos 

de que o pequeno pescador não dispõe. Os motivos, segundo essa matéria são conhecidos, 

porém as autoridades nada fazem ou fazem tão pouco que o processo de destruição aumenta 

dia a dia. A pesca predatória, principalmente o arrasto do camarão fora de época do defeso e 

junto à costa, em locais de criadouro, tem sido um dos motivos. Outros são o aterro 

sistemático de manguezais por empreendimentos imobiliários e a crescente poluição do mar 

por esgoto não tratado. 

 
 
4.2 -  A  AGRICULTURA: 

 
 

Uma atividade que permaneceu ao longo dos tempos foi a agricultura,  alterando-se  

apenas os cultivos.  Hoje encontram-se ainda por quase todos os núcleos pequenas plantações 

de banana e aipim, porém  somente para subsistência. Os baixos preços obtidos com a 

produção, aliadas as dificuldades de transporte e a legislação específica que determina grande 

parte da Ilha como área de preservação ambiental são apontados como responsáveis pelo 

desaparecimento de suas atividades agrícolas. 

 
 
4.3 - O  TURISMO: 

 
 

Atualmente a atividade principal da Ilha está direcionada ao turismo. O turismo 

praticado na localidade apresenta características diferenciadas conforme a localidade. O 

Abraão, por ser o único local de chegada de transporte regular, constitui-se a ponta de maior 

afluxo de turistas, que passam somente um dia ou ali permanecem um período, pernoitando 

 



20  

em pousadas e campings. Dali partem para diversas trilhas que levam a praias selvagens. Nos 

períodos de feriados prolongados a vila recebe um volume excessivo de turistas, totalmente 

sem controle. 

Na Araçatiba, a maior parte da visitação turística acontece de forma organizada, 

através de pacotes turísticos organizados por agências de Campinas e São Paulo, muitos desses 

visitantes buscam a prática de mergulho (o mesmo pode ser observado nas Praias do Bananal e 

Vermelha). 

No caso do Aventureiro, o turismo vem aumentando nos últimos anos de forma 

descontrolada, apesar de tratar-se de Reserva Biológica e Parque Marinho, o camping 

selvagem vem ocorrendo nos quintais e áreas públicas, com consentimento dos moradores, 

assim como a prática de surf e caça submarina. O público visitante, em geral, é constituído de 

jovens de classe média alta. 

No Aventureiro os “campings” funcionam praticamente somente nos feriados 

prolongados e no verão, e cobram preços entre R$ l0,00 e R$ 15,00 por barraca, por um 

período de 5 a 6 dias. 

O declínio das “salgas” e a construção da Rodovia Rio-Santos (BR-101) aconteceram 

no mesmo período que a implantação do turismo no Município.  Vários proprietários 

transformaram as antigas fábricas de salga em pousadas, adaptando apenas o uso do espaço, 

para abrigar um turismo popular vindo principalmente de São Paulo. Da mesma forma, com a 

desativação do presídio houve um aumento significativo nas consultas informais à Prefeitura 

de potenciais empreendedores sobre as possibilidades de investimentos nas várias localidades 

da Ilha Grande. O número de licenças para construção também aumentou: 136 em 1993, 143 

em 1994 e 159 em 1997. Observa-se neste ponto que a vigência da legislação ambiental 

funciona como fator inibidor a expansão imobiliária. Um indicador do aumento do número de 

turistas que procuram a Ilha Grande pode ser demonstrado pelo Relatório Anual de Demanda 

de Passageiros da BARCAS S. A . (CONERJ,1998). 
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Tabela 1 - Fluxo de Turistas - Número de passageiros 

 

(Barca BARCAS S. A  – Ilha / continente / Ilha) 

Ano Abraão – Angra - Abraão Mangaratiba – Abraão – 

Mangaratiba 

Total 

1992 35.252 79.560 114 812 

1993 38.555 91.718 130.273 

1994 47.812 100.618 148.434 

1995 70.601 98.264(1) 168.865 

1996 l18.690 -- 118.690 

1997 100.205 13.432(2) l13.637 

Fonte CONERJ (1998) (1) Até outubro / 1995 - cais de Mangaratiba interditado para obras 

(2) Após 06/10/97 - reativação do cais de Mangaratiba. 

A atividade turística apresenta-se hoje como a mais promissora atividade econômica para a 

região, tendo como principal atrativo o meio ambiente natural. A preservação da natureza, por 

sua vez, está intimamente relacionada a manutenção do ilhéu em seu local de moradia. A 

pesquisa visa demonstrar que qualquer “nova” atividade econômica à ser introduzida na 

localidade deve integrar-se às atividades tradicionais dos pescadores, à sua cultura e às suas 

práticas. 

Conclui-se que a decadência da pesca, a desativação do Presídio de Dois Rios e a criação 

de legislações restritivas à atividade agrícola de subsistência propiciaram gradativamente, o 

crescimento de um turismo predatório e, ao mesmo tempo, o empobrecimento do ilhéu. 

Mais adiante perceberemos na pesquisa que esse turismo que hoje se encontra na ilha 

caracterizado por turismo de massa, aliado à falta de opções de renda para o morador 

tradicional da ilha, é a principal ameaça à preservação dos ecossistemas locais. 

Nas demais localidades da Ilha Grande, o mesmo Relatório mostra, ainda que 

incompleto, que quando do ano de 1981 essas localidades possuíam 01(um) estabelecimento 

para 120 (cento e vinte) leitos. No ano de 1997, já possuíam 22 (vinte e dois) estabelecimentos 

para acomodar 930 (novecentos e trinta) leitos.   
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Com relação aos Campings, dados de 1992 (Plano Diretor do Parque Estadual da Ilha 

Grande - PEIG), apontam para a seguinte situação. "Na área do entorno do Parque Estadual da 

Ilha Grande, existem oito Campings (hoje já são treze), porém não apresentam nenhuma 

estrutura mínima que  se possa fazer qualquer tipo de classificação. Exceto por um deles (o 

único legalizado),  que difere totalmente dos outros, chegando a ter sala de TV, sala de jogos e 

local próprio para preparar refeições. É o único camping que aluga roupa de cama e barracas, 

o restante nada mais é do que o fundo de quintal da residência de moradores da ilha”. 

No Relatório nenhum morador da Vila do Abraão declarou-se pescador, isso mostra a 

mudança no comportamento da absorção da mão de obra naquela comunidade.  Hoje no 

Abraão, as atividades remuneradas mais importantes são: serviços (englobando turismo e 

comércio) e funcionalismo público. 

Nas comunidades de Araçatiba e Aventureiro, apesar de não existirem dados 

disponíveis recentes, podemos afirmar que as atividades remuneradas mais importantes são o 

turismo. Situamos aqui todas pessoas que já trabalharam e que hoje são aposentadas. 
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Tabela II - A evolução hoteleira na Vila do Abraão atualmente é assim apresentada: 

 

Anos   -     Nº Estabelecimento -  Leitos 

1979  01      70             

1981  01                 70      

1983  02               123 

1984  02    123                

1985  03    154 

1986  05    174 

1987  05    174 

1988  05    174 

1989  05    174 

1990  07    244 

1991  08    292 

1992  12    431 

1993  16    566 

1994  18    641 

1995  25    840 

1996  35             1135 

1997  47             1200 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - 1998. 

 
 
4.4 - PÚBLICO VISITANTE: 

 
 

O Plano Diretor de Turismo da Ilha Grande - PDT, publicado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis no ano de 1998.  

Com respeito a faixa etária do atual público que freqüenta a Ilha Grande, apontou a 

predominância de um público adulto, de meia idade, com faixa etária entre 25 a 50 anos 

(58%). Foi identificado 31 % como sendo visitantes com idade entre 26 e 34 anos, 27% entre 
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35 e 50 anos, 18% entre 18 e 25 anos, 13% abaixo de 18 anos e a minoria (11%), acima de 51 

anos. 

Ainda segundo o PDT (op. cit.), a Ilha caracteriza-se como um local 

predominantemente visitado por turistas de classes “média e média-baixa”, sendo a freqüência 

de 41% de turistas da classe média, 40% de classe média baixa, 8% estão distribuídos entre as 

classes alta e média alta, e 10% baixa.  

 
 
4.5 - POUSADAS E CAMPINGS: 

 
 

Em linhas gerais, a tamanho médio dos meios de hospedagem da Ilha Grande é de 

pequeno porte. A maioria destes tem em média 30 leitos . 

Essas pousadas constituem-se basicamente de empresas familiares, resultando numa 

administração de menor custo, atendimento informal e que em geral compensa a falta de 

alguns serviços e facilidades de hotelaria convencional com um atendimento mais caloroso e 

próximo ao cliente. Além disso, essas pousadas absorvem a mão de obra local. 

Os Campings em geral são irregulares, instalados nos quintais das residências. 

Normalmente são instalações precárias, movimentando um turismo de baixo padrão, gerando 

grande impacto ambiental e social uma vez que elevam o aumento gradativo de lixo, barulho, 

tóxicos e brigas,  além de pouco retorno econômico. 

Não existem informações precisas sobre o número de Campings espalhados pela Ilha, 

entretanto um levantamento de campo preliminar apontou 13 (treze) Campings na Vila do 

Abraão e 02 (dois) em Araçatiba. Desse total, apenas 01 (um) encontra-se regularizado 

(Abraão). No sentido de ordenar essas áreas a Prefeitura de Angra dos Reis - PMAR, através 

do Decreto 8421/L.O. de 08/02/96, vem fiscalizando essas áreas e tentando promover a 

regularização desta atividade. 

O Jornal do Brasil de 17/ 04/ 01 publicou nota divulgando que a Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente montou uma operação para reprimir o camping em local irregular e o 

comércio ilegal na Ilha Grande. Segundo a Matéria, o número de visitantes na Praia do 
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Aventureiro foi limitado em cerca de 700 (setecentas) pessoas, e 35 (trinta e cinco) barracas 

montadas ilegalmente em um terreno na Vila do Abraão foram desmontadas. Segundo o Jornal 

em nota datada de 23/02/01, mais de 3000 (três mil) pessoas acamparam na Praia do 

Aventureiro. no carnaval de 2000.  

 
 
4.6 - A ILHA EM NÚMÉROS ( POPULAÇÃO) : 

 
 

Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, em 1991 a 

população da Ilha era de 4.370 habitantes. Em 1997, conforme dados da Secretaria Municipal 

de Saúde, foram identificados 4.697 habitantes, correspondendo a 4,45 % da população 

estimada do Município. A tabela 3 mostra a distribuição dessa população por faixa etária na 

Ilha, destacando as localidades do Abraão, Araçatiba e Aventureiro. 

 

Tabela 3 - Distribuição da População por Faixa Etária na Ilha Grande 

Localidade / 

Fx. Etária 

0 – 14 15 – 29 30 – 49 50 – 69 mais de 70 Total 

Abraão 369 306 293 98 21 1087 

Araçatiba 150 125 119 40 8 442 

Aventureiro 38 32 30 11 3 114 

Outras 

Localidades 

1.037 875 843 293 58 3.054 

Ilha Grande 1594 1324 1266 423 90 4697 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde,1997 

 
 
4.7 - CARACTERIZAÇÃO DAS MORADIAS: 

 
 

No Abraão, predominam construções em alvenaria (81%) e em segundo lugar estão as 

construções em madeira (11%). No Aventureiro, 33 % das construções são em alvenaria, 57 % 
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em estuque e 10 % são mista com alvenaria e estuque . Na Araçatiba, no universo dos 65 

domicílios que servem como residência, 88 % são construídas em alvenaria e 12 % em estuque 

(PED, 1996). 

 
4.8 - SITUAÇÃO FUNDIÁRIA: 

 
 

A partir dos anos 60,  a região da Baia da Ilha Grande passou a provocar interesse de 

diversos empreendedores imobiliários, e na Ilha Grande não foi diferente. Com a construção 

da rodovia Rio-Santos esse fato se agravou, provocando diversos conflitos de terra, que 

resultaram na expulsão de muitos lavradores e pescadores. 

No caso da Ilha o reconhecimento oficial da posse da terra se deu através da expedição 

das Certidões de Ocupação e Aforamento, instrumentos legais para áreas de marinha que 

controla a faixa de 33 m a partir da maré mais alta e as ilhas na sua totalidade, concedidos pelo 

Departamento de Patrimônio da União - DPU, mediante o pagamento de taxas e laudêmios. 

Em 1992, os dados apontavam o seguinte quadro (tabela 4) para a Ilha Grande como 

um todo: 

Tabela 4 - Número de aforamentos existentes na Ilha Grande 

Número de proprietários Tamanho da área 

Em nome de 

empresas 

Total 

Data da concessão do 

aforamento 

Mais de 10.000 m2 14 42 1988 e 1991 

Entre 5.000 e 10.000 m2 04 21 1988 e 1990 

Entre 1.000 e 5 000 m2 11 94 1988, 1990 e 1991 

Menos de 1.000 m2 07 40 1988 e 1990 

Fonte: IPPUR/UFRJ. 1992 

 

Dentre os grandes proprietários estavam registradas empresas como Bradesco (Praia do 

Sítio Forte e Praia do Lopes Mendes, em ambos as casos houve conflitos e expulsão de antigos 
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moradores); o Boating Club do Brasil (Praia da Longa até Praia do Sul), que no início da 

década de 80 apresentou um grande projeto turístico que motivou a criação da Reserva 

Biológica da Praia do Sul; a F B. Empreendimentos Turísticos Ltda., também na Praia do Sul, 

a Phídias Imobiliária Ltda., na Praia da Freguesia de Santana, que apresentou projeto de 

parcelamento nos anos 70, obtendo aprovação pela Prefeitura na época e licença provisória da 

FEEMA, que depois foi cassada. Além das empresas,  empresários como Israel Klabin, possui 

uma área de mais de 20.224 m2 na Praia do Morcego e nos anos 90, chegou a apresentar 

pedido de aforamento de área entre a Praia do Abraãozinho a de Parnaióca, abrangendo cerca 

de 40 % da orla da Ilha Grande. Com a desativação da presídio houve uma euforia no sentido 

de implantação de empreendimentos turísticos de diversas naturezas. 

Por outro lado os moradores, que vêm por gerações habitando as diversas comunidades 

da Ilha em geral não possuem nenhum tipo de documento que garanta suas posses.  Em função 

desse quadro e dos conflitos de terra, reforçados após a desativação do presídio de Dois Rios, 

a PMAR e a DPU realizaram a regularização fundiária das comunidades da Praia da Longa 

(conflito com a Boating Club do Brasil), Matariz (conflito com a EBRAPESCA, última 

fábrica de salga de empresários locais, desativada em 1992), Praia Grande de Araçatiba e 

Aventureiro, repassando para cada morador uma “Certidão de Ocupação”. Em outras praias, 

como as da Enseada do Sítio Forte o trabalho não foi concluído. 

Mesmo proibidos pela Lei Orgânica de Angra dos Reis, os loteamentos na Ilha Grande 

vêm se multiplicando. Terreno coberto por Mata Atlântica  fica em Área de Interesse 

Ecológico (AIE), onde, de acordo com a Lei, “não serão permitidas edificações nem atividades 

que alterem o ecossistema existente”. O Instituto Estadual de Floresta (IEF) tem intensificado 

a fiscalização no Parque Estadual da Ilha Grande. Responsável pelo controle da pesca, além de 

zelar pela Mata Atlântica, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA sequer tem uma embarcação para locomoção de seus fiscais. (O Globo, 

Rio,  29/ 05/00: 16) 

Segundo Matéria do mesmo Jornal publicada em 11/06/00, o excesso de leis 

"atrapalha" a fiscalização na Ilha. No papel, a Ilha Grande é protegida por cinco Unidades de 

Conservação e por um decreto de tombamento, além do rigoroso plano Diretor do Município 

de Angra dos Reis. Se todas as leis fossem compridas à risca, nove órgãos governamentais 

 



28  

deveriam estar presentes na ilha. Além disso, toda a população teria de ser banida para o 

continente, já que, por decreto, a Ilha toda é uma reserva biológica. O emaranhado de leis 

acaba contribuindo para que nenhuma seja cumprida, pois muitas vezes as responsabilidades 

se confundem.    

 

4.9 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS: 

 

4.9.1- O Abastecimento de Água: 
 

Algumas localidades da ilha dispõem de reservatórios públicos e outras utilizam água 

captada diretamente de nascentes sem nenhum tipo de tratamento. Para efeito das localidades 

de maior interesse neste estudo, temos: I- a Vila do Abraão com cinco reservatórios públicos 

com capacidade total de armazenamento de 78 mil litros de água; II- a Praia Grande de 

Araçatiba com dois reservatórios públicos com capacidade total de 32 mil litros e, III- o 

Aventureiro que não dispõe de reservatório, ou seja toda a água utilizada pelos moradores é 

captada diretamente nas nascentes, utilizando mangueiras de plástico, com fornecimento 

contínuo (FNS/SAN, 1998). 

 

4.9.2 - O Sistema Sanitário: 
 

Com relação ao Sistema Sanitário, no caso do Abraão em 1995, dos 337 imóveis 

registrados, 232 (66,8%) tinham fossa séptica e 220 (65,2%) tinham caixa de gordura. A partir 

desse ano iniciou as atividades para implantação de rede de coleta de esgotos e instalação de 

uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), em fase final de construção, dimensionada para 

atender uma população de 7.500 habitantes . Mesmo assim, ainda se pode observar o esgoto 

"in natura" sendo despejado no mar da Vila do Abraão. 

Na Praia Grande de Araçatiba, segundo dados do PED (1996), dos 65 imóveis 

ocupados por moradores, 41 possuem fossa e somente 06 possuem caixa de gordura. 

No Aventureiro, segundo base de dados da FNS/SAN (1998), dos 31 imóveis  

existentes, 22 possuem banheiro com fossa absorvente. 
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4.9.3 - O Lixo: 
 
 

Desde 1993 a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis iniciou o Programa de Coleta 

Seletiva de lixo nas ilhas, que hoje abrange todas as localidades da Ilha Grande. Além deste 

Programa em localidades mais populosas como a Vila do Abraão e Provetá, existe a coleta 

domiciliar realizada por funcionários da Prefeitura, que também são responsáveis pela 

destinação final do lixo. 

No caso do Abraão, existe um impasse entre a Prefeitura e o IEF (Instituto Estadual de 

Florestas) sobre a área utilizada para a destinação final do lixo daquela localidade, o que vem 

impedindo que a Prefeitura realize o tratamento adequado, e tendo como conseqüência a 

existência de um lixão em área do Parque Estadual da Ilha Grande, bastante visitada por 

turistas. 

Com relação ao volume de resíduos sólidos produzidos na Ilha Grande, em 1997, 

segundo dados da PMAR/ Coordenadoria Especial de Saneamento (1998), foram 990.000 kg 

de lixo, destes 180.000 kg de resíduos inorgânicos, que retornaram para o continente para 

reciclagem, e os 810.000 kg restantes de orgânicos, que ficaram na Ilha, tendo sido queimados 

e/ou aterrados. 

É importante ressaltar que a produção de lixo varia conforme o período do ano, em 

função do turismo. No período normal, a produção média diária é de 2.200 kg de lixo na Ilha, 

sendo que só a Vila do Abraão é responsável por 1650 kg., enquanto, na temporada turística, 

durante os três meses de verão, a produção média diária passa para 4.400 kg de lixo na Ilha 

como um todo, sendo que desse montante 3.300 kg são provenientes da Vila do Abraão. 

Em 28/05/00 o Jornal o Globo /Rio editou matéria de página inteira colocando que o 

Parque Estadual da Ilha Grande está sendo ameaçado pelo lixo, línguas negras e pelo turismo. 

Segundo o editorial, o lixo da Vila do Abraão é queimado dentro do Parque, o esgoto de 

Araçatiba escorre até a praia e há terrenos à venda em área de proteção ambiental. Dos 

povoados existentes na Ilha Grande, a vila do Abraão é o único que possui saneamento básico. 

Em Araçatiba, a Prefeitura de Angra dos Reis instalou fossas e caixas de gordura, mas existem 
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ainda emissários submarinos com mangueiras que atravessam a praia e levam o esgoto até o 

mar.  

Em 14/01/01 o Jornal O Globo /Rio publicou  uma Matéria intitulada : “Verão, Tempo 

de Beleza e Agonia em Búzios e Angra” que coloca que apenas na Vila do Abraão o acumulo 

de lixo chega a 200 toneladas diárias. Trinta dias após, o Jornal do Brasil publicou “A Ilha e os 

Urubus”, matéria que criou grande repercussão, dizendo ser uma vergonha o estado de 

abandono da Ilha Grande, um sítio ecológico e turístico que deveria ser tratado como 

patrimônio da humanidade. Ele comenta todos os tipos de degradação sofridos pelo lugar e  

que algo deve ser feito rapidamente para salvá-lo.  

                      Fig. 06 – O lixo no Abraão 

A Brigada Mirim Ecológica (Ong.) local, que congrega cerca de 54 adolescentes 

atuando na coleta seletiva de material reciclável há pelo menos 11 (onze) anos, está segundo O 

Jornal do Brasil de 14/ 08/00 com seus dias contados por falta de apoio governamental. 

O próprio Jornal do Brasil em matéria de 05/ 01/ 01 coloca que um mutirão de limpeza 

reuniu várias entidades na vila do Abraão, retirando no dia anterior à publicação cerca de 60 

(sessenta) toneladas de lixo da dita Vila. Com duas lanchas contratadas pela Prefeitura de 

Angra dos Reis, levaram os detritos para o continente. Esse Mutirão contou com a participação 

de várias entidades como Furnas, UERJ, Petrobrás e organizações não-governamentais.    

A tabela 5 apresenta custos referentes ao projeto de destinação do lixo proposto pelo 

Plano Diretor do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG. 
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Tabela 5 - Custos Referentes ao Projeto de Destinação do Lixo - Vila do Abraão 

Item Custos (U$) 

Infra-estrutura física (obras e instalações) 62.000.00 

Equipamentos 12.000.00 

Total 74.000.00 

Fonte: PEIG (1993) 

 
 
4.10 - SERVIÇOS DE SAÚDE: 

 
 

Em função das características geográficas da Ilha Grande, a assistência à saúde é 

estruturada sob a forma de um Distrito Sanitário, contendo 5 Unidades Municipais de Saúde - 

UMS, com perfil de atendimento básico, distribuídas nas seguintes localidades: Provetá, 

Araçatiba, Matariz, Enseada das Estrelas e Abraão. 

Essas unidades têm atendimento em clínica, pediatria e assistência de enfermagem, 

sendo que na Provetá e Abraão ainda dispõem de atendimento em gineco-obstetrícia e 

odontologia. As UMS de Araçatiba, Matariz e Enseada das Estrelas funcionam dois dias por 

semana, a de Provetá quatro dias e a do Abraão funciona 24 horas. Esta última teve, em 1995, 

seu perfil adaptado às necessidades impostas pelo fato de ser o Abraão a comunidade com 

maior concentração populacional e principal ponto de chegada de turistas. O quadro 

apresentado requereu da PMAR investimentos para dotar a Unidade de estruturas como: 

alojamento de profissionais, leitos de repouso de curta permanência, equipamentos de suporte 

assistencial para atendimento de urgência e emergência.  

Todas as comunidades da Ilha Grande estão cobertas pelo serviço de remoção de 

emergência, realizado por uma lancha da Defesa Civil Municipal, durante todo o ano (tabela 

6).   

Durante o verão, existe um programa especial da Prefeitura (Plano Verão), onde ocorre 

reforço de recursos humanos para o atendimento nas UMS do Abraão e Araçatiba, em função 
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do aumento na demanda pelos serviços devido ao grande fluxo de visitantes nessas localidades 

que não a atender casos em que o morador ou turista estão sujeitos a sofrerem por exposição à 

riscos específicos impostos pelo ecossistema local. Ex.: mordida de cobra, picada por 

aracnídeos e/ou insetos não identificados entre outros. 

Tabela 6 - Números de atendimento aos ilhéus em remoções de emergência realizadas 

pelo Comando da Defesa Civil Municipal - COMDEC 

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Números de 

atendimentos 

196 294 329 358 235 217 396 

Fonte – PMAR/COMDEC (1998) 

 
4.11 - O SISTEMA EDUCACIONAL:  

 
Com relação ao ensino básico, a Ilha Grande dispõe de doze (12) escolas de primeiro 

grau, geridas pelo Município, com um total de 1004 alunos matriculados e 47 professores 

(tabela 7). Como somente em duas delas - no Abraão e Provetá - existem turmas de 5ª a 8ª 

série, o Município disponibiliza dois barcos que transportam os alunos das demais localidades 

para essas escolas, o que representa um custo de R$ 19. 840,00 / mês. 

Uma dessas embarcações, a que transporta cerca de l00 alunos por viagem, é dotada de 

uma biblioteca para uso dos alunos e professores durante o translado. Os ilhéus não têm escola 

de segundo grau na Ilha, atribuição legal do Governo Estadual, por isso quando os jovens 

terminam a primeiro grau precisam deixar suas moradias originais indo estudar no continente, 

ou então simplesmente interrompem os estudos. 

Nas comunidades da Praia Grande de Araçatiba e Vermelha existem duas turmas do 

MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos), contando com 21 alunos, cuja 

metodologia de ensino aplicada é baseada na experiência de vida dos alunos. 
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Tabela 7 - Escolas da Ilha Grande 

Escolas Localidade Alunos Professores 

E. M. Aroeiras Praia das Aroeiras - - 

E. M. Brasil dos Reis Praia do Matariz 029 01 

E. M. Brigadeiro Nóbrega Vila do Abraão 294 17 

E. M. Gal. Silvestre Travassos P. Grande de Araçatiba 058 03 

E. M. Joaquim Alves de Brito Praia do Bananal 020 01 

E. M. Júlio Honorato Freguesia de Santana 018 01 

E. M. Monsenhor P. Carvalho Enseada das Estrelas 066 02 

E. M. Osório M. Corrêa Praia do Aventureiro 021 01 

E. M. Pedro Soares Praia do Proveta 418 18 

E. M. Ayrton Senna da Silva Praia Vermelha 026 01 

E. M. Sítio Forte Praia do Sítio Forte 034 01 

E. M. Thomaz H. Mac Cormick Praia da Longa 020 01 

TOTAL 1004 47 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (1998) 

 
 
4.12 - OUTROS SERVIÇOS: 

 
 

Na Vila do Abraão existe uma unidade do Corpo de Bombeiros e uma unidade do 

Batalhão Florestal (antigo Departamento de Sistema Penitenciário -DESIPE). A fiscalização 

relativa a obras e posturas é feita por fiscais da PMAR, que atendem todo o município. 

Entretanto, vistas as dificuldades de transporte ao longo da área e falta de equipamentos, esses 

serviços ainda são insuficientes. 

Em 97/98, durante a alta temporada e nos “feriados prolongados”, a PMAR, em 

conjunto com a Batalhão Florestal, realizou uma operação deslocando pessoal do Batalhão 

alocado na Vila do Abraão para fazer policiamento nas praias da Ilha Grande com maior fluxo 

de turistas. Entretanto, não há dados do custo dessa operação. 
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4.13 - O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO: 
 
 

O sistema de comunicação existente na Ilha é bastante precário. Atualmente existe 

telefone público na Vila do Abraão, Araçatiba e Provetá, sendo que no Abraão até a época do 

relatório haviam somente três postos de serviço telefônico e dois orelhões, hoje (ano de 2000) 

foram instalados 400(quatrocentos) aparelhos telefônicos residenciais e comerciais, enquanto 

nas outras duas existe somente um orelhão comunitário que funciona com placa solar.  Ainda 

com relação a telefonia, podemos dizer que no Abraão existem várias linhas telefônicas 

privadas, de propriedade das pousadas, restaurantes e comércio em geral. Esse sistema de 

telefonia depende de energia elétrica. Nas demais localidades existem somente algumas linhas 

telefônicas nas pousadas, que muitas vezes são extensão de linhas do continente. 

Outro meio utilizado é o rádio PX e VHF, comum entre as embarcações de pesca e de 

turismo, porém nem todas as comunidades dispõem desse meio de comunicação. A PMAR 

disponibilizou, em 1997, dez rádios PX para as diversas comunidades que estão sendo 

beneficiadas com a maricultura, mas ainda existe deficiência nesta cobertura. 

Além dos meios acima citados existe a comunicação pessoal, a mais praticada e antiga, 

onde os moradores contam com a ajuda de outros para repassar recados. Esse contato é feito 

utilizando-se as trilhas e barcas. Ainda podemos citar a rádio AM local para envio de recados. 

Essa dificuldade no sistema de comunicação faz com que a Ilha Grande seja 

considerada pelos moradores como um conjunto de ilhas, como eles costumam se referir as 

diversas praias e enseadas. 

 
 
4.14 - O TRANSPORTE: 

 
 

Existe somente transporte regular do continente para a Vila do Abraão – BARCAS S. 

A, que funciona fazendo uma viagem de ida e volta por dia, saindo do Abraão e de 

Mangaratiba. A partir de 1995 alguns saveiros de “empresários” de turismo do Abraão estão 
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fazendo transporte de passageiros na trajeto Abraão-Angra-Abraão.  As demais localidades da 

ilha não dispõem de qualquer tipo de transporte regular para atendimento a população local, 

que depende de caronas nas embarcações das pousadas e de pescadores. 

                   Fig. 07 – O transporte no Abraão 

Atualmente, a opção mais procurada para o transporte Ilha - Continente – Ilha são os 

saveiros/escunas e baleeiras/traineiras representando um movimento da ordem de 84% (desse 

percentual o transporte realizado pelas pousadas representa 39%). A BARCAS S.A tem sido 

responsável pelos 16% restantes. 

O transporte via barca passou a ser considerado a opção menos procurada, não só por 

seus horários inadequados, como também porque as pousadas tem procurado prestar melhores 

serviços a seus clientes, reforçando a idéia de que a barca atende mais ao público do Rio de 

Janeiro que tem a Vila do Abraão como destino. 

Esta tendência, não só como alternativa de transporte privativo, mas também como de 

prestação de melhores serviços, está a existência de uma associação de barqueiros que fazem 

dos traslados e passeios turísticos seu meio vida, a ABAR (Associação de Barqueiros de 

Angra dos Reis). 

A ABAR conta hoje com cerca de 50 embarcações para transporte de passageiros com 

capacidade máxima de 10 pessoas. A Associação cobra de seus associados uma mensalidade 

de RS 4,00 e recebe comissão por serviços por ela agenciados (5 a 10% dependendo da 

estação do ano). 

Segundo membros da Associação, como diferencial para embarcações ainda não 

vinculadas (cerca de 20 em Angra), seus associados são submetidos a vistorias regulares em 
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suas embarcações, participam de cursos de turismo e do básico do idioma inglês, no sentido de 

aumentar o controle de qualidade da ABAR aos serviços prestados. 

Outras embarcações como exemplo a Maria Isabel que não faz parte da ABAR fazem o 

transporte Angra-Aventureiro - Angra, desde 1997 somente na alta temporada e feriados 

prolongados. Apesar de capacidade em sua maioria limitada para 80 passageiros, levam em 

média 130, segundo informações dos turistas. 

Além desta embarcação existem duas traineiras de grande porte e outras menores (estas 

provavelmente ligadas a ABAR) que fazem o mesmo serviço nessas ocasiões, sendo que estas 

fazem normalmente uma viagem por dia, combinando o retorno com os passageiros no final 

do feriado. 

Na Vila do Abraão, além da barca da BARCAS S.A, existem pelo menos 09 (nove) 

saveiros fazendo transporte regular Abraão-Angra-Abraão , com capacidade para cerca de 50 

passageiros. Dentre elas o Pombo Correio e Golfo. Estas embarcações cobram R$ 10,00 / 

passageiro / viagem. Esses saveiros e traineiras de grande porte não tem concessão pública 

para fazer esse transporte regular de passageiros. Hoje só a BARCAS S.A  faz esse serviço de 

forma legal. Existe um estudo em andamento na PMAR para que o Município possa 

regulamentar esse tipo de serviço, visto que hoje a concessão é atribuição legal do Estado. 

 
 
4.15 - A ENERGIA ELÉTRICA: 

 
 

A Ilha é dividida, conforme dizem os moradores, em duas:  a do claro e a do escuro devido 

ao fato de que somente uma parte é provida de energia elétrica convencional, vinda do 

continente através de cabo submarino, atingindo as seguintes comunidades: Japariz, Enseada 

das Estrelas, Abraão e Dois Rios.  Essa energia foi instalada na ocasião da implantação do 

presidio de Dois Rios Segundo informações da CERJ (1998) o consumo faturado na rede 

existente na ilha é de 189.054 kwh/mês e a capacidade de carga instalada é de 1 628 KVA. 

Com o incremento do turismo na Vila do Abraão, o aumento no consumo de energia nos 

últimos anos tem sido bastante significativo, causando principalmente durante o verão, sérios 
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problemas de falta de luz, o que acarreta prejuízos nas pousadas e restaurantes. A CERJ 

(Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio de Janeiro), recém privatizada, mantém 

funcionários na Vila do Abraão para manutenção da rede. Segundo a empresa, é possível 

realizar investimentos para viabilizar a ampliação da capacidade de energia instalada, mas não 

foi possível obter estimativas de recursos necessários. Com relação às demais localidades, não 

existe energia elétrica convencional. A forma encontrada pelas pousadas e alguns moradores é 

a utilização de geradores a diesel, que funcionam somente a noite e provocam bastante 

barulho. Na comunidade do Provetá existem dois geradores, mantidos pela Igreja Evangélica e 

Prefeitura, que abastecem a própria igreja e algumas residências, além de prover iluminação 

pública para algumas ruas. Nesse  caso, a energia é cobrada dos moradores mensalmente. 

Mais recentemente existem algumas iniciativas com energia solar, podendo-se citar a 

experiência de um projeto implantado pelo Ministério das Minas e 

Energia/Furnas/CERJ/PMAR, que instalou em nível experimental placas solares para 

fornecimento de energia para os equipamentos públicos existentes nas localidades da Longa, 

Araçatiba e Praia Vermelha. Além disso alguns moradores utilizam baterias usadas nos 

automóveis para funcionamento de televisão, rádio e algumas lâmpadas, porém para recarregá-

las são levadas ao continente ou recarregadas com o apoio dos geradores.  

Uma Matéria foi publicada pelo Jornal do Brasil em 04/ 07/ 00 colocando que o Governo 

do Rio de Janeiro, em parceria com a CERJ e a Eletronuclear, assinaria o Programa de 

Eletrificação de toda a Ilha Grande. O Projeto visa beneficiar cerca de 15 mil pessoas, o 

comércio e o turismo local, além de postos de saúde e escolas. Segundo o editorial, o 

investimento está orçado em torno de R$ 3 000.000.00 (três milhões) de reais, e  as obras 

começariam imediatamente. 

 
 
4.16 - A SEGURANÇA : 

 
 

A segurança local é composta por um pequeno grupamento de policiais militares 

(PMRJ) e policiais florestais, com unidade fixa na Vila do Abraão, que geralmente atuam no 
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patrulhamento de ruas; bem como na coibição da devastação ambiental, realizando a 

fiscalização das matas costeiras. 

Segundo demonstra a pesquisa qualitativa, que veremos oportunamente, a segurança na 

Ilha se encontra bastante deficiente, faltando pessoal devidamente treinado para lidar com 

unidade de conservação, bem como o patrulhamento de repressão ao tóxico e crimes comuns. 

Hoje a Ilha inteira, com seus 193 km2 , conta com nada mais do que 20 (vinte) policiais do 

grupamento da polícia militar, o que se torna totalmente deficiente.  
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Capítulo V - ASPECTOS HISTÓRICOS 

 
 
 

A descoberta oficial da Terra da Santa Cruz, que viria a ser o Brasil, está autenticada e 

documentada pela narrativa de Pêro Vaz Caminha. Sabe-se que, ao receber a notícia do 

descobrimento realizado por Pedro Álvares Cabral, mandou o Rei D. Manuel aprestar uma 

frota que zarpou de Lisboa em maio de 1501, para reconhecer e demarcar a nova terra 

(Coaracy,1988:301). 

A expedição tomou contato com as terras do Brasil no dia 16 de agosto de 1501, e por 

ser esse dia consagrado pela Igreja a São Roque, deu este nome ao cabo que avistou. Daí em 

diante é fácil seguir o itinerário percorrido, pelas denominações tomadas ao calendário 

eclesiástico com que o comandante, André Gonçalves provavelmente, deixou marcada a sua 

passagem: Cabo de Santo Agostinho (28 de agosto), Rio de São Francisco (4 de outubro), Baía 

de Todos os Santos (1º de novembro), Cabo de São Tomé (21 de dezembro). A 1º de janeiro 

de 1502, chegava o primeiro explorador da costa à estreita barra de uma baía. Pela extensão de 

águas que via diante de si, julgou achar-se no estuário de um grande rio a que, de acordo com 

o sistema que vinha seguindo, deu o nome de Rio de Janeiro. Já em 06 de janeiro de 1502 

batizava Angra dos Reis; no dia 20, a Ilha de São Sebastião, chegando no dia 22 ao porto que 

chamou de São Vicente, onomástico da data. Mas o resto da viagem, fantasiosamente descrito  

por Vespúcio  (Coaracy, 1988:302).   

A Ilha Grande, situada no Município de Angra dos Reis originalmente foi habitada 

pelos índios Tamoios (Mello,1987:11) nação essa que se estendia de Cabo Frio/RJ até as 

proximidades da atual cidade paulista de Ubatuba, onde fazia fronteira com as terras dos 
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índios guaianás-guaranis, que habitavam o sul da América do Sul (que, além do nome em tupi 

“ipaum” (ilha) e “Guaçu” (grande), nome cujo registro devemos a Staden (1974), 

estrategicamente localiza-se na costa Sul do Brasil, entre a Restinga da Marambaia e a Ponta 

da Joatinga. 

O Padre José de Anchieta foi o primeiro a nos transmitir que os Tamoios também 

eram os senhores da Ilha Grande. Essa notícia encontra-se em sua carta dirigida ao seu 

Superior Padre Diogo Mirão, expedida na Bahia, em 9 de julho de 1562 (Mello,1987:12). 

Os Tamoios eram altivos, valente e belicosos, contrários aos seus vizinhos carijós, 

goitacás, puris, guaianás, etc. Eram grandes flecheiros, destros caçadores, pescadores de linha 

e mergulhadores. Viviam de modo diferente dos outros indígenas; suas aldeias eram 

fortificadas com estacas, a que chamavam de "caiçaras"; essas aldeias compunham-se de 

mais ou menos cinco a sete ocas e cada oca abrigava em seu interior duas a sete famílias, ou 

seja, de cinqüenta a duzentas pessoas. Apesar das proximidades das outras tribos, sua língua 

era diferente. No que diz respeito a sua religião e demais usos e costumes, assemelhava-se o 

tamoio à sua vizinhança (Mello,1987:12). 

Coaracy (1988:320) descreve bem a bravura desses índios, que também por escárnio 

insultavam os temiminós, seus grandes inimigos. 

À Martim Afonso de Sousa coube a Capitania de São Vicente, e nessa achava-se 

incluída a Ilha Grande (Mello,1987:12). 

Segundo (Mello, 1987:12) premente era a necessidade de colonizar as novas terras, e, 

por esse motivo, os capitães, de imediato, começaram a distribuir entre parentes e amigos 

datas (terras) que chamavam de sesmarias. A Ilha Grande foi presenteada ao Desembargador 

Dr. Vicente de Fonseca, conforme termo abaixo, transcrito e publicado por Pedro Taques Paes 

Leme;'' e na sua História da Capitania de São Vicente: 

"Martim Afonso de Sousa, do Conselho del-Rei Nosso Senhor, capitão e 
governador da Capitania de São Vicente, faço saber a vós meu capitão e ouvidor que 
agora na dita capitania, e aos diante forem, que eu hei por bem fazer mercê ao Dr. 
Vicente da Fonseca, morador em Lisboa, de uma Ilha que está à boca de Angra dos 
Reis, e a qual se chama Ilha Grande e assim das águas da dita Ilha, para poder fazer 
engenho nela, para ele e todos os seus herdeiros que após dele vieram, fora de todo o 
tributo, e somente o dizimo a Deus, com condição de sesmaria, pagando-me 
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equipagem a minha Capitania da ilha de São Vicente; pelo que vos mando que logo 
lhe demarqueis e o metais de posse dela, e lhe deixeis possuir; e da tida posse e 
demarcação fareis auto no livro da Câmara de São Vicente, para todo o tempo se saber 
como lhe fiz a dita mercê; pelo que lhe mandei passar esta minha Provisão, por mim 
assinada e selada com o selo das minhas armas".  

Feita em Lisboa a 24 de janeiro de 1559. Miguel...................a fez - Martins 
Afonso de Sousa. Como se nela contém - Jorge Ferreira, Cartório da Provedoria da 
Fazenda, Livro da Sesmaria, 1562 pg. 78 verso. 

Tudo indica que o Desembargador Dr. Vicente da Fonseca não tomou posse física da 

Ilha Grande (Mello,1987:12). 

Varnhagen (1977) acrescenta que durante o governo de Cristóvão de Barros, quando 

esse recebeu de Portugal instruções para considerar devolutas todas as terras doadas no prazo 

de um ano. A respeito da Ilha Grande, que se diz doada ao Dr. Vicente da Fonseca, existia a 

confirmação de que em 1587 o Desembargador já era tido como falecido.  

Segundo Mello (1987:12) a primeira noticia que se tem sobre as tentativas de 

colonização da Ilha Grande é feita pelo geógrafo inglês Hacluyt (1927), um trabalho que 

resultou em 10 volumes onde reuniu uma série de relatórios de navegantes ingleses, entre os 

quais se acham o de Antony Knivet e o de John Cawendish, ambos tripulantes da Armada do 

corsário inglês Thomaz Cawendish. Nos relatórios surge, pela primeira vez, o nome de 

Plasência, provavelmente dado pela expedição organizada pelo Bispo de Plasência em 1540, 

que batizou vários acidentes da costa brasileira, mais tarde perpetuados nos mapas europeus. 

Em sua memória, diz o marinheiro inglês, Knivet, que Thomaz Cawendish, ao aportar à Ilha 

Grande, encontrou um núcleo de cinco ou seis casas, habitadas por portugueses e índios que 

cultivavam mandioca, batata doce, bananas e criavam porcos e galinhas. Ao perceber a 

aproximação da esquadra corsária, embrenharam-se no mato. Cawendish refrescou-se na Ilha 

Grande do dia 5 de dezembro de 1591 até o dia 11 do dito mês. Antes de deixá-la, incendiou o 

pequeno núcleo, levando tudo o que lhe pudesse ser útil.  

Muitos anos se passariam até que uma segunda tentativa viesse a ser efetuar, não 

devido à falta de interessados, mas tão somente pelas medidas de segurança tomadas pelas 

autoridades coloniais, a fim de evitar a expansão do comércio ilícito com as nações inimigas 

de Portugal e Espanha (Mello, 1987:15). 
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Segundo Mello (op.cit.), tal era o abuso praticado por corsários e piratas no trecho da 

costa do Cabo Frio a Santa Catarina, que Felipe II de Espanha resolveu manter uma guarda 

costeira, nomeando seu Comandante Martim de Sá. Martim, ao agradecer ao Rei, em carta de 

20 de abril de 1617, informava-o de que os estrangeiros mantinham preferência, para se 

refrescarem, pelas Ilhas de São Sebastião, Grande, dos Porcos, Sant'ana e Santa Catarina, e 

escreve: "porque alguns moradores daquelas ilhas têm trato e correspondência com os 

inimigos, por serem alguns deles homiziados das Capitanias e lhes dão mantimentos e ajuda 

de carga de pau (brasil), se me deve dar ordens para me obedecerem e eu os poder castigar e 

mudar das ditas Ilhas, e presos os mandar a esse reino". 

Legados a Martim de Sá os poderes de fiscalizar a costa de Cabo Frio a Santa Catarina, 

ficou proibida qualquer radicação de pessoas na Ilha Grande, situação essa que persistiu até 

pouco antes do final do século XVIII. Labarbinais, o forasteiro francês, que por lá andou no 

ano de 1714, testemunha que a Ilha Grande naquela ocasião não era habitada. Em 3 de julho 

de 1725, por carta, Luiz Vahia Monteiro informava às autoridades portuguesas que a Ilha 

Grande achava-se desabitada. Já em 1764, ano da publicação do Petit Atlas Maritime, de 

Belin, encontramos a sinalização de duas casas, uma na Praia do Morcego próxima a  Vila do 

Abraão (antiga fazenda do Holandês) que segundo Ribeiro (1989:06), pertenceu ao 

contrabandista e saqueador espanhol Juan Lorenzo mais conhecido como Morcego que teria 

sido assassinado pelos companheiros após uma revolta, e enterrado numa ilhota próxima ao 

Abraão, igualmente chamada "Ilha do Morcego". Assim sendo, o início da colonização 

encontra-se entre estas duas datas , 1725 e 1764  (Mello, 1987:16). 

Cabe aqui acrescentar que Abraão significa "uma grande abra", ou seja: enseada com 

ancoradouro seguro para embarcações, que de nada tem a ver com o fundador do povo hebreu.   

A Ilha Grande somente em 16 de novembro de 1726 deixa de ser paulista para ser 

agregada ao Rio de Janeiro, pela grande insistência de Luís Vahia Monteiro, que alegava não 

ter condições de exterminar o contrabando e pirataria enquanto a Ilha Grande não estivesse 

sob sua jurisdição (Mello, op.cit).      

Nos primeiros três séculos da colonização do Brasil, o povoamento da Ilha foi muito 

escasso.  Entretanto, como já dito, era bastante conhecida por ser freqüentada por piratas 
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franceses, holandeses e ingleses. Esses piratas buscavam locais seguros para descanso, 

reabastecimento de água, lenha e frutos, além de esconderijos para assaltos a barcos e 

comboios espanhóis vindos do Peru, Chile e outras províncias sul americanas carregados de 

ouro, prata e mercadorias. 

Com a descoberta das minas de ouro em Minas Gerais no séc. XVIII (que utilizavam a 

rota da Serra do Mar / Porto de Parati para escoamento da produção) e a implantação das 

lavouras de cana e café, a Ilha passa a ser base de contrabando de escravos, acarretando 

inclusive em conflitos por posse de terras (Mello, 1987). 

Mesmo com a extinção da pirataria no século XIX, a Ilha Grande manteve suas 

qualidades de abrigo ao comércio ilegal, principalmente àquele ligado ao contrabando de 

escravos. Apenas depois de 1850, não mais resistindo às pressões internacionais, a Marinha 

Brasileira passou a patrulhar ostensivamente a costa da Ilha Grande (Mello, op. cit.). 

No século XIX, sua ocupação passou a ser mais sistemática, através das fazendas de 

cana da açúcar e café. As plantações estendiam-se pelas várzeas dos rios e sopés das 

montanhas, dividindo, com a pesca da baleia, as atividades econômicas da Ilha. Essas 

atividades atravessaram com dificuldades a passagem para a século XX e praticamente não 

deixaram vestígios de sua existência (Mello, 1987). 

A decadência agrícola que assolou a Ilha Grande acompanhava de perto os problemas 

do continente, intimamente ligados ao esgotamento da terra, à substituição do trabalhador 

escravo e a concorrência com as áreas mais produtivas de São Paulo. Por outro lado, essa 

mesma decadência permitiu que a densa vegetação da floresta tropical recuperasse sua força, 

tornando difícil acreditar que um dia, a área chegou a ser tomada por plantações de cana de 

açúcar e cafezais (Mello,1987). 

Assim, do final do séc. XIX ao início do século XX, a pesca passa a ter papel de 

destaque na economia local. Sendo que na década de 30, conforme já colocado, inicia-se o 

processo de instalação de fábricas de salga de peixe realizada por imigrantes japoneses, vindos 

de São Paulo. Que segundo depoimentos de moradores locais, essa atividade de salga de peixe 

foi introduzida na ilha por imigrantes gregos. 
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Chegaram a existir mais de trinta “salgas” em toda a área.  Na década de 70 entretanto, 

observa-se o declínio da produção, atribuída principalmente a diminuição do pescado na Baia 

da Ilha Grande e adjacências, e a substituição do processo de salga pela venda do pescado 

congelado. 

A Ilha Grande ficou famosa na literatura por ali ter existido um presídio político, que 

inicialmente foi sediado nas instalações do antigo Lazareto (Vila do Abraão) em 1930. Já em 

1940, é construído o novo presídio em Dois Rios, especialmente para presos de alta 

periculosidade, com capacidade para abrigar mil prisioneiros. 

Em 1994, o presídio é desativado e implodido pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Hoje, a área de Dois Rios e todas as instalações remanescentes foram cedidas à 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, que instalou ali uma Unidade destinada aos  

Estudos relacionados as Ciências Biológicas. 
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Capítulo VI - O UNIVERSO CULTURAL DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS CAIÇARAS 
 
 
 

Descendentes de portugueses, índios e negros, mas também da mestiçagem ao longo 

dos anos de presença de holandeses, franceses e espanhóis que surgiram por estas costas, o 

caboclo do litoral é (ou era) um homem ajustado à natureza. A região em que vive foi uma das 

primeiras a ser colonizada, sendo famosa em nossos livros escolares a saga dos tupi-guarani 

que aqui viviam. Destroçadas, o que restou dessas nações se repete em seus descendentes. 

Para muitos antropólogos o caiçara é um povo em extinção. Isso porque, se no passado o 

capitalismo chegou a se interessar por sua mão de obra farta e barata, hoje o que lhe cobiça são 

as terras valorizadas ao extremo, principalmente depois da abertura da rodovia Rio-Santos 

(Siqueira, 1984:14). 

Diegues (1994:25) coloca que a construção da BR 101, ligando Rio de Janeiro a São 

Paulo pelo litoral, nos anos 70, trouxe grandes impactos tanto ecológico como sociais para 

toda a região litorânea de ambos os estados. Inúmeros manguezais foram aterrados, e o grande 

movimento de terra causou a aceleração de processos erosivos, assoreando cerca de 70 praias e 

enseadas (Mattoso, 1979). 

O fácil acesso dos turistas de São Paulo e Rio de Janeiro acelerou  também a 

implantação de empreendimentos turísticos e loteamentos, trazendo a valorização das praias. 

A especulação imobiliária e a ação dos "grileiros", que já era grande nos anos 60, tornou-se 

ainda mais violenta, provocando a expulsão dos pescadores de suas praias (Diegues, 1994:25). 
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Segundo Luchiari (1999:61) a apropriação da natureza no período colonial difere, por 

princípios, da apropriação da natureza empreendida primitivamente pelos índios e, 

posteriormente, pelos caiçaras. 

A autora acrescenta que os índios logo foram marginalizados em seus territórios e a 

ocupação colonial imprimiu uma dinâmica nova à paisagem: engenhos de cana-de-açúcar, 

ampliação das vias de transportes, casarões, vilas e fazendas. O caiçara surgiu como resíduo 

daqueles segmentos desprivilegiados (índios e negros), que se somaram aos agentes da 

ocupação colonial (europeu). 

A cultura caiçara sobreviveu a todos os ciclos econômicos que dominaram a economia 

do país e penetraram no litoral sul do Rio de Janeiro, bem como no litoral paulista do século 

XVII ao XIX, sendo fundamental à economia local nos interstícios desses ciclos. 

Sua presença persistiu no espaço litorâneo, fortalecendo-se nos momentos de declínio 

econômico dos produtos para exportação (Luchiari, 1999:61). 

Com a marginalização econômica da região no final do século XIX, imposta pela 

transferência da produção cafeeira para o interior do estado, o litoral norte paulista volta-se 

para uma economia familiar com poucos excedentes e para o fortalecimento da cultura caiçara, 

quer no seu universo concreto de trabalho e subsistência, quer no seu universo simbólico, de 

festas, crenças e compadrinhos (Luchiari,1999:63). 

Assim, essa região entra no século XX, e permanece até a década 1950, isolada e 

marginalizada do processo de urbanização e dinamismo econômico do estado. É nesse período 

que as comunidades caiçaras passaram a viver quase exclusivamente de suas culturas e de suas 

estratégias de sobrevivência, principalmente da pesca e da lavoura (Luchiari,1999:63). 

A decadência do litoral sul fluminense nas primeiras décadas do século XX não 

significou uma paralisação total das atividades econômicas, mas um redirecionamento das 

mesmas, com o surgimento de novos centros econômicos, como Santos, em São Paulo 

(Diegues 1994: 24).  

Do início do século até a década de 1950, predominava na região a pequena produção 

de arroz, feijão, milho, mandioca, aipim, cana, banana, café, frutas cítricas e aves (França 

1954: 54: 55).   

Dalmo Dallari (Siqueira, 1984 : 6) no prefácio de "Genocídio dos Caiçaras" de Priscila 

Siqueira, acrescenta que a vida simples e feliz do caiçara parece destinada a um breve 
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desaparecimento, a gente caiçara, que por séculos teve o mar como quase única via de acesso, 

encontrando nisso um fator de proteção, não conseguiu resistir aos "piratas" vindos da terra. 

Para Dallari (Siqueira, 1984:6), com a proteção dos governos militares que 

infelicitaram o Brasil nos últimos anos, chegaram os aventureiros de várias espécies. A 

simulação de um "milagre econômico", que foi uma das muitas imoralidades impostas ao 

Brasil pelos próprios governos militares, foi pretexto para grandes investimentos públicos e 

para que pseudo-revolucionários se valessem de informações confidenciais e do poder 

arbitrário para ganhar dinheiro na esteira desses investimentos. A estrada Rio-Santos, embora 

prevista antes desse período, entrou nesse processo desenvolvimentista. 

Mattoso (1979:11) coloca ainda que a partir do simples projeto da Rio-Santos, os 

proprietários de terras surgem como que de nada, demarcando áreas enormes a partir de 

pequenas escrituras, "grilando" terras, expulsando os lavradores com violência e ameaça; ou 

mesmo com ofertas irrisórias a que os lavradores não resistiam, por não conhecer o valor exato 

do dinheiro. Estes, analfabetos em sua maioria, eram enganados de várias formas, inclusive 

assinando contratos de arrendamento, meia ou parceria, onde acabavam cedendo seus direitos 

de posse, sem saber. 

Os benefícios para as populações não foram muitos: se por um lado a estrada trouxe 

uma via de transporte de rápido escoamento, o turismo por ela atraído provocou violenta 

especulação imobiliária, e uma tendência dos empreendimentos a privatizar as praias onde se 

instalam. Os habitantes originários estão sendo empurrados para  as favelas e empregos de 

baixa remuneração, deixando de lado todo um modo de vida secular e tradicional, embora 

frágil na confrontação com os novos valores trazidos pela estrada (Mattoso, op.cit.). 

Estudos comprovam que a população tradicional caiçara é hoje um dos últimos traços 

visíveis do momento da criação do povo brasileiro. Fazendo parte das culturas litorâneas 

brasileiras, os caiçaras representam um forte elo entre o homem e seus recursos naturais, 

gerando um raro exemplo de comunidade harmônica com o seu ambiente. Quotidianamente, 

turistas e aventureiros que buscam o litoral sudeste como abrigo para as suas férias, travam 

contato, sem saber, com uma das mais belas e antigas culturas brasileiras. 

O termo caiçara provém da conjugação de palavras Kai`sara, originária do tupi-

guarani, separadas essas duas palavras sugerem uma definição: Kai significa paus, galhos, 

mato, enquanto que sara significa armadilha, à primeira vista, uma armadilha de galhos 
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utilizada na captura de peixes, ou estacada à volta das tabas ou aldeias indígenas, embora 

entende-se que signifique também um tipo de construção típica dos habitantes desse litoral.  

 

                          Fig. 08 – Estrutura armada de uma casa caiçara 

 

 Os caiçaras predominaram a costa litorânea sul fluminense ao litoral norte de São 

Paulo, conforme já dito, vindo também habitar em algumas ilhas desse ponto geográfico. 

Com poucos contatos com o mundo de fora, os caiçaras evoluíram aproveitando os 

recursos naturais à sua volta, o que resultou em uma grande intimidade com o seu ambiente. 

As formas tradicionais de sobrevivência dessas comunidades litorâneas foram 

fundamentalmente sustentadas pelas canoas de voga (Diegues,1994:22:23), que serviam como 

forma de resistência ao isolamento e como continuidade de uma pequena economia mercantil. 

Segundo Diegues (op.cit.) o desaparecimento das canoas coincidiu, a grosso modo, 

com o surgimento das traineiras, redes de pesca da sardinha (Sardinella aurita) na Ilha 

Grande, onde muitos pescadores de outras localidades começaram a embarcar. Essa rede tinha 

sido introduzida por espanhóis na Baia da Guanabara por volta de 1910 (Diegues, 

1994:22:23), difundindo-se por todo o litoral sudeste e sul do Brasil; chegando à Ilha Grande 

entre 1930 e 1940 (Mussolini,1980).  

Originalmente, nas vilas, os caiçaras viviam na praia em casas isoladas umas das outras 

numa disposição desordenada, escondidas entre a folhagem e interligadas por trilhas e 

caminhos. As cercas e os muros não existiam, eles fazem parte de uma mentalidade trazida por 

turistas e imigrantes em relação à propriedade privada. A estrutura da casa caiçara era 

semelhante à do caipira: de pau-a-pique, telhado de sapê de duas águas, algumas vezes 
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caiadas. As casas eram construídas atrás do jundu (vegetação que orlava originalmente as 

praias) como proteção contra o vento (Luchiari,1999:64). 

Segundo Luchiari (op.cit) a praia era o território onde se configurava a trama das 

relações sociais caiçaras. As trilhas e os caminhos projetavam no espaço a circulação de 

pessoas, informações e trocas de mercadorias, ao passo que as praias eram os pontos de 

articulação com o mundo exterior e o palco de convivência entre as famílias. Para o caiçara, os 

territórios do sertão se contrapunham aos da praia: na praia, localizavam-se a escola, a igreja, a 

venda e as moradias, ao passo que o sertão era o lugar do trabalho, onde se encontravam as 

roças, os bananais e as regiões especiais da floresta (locais de caça, da coleta de madeiras, 

ervas etc.). 

O espaço caiçara estava articulado por um sistema de orientação singular, regulado 

pela natureza: rios, areia, pedreiras, morros e vegetação. Mesmo atualmente, o caiçara evita a 

incorporação da sinalização oficial (BR-101, quilometragem, nome de ruas), preferindo 

combinar o “esqueleto topográfico” do seu território ao espaço construído. Ou seja, ele associa 

dois universos (espaço natural/ espaço produzido), desde que exista para ele um referencial 

significativo: a capela, a venda, o asfalto, que, neste caso, está  relacionado ao material 

utilizado. Por meio desses referenciais, os caiçaras mantinham um fluxo de informações 

freqüente entre as diversas praias, eliminando o isolamento mesmo antes da construção da 

rodovia (Setti, 1985:18). 

O tempo caiçara também estava relacionado aos referenciais naturais de seu universo. 

Os ciclos da natureza (dias, noite, luas, ventos, marés), o ambiente marítimo e o 

comportamento das espécies (do mar e da terra) conduziam as atividades tradicionais. Pela 

relação/apropriação dos ciclos da natureza, os caiçaras reconstruíam o tempo natural, 

permeado pelo tempo mercantil e por uma dinâmica social própria, transformando os ajustes 

ecológicos (calendário das atividades) em criação cultural (Maldonado, 1986; Cunha, 1987; 

Pritchard, 1978). 

Diegues (1998:60:61) coloca que Malinowski, em 1992 ao estudar as Ilhas Tobriand  

quando escreveu o livro "Os Argonautas do Pacífico Ocidental" criticando as teorias do 

evolucionismo, enfatizou os aspectos psicológicos do comportamento social, afirmando que, 

ao contrário do que dizia Lévy-Brühl, os povos primitivos tinham um comportamento 

racional, baseado num grande conhecimento empírico do mundo em que viviam. Estudando a 
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religião, o pensamento mágico, os mitos e os ritos, Malinowski afirmou que a "magia floresce 

quando o homem não pode controlar o imprevisível por meio de seu conhecimento". Ele 

introduziu essa idéia a partir da constatação de que, na pesca nas lagunas tranqüilas, os 

tobriandeses não usavam ritos mágicos, que antecediam a pesca no mar aberto, onde estavam 

sujeitos aos perigos e incertezas. 

As práticas socioculturais da gente do mar, o conjunto de comportamentos, reúnem 

aquilo que denominamos por "técnico", "simbólico", "social", "econômico", "ritual". Essas 

práticas são marcadas, de maneira original, por essas propriedades naturais do mar, 

socializadas pela aplicação dos diferentes sistemas. Mas segundo o valor social, econômico ou 

simbólico que as comunidades dão ao mar e aos seus recursos, o conjunto de práticas 

socioculturais dessas comunidades pode ser marcado de forma diferenciada (Geistdoerfer, 

1989:7).  

A pesca também não representou apenas a arte econômica de administrar os bens da 

natureza. Desde o período colonial, a pesca artesanal teve um papel marcante entre a cultura 

caiçara e os ciclos da natureza e, como produção mercantil, só se afirmou no litoral paulista no 

período imediatamente posterior à decadência do café (Diegues 1973). 

                   Fig. 09 – A arte caiçara (remo e rede para pesca) 

 

Essa incorporação de um setor de subsistência pela economia de mercado propiciou o 

desenvolvimento de diversas técnicas para a captura do pescado: a pesca dos cercos flutuantes, 

técnica introduzida pelos japoneses por volta de 1920, a pesca de tresmalho, a pesca de 
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arrastão, tradicionalmente conhecida como a pesca da tainha, entre outras. Vale ressaltar que a 

pesca artesanal empreendida pelos caiçaras sempre esteve associada a normas consensuais que 

evitavam o esgotamento das espécies: uso de técnicas não predatórias, equilíbrio entre a 

necessidade e a oferta dos recursos pesqueiros, respeito aos ciclos reprodutivos e aos 

processos migratórios das espécies, utilização de um calendário construído com base na 

observação e na experiência empírica, respeitando o tempo natural (cíclico) e a interação entre 

os diversos fenômenos da natureza, assim como outros intermináveis procedimentos de ordem 

cultural, que resultavam em técnicas conservacionistas (Luchiari,1999:66).       

Na Comunidade do Aventureiro na Ilha Grande/RJ, essa pequena comunidade procura 

até hoje preservar seus valores de grupo, com os poucos contatos com modo prático de vida da 

cidade, na década de 60 aproximadamente adaptaram o motor em seu barcos, diferentemente 

da "Vila do Abraão que na década de 30 já havia traineiras" que, de acordo com Diegues 

(1994), antes desse período, a atividade caiçara era basicamente a de lavrador, embora 

acreditassem que os caiçaras vivessem principalmente da pesca.  

A "pesca embarcada" abriu uma nova dimensão na reprodução social e cultural dos 

moradores, sobretudo os jovens que passaram a explorar recursos marinhos distantes de suas 

vilas e praias, dentro de uma sistema de trabalho bastante distinto daquele caracterizado como 

pesca de subsistência e pesca artesanal (Diegues, 1994:12:13). 

Os caiçaras tinham seu trabalho voltado para sua própria subsistência, em roça por eles 

denominadas "coivara ou roça de toco", essa técnica itinerante consiste, basicamente, na 

derrubada e queima da mata para utilizar o terreno para o cultivo, seguindo-se um período de 

pousio, isto é um descanso da terra por uma período de até 20 anos, o que a capacita para a 

recuperação por meio de estágios sucessivos, com possível formação de florestas secundárias. 

A forma itinerante predominava na agricultura caiçara na passagem do século XIX para o 

século XX. No período mais seco (inverno), o sub-bosque era derrubado; próximo ao período 

chuvoso (agosto a outubro), ocorriam as queimadas. Nesse terreno, cultivava-se a roça de dois 

a três anos, período após o qual a terra ficava em descanso. Antes que se reconstruísse a 

floresta secundária (em torno de 15 anos), abria-se uma nova roça (Papy,1957:150; 

França,1954:55). 
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Observa-se, ao contrário do que se possa parecer, que a roça caiçara não se trata de 

uma agricultura primitiva, mas uma tecnologia aprimorada que se desenvolveu frente às 

condições tropicais. 

  Pesquisas recentes indicam ser o pousio um sistema agrícola auto-sustentável. No 

entanto, o caiçara vêm perdendo espaço e interesse dentro do lugar em que vive devido a perda 

da noção do poder aquisitivo, o que por fim, acarreta na compra de alimentos nas cidades mais 

próximas. 

Diegues (1994:101) coloca que o alimento básico do caiçara juntamente com o peixe e 

algumas vezes a carne, era a farinha da mandioca brava ou "rama" (Manihot utilíssima) que 

era consumida em quase todas as refeições, dela se extraía o ácido cianídrico (origem da 

toxidade) através da "prensa" de madeira, onde colocam os tapitis (cesto de timbopeva) cheios 

da massa de mandioca ralada, posteriormente levavam essa massa ao fogo à lenha para 

torrefação. 

Outros tipos de mandioca (Manihot esculenta) as quais são definidas segundo uma 

taxionomia própria: aipim Bahia, aipim tupã, aipim vareta, aipim manteiga, aipim alecrim, 

aipim ipê, aipim maricá, aipim landi, aipim negra eram as variedades de espécies plantadas na 

mesma roça com o objetivo de diminuir a vulnerabilidade de todo o cultivo em relação a 

doenças e/ou pragas. Deste modo, o cultivo da mandioca se constitui em importante evidência 

do tipo de relação que as comunidades locais estabelecem com a natureza Diegues (1994:101).  

Algumas espécies acima descritas como "aipim manteiga" muitas vezes substituíam o 

pão. Além da mandioca os caiçaras também cultivavam o milho, o feijão, a cana, o guandu, o 

inhame, ervas medicinais entre outros.  

A extração de madeira para diversos fins, como lenha, construção de canoas, remos 

casas, etc., esbarra muita vezes hoje na proibição das leis que regem algumas Unidades de 

Conservação como é o caso da Ilha Grande/RJ. Sendo assim, os nativos ficam bastante 

limitados em seu próprio território, território esse em que ele paga impostos municipais ou 

federais, junto ou Patrimônio da União por estar próximo ao mar, ou até mesmo ao INCRA 

por possuir terras com fins agrícolas. 

Uma das interessantes extrações era verificada na Comunidade do Aventureiro (Ilha 

Grande/RJ) onde os caiçaras retiravam a casca da aroeira (Lithraea brasiliensis) e a levavam 
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ao fogo para retirar sua resina. Esta era comumente aplicada nas malhas das redes com o 

objetivo de fortalecê-las.   

Antigamente, o peixe não consumido era salgado para ser usado quando o mar 

“engrossasse" (Siqueira,1984:35). 

Um dos pratos culinários mais conhecidos nas Comunidades Caiçaras sem sombra de 

dúvida é o "peixe com banana", em uma cozinha cheia de segredos, "O azul marinho" como  é 

chamado - prato típico na base do peixe e da banana verde, tem este nome pela intensa cor 

azulada que adquire, não dá para ser feito apenas com uma receita culinária, é preciso 

"consertar" o peixe de véspera, saber o ponto exato da banana - nem verde, nem madura, e 

perceber a hora de se colocar a água. Quando o "azul marinho" está pronto, o "bentrecha" - 

parte do peixe situada logo após sua cabeça na altura das nadadeiras é a mais disputada na 

mesa.      

Seus aparelhos na pesca, sempre de interior (mar de dentro) eram divididos em três 

grupos: 1 - destinados a ferrar o peixe (arpão, fisga, anzol e espinhel) este último, uma linha 

com vários anzóis fundeado com ferro e bóias nas duas extremidades; 2 - redes de malha 

artesanal; 3 - armadilhas fixas ou flutuantes. Sempre respeitando a época do defeso (desova), a 

pesca geralmente era feita utilizando-se de uma canoa construída a partir de um só tronco, 

normalmente de guapuruvú (Schizolobium parahyba). 

                              Fig. 10 – Canoa caiçara  
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Uma tradição entre os caiçaras da região de Angra dos Reis/RJ: Quando vem ao mundo 

um filho de caiçara, o pai planta um guapuruvú; quando seu filho já está pronto para trabalhar 

esse guapuruvú é derrubado para com seu único tronco construir uma canoa como instrumento 

de trabalho para o seu próprio filho ao sustento da família. 

Aliada à lavoura, à pesca, ao extrativismo e demais atividades que muitas vezes caem 

em proibição, as Comunidades Caiçaras de alguma forma hoje podem sobreviver também do 

artesanato, produzindo pequenas embarcações para venda à turistas. Antigamente este era 

destinado apenas as suas necessidades diárias tais como: cestos, chapéus, armadilhas, remos, 

colheres de pau, cuias, etc. 

Os caiçaras originalmente tem como religião o catolicismo, herança esta gerada pelo 

colono português. Há varias festas relacionadas ao catolicismo, porém a mais famosa acontece 

no mês de maio em homenagem à Cruz (Santa Cruz). É necessário que se realize na lua-cheia, 

para que todos possam comparecer. O primeiro evento da festa é a ladainha na igreja na Sexta-

feira. Já no Sábado, os convidados chegam e se iniciam os batizados e mais ladainha. O último 

dia é mais intenso, inicia-se com uma missa festiva e posteriormente a procissão. Andores 

bastante decorados, recebem imagens de santos enquanto rezas e músicas são entoadas ao 

longo da extensão da praia percorrida. Após a procissão, é comum a realização de um leilão 

que arrecadará fundos para a festa do próximo ano. Atualmente várias comunidades caiçaras 

fazem parte de religiões evangélicas ficando  cada vez mais raro esses festejos, ocorrendo por 

fim alguns conflitos entre a comunidade.  

Um  aspecto relevante na definição de "culturas tradicionais" é a existência de sistemas 

de manejo dos recursos naturais marcados pelo respeito aos ciclos naturais, à sua exploração 

dentro da capacidade de recuperação das espécies de animais e plantas utilizadas. Esses 

sistemas tradicionais de manejo não são somente formas de exploração econômica dos 

recursos naturais, mas revelam a existência de um complexo de conhecimentos adquiridos 

pela tradição herdada dos mais velhos, de mitos e símbolos que levam à manutenção e ao uso 

sustentado dos ecossistemas naturais (Diegues,1994:44). 

Diegues (op.cit.) coloca ainda que, além do espaço de reprodução econômica das 

relações sociais, o território é também o "locus" das representações e do imaginário mitológico 

dessas sociedades tradicionais. A íntima relação do homem com o seu meio, sua dependência 

maior em relação ao mundo natural, comparada ao do homem urbano-industrial faz com que 
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os ciclos da natureza (a vinda de cardumes de peixe, a abundância nas roças) sejam associados 

a explicações míticas ou religiosas. As representações que essas populações fazem dos 

diversos hábitats em que vivem, também se constróem a partir do maior ou menor controle de 

que dispõem sobre o meio-físico. Assim, o caiçara tem um comportamento familiarizado com 

a mata, se adentrando nela para retirar os recursos de que precisa; ele também não tem receio 

de explorar os estuários e lagunas costeiras protegidas através de suas técnicas de pesca, mas 

muitos têm um verdadeiro pavor do mar aberto, do "mar de fora", da "passagem da barra", dos 

naufrágios e desgraças associadas ao oceano que não controla (Mourão, 1971).   

 

                                     Fig. 11 – A procissão  
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Capítulo VII - A PRESENÇA HUMANA EM UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO (aspectos legais) 
 
 
 

Entre 26 e 2 de Novembro de 1996 realizou-se em Brasília o "Seminário Internacional 

sobre a Presença Humana nas Unidades de Conservação". O objetivo do Seminário foi de 

construir consenso em torno das propostas legislativas que visam estabelecer o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação. Este Sistema inclui todas as unidades de conservação 

federais, atualmente sob a jurisdição do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis). Os debates sobre a criação deste Sistema, que vem se 

prolongando desde 1992, tem sido bastante polêmico, devido às visões divergentes sobre o 

papel das áreas naturais protegidas. Grande parte dessas divergências tem tido como foco a 

questão da presença de populações tradicionais dentro dos limites das unidades de 

conservação (Moreira et al., 1996:11). 

A problemática hoje existente da presença ou não de populações tradicionais dentro de 

Unidades de Conservação está especialmente ligada as unidades de uso indireto (Parque 

Nacional, Reserva Biológica, Reserva Ecológica e Estação Ecológica), onde a legislação em 

vigor proíbe a permanência além de qualquer atividade que possa subverter o seu objetivo 

principal: "a preservação da biodiversidade". 

O debate envolvendo a presença ou não de populações tradicionais dentro das unidades 

de conservação de uso indireto tem sido objeto de discussão. "Por um lado, uma corrente 

considera que qualquer atividade humana representa uma ameaça à preservação da 

biodiversidade, além de ser uma violação da lei; outra corrente a defende, por considerar que a 

presença das populações tradicionais pode ser benéfica para as unidades de conservação, 
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alegando que a baixa densidade destas populações aliada à forma de vida tradicional causam 

um impacto mínimo, compatível com os objetivos de conservação da natureza. Outro papel 

atribuído a estas populações é de defesa dos recursos naturais." (Moreira et all,1996:12) 

A presença de populações tradicionais em áreas protegidas está relacionada ao próprio 

papel do Estado na criação, implantação e gestão dessas áreas. No Brasil, como em todos os 

países do mundo, a criação de áreas naturais protegidas foi iniciada pelo Estado. A grande 

maioria das UCs federais foram criadas no Brasil durante a década de 70, em pleno regime 

militar, quando a autoridade do Estado, e mais especificamente do governo federal, era 

praticamente absoluta, e a centralização das ações de planejamento do uso do espaço territorial 

era vista como uma forma de controle social. Nesta época, as áreas protegidas foram criadas 

por decreto, não houve nenhuma tentativa de envolver a sociedade e muito menos as 

populações locais, em debates sobre a conveniência ou não da sua criação. Nesta mesma 

época, as linhas gerais do sistema atual de unidades de conservação foram criadas e definidas 

as diretrizes que, até hoje, governam a gestão das áreas protegidas no país.(Moreira et all, 

1996:12). 

A criação da figura de Parques Nacionais surgiu nos EUA com a demarcação em 1872 

de uma área "dedicada e separada como um parque público ou lugar aprazível para o benefício 

e o lazer do povo". Mas o novo Parque Nacional de Yellowstone deveria prestar-se também 

para a preservação do prejuízo ou da espoliação de toda madeira. Dos depósitos minerais, das 

curiosidades naturais, ou das maravilhas, dentro do dito "parque", que deveriam ser mantidos 

"em  sua condição natural" (Runte, 1979:46:47). 

No caso do Brasil, a preocupação com a proteção da natureza, em especial com a 

reserva de espaços para a conservação ambiental, só acontece tardiamente. Em 1876, inspirado 

em Yellowstone, André Rebouças, engenheiro e personalidade influente no meio político na 

época, propõe a criação de "Parques Nacionais" na "Ilha do Bananal" e em "Sete Quedas", 

mas a idéia não tem repercussão. Apenas na virada do século XIX para o século XX a 

preocupação com a questão florestal vai se fazer um pouco mais presente, em especial nos 

círculos científicos, e assim surge em São Paulo o Horto Florestal da Cantareira, voltado à 

preservação de recursos hídricos, em 1896. A iniciativa de reconstruir a Floresta da Tijuca, na 

cidade do Rio de Janeiro, em 1862, dizia respeito antes à preocupação com o abastecimento de 

água do que com intenções preservacionistas (Serrano, 1999). 

 



58  

Na década de 1910, a proposta de criação de Parques Nacionais ressurge paralelamente 

a uma preocupação mais ampla com a proteção da natureza, mas ainda sem força. O Código 

Florestal instituído em 1934, ano em que também ocorre a primeira Conferência Brasileira 

para a Conservação da Natureza, é que abrirá perspectivas objetivas para o surgimento de 

Unidades de Conservação (UCs) mais abrangentes do que as antigas reservas e hortos 

florestais (Serrano, 1999:107). 

Mais do que a criação de um espaço físico, existe, na proposta de criação de áreas 

naturais protegidas, uma concepção própria da relação homem-natureza, que  Moscovici 

(1974) denomina de naturalismo reativo; isto é, uma reação contra a corrente dominante no 

mundo ocidental, o "culturalismo". 

Para o "naturalismo reativo" do final do século passado, quando foi criado o primeiro 

Parque Nacional em Yellowstone, nos Estados Unidos , a única forma de proteger a natureza 

era "afastá-la do homem pelo estabelecimento de ilhas", para que o homem moderno pudesse 

admirá-la e reverenciá-la. Esses lugares paradisíacos serviriam também como locais selvagens, 

onde o homem pudesse refazer as energias gastas na vida estressante das cidades e no trabalho 

monótono e alienante (Diegues, 1997: 86). 

Kemf (1993) colocou que Yellowstone não foi criado em uma região vazia, seu 

território era habitado por índios Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock, segundo a autora 

esses índios, descritos como "selvagens, demônios vermelhos, comedores de búfalos, de 

salmão e de tubérculos", não deixaram a área do parque espontaneamente, local esse de 

verdadeiro sítio arqueológico de sepulturas de mais de mil anos. 

Browm (1975), no seu clássico "Enterrem Meu Coração na Curva do Rio", denuncia a 

questão do descaso com os índios norte-americanos, colocando  que nos velhos tempos em 

que os ditos mocinhos dos filmes do Oeste Americano, "ninguém era mais bandido que o 

índio", tal gente pintada que berrava era um povo altivo, nobre, com uma cultura própria, que 

só entrava em guerra defendendo o direito de viver nas terras que sempre foram suas, contra 

eles entraram os maiores exércitos da época, armado com as últimas descobertas da tecnologia 

bélica para enfrentar mosquetes obsoletos e arcos e fechas, o que nos faz lembrar o trabalho de 

Priscila Siqueira (1984) em "Genocídio dos Caiçaras".   

Diegues (1997:89) critica o conceito de Wilderness, na medida em que este marca uma 

separação entre o ser humano com a natureza, e coloca que o modelo de Wilderness algumas 
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vezes discriminatório, não leva em consideração a importância das populações tradicionais na 

conservação da natureza. 

Para Diegues (1997:89) o modelo norte-americano de conservacionismo se espalhou 

rapidamente pelo mundo recriando a dicotomia entre povos e parques. Como essa ideologia se 

expandiu, sobretudo para os países do Terceiro Mundo, seu efeito foi devastador sobre as 

populações tradicionais de extrativistas, pescadores e índios. É fundamental enfatizar que a 

transposição do modelo Yellowstone, de parques sem moradores, proveniente de países 

industrializados e de clima temperado para países do Terceiro Mundo, cujas florestas 

remanescentes foram e continuam sendo, em grande parte, habitadas por populações 

tradicionais, está na base não só de conflitos graves, mas de uma visão inadequada de áreas 

protegidas. Essa visão importada, e inadequada às condições ecológico-sociais dos países do 

sul, constitui um elemento importante da chamada crise do conservacionismo no Terceiro 

Mundo. Para ele: "conservacionistas tradicionais" vêem o valor estético, biológico e 

ecológico, mas não necessariamente vêem as populações humanas. Muitas vezes, eles não 

conseguem ver os efeitos das ações humanas do passado ou do presente, nem diferenciar os 

diversos tipos de uso, ou reconhecer o valor econômico de um uso sustentado.   

As críticas mais recentes à inadequação do modelo de Yellowstone aos países do 

Terceiro Mundo que apresentam uma grande diversidade cultural sobretudo de populações 

tradicionais, provêm atualmente dos movimentos ecológicos que adotam um enfoque 

socioambientalista, próprio da ecologia social, socialista ou neomarxista. Essa nova 

modalidade de movimento ambientalista surgiu da associação entre movimentos sociais que 

lutam pelo direito de acesso à terra, aos recursos naturais. Sendo assim o problema nesses 

países está profundamente associada à crise do modelo de desenvolvimento, à miséria 

crescente e à degradação ambiental. Exemplos de ambientalismo social dos países do sul são 

os Movimentos dos Seringueiros, dos Povos da Floresta na Amazônia Brasileira, das 

populações afetadas pelas grandes barragens, em todo o Brasil; o Movimento Chipko e dos 

Pescadores Artesanais na Índia (Diegues 1997:89).    

Para Diegues (1997:91) na representação das áreas naturais protegidas existem 

simbologias que se confrontam. Segundo a simbologia dos que propõem áreas naturais 

protegidas desabitadas, a presença de qualquer tipo de habitantes é intrinsecamente negativa, 

levando à destruição do mundo natural. 
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Nas representações simbólicas das sociedades primitivas e tradicionais, no entanto, 

existe uma simbiose entre o homem e a natureza, que se manifesta tanto no campo das 

atividades do fazer, do conhecer e das técnicas patrimoniais quanto no campo simbólico. Essa 

simbiose é muito mais evidente nas sociedades indígenas brasileiras, por exemplo, em que o 

tempo para pescar, caçar e plantar é marcado por mitos ancestrais, pelo aparecimento de 

constelações estelares no céu, por proibições e interdições. Mas ela também aparece em 

culturas como a dos caiçaras e dos ribeirinhos amazonenses, de forma menos clara, talvez, 

mas nem por isso menos importante. Como são culturas decorrentes da mistura de elementos 

indígenas, negros e portugueses, os remanescentes das culturas mais antigas (indígenas e 

negras) são, numa maior proporção, responsáveis pelas porções míticas do pensamento caiçara 

e dos ribeirinhos amazônicos (Diegues,1997:92). 

Nesse contexto percebe-se que essas Populações Tradicionais por força da lei são 

excluídas. Para eles, é incompreensível que se permita a entrada de turistas, e se negue a 

permanência de moradores que vivem na área há muitas gerações e que, pelo seu modo de 

vida, são em grande parte responsáveis pela conservação dos rios, das florestas e das espécies 

vegetais e animais que nela vivem. Nessa linha de pensamento, o chamado turismo ecológico, 

realizado em parques e reservas, está também imbuído desse neomito de natureza intocada e 

selvagem. O turismo ecológico, ao contrário do turismo mais democrático, proposto pelos 

idealizadores dos Parques Nacionais norte-americanos, é, sem dúvida, ainda mais elitista, 

reservado a uns poucos privilegiados que podem pagar custosos pacotes de viagem às agências 

turísticas especializadas (Diegues, 1997:93). 

É de se observar que as restrições ao uso da terra em unidades de conservação impõem 

perdas de geração de receita, visto que atividades econômicas são restritas. 

Em estudo realizado pelo Nupaub/USP e publicado por (Viana et al.,1995) em 67 

(sessenta e sete) unidades de conservação nos estados do Paraná, de São Paulo, do Espírito 

Santo e do Rio de Janeiro, no domínio da Mata Atlântica, foi revelado que cerca de 39% das 

áreas naturais protegidas de "uso restrito" (aquelas em que não se permite a presença de 

moradores) apresentam moradores em seu interior. Cerca do 83% dos parques nacionais 

federais e cerca de 35% dos parques estaduais têm moradores em seu interior. A porcentagem 

de estações ecológicas com moradores também é alta (cerca de 60%). 
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Entre as áreas naturais protegidas habitadas que foram pesquisadas pelo Nupaub/USP, 

cerca de 73% têm em seu interior populações tradicionais (extrativistas, pescadores, índios, 

pequenos sitiantes) e não-tradicionais (veranistas, fazendeiros, comerciantes, empresários, 

servidores públicos). Por outro lado, cerca de 15% dessas áreas naturais protegidas são 

habitadas exclusivamente por moradores tradicionais. 

O mesmo estudo mostra que também em muitas dessas áreas, junto com populações 

tradicionais, vivem veranistas que compraram ou construíram casas de veraneio antes ou  

mesmo depois da criação das áreas naturais protegidas. A eles se junta um número ainda muito 

maior de turistas que passam dias ou temporadas em Campings, hotéis e casas de moradores. 

O estudo do Nupaub/USP assinala ainda que, em 83% das áreas naturais protegidas, existem 

conflitos entre os veranistas e a administração dessas áreas, sobretudo quando os veranistas 

tentam construir ou reformar suas casas. 

Segundo Benatti, (1996:32) as "definições atuais sobre Unidades de Conservação ainda 

são baseadas em princípios conservacionistas do início do século XX, com valores 

socioculturais amplamente distintos da presente realidade brasileira". Esta situação exige 

mudanças e adequações nas definições, de modo a fazer com que seus preceitos sejam 

aplicáveis a proteção de novos paradigmas. 

No processo de elaboração de normas legais, o legislador, em maior ou menor grau, 

deixa-se impregnar pelos valores vigentes naquele dado momento histórico. Logo, o espírito 

das leis espelha os valores socioculturais do momento de sua elaboração. A Constituição 

brasileira de 1988 afirma categoricamente que todos têm direito a um "meio ambiente 

ecologicamente equilibrado";  o artigo n.º 216, inciso I e II, afirma que "constituem patrimônio 

brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem tanto as formas de expressão como os modos de 

criar, fazer e viver".  

Ao analisarmos a questão ambiental na ótica constitucional, compreendemos que pelo 

menos três aspectos significativos merecem a proteção da Constituição brasileira: o natural, o 

artificial e o cultural. A defesa do meio ambiente é muito mais do que apenas a defesa da 

fauna, da flora e do meio físico; inclui também o ser humano através de suas atividades 

culturais e materiais. Portanto, o meio ambiente consiste da interação do conjunto de 
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elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida 

em todas as suas formas. Esta definição busca uma concepção unitária do meio ambiente, que  

compreende os recursos naturais e culturais. Deste modo, não seria demasiado lembrar que os 

princípios em vigor de criação das Unidades de Conservação, assim como os seus conceitos, 

são anteriores à Constituição atual. Os mesmos devem, portanto, serem revistos a fim  de que 

fiquem em sintonia com os mandamentos constitucionais. Caso contrário, estaríamos diante de 

uma inconstitucionalidade: de um lado, a Carta Magna que tutela os elementos naturais, 

artificiais e culturais e, de outro, a lei ordinária ambiental que desconsidera o aspecto cultural 

(Benatti, 1996:34). 

A Constituição de 1988 deu muita ênfase à cultura, no sentido mais abrangente deste 

termo, abarcando a noção de identidade e memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira. Tal noção é referida em vários artigos, dentre eles, o art.º 23, inciso III, 

art.º 24, inciso VII, art.º 30, inciso IX e, especificamente quanto à etnia, o art.º 231. A 

preocupação com a questão cultural é tão marcante que podemos sugerir a existência, dentro 

da Carta Magna, de uma constituição cultural ao lado da constituição política, econômica, 

social e ambiental. 

A criação de uma área protegida deve portanto levar em consideração todos esses 

aspectos. No entanto, a política desenvolvida até agora geralmente considera somente um ou 

alguns desses aspectos. Por exemplo, as Unidades de Conservação que possuem populações 

tradicionais poderiam fundamentar sua criação em pelo menos dois pontos que mereceriam 

proteção: o natural e o cultural. Porém, até o momento o natural, tem se sobreposto ao cultural. 

Há casos em que, em nome da defesa do aspecto natural, desarticulou-se o cultural, o exemplo 

que se pode dar foi  quando populações tradicionais foram retiradas violentamente de suas 

áreas para criação de reservas restritas e/ou Parques. 

Siqueira (1984) coloca que, a agressão contínua, sem obstáculos e sem punições, 

favorecida pela degradação dos costumes políticos que atingiu o Brasil nas últimas décadas  

apoiada no mito do "progresso econômico necessário" vem sacrificando grande parte da das 

comunidades tradicionais em favor do enriquecimento de alguns indivíduos. 

Essa política autoritária de criação de Unidades de Conservação em áreas de posse de 

populações tradicionais tem levado a uma colisão de direitos fundamentais garantidos 

constitucionalmente, especificamente a um direito cultural inserido no artigo 215 e um natural, 
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no artigo 225 da Constituição atual. Para ser mais claro, uma colisão de direitos fundamentais 

acontece quando o exercício de um direito fundamental por parte de seu titular colide com o 

exercício de um direito fundamental por parte de outro titular. Nesse ponto, não estamos 

perante o cruzamento ou acumulação de direitos, como na concorrência de direitos, mas 

perante um "choque", um autêntico "conflito de direitos". Trata-se, portanto, de um conflito 

entre direitos fundamentais e bens jurídicos das populações tradicionais, seu patrimônio 

cultural, com o direito de preservação de um bem ambiental, "o patrimônio natural". 

Se a Unidade de Conservação possui entre seus princípios a preocupação de proteger o 

ecossistema, preservar a biodiversidade e manter o equilíbrio das funções, por outro lado, as 

populações tradicionais representam etnias e grupos sociais que construíram sua 

territorialidade em um meio ambiente específico. Por isso, é um pressuposto constitucional 

levar em consideração a forma peculiar de posse da terra das populações, assim como sua 

forma especial de utilizar os recursos naturais, assegurando o seu modo de fazer e viver em 

comunidade e sua identidade cultural (Benatti,1996:35).       

Entretanto, é importante colocar que as populações tradicionais não tem poderes ou 

direitos que se sobrepõem aos de outros grupos sociais, sendo assim, há uma destinação e 

utilização de uma área que não pode entrar em contradição com a finalidade do ato que a 

criou, pois as Unidades de Conservação são classificadas como bens ambientais de interesse 

público devido ao próprio interesse ecológico e social que fundamentaram a sua criação. 

O objetivo de proteção de uma área deve-se às suas características ambientais e 

culturais e não apenas a existência de populações tradicionais, pois se estaria dando um 

tratamento desigual perante os demais cidadãos brasileiros (Benatti, op.cit.). 

Inconstitucional seria a concessão, não a doação ou venda de uma área pública para as 

populações tradicionais, esse  é o sucedâneo jurídico da dispensa da concorrência pública 

prevista no Decreto-Lei n.º 2.300/87. 

Segundo Benatti (op.cit.), a única forma de regularizar a situação das Populações 

Tradicionais seria por meio de Contrato de Concessão de Uso ou em outras palavras "Termo 

de Permissão de Uso", que deve incluir também um plano para utilização da área, cabendo ao 

órgão gestor supervisionar e acompanhar o cumprimento das condições estipuladas no 

Contrato de Concessão de Uso, e no Plano de Utilização. 
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No momento em que o Poder Público reconhece o direito das populações tradicionais à 

sua terra, dentro de uma área protegida, está afirmando também que aquele grupo social tem 

uma finalidade de relevante interesse público a cumprir, fim este que estará inscrito no ato de 

criação da unidade, e nos contratos que se estabelecerão entre o órgão público e a população 

beneficiada, onde constarão as formas de uso e manejo dos recursos naturais os quais não 

poderão contrariar os objetivos do ato que criou a área ambiental (Benatti, op.cit)     

O respeito à identidade, cultura e interesses das Comunidades Tradicionais e grupos 

sociais é colocado hoje como um dos "Princípios Fundamentais do Direito Ambiental".  

Não seria demasiado lembrar que os princípios em vigor de criação das Unidades de 

Conservação, assim como os seus conceitos, são anteriores à Constituição atual, entretanto, o 

SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho 

de 2000, contempla de alguma forma os interesses de Comunidades Tradicionais como é o 

caso da Ilha Grande. No artigo 3º de seu texto o SNUC é constituído pelo conjunto das 

Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta 

Lei, e tem os seguintes objetivos: Artigo 4º, inciso XIII -  "proteger os recursos naturais 

necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu 

conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente". Apresenta ainda no 

artigo seguinte que o SNUC será regido por diretrizes que:  

Incisos: 

 III   -   assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação 

e gestão das Unidades de Conservação; 

IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no 

desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais; 

X     -    garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de 

recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação meios de subsistência 

alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos.   
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7.1- A ILHA GRANDE APRESENTA-SE, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO,  DA  

SEGUINTE  FORMA: 

 

Fig. 12 – Mapa do IEF de demarcação da unidade do Parque 

 

 

- Parque Estadual da Ilha Grande (Decreto Estadual n.º 16.067 de 04/06/73 

(demarcação) – Decreto Lei n.º 15.273 de 28/06/71 (criação do Parque) – Decreto 

Estadual n.º 2.061 de 25/08/78 (implantação) – Decreto Estadual n.º 2.062 de 

25/08/78, com subordinação administrativa do IEF, área de ocupação 5.600ha ; 

 

- Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (Decreto Estadual n.º 4.972 de 

02/12/81 (criação da reserva) – Decreto Estadual n.º 5.444 de 07/04/82, com 

subordinação administrativa da FEEMA, área de ocupação 3.600ha; 
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- Área de Proteção Ambiental dos Tamoios - Decreto n.º 9452 de 05/12/86, institui a 

preservação de 20.000ha, sob subordinação administrativa da FEEMA; 

 

- Parque Estadual Marinho do Aventureiro- Decreto n.º 15.983 de 27/11/90, sob 

subordinação administrativa da FEEMA. 

  

- Reserva Biológica da Ilha Grande - Decreto n.º 9728 de 06/03/87. Sua utilidade é 

discutível, pois não só se superpõe a outras unidades de conservação, como 

também contraria a lei federal n.º 5.197, que não permite nenhum tipo de uso em 

reservas biológicas. Desde que foi instituída a APA de Tamoios, os órgãos 

ambientais passaram a ignorar sua existência. 

 

- Tombamento do Monumento Natural Denominado Ilha Grande - Ato E 05/0170 de 

14/02/87, do INEPAC e Resolução 29 de 14/10/87. Área de abrangências - toda a 

Ilha; 

 

- Área de Preservação Permanente - Decreto n.º 2.062 de 25/08/78 , que institui a 

preservação de toda a vegetação acima da cota 200m.; 

 

- Área de Preservação Permanente Municipal/ Plano Diretor Municipal- Lei 

municipal 162/ L.O  de 12/12/91, que protege todo o território da Ilha acima da 

cota 60m. 

 

O Plano Diretor da Área de Proteção Ambiental  (APA) da Ilha Grande foi  aprovado 

em 1993 pela Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, pelas 

mãos do então Deputado Aloísio de Oliveira (PDT/RJ). 

O Plano Diretor do Município de Angra dos Reis, elaborado em 1991, tem como 

objetivo controlar a construção civil, limitando o número de pavimentos dos imóveis bem 

como a cota para construção, o que nem sempre é respeitado. 
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Capítulo VIII -  IMPACTOS CULTURAIS 
 
 
 

Os fatores que originaram a cultura de um povo constituem "de seu posicionamento 

geográfico, de seu lugar na história, da época e das condições do encontro com outras culturas, 

e das organizações culturais previamente existentes. O homem é seu criador e transmissor 

formal ou informal, considerando-se sua posição na comunidade e o contexto da 

mesma"(Lugo,1991). 

Segundo Ruschmann (1999:50) "é impossível desconsiderar a cultura como uma das 

mais importantes motivações das viagens turísticas". Entretanto, o desejo de conhecer os 

modos de vida de outros povos nem sempre vem acompanhado do devido respeito, da devida 

consciência do valor e do legítimo interesse por parte dos visitantes. 

Singer (1968:52) conceitua a cultura de um povo como "os padrões explícitos do 

comportamento, adquiridos ou transmitidos por símbolos, que constituem o patrimônio de 

grupos humanos, inclusive sua materialização em artefatos. O aspecto mais importante de uma 

cultura reside nas idéias tradicionais, de origem e seleção histórica, e, principalmente, no seu 

significado..." 

Diante das mais diferentes culturas existentes no mundo, estas passam a constituir um 

elemento de atratividade das nações e, também, de regiões específicas dentro de um mesmo 

país. Para Ruschmann (1999:51) os principais elementos culturais que motivaram os turistas a 

visitar determinadas são os: artesanatos, idioma, tradições, gastronomia, artes (cênicas e 

plásticas), música (erudita e popular), a história regional, inclusive as relíquias; os tipos de 

trabalho e as técnicas utilizadas, arquitetura (antiga ou moderna), as manifestações religiosas, 

sistemas educacionais, vestuário, atividade de lazer. Acrescenta que o artesanato, a 
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gastronomia, as tradições, a história, a arquitetura e as atividades de lazer têm uma força de 

atração maior do que os outros para os turistas. 

Segundo Ruschmann (1999:51), desconhecem-se pesquisas realizadas no Brasil sobre 

esse assunto, porém as características culturais do país todo e as manifestações regionais 

levam a crer que os turistas estrangeiros buscam, além das características naturais, as 

singularidades da cultura brasileira. As manifestações diferenciadas das diversas regiões do 

território brasileiro, originadas pelas várias etnias dos imigrantes que vieram depois dos 

colonizadores portugueses e dos escravos africanos, constituem um forte motivo para o 

turismo interno, pois " o Brasil passa a ser uma atração turística para os próprios brasileiros". 

Na Europa, o estudo dos ambientes insulares tem-se aprofundado ultimamente pela 

redescoberta dos ilhéus por si próprios, com a afirmação de sua identidade cultural. Essa 

afirmação ou reconstrução de sua identidade mediante a valorização de seu estilo de vida e do 

seu território parece estar associada à reação dos moradores das Ilhas contra a verdadeira 

invasão turística que tem levado a perda crescente do acesso à terra, comprada pelos 

veranistas. Essa tomada de consciência de um modo de vida particular, diferente das 

populações continentais, está associada a um conjunto de representações e imagens que os 

ilhéus formaram a respeito de seu espaço geográfico-cultural, oriundas de sua insularidade. A 

esses processos, marcados pela presença de mitos, os geógrafos e antropólogos franceses dão 

o nome de ilheidade (ileité), distinta do conceito de insularidade que caracteriza os processos 

relacionados com a distância e o isolamento geográfico e social (Diegues, 1998:14). 

 Ruschmann (1999:51) acrescenta que as conseqüências do turismo sobre a cultura das 

regiões visitadas têm sido alvo de muitos estudos realizados no exterior, e suas conclusões 

demonstram que esses estudos se apresentam favoráveis para umas e desfavoráveis para 

outras. Os impactos desfavoráveis apresentam-se com maior intensidade nos locais onde o 

fluxo de turistas é muito grande (turismo de massa) e os estudiosos alertam para os riscos do 

comprometimento da autenticidade e da espontaneidade das manifestações culturais. Por outro 

lado, aqueles que reconhecem o turismo como um "revelador de cultura" responsabilizam a 

atividade pelo "sadio renascer" de aspectos que estavam em extinção. 
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- Impactos culturais favoráveis: 

 

• Valorização do artesanato- Ruschmann (1999:51) acrescenta que o artesanato poderá 

provocar maior interesse aos turistas para visitar a Ilha. Existe na cultura caiçara alguns 

artefatos que caracteriza o Brasil no exterior. 

• Valorização da herança cultural- Ruschmann (1999:51) coloca que o turismo pode colaborar 

favoravelmente as manifestações culturais e revela que o interesse dos turistas muitas vezes 

auxilia o nativo a apreciar sua própria cultura e proporcionar novas dimensões à sua busca da 

identidade nacional comprometida. Valorizar as artes, o artesanato, a música, a gastronomia e 

as cerimônias religiosas, fotografadas e filmadas pelos turistas, são motivo de orgulho para 

muitos nativos de ilhas. 

No Brasil, destaca-se a importância turística das festas religiosas do Círio de Nazaré, 

no Pará, e a encenação da paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, Pernambuco. 

•  Orgulho étnico- Ruschmann (1999:52) coloca que nas Ilhas Seychelles, no Oceano Índico, 

um estudo revelou que o turismo estimulou o orgulho étnico entre os nativos. O idioma crioulo 

voltou a ser falado normalmente, deixando de caracterizar um sinal de ignorância, 

inferioridade ou uma condição social mais baixa entre a população. As canções e músicas 

folclóricas crioulas passaram a ser executadas por artistas locais e a emissora de rádio passou a 

dedicar-lhes maiores espaços, que antes eram ocupados por interpretações em inglês e francês. 

Entre nós, ressalta-se o renascimento do orgulho étnico dos alemães nascidos no Sul do país 

que, diante da valorização turística dos hábitos, dos costumes e da arquitetura germânicos, 

comemoram atualmente a Oktoberfest (uma festa que além da intensa participação da 

população local, atrai cerca de 1 milhão de turistas a cada ano para a cidade de Blumenau, em 

Santa Catarina). 

• Valorização e preservação do patrimônio histórico- Os monumentos e prédios com valor 

histórico, diante do seu potencial de atratividade, passam a receber as atenções dos governos e 

até de instituições privadas, que os restauram e conservam. A cidade de Ouro Preto, em Minas 

Gerais, após o reconhecimento turístico de seu valor cultural, foi preservada e reconhecida 

pela Unesco como "Patrimônio da Humanidade", assim como o Pelourinho, na Bahia, e a 

cidade de Olinda, em Pernambuco, que constituem exemplos desse aspecto em nosso país.       
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Os impactos culturais desfavoráveis, entendemos que é exatamente o contrário daquilo que 

aqui foi apresentado, levando-se até a entender como uma prostituição da própria cultura, 

como é o caso de cerimônias tradicionais, rituais, festas ou cultos religiosos precedidos de 

danças e músicas apresentados fora da sua época como show especialmente preparado para 

atender à curiosidade e ao interesse dos visitantes em espetáculo pré-arranjados e realizados 

em algumas ocasiões em lugares fechados sem a participação de comunidades tradicionais. 

Outro sério aspecto negativo está na destruição do patrimônio histórico, muitas vezes 

ocasionado pelo turismo de massa. 
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Capítulo IX - O PLANEJAMENTO DO TURISMO NA ÓTICA DO 
DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
 Para Ruschmann (1999:52) o planejamento é uma atividade que envolve a intenção de 

estabelecer condições favoráveis para alcançar objetivos propostos. Ele tem por objetivo o 

aprovisionamento de facilidades e serviços para que uma comunidade atenda seus desejos e 

necessidades ou, então, o "desenvolvimento de estratégias que permitam a uma organização 

comercial visualizar oportunidades de lucro em determinados segmentos de mercado". Em 

ambos os casos, a bibliografia é bastante ampla, apesar de poucas obras se referirem 

especificamente ao planejamento do turismo e, quando o fazem, abordarem-no de forma 

assistemática e fragmentada. Geralmente, isso se dá pelo fato de que as técnicas e as estruturas 

do planejamento, tanto no setor público como nas organizações privadas, são difíceis de 

abordar em conjunto, pois, na comparação dos dois tipos, percebem-se os diferentes objetivos 

de cada um. 

Segundo Ruschmann (op.cit.), genericamente os objetivos do planejamento conduzem 

a mudanças estruturais de realidades existentes, visando, geralmente, ao crescimento 

econômico acelerado. Os objetivos básicos indicam "aonde" se quer chegar e são expressos 

em termos qualitativos. No planejamento econômico, e muitas vezes no turístico, os planos 

sofrem grande influência política. Os objetivos do planejamento turístico podem envolver 

localidades, regiões, países e até continentes, e envolvem tanto órgãos públicos e empresas 

privadas desse ramo de atividade, como também fatores influenciadores em todos os níveis. 

Resumidamente, esses objetivos são os seguintes: 

- Definir políticas e processos de implementação de equipamentos e atividades, e seus 

respectivos prazos; 
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-  Coordenar e controlar o desenvolvimento espontâneo; 

- Promover os incentivos necessários para estimular a implantação de equipamentos e serviços 

turísticos, tanto para empresas públicas como privadas; 

- Maximizar os benefícios socioeconômicos e minimizar os custos (tanto os investimentos 

como os de operação), visando ao bem-estar da comunidade receptora e à rentabilidade dos 

empreendimentos do setor; 

- Garantir que os espaços necessários ao desenvolvimento turístico não sejam utilizados para 

outras atividades econômicas; 

- Evitar deficiências ou congestionamento oneroso (por exemplo: um resort torna-se quase 

inacessível por causa da ausência de um aeroporto) por meio de uma determinação cuidadosa 

das fases do desenvolvimento; 

- Minimizar a degradação dos locais e recursos sobre os quais o turismo se estrutura, e 

proteger aqueles que são únicos; 

- Cientificar a autoridade política responsável pela sua implantação de todas as implicações do 

planejamento; 

- Capacitar os vários serviços públicos para a atividade turística, a fim de que se organizem e 

correspondam favoravelmente quando solicitados; 

- Garantir a introdução e o cumprimento dos padrões reguladores exigidos da iniciativas 

privada; 

- Garantir que a imagem da destinação se relacione com a proteção ambiental e a qualidade 

dos serviços prestados; 

- Atrair financiamentos nacionais ou internacionais e assistência técnica para o 

desenvolvimento do turismo e a preservação ambiental; e 

- Coordenar o turismo com outras atividades econômicas, integrando seu desenvolvimento aos 

planos econômicos e físicos do país. 

Ruschmann (1999:53) acrescenta a necessidade de planejamento e desenvolvimento do 

turismo nas seguintes situações: 

- Nos locais em que as empresas turísticas estão se estabelecendo com sucesso, afim de 

assegurar um controle eficaz do desenvolvimento, no qual se incluem as medidas de proteção 

do meio ambiente; 
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- Nos locais em que o crescimento acelerado da demanda, originado no turismo de massa e 

nos "pacotes" organizados por operadores turísticos, gerou modificações rápidas nas 

circunstâncias econômicas e sociais, visando ao monitoramento contínuo do acesso de 

pessoas;  

- Nos locais onde o turismo não se desenvolveu satisfatoriamente, apesar de se apresentarem 

recursos consideráveis. Nesses casos, os estudos determinarão: a viabilidade de implantação 

de outros tipos de turismo e de incentivos aos empresários na implantação dos equipamentos 

correspondentes; a relação das vantagens entre o tipo de turismo do local e a concorrência de 

outros setores econômicos (custo-benefício e custo-oportunidade); e 

- Nos locais onde o desenvolvimento do turismo concorre para a degradação ou a erosão de 

sítios ou recursos únicos, apesar dos consideráveis benefícios socioeconômicos auferidos pela 

população receptora. Nesse caso, a decisão, além daquela resultante ser tomada considerando-

se critérios políticos. 

Planejar e desenvolver os espaços e as atividades que atendam aos anseios das 

populações locais e dos turistas constitui a meta dos poderes públicos que, para implantá-los, 

vêem-se diante de dois objetivos conflitantes: o primeiro, que é o de prover oportunidade e 

acesso às experiências recreacionais ao maior número de pessoas possível, contrapõe-se ao 

segundo, de proteger e evitar a descaracterização dos locais privilegiados pela natureza e do 

patrimônio das comunidades. 

Nesse momento é importante ressaltar que a Ilha Grande/ RJ encontra-se "cercada pela 

legislação por todos os seus lados", nessa ótica não se deveria permitir moradia ou populações 

em seu entorno e/ou até mesmo visitação, ou ainda que autorizada, poderia o poder público 

cobrar taxas para a mesma.         

A UNCED/92 que aconteceu no Rio de Janeiro, significou uma evolução de grande 

importância do pensamento internacional para os desafios do Terceiro Milênio.  A situação em 

que se encontram os sistemas naturais que sustentam a vida no planeta justificou a convocação 

da conferência e permitiu constatar que a crise ambiental e global tem suas causas e 

implicações que revelam dimensões políticas, econômicas, institucionais, sociais e culturais. 

Antes mesmo da Rio-92, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, presidida pela Primeira Ministra da Noruega Gro Brundtland, e cujo 

informe foi publicado em 1987, colocava que as possibilidades de materialização de 
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desenvolvimento sustentável se encontram diretamente relacionadas com a superação da 

pobreza, com a satisfação das necessidades básicas de alimentação, saúde e habitação, com 

uma nova matriz energética que privilegie fontes renováveis de energia e com processo de 

inovação tecnológica cujo benefícios sejam compartilhados por países ricos e pobres. 

A evolução da agenda global sobre os problemas do meio ambiente parece de fato 

afiançar a legitimidade das propostas de desenvolvimento sustentável.  Se Estocolmo-72 

buscava encontrar soluções técnicas para os problemas de contaminação, a Rio-92 teve como 

objetivo examinar estratégias de desenvolvimento através de acordos específicos e 

compromissos dos governos e das organizações intergovernamentais, com identificação de 

prazos e recursos financeiros para implementar estratégias.  A própria Resolução 44/228, que 

convocou a conferência, afirma com clareza que a pobreza e degradação ambiental encontram-

se intimamente relacionadas, e que a proteção do meio ambiente não pode ser isolada desse 

contexto.  Afirma ainda que, a maioria dos problemas de contaminação são provocados pelas 

atividades produtivas dos países desenvolvidos, cabendo a estes a responsabilidade principal 

em combatê-la, e que o desenvolvimento sustentável requer mudanças nos padrões de 

produção e de consumo, particularmente nos países industrializados. 

O tema Desenvolvimento Sustentável tem servido para agrupar diferentes interesses e 

múltiplas recomposições sob uma mesma denominação, amparam-se diferentes conceitos e 

práticas. 

 A Sustentabilidade já adquiriu diversas definições, tais como “a manutenção no tempo 

de um estoque constante de capital natural” ou a “capacidade de um sistema produtivo de 

manter sua produtividade apesar das flutuações dos fatores externos”. Uma terceira definição, 

constante do relatório “Nosso Futuro Comum (CMMAD,1988) tornou-se provavelmente, a 

mais conhecida: “O desenvolvimento sustentável é aquele que responde às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder às suas 

necessidades. 

 Para prevenir os impactos ambientais do turismo, a degradação dos recursos e a 

restrição do seu ciclo de vida, é preciso concentrar os esforços em um desenvolvimento 

sustentável não apenas do patrimônio natural, mas também dos produtos que se estruturam 

sobre todos os atrativos e equipamentos turísticos. 
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 Os conceitos de desenvolvimento sustentável e de turismo sustentável estão 

intimamente ligados à sustentabilidade do meio ambiente, principalmente nos países menos 

desenvolvidos. Isso porque o desenvolvimento e o desenvolvimento do turismo em particular 

dependem da preservação da viabilidade de seus recursos de base. Encontrar o equilíbrio entre 

os interesses econômicos que o turismo estimula e um desenvolvimento da atividade que 

preserve o meio ambiente não é tarefa fácil, principalmente porque seu controle depende de 

critérios e valores subjetivos e de uma política ambiental e turística adequada, que ainda não 

se encontrou no Brasil e em vários outros países (Ruschmann, 1992:44). 

 Ruschmann (1999:110) coloca ainda que mundialmente o desenvolvimento turístico 

apresenta uma série de desafios que põem à prova a capacidade de adaptação de empresários e 

o controle estatal da atividade. Dentre outros, destacam-se: 

a) mais destinações competindo entre si pelos mercados domésticos e internacionais; 

b) movimento preservacionistas do meio ambiente, que passam a exercer forte 

influência nos projetos turísticos públicos ou privados; 

c) países em desenvolvimento que necessitam urgentemente de incentivos 

econômicos, a fim de melhorar a qualidade de vida de suas populações; 

d) muitas destinações turísticas que atingiram o ponto de dependência total do 

turismo e, para viabilizarem-se economicamente, necessitam de grande número de 

turistas (turismo de massa);  e 

e) problemas resultantes do crescimento descontrolado, que exigem soluções urgentes 

e tornam imprescindível o empreendimento de ações sistemáticas e coordenadas 

em todos os níveis, a fim de garantir ao turismo um desenvolvimento qualitativo, 

que preserve a atratividade das destinações. 

O turismo de massa, caracterizado pelo grande volume de pessoas que viajam em 

grupos ou individualmente para os mesmos lugares, geralmente nas mesmas épocas do ano, 

vem sendo considerado o maior agressor dos espaços, agredindo paisagens e destruindo 

ecossistemas. Além disso, a falta de "cultura turística" dos visitantes faz com que se 

comportem de forma alienada em relação ao meio que visitam, acreditam que não têm 

nenhuma responsabilidade na preservação da natureza e na originalidade das destinações. 

Entendem que seu tempo livre é sagrado, que têm direito ao uso daquilo pelo qual pagaram e 
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que, além disso, permanecem pouco tempo, tempo insuficiente, no seu entender, para agredir o 

meio natural (Ruschmann, 1999:110). 

O desenvolvimento sustentável do turismo deve considerar a "gestão de todos os 

ambientes, os recursos e as comunidades receptoras, de modo a atender às necessidades 

econômicas, sociais, vivenciais e estéticas, enquanto a integridade cultural, os processos 

ecológicos essenciais e a diversidade biológica dos meios humano e ambiental são mantidos 

através dos tempos (Globe`90, 1990). 

Esse enfoque, assim como a definição da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD, 1998), abrange a contribuição integrada da economia, da 

sociedade e do meio ambiente para o bem-estar futuro da humanidade. Além disso, tem 

contribuído para reunir ambientalistas, conservacionistas e agentes do desenvolvimento para 

discussões e deliberações sobre projetos antes da sua implantação. Se tal postura não ocorrer, 

o desenvolvimento do turismo pode causar perdas irreparáveis para as populações receptoras e 

para os ambientes físicos e culturais. O planejamento do turismo sustentável surge, assim, 

como a forma de evitar a ocorrência de danos irreversíveis nos meios turísticos, para 

minimizar os custos sociais que afetam os moradores das localidades e para otimizar os 

benefícios do desenvolvimento turístico (Ruschmann,1999:111). 

Para Ruschmann (1999:111), o meio ambiente é a base econômica da atividade 

turística e apresenta oportunidades e limitações. O caráter finito da qualidade dos recursos em 

ambientes naturais e os custos e benefícios do desenvolvimento turístico para as populações e 

seu meio trazem à tona uma série de conflitos que necessitam ser resolvidos. Um dos mais 

marcantes ocorre como conseqüência dos efeitos econômicos da atividade, em que os 

interesses individuais de curto prazo dos empresários se chocam com os de longo prazo dos 

poderes públicos. 

A perpetuação da atratividade dos recursos turísticos é, portanto, a base do 

Desenvolvimento Sustentável do turismo. Este conduz a uma série de novos conceitos, todos 

constituindo uma reação aos excessos do turismo descontrolado: o "turismo brando"(soft 

tourism), o "turismo suave"(sanfler tourism), o "turismo qualitativo"(quality tourism), 

"alternativo", "responsável" etc. Todos eles aceitam tanto a limitação quantitativa quanto a 

limitação qualitativa dos níveis de desenvolvimento da atividade (Ruschmann, 1999: 111). 
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Para Ruschmann (op.cit.), tanto a teoria como a prática da determinação da capacidade 

de carga, das técnicas de zoneamento de ambientes frágeis e dos meios de proteção de culturas 

vulneráveis estão se tornando uma constante nos novos desenvolvimentos turísticos, e também 

na recuperação daqueles já instalados. Em um nível micro, os avanços têm sido mais sensíveis 

e já se implantam projetos alternativos; a noção de Sustentabilidade do fenômeno tem sido 

cada vez mais compreendida e aplicada. O grande teste, porém, encontra-se no campo do 

turismo de massa e na compreensão e na aceitação de que, comercialmente, os altos custos da 

implantação do turismo sustentável têm lucratividade reduzida, porém contínua, por período 

de tempo muito mais longos. Quando a filosofia de "enriquecer rapidamente" der lugar de 

cuidar dos produtos e dos recursos para proporcionarem lucros menores, porém contínuos, o 

problema do impacto ambiental dará lugar a uma era de turismo responsável.  

Preocupados com a problemática do relacionamento do turismo com o meio ambiente, 

os membros da AIEST (Association Internationale d` Experts Scientifique du Tourisme), em 

seu congresso anual (Congrès de L`Aiest, 1991), debateram o tema "Turismo Qualitativo", 

com uma concepção para o desenvolvimento sustentado da atividade, harmonizando seus 

aspectos econômicos, sociais e ecológicos. Na ocasião, ressaltou-se que, atualmente, já se 

entende o turismo como um fenômeno que apresenta muitas vantagens, mas também sérios 

riscos, e que a sistematização dos estudos impõe um entendimento multidisciplinar da 

atividade. Apontaram-se quatro características específicas para o desenvolvimento sustentado 

do turismo, das quais as três primeiras se relacionam com a oferta e a quarta com o 

comportamento dos turistas (Seaton, 1991:712): 

• Respeito ao meio ambiente natural: o turismo não pode colocar em risco ou agredir 

irreversivelmente as regiões nas quais se desenvolve; 

• Harmonia entre a cultura e os espaços sociais da comunidade receptora: sem agredi-la ou 

transformá-la; 

• Distribuição eqüitativa dos benefícios do turismo entre a comunidade receptora, os turistas e 

os empresários do setor; e 

• Um turista mais responsável e atencioso, receptivo às questões da conservação ambiental, 

sensível às interações com as comunidades receptoras, educado para ser menos consumista e 

adotar uma postura orientada para o entendimento e a compreensão dos povos e locais 

visitados. 
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 Numa análise preliminar, essas características parecem utópicas e voltadas para uma 

situação ideal, impossível de ser atingida, considerando-se como parâmetro a evolução dos 

fluxos turísticos da atualidade, o comportamento dos turistas nas destinações e a construção 

descontrolada de equipamentos receptivos. É indiscutível, porém, que as características 

descritas relacionam-se a um turismo de pequena escala, realizado individualmente e, 

consequentemente, de custos elevados, contrastando acentuadamente com o turismo de massa, 

mais barato e que caracteriza os fluxos na maioria das destinações (Ruschmann,1999:113).   

 Para viabilizá-lo financeiramente, uma vez que as vantagens socioculturais e 

ambientais são evidentes, recomenda-se evitar a concentração de atrações em uma só 

destinação, dispersando-as pela região ou pelo país, evitando assim o excesso de visitantes no 

mesmo lugar e ao mesmo tempo. Nos países industrializados, a viabilidade desse tipo de 

turismo é questionada, para Wheller (1991), ela é simplesmente uma panacéia, pois o grande 

número de pessoas que viaja anualmente (ou várias vezes por ano) em férias é absolutamente 

incontrolável. Para esse autor, as viagens turísticas já se incorporaram ao estilo de vida das 

famílias dos países desenvolvidos e as pessoas continuarão a viajar e, se possível, aumentar o 

número de suas viagens, a fim de recompor-se psicofisicamente da rotina e das tarefas do dia-

a-dia. Nesse contexto, a preservação ambiental situa-se como um ideal, uma situação 

desejável, desde que não atrapalhe os interesses dos viajantes e dos empresários do turismo. 

 Wheller (op.cit.), decepcionou-se ao constatar que as formas alternativas de turismo 

são propostas para conter os impactos negativos e estão na moda na teoria, mas não na prática. 

Diante disso, acredita-se que a educação para o turismo voltado para a "arte de viajar" deve 

tornar-se uma "técnica cultural", e seus conhecimentos deverão ser obrigatórios para os 

turistas. O turista deverá aprender a ser hóspede e a respeitar os povos e as localidades que 

visita. O turismo está num ponto da sua história no qual é tempo de refletir sobre as 

conseqüências desse alto nível de proteção ambiental, sobre o futuro da atividade no mundo. 

 Para Hudman (1991:19), o turismo sustentável situa-se, nesse contexto, como a base 

para a proteção da atratividade das destinações pela preservação do meio ambiente. Assim, se 

empreendido, tanto pelos órgãos governamentais como pelas empresas privadas, o seu 

desenvolvimento ampliará o ciclo de vida das destinações e dos equipamentos turísticos. Os 

esforços na preservação da qualidade do meio ambiente manterão a atratividade das 
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destinações em alta durante um período maior, ampliando a lucratividade dos 

empreendimentos. 

 Segundo Ruschmann (1999:114), o alto custo de projetos turísticos que envolvem a 

proteção ambiental, reservando áreas sem ocupação e limitando as áreas construídas a estilos 

integrados à natureza, eleva os níveis dos preços cobrados dos consumidores e restringe sua 

ocupação a segmentos específicos, caracterizados por um poder aquisitivo elevado. 

 O turismo de massa tem de toda e qualquer forma contribuído acentuadamente para a 

destruição, às vezes irreversível, do meio ambiente. A causa maior desse mal, além da 

ausência da preocupação com a preservação dos locais visitados, reside no número excessivo 

de pessoas que constituem os grupos turísticos. A limitação do número de visitantes gerará 

uma demanda reprimida, que, nos países industrializados, já tem as viagens de férias como um 

direito adquirido e uma necessidade difícil de substituir por outras atividades de lazer. 

 Ruschmann (1999:114) coloca que uma das soluções propostas para esse caso se 

relaciona com a melhoria da qualidade de vida nos grandes centros urbanos e do ambiente de 

trabalho, para que a necessidade de evasão do cotidiano não seja tão intensa, e para que os 

indivíduos permaneçam no seu meio durante parte do seu tempo de lazer. Assim, os meios 

naturais visitados de forma seletiva manterão seus limites de capacidade e, além de fornecer 

serviços e um produto de qualidade, preservarão sua atratividade para as gerações futuras. 

 O desenvolvimento sustentável representa um novo direcionamento da atividade e, 

conseqüentemente, um grande desafio para os órgãos responsáveis pela preservação ambiental 

e pelo turismo nos países com recursos naturais consideráveis. A sua ênfase tem sido maior 

nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nestes últimos, a atividade turística é 

intensa, e normalmente eles têm sua economia totalmente dependente do fluxo de turistas. 

Como o Brasil ainda não se tornou uma destinação turística internacional significativa, apesar 

dos recursos naturais que possui, o desenvolvimento sustentado do turismo pode ocorrer  sem 

grandes reações dos empresários nacionais e dos grupos multinacionais envolvidos na sua 

comercialização. Além disso, a preservação ambiental e as medidas implantadas pelo setor 

poderão tornar-se uma força para o marketing, demonstrando, no exterior, a preocupação do 

país com o bem-estar do turista, aliada à preservação dos recursos naturais e culturais. 

Estratégia semelhante poderá ser empreendida no mercado nacional (Ruschmann, 1999:115). 
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 O Desenvolvimento Sustentável das atrações turísticas deverá ocorrer em etapas e, por 

causa de sua diversidade, em áreas distintas e, portanto, de extensão territorial menor; 

permitirá a sua implantação de forma gradual, favorecendo o acompanhamento e controle da 

sua evolução. Para os especialistas no assunto, a justificativa de que é preciso desenvolver o 

turismo internacional e doméstico no Brasil, a fim de atrair divisas estrangeiras, diminuir as 

diferenças regionais e ampliar a oferta de emprego, a qualquer custo, já não constitui um 

argumento aceitável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo X – ESTRATÉGIAS DE CAMPO E OS PROBLEMAS DA 
OBSERVAÇÃO EMPÍRICA 
 

Os padrões que norteiam uma pesquisa são extremamente específicos dela e dos que se 

envolvem na sua realização, o que lhe confere o caráter de origem e criação de conhecimento. 

Estes padrões não constituem apenas resultados de decisões teóricas prévias ou critérios 

metodológicos definidos, mas brotam e se modificam nas diversas fases do trabalho, em 

função das vivências, experiências e estímulos que elas propiciam logo, tais padrões 

constituem, eles próprios, elementos a serem criticados e investigados porque se fundamentam 

em decisões inerentes ao processo criativo do trabalho (Ferreira, 1979:14). 

Os padrões em que esta pesquisa se insere estão em:  

1) uma abordagem sobre a ótica sócio-ambiental na Ilha Grande/RJ visando a 

reconstrução da realidade observada e informada, no grau de detalhe em 

profundidade buscando respostas para os problemas apresentados; 

2) a descrição e análise das relações e estratégias que garantam a sobrevivência da 

Comunidade da Ilha Grande face o fato da mesma está inserida em uma Unidade 

de Conservação de Uso Restrito; 

3) o reconhecimento dos problemas do caiçara face as restrições impostas ao direito 

de propriedade. 

 Desde o momento em que surgiu a idéia de realizar esta pesquisa que conforme já 

colocado partiu da solicitação de alguns elementos que integram a Associação de Moradores 

da Vila do Abraão, percebeu-se da necessidade de maior aproximação da localidade para 

"melhor entendimento dos problemas que circundam a comunidade da Ilha Grande". 

É   importante lembrar que a pesquisa ocorreu não só por haver percebido a partir da 

desativação do "presídio" uma grande alteração no meio físico, mas também pelo fato de ter 
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notado nesses últimos anos uma grande transformação de hábitos e costumes de sua 

comunidade. 

 Este trabalho objetiva apresentar um "diagnóstico das transformações decorrentes da 

desativação do Presídio na Ilha.". Mostra que o turismo tem sido a única alternativa de renda 

para o nativo, tendo em vista a proibição de qualquer espécie de extrativismo. 

Está se teorizando e planejando um turismo na Ilha Grande sem a participação da 

comunidade local, isto é, o próprio sujeito dela.  Afinal aonde fica diante do exposto o nativo ? 

Remete-nos a pensar em linha geral o papel social das políticas públicas? Como planejar 

recuperando e/ou preservando uma das culturas mais ricas de nosso país sem conhecer os 

anseios do nativo, suas aspirações e visão-de-mundo? Para quem é o turismo na Ilha? Para o 

forasteiro ou para o caiçara? E o que esse turismo oferece? 

Os altos índices da criminalidade, marginalidade e violência somado ao descaso com o 

patrimônio ambiental tem levado o pesquisador a uma reflexão sobre o futuro da Ilha, vendo 

como ela se encontra hoje. 

Logo, a pesquisa se posicionou no sentido de conhecer a “forma de ser e pensar” da 

comunidade envolvida: o modo de como compreendem a realidade que os cercam e suas 

aspirações futuras..  

De início foi feito um levantamento bibliográfico específico sobre este estudo bem 

como visitas previamente agendadas junto a Prefeitura do Município de Angra dos Reis para 

melhor conhecer a região e levantar dados mais recentes sobre a unidade de pesquisa. 

Foi também realizado um levantamento dos dados secundários que constituiu em 

buscar informações sobre pessoas à entrevistar, localizar essas pessoas e instituições 

envolvidas com atividades turísticas. 

Os sujeitos da pesquisa, como não poderia deixar de ser,  são os próprios moradores da 

Ilha Grande. Alguns cuidados foram tomados na entrada em campo, tais como: O pesquisador 

atuou sem a participação de equipe com roteiro preparado previamente junto a orientadora da 

pesquisa. As entrevistas eram abertas, informais, semi-dirigidas e não dirigidas. O tema central 

mudava conforme a predisposição do sujeito em tratá-lo ou não. O contato com o campo era 

diário e permanente, evitando ausências que prejudicassem o desenvolvimento e as relações, 

sendo que o contato permanente só era estabelecido se, após uma fase de contatos iniciais, os 

sujeitos demonstrassem acessibilidade e confiança. 
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A pesquisa aconteceu na Vila do Abraão (Ilha Grande/RJ) em dois períodos. O 

primeiro de dezembro e janeiro de 2000, e o segundo nos meses de junho e julho do mesmo 

ano. 

Inicialmente foi realizada uma sondagem exploratória, com moradores e turistas na 

Ilha, na qual buscou-se trazer informações para a construção do objeto de estudo com 300 

(trezentos) questionários sendo aproveitados 230 (duzentos e trinta) deles, o objetivo estava 

em detectar o "perfil" do morador e do turista da localidade bem como seu interesse na 

"preservação e/ou resgate da Cultura local" como um bom atrativo para um turismo de 

qualidade. Essa abordagem quantitativa, conforme já colocada, foi também objeto de análise 

que serviu à Disciplina "Economia e Política dos Recursos Naturais" oferecida pelo Professor 

Dr. Peter H. May, PhD no Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e 

Sociedade - CPDA/UFRRJ (O resultado desta sondagem poderá ser analisado no apêndice 

deste trabalho).   

No período seguinte, foi realizada entrevista em profundidade, controlada em caderno 

de campo  com moradores mais antigos do Abraão seguindo o método da pesquisa qualitativa  

sendo utilizado de um pequeno gravador .  

As entrevistas no método qualitativo eram individualizadas, o que propiciou o 

levantamento de histórias de vida, idéias e opiniões sobre os  temas bem como aspirações e 

projetos de vida dos informantes. 

O envolvimento mais profundo com alguns informantes possibilitou o pesquisador a 

conhecer sua residência, suas famílias, vizinhos, o que enriqueceu o material coletado para 

complementação de algumas informações e checagem de alguns dados.     

Foram selecionados  08 (oito) representantes de diferentes situações sociais que aqui 

denominamos "Tradicionais Integrados". São nativos da Ilha, pessoas que nasceram, 

cresceram e residem no lugar mas que estudaram no litoral, entretanto conhecem muito bem 

os problemas da Ilha bem como os "Costumes e Tradições" de seu povo. Esses informantes 

são descendentes de estrangeiros casados com índias, e que na localidade são denominados 

"caiçaras". Os informantes que aqui apresentamos estão hoje completamente integrados ao 

atual "habitus" ou "estilo de vida moderno". Todas as pessoas entrevistadas hoje habitam na 

Vila do Abraão/ Ilha Grande - RJ. 
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Foi entrevistado 01(um) estrangeiro europeu, radicado na Ilha desde 1994 (pós - 

presídio), proprietário de uma pousada na Vila do Abraão, com o objetivo de captar a visão do 

imigrante. 

Foi entrevistado também um representante "caiçara tradicional" (nativo não integrado) 

da localidade, que tem sua tradicional atividade (a pesca e lavoura) "restrita pela legislação". 

Entretanto, resolvemos não expor neste trabalho nativos que desempenham atividades na 

clandestinidade, ou seja, burlando a legislação tendo o imenso respeito que temos sobre sua 

atividade e estratégia de sobrevivência.  

A pesquisa aconteceu em residências e praias. Para tal  foi também utilizado um  

pequeno barco motorizado como meio de transporte, uma vez que as praias são distanciadas 

uma das outras, e algumas delas se tem acesso somente com embarcação. Quanto à 

hospedagem para realização da pesquisa foi alugado um pequeno quarto na Vila do Abraão de 

forma à facilitar o trabalho. 

O pesquisador, uma vez freqüentador da ilha há alguns anos, possui uma relação não 

muito distante com aquela Comunidade, o que facilitou o trabalho da abordagem qualitativa 

que aconteceu na baixa temporada, época escolhida por ser menos tumultuada, quando o 

entrevistado pôde dispensar maior atenção. 

A abordagem qualitativa aqui apresentada busca uma reflexão sobre os problemas 

sócio-ambientais da Ilha e as perspectivas para sua resolução através de instrumentos 

proposto, assim como sugerir estratégias para conciliar interesses de grupos locais (Associação 

de Moradores e Ong`s) em torno dos dados obtidos. 

O objetivo principal dessa abordagem e resultado final desta pesquisa estará associada 

a melhoria das condições de vida do ilhéu vis-a-vis à conservação dos recursos naturais da Ilha 

e a Cultura local. 

Os depoimentos coletados consistem em representações sociais e percepções dos 

entrevistados, para a identificação dos distintos problemas (conflitos). Selecionou-se os pontos 

comuns detectados no discurso dos representantes de diferentes grupos de interesses, 

considerados como os mais relevantes na formulação das perguntas aos informantes. 

Estas representações e percepções são constituições do imaginário social do grupo, 

fazem parte do seu modo de pensar. São os valores e crenças tomados coletivamente.  
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As percepções, são portanto as formas como o grupo se apropria do seu mundo social 

apresentando características diferenciada de cada grupo e subgrupo local. 

Estas representações e percepções são constituições do imaginário social do grupo, 

fazem parte do seu modo de pensar. São os valores e crenças tomados coletivamente.  

As percepções, são portanto as formas como o grupo se apropria do seu mundo social 

apresentando características diferenciada de cada grupo e subgrupo local. 

         “A sociologia sempre deu grande importância às idéias (Weber), as representações 

(Durkheim   e Mauss) e ideologia (Marx) . Podemos dizer que a sociologia sempre deu grande 

atenção ao estudo dos imaginários sociais e que na obra de seus fundadores este tema ocupou 

lugar de importante destaque. 

          Para Durkheim e Mauss, as representações sociais constituem a essência da vida 

social:  expressam  formas de falar, agir e pensar. São sistemas de pensamento vivenciados 

coletivamente. Estas representações são exteriores às consciências individuais e distinguem-se 

dos fenômenos da natureza, porém são fenômenos socialmente interligados. Para os autores as 

relações sociais pressupõem representações que são simbolizadas e têm a função de se 

constituir como regulações da dos grupos” (Medeiros,1994:36). 

 “A sociedade é constituída de duas faces, aparentemente contraditórias, mas que em 

lugar de se excluírem, se constróem e se integram mutuamente. Assim, a estrutura da 

sociedade tem uma face  objetiva e outra subjetiva. As percepções sociais, que se articulam no 

eixo objetivo das relações entre indivíduo, a sociedade e a cultura. 

As representações sociais, que se articulam no eixo subjetivo das relações sociais, 

situam-se  no campo simbólico e expressam diferentes formas de perceber, de olhar, de 

descrever, de conceituar e valorar o mundo real.. Na complexidade da relação, objetivo versos 

subjetivo, podemos dizer que os indivíduos percebem o mundo e a si mesmo  à partir sua 

posição social e por isso as percepções não são as mesmas para todos, variando de acordo 

com o lugar que os indivíduos ocupam na sociedade e nas estratificações sociais. Neste 

sentido, Bourdieu acentua que as subjetividade, de certa forma já estariam pré-configuradas, 

pela posição que as pessoas ocupam na estrutura  social. 

 



86  

  Assim, as representações do mundo social, traduzem  posições, são interesses  

objetivados. São  valores,   as crenças que um grupo descreve, tal como pensa que ele é  ou 

como gostaria que fosse. 

As representações expressam  a maneira como os indivíduos e os grupos apreendem o 

mundo, a realidade concreta. Estas podem ser constituídas por meio de  símbolos ou signos 

que nos informam sobre sua identidade. 

A imagem que um grupo faz de si é fundamental para se conhecer a identidade deste 

grupo. Analisar a relação imaginária que uma sociedade estabelece com ela mesma e seus 

vizinhos  é analisar a sua identidade.  

A identidade é, pois,  uma representação social de um grupo ou uma pessoa, que é 

construída dentro da confrontação do idêntico e da alteridade, da similitude e da diferença, 

para harmonizar  os valores e as crenças de um grupo.  

  A identidade é um esforço constante de  unificação, de integração e de harmonização. 

É um esforço constante  de diferenciação, afirmação e singularização.  

 Assim,  o estudo da identidade de um lugar ou de um grupo, pode-se  levar em 

consideração as representações sociais que os nativos e estrangeiros fazem da Ilha Grande, e 

verificar como se expressam nas representações  dos dois grupos, “o regional e o 

internacional” ; “o rústico e o internacional” ; o antigo e o novo; o local e o global; o natural e 

o artificial” (Medeiros, 1989). 

Observa-se, contudo, que a percepção não é igual para todo mundo mas varia de grupo 

para grupo.  

Nossa intenção foi procurar entender como os moradores da ilha, que fizeram parte de 

um subgrupo construído e selecionado na pesquisa constrói e desconstroi o mundo passado e 

presente hoje na Ilha Grande. 

O plano adotado de levantamento de dados foi traçado visando identificar, reconhecer 

e captar as estratégias de sobrevivência e as formas de relacionamento social que caracterizam 

o tipo de vida da Comunidade da Ilha.  

De início foi realizada uma abordagem quantitativa com questionário, conforme já 

comentado, buscou-se "o interesse pelo patrimônio ambiental local e a preservação e/ou 

resgate da cultura tradicional da Ilha". No momento seguinte as informações eram obtidas por 

respostas verbalizadas pelos sujeitos inquiridos, gravadas e posteriormente transcritas na 
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integra. Através de entrevista estruturada buscou-se identificar e caracterizar aspectos de 

interesses que com autorização do informante foi perguntado: Nome, idade, nível escolar, 

família em números de integrantes, quantos sairam da Ilha, quantos ficaram, motivos pelos 

quais sairam da Ilha, idade, sexo e nível escolar dos que saíram. Com o objetivo de melhor 

descrever as "Populações Tradicionais" foi perguntado também sobre a trajetória dos 

antepassados, também quanto as atividades de seus pais no passado e atualmente. Foi 

perguntado qual alternativa tem o nativo atualmente para sua sobrevivência na Ilha ( turismo , 

comércio, serviços em pousadas), procurando nesse momento perceber sentimentos de perdas. 

Foi questionado também sobre seus interesses materiais. Ex.: Era pescador e hoje trabalha 

com o comércio, se é ou não é mais feliz com essa nova atividade. Procurou-se identificar seus 

sentimento quanto ao “valor cultural, econômico e os conflitos existentes”. Foi indagado 

quanto a legislação e o desenvolvimento de sua atividade. Isto é, se essa legislação está 

protegendo ou impedindo o desenvolvimento de suas atividades na ilha, e se essa legislação 

tem sido positiva ou negativa ao seu entender. Visando a melhoria da qualidade de vida na 

Ilha e manutenção do patrimônio ambiental local, visando também o turismo controlado, foi 

perguntado quanto propostas para o desenvolvimento do turismo local na preservação do 

ecossistema da Ilha, vendo como ela está hoje. Em seguida, quanto a integração as suas novas 

atividades, e quais as estratégias para a  sobrevivência. Num segundo bloco, foi perguntado 

quanto ao aspecto cultural (festas, principais manifestações religiosas, o artesanato,  a 

culinária , o tipo de vida em comunidade) o que mudou e o que permanece.  Foi perguntado se 

a construção da BR - 101( Rio / Santos ) trouxe modificações  positivas ou negativas para a 

região de Angra dos Reis e para a própria Ilha e como o ilhéu a vê hoje. Também perguntado 

como o ilhéu percebe o problema do tóxico, da prostituição e da violência na Ilha Grande, e 

como é o perfil do turista que freqüenta a Ilha. Por fim, se está se criando uma nova cultura ou 

um novo estilo de vidas para a População Local. 

O planejamento da pesquisa foi orientado para a obtenção de resultados descritivos, 

avançando algumas análises interpretativas, que permitissem a reconstrução sociológica da 

realidade específica de vida, relacionamento e visão-de-mundo da comunidade da Ilha Grande. 

Na pesquisa utilizamos as seguintes variáveis: os aspectos econômicos, geográficos e 

sociocultural da Ilha. 
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No econômico enfocamos as Restrições impostas ao direito de propriedade: A 

agricultura familiar, a pesca e o turismo como atual atividade de subsistência das populações. 

No geográfico observamos as seguintes variáveis: Constituição e alterações no 

ecossistema. Damos ênfase o problema da poluição e o descaso com o destino do lixo na Vila 

do Abraão.   

No sociocultural enfocamos as permanências e as mudanças no estilo de vida local.    

No Brasil, pouco se tem escrito sobre o tema turismo em regiões de ecossistema 

sensível com populações no entorno. Observamos que o tema tem chamado atualmente a 

atenção para fórum de discussões em matéria relacionada do meio ambiente. 

A pesquisa objetivou levantar as condições do meio ambiente da Ilha Grande, mas com 

os depoimentos verificou-se que a comunidade local tem uma grande riqueza cultural capaz de 

ela mesma atuar na fiscalização e/ ou manutenção do meio ambiente da Ilha. Daí a 

necessidade de abordar melhor aspectos da cultura tradicional local, o que para nós, a cultura 

tornou-se uma das variáveis. 

A pesquisa também buscou identificar as estratégias de sobrevivência (aspecto 

econômico) e as formas de relacionamento que ocorrem no dia-a-dia dessa comunidade. Estas 

estratégias e formas estão referidas ao trabalho, ao consumo, à organização familiar e aos 

contatos com o continente que constituem suas condições de vida, formação, socialização e 

orientação. São elas para nós determinam a interiorização de valores, a escolha de padrões de 

conduta e a criação de expectativas e projetos frente à vida.  

Ao recuperá-las na fala dos informantes, percebemos que seriam o fio condutor da 

compreensão da mudança de estilo de vida do nativo da pesca e lavoura para o turismo face às 

restrições impostas pela legislação. Para verificar essa hipótese, procuramos identificar como 

os diversos grupos sociais da ilha percebem as mudanças. 

Não desprezamos aqui, as informações “não verbais”. Em todas as situações de 

Campo, a interação do pesquisador com o “sujeito da pesquisa” era intensificada o máximo 

permitido na pesquisa científica, procurando estimular o diálogo. Sendo assim, as informações 

não respondidas por censura, interesse e/ou estratégias, em todas as situações poderiam ser 

mais facilmente identificadas.  

Este tipo de material oferece alguns tipos de problemas tanto para ser coletado quanto 

para ser registrado e, mais tarde, para ser analisado. 
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Na pesquisa o raciocínio em certos momentos deve ser curto e rápido, não há tempo 

para decisões planejadas, porque tudo que ocorre ao informante também pode ser rápido e 

imprevisível. 

Os discursos são muitas vezes de difícil compreensão no próprio momento da 

entrevista. Pode-se conseguir que expliquem o significado de palavras ou expressões que são 

as gírias, o problema é o rítimo do discurso e as referências que são feitas, que podem escapar 

à apreensão do pesquisador. Outras são termos ou palavras substantivas de uso local ou 

regional que devem ser traduzidas, como exemplo de espécies fauna e flora. 

 A ocorrência também de situações e discursos diversos e mesmo contraditórios levanta 

a questão da verdade versus mentira. E o mesmo esquema se repete para encontrar os 

significados, para operacionalizar os conceitos. 
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Capítulo XI - CARACTERIZAÇÃO ATUAL DA ILHA GRANDE: A Visão 
de sua  Gente 

 
A pesquisa iniciou-se com Dona Penha (Maria da Penha Krokidaquis Peregrino), 

senhora viúva com 75 anos de idade, escolaridade primária, possui 03 (três) filhos, um deles é 

médico residente fora da Ilha, uma filha casada que reside na Ilha e é proprietária de uma 

pousada no Abraão;  sua terceira filha reside em Itaitúba (Distrito de Parati/RJ) é também 

proprietária de uma pousada naquela localidade. 

Dona Penha, como descendente direta de Gregos (originários da Ilha de Párus) domina 

bem o idioma de seu falecido pai, talvez até por influência de sua madrinha que muito 

contribuiu para sua formação, uma vez que sua mãe faleceu quando ainda era pequena. Penha 

é uma pessoa típica da Ilha. Nascida na Vila do Abraão/ Ilha Grande procurava manter 

costumes e tradições, dançava em festas representando a "Cultura Tradicional Caiçara em todo 

o litoral do Estado do Rio de Janeiro". Seu jeito colorido de se vestir e alegre de ser à 

transforma em uma artista. Adora produzir artesanatos e cultivar plantas ornamentais em seu 

pequeno e exótico jardim que segundo ela mesma diz: "aqui mora uma leoa".     

 Somente uma irmã mais nova dois anos que ela reside no litoral, saiu da Ilha por 

motivo de casamento. Dona Penha também é proprietária de pousada no Abraão, mas se diz 

mais feliz por possuir um espaço livre para produzir seu artesanato. Relata que sua falecida 

mãe era descendente de índia (avó) e seu avô era português. O interesse em entrevistá-la partiu 

da informação de outros moradores da localidade que afirmaram ser ela "uma pessoa bastante 

tradicional do lugar", além possuir uma visão de uma pessoa relacionada ao turismo na 

localidade (comércio).  
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 O segundo entrevistado foi o senhor Roberto (Roberto Cardoso dos Santos), 50 anos, é 

o terceiro filho do já falecido "Meu Santo" (Joaquim Cardoso dos Santos). Roberto também 

possui somente o curso primário, e é natural da Praia do Aventureiro, muito embora  esteja no 

Abraão há pelo menos 24 anos, possui  10 (dez) irmãos, todos vivos e 01(um) filho. Sua 

atividade anterior estava relacionada a pesca e a roça, hoje vive com transporte de turista bem 

como com um "apoio braçal", como ele mesmo coloca, à Fundação Estadual de Engenharia e 

Meio Ambiente - FEEMA. O interesse em entrevistá-lo está relacionado a trajetória dos seus 

familiares, por serem " considerados um dos poucos ainda representantes Caiçaras na Ilha", 

que recentemente mudaram de atividade para o comércio em função das restrições impostas 

pela legislação na localidade. 

 Em seguida foi entrevistada sua irmã  Neuselí Cardoso dos Santos,  46 anos, casada 

com Julião, um ex-preso político da ditadura de Getúlio Vargas, que cumpriu pena na Antiga 

Colônia da Vila de Dois Rios (Cândido Mendes), o casal não possui filhos. Neuselí possui o 2º 

(Segundo) Grau Completo,  formação do Magistério, é professora do curso primário no 

Colégio Municipal Brigadeiro Nóbrega na Vila do Abraão. Neuselí também é nascida no 

Aventureiro como todos os seus irmãos. 

 O maior interesse em entrevistá-la está associado ao fato da mesma  ser uma nativa  

esclarecida dos problemas de sua Comunidade, e não está associada ao comércio e/ou turismo 

da localidade. 

O quarto entrevistado foi o Maurício Dias de Araújo, comerciante, filho da falecida 

Janete (primeira Presidente da Associação de Moradores da Ilha) e Amaurí.  Maurício tem 36 

anos, 2º Grau Completo e também é nascido no Abraão/ Ilha Grande, possui 03 (três) irmãos e 

01(um) filho. É o segundo filho mais velho do casal. Seu pai ainda vivo também está ligado ao 

comércio na Ilha, mas foi agricultor local. 

Maurício tem descendência direta de holandeses e índios, seu bisavô filho de 

holandeses foi para a Ilha Grande quando por fim constituiu a família. A família da falecida 

Janete tem origem direta na Ilha (caiçara). O interesse em entrevistá-lo está diretamente ligado 

ao fato do informante ser também nativo da Ilha, bastante ligado a Cultura Tradicional do seu 

lugar.     

 Seu Constantino Cokotós, 69 anos de idade foi o quinto entrevistado. Primeiro grau 

incompleto, Constantino é Servidor Público Estadual em plena atividade junto a Defesa Civil 
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na Ilha. No passado o informante prestava serviços ao Presídio que foi desativado em 1994. É 

nascido também na localidade (Praia do Abraãozinho). O informante é casado e possui 03 

filhos e 02 netas. Constantino é filho de pai grego também originário da Ilha de Párus e mãe 

nativa da Ilha. Seu pai foi proprietário de um galpão para salga de sardinhas prensada, e vivia 

com esta atividade. O interesse em entrevistá-lo está associado ao fato do informante ser 

natural do lugar, servidor público local com uma visão que merece ser analisada: conhece bem 

a Cultura de seu povo e os problemas ocasionados com desativação do Presídio. 

Um outro entrevistado foi o senhor  Benedito Crespim do Rosário (Coco), 61anos, o 

informante é negro descendente direto de escravos na Ilha. Coco tem o Curso Primário 

completo e nasceu na da Praia da Camiranga, é solteiro mas possui 01(um) filho também 

nascido na Ilha. O informante reside no Abraão há pelo menos 27 anos. Seus pais viviam da 

lavoura, produziam farinha e banana para ser vendida no Abraão. O informante vivia da pesca, 

sua profissão era regulamentada junto ao INSS, resolveu largá-la por uns tempos para 

trabalhar na lavoura, mas teve que parar por proibição do IBAMA. Atualmente Coco vive de 

biscate na Ilha. O interesse em entrevista-lo está associado ao fato do informante ser 

remanescente de escravos na Ilha, ser um nativo consciente dos problemas do seu lugar e 

também não estar ligado ao comércio local. 

O sétimo entrevistado foi o Marcelo Russo (Marcelo Guimarães Krokidaquis), 35 anos, 

superior incompleto (arquitetura), nascido na Vila do Abraão, pai já falecido, mãe ainda viva e 

03 (três) irmãs, todos moradores do Rio de Janeiro, Marcelo possui um filho adolescente. 

Nativo da Ilha Grande é descendente de gregos também de Párus e holandeses. Seu avô 

trabalhou com a pesca e sua avó com a salga de sardinhas. Seus familiares sairão por questões 

de trabalho. Seu pai era policial militar na Ilha, foi transferido para o Rio, com isso sua mãe 

teve que acompanhá-lo.  Na Ilha Grande atualmente só resta ao informante um tio e um primo.  

 O informante é proprietário de uma pousada Vila do Abraão e diretor da Estação de 

Rádio local neste aspecto reside o interesse em suas informações; o fato de possuir pousada 

(comércio), e de estar sempre preocupado reivindicando diretamente junto ao poder público 

uma atenção maior aos problemas da Ilha.  

O oitavo entrevistado é o Gilson de Carvalho Ribeiro, 46 anos, superior completo 

(Administração), nascido na Vila do Abraão e filho de família também tradicional da Ilha, é 

descendente de portugueses e índios desde a colonização do lugar. Gilson é casado e possui 
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dois filhos menores, tem um irmão (42) nascido na Ilha que é advogado  residente em 

Mangaratiba e uma irmã (28), que também possui o terceiro grau, os que saíram da ilha 

segundo o informante foram para estudo e trabalho. Gilson na Ilha é comerciante, dono do 

maior restaurante da localidade e proprietário de uma Pousada. O interesse maior no 

informante está na visão do comerciante nativo. 

 O nono e último informante é natural de Dijon (França), Claude Maurice Pierre 

Savoret,  34 anos, superior incompleto, casado e possui  um casal de filhos. Na França era 

educador especializado em crianças deficientes. Vive no Brasil há cerca de 06 anos, chegou no 

Brasil com sua esposa (na época gestante) num pequeno veleiro de madeira, a idéia do casal 

era a de dar uma volta ao mundo, e numa de suas paradas como o foi o caso do Brasil 

aconteceu de nascer uma menina que naturalmente os impediu de prosseguir a viagem. 

Desfizeram-se do barco com o objetivo de comprar uma pousada no Abraão, que é o único 

meio de renda da família. Como Marcelo, pensa que a única alternativa para sobrevivência do 

nativo da Ilha é o Turismo. O interesse no informante está associado a visão do imigrante que 

aportou na Ilha como turista, bem como sua visão de como a Ilha se encontra hoje, uma vez 

que o mesmo a conheceu antes do crescimento acelerado do turismo. 

Discorrer sobre as transformações físicas e comportamentais da unidade de pesquisa 

requer certa experiência metodológica, envolvimento mínimo tanto com o problema estudado, 

bem como com o comprometimento com a validade na utilização dos resultados obtidos; mas 

também requer um comprometimento e/ou convívio com a comunidade a ser pesquisada. 

Procurando afastar ao máximo do objeto da pesquisa para não deforma-la,  procuramos então  

aproximarmo-nos dos problemas para melhor descrição.  

Na Vila do Abraão hoje observamos muitas transformações, a começar pela arquitetura 

local que "mudou de fachada". De sua cor antes branca e praticamente sem muros, de casas 

dispostas mais ou menos ordenadas, hoje multicolorida e completamente cercadas com 

grandes muros de pedras, parece-nos revelar toda uma "transformação cultural". Uma 

transformação de "hábitos e costumes". Podemos dizer que hoje a Ilha acorda e adormece com 

o turismo, diante de um problema sem remédio, em que é o processo de globalização, aliado a 

impossibilidade do nativo continuar a desempenhar sua antiga atividade percebemos que a 

única alternativa de sobrevivência para o ilhéu hoje é o turismo.  
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Sentado embaixo da quase centenária amendoeira defronte ao "Bar do Maluco" na 

Praia  do Abraão, onde se realizam as diárias partidas de suecas, se discute o futuro da Ilha, 

onde acontecem as fofocas diárias e a "trama do dia-a-dia" observamos o ilhéu correndo atrás 

do turista, como pescador atrás do peixe em maré escura e fria.  

- Chega a Barca... 

- Quer pousada ou camping ? 

- Quer que eu leve sua bagagem moço?  

- Passeio de barco é lá!! 

- Comer algo é ali...  

- Praia tal é pra lá !! 

Não é fácil para o ilhéu, o dia-a-dia é muito complicado, porque ele tem que correr 

atrás do prejuízo. Tem mercadoria para atender, e na alta temporada cliente "em pencas", mas 

vez ou outra falta a "luz". "O cabo de eletrificação está roído. Vai demorar uma semana prá 

consertar!"  

A vida se torna complicada por se viver numa ilha cercada de problemas por todos os 

lados.       

A Ilha Grande hoje na fala de sua gente "respira o turismo", como coloca tão bem a 

Neuselí Cardoso dos Santos em suas declarações. 

Dona Penha relata que o "ilhéu antigo não se vê mais estimulado em produzir sua arte",  

os jovens que deveriam se ocupar com este tipo de produção também não se interessam e/ou 

não puderam aprender com os mais velhos".  

Constantino coloca que "os jovens não querem mais saber da Cultura da Ilha Grande, o 

pessoal não se integrou". Segundo ele, o artesanato que tinha era muito pouco, um deles era a 

fabricação de covo (armadilha de pesca), "muita gente vivia dos covos, cestos e balaios, não se 

pode mais fazer porque não se pode cortar e é proibido a pesca de covo, é proibido cortar o 

cipó para fazer os cestos, tudo isso está acabando, acabou". Quanto ao aspecto da culinária, 

Constantino declarou que muita gente nem sabe o que é "Peixe com banana". "Hoje eu comi 

peixe com banana feito por mim. Naquela época plantávamos a mandioca para fazer a farinha 

o bijú, etc. Tudo isso acabou".  

Pensamos que deva ser implantado um verdadeiro trabalho de "resgate cultural" com 

iniciativa do governo e/ou instituições para que se tenha na localidade um turismo de 
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qualidade, haja visto, que o turista como coloca Ruschmann (1999) procura sempre nos 

lugares em que visita aquilo que se tem de mais original. Acredita-se que este seja o momento 

para se pensar na "Preservação e/ou Resgate de Culturas Antigas", como exemplo do que tem 

sido feito em Cancum no México. 

O comportamento do nativo da Ilha Grande mudou muito, como declarou  Marcelo  

Russo em sua entrevista. "Hoje observamos o nativo adaptado à modernidade, isso é, aliado 

aos novos hábitos e costumes de um mundo globalizado. Não podemos dizer que um nativo 

deixa de ser nativo por está andando com tênis da moda e aparelho telefônico na cintura ou 

ainda comer pizza ao invés de peixe com banana". Ou seja, na representação simbólica de sua 

fala, ele sonha em também desfrutar das benesses da modernidade. 

Observamos aqui, mudanças comportamentais, este nativo proprietário de pousada não 

se vê mais como parte da comunidade caiçara ou, pelo menos tem dúvida. 

Acredita-se um aspecto importante para se pensar, a necessária mobilização dos ilhéus 

para conquistarem seus direitos no sentido de um “turismo sustentável”. 

Segundo o Maurício Araújo e Gilson Ribeiro a "aproximação com o continente foi de 

vital importância para a comunidade, com a construção da BR-101  chegou o turismo, o que 

foi ótimo, caso contrário como poderíamos sobreviver se nosso lugar virou um parque?"  

Esses informantes colocam também aspectos negativos com a construção da BR-101 

que levou para a Ilha Grande outros graves problemas, e que segundo eles devem ser 

remediados com urgência  pelas autoridades.  

Penha acrescenta que "a construção da BR 101 trouxe o tóxico, a prostituição e a 

violência para a Ilha; comentam da existência de três bocas de fumo na Ilha".  

Questionada sobre o perfil do turista que freqüenta a Ilha hoje, ela responde: " Tem 

muitos barraqueiros, isso vem muito, que vão para os Campings.." 

Hoje,  o caiçara adaptado e aliado a esse processo desenvolvimentista, inserido nos 

costumes da vida moderna, dialoga e pensa como nós do concreto; urbanizados, sonha com 

uma vida melhor para seus filhos, como declara Benedito Crespim do Rosário (o Coco), "o 

nativo está bastante preocupado com o crescimento desenfreado em seu lugar que tende a 

descaracterizá-lo". Segundo Coco, "com o turismo chega a violência a droga e a prostituição". 
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Um outro grave problema na Ilha tem sido a falta de saneamento,  que como declarou 

Dona Penha "é uma vergonha, e que coloca em risco a saúde do morador, além de estragar a 

beleza do lugar". 

Vários são os problemas da Ilha hoje, percebemos com isso a necessidade de um 

investimento maior na localidade. 

Para Penha a legislação não coibiu o crescimento desenfreado de pousadas. Ela entende 

que o poder público deveria se preocupar mais com a limpeza, principalmente das valas, sente-

se doente com o cheiro forte da vala negra que tem ao lado de sua casa.  

Perguntamos também a Penha sobre o nativo que  não se integrou as novas atividades: 

Como tem sobrevivido?  E quais são as estratégias ao seu ver para sobrevivência dessas 

pessoas ?   Ela respondeu com emoção: " Olha, para essas pessoas eu acho que vai ser um 

pouco difícil, é sério, vai ser difícil, porque o que tem de gente "esses graudão" que está vindo 

e comprando tudo e transformando em pousadas, eles estão comprando tudo e transformando 

em pousada, eles compram uma pousadinha pequena e fazem um Mundo, então eu acho que 

isso não vai ser muito bom para as pessoas da Ilha , eu mesma tinha muito hóspede estrangeiro 

que vinha para minha casa, agora não vem mais porque vai gente na boca da ponte (cais) pegar 

os turistas, eu não faço isso porque não gosto, se vierem tem que ser por espontânea vontade, 

mas eu sou mulher viúva e não tenho mais compromisso de criar filhos nem nada e essa gente 

que tem, como fica?" 

Percebe-se com isso que existe uma grande "competição" na busca do turista, o que 

muitas vezes deixa-o sem opção de escolha, uma vez molestado. Um outro problema 

associado a esse, é de que cada pousadeiro cobra o que bem deseja, não respeitando normas 

estabelecidas pela Associação Comercial da localidade.     

 Roberto Cardoso dos Santos também entende que a única alternativa de sobrevivência 

para o ilhéu hoje estará ligada ao turismo. Mesmo para aqueles que vivem da pesca, afastados 

da "área de preservação", não podem continuar por muito tempo com essa atividade porque 

existem barcos maiores do que os do nativo, com aparelhos eletrônicos muito caros que 

detectam os peixes com maior facilidade e "varrem com suas enormes redes tudo o que tem 

por perto",  o que impede a atividade do caiçara local. 
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Perguntado se era mais feliz que hoje ele responde:  "Em certo momento sim, pela 

tecnologia, mas antes se vivia melhor, mais tranqüilo, hoje a gente não sabe mais quem é 

quem devido ao pessoal que está chegando, pelo nosso pessoal".  

Para Roberto, "a legislação se fosse também respeitada pelo ilhéu seria bom, mas é o 

próprio ilhéu que permite destruir a ilha". Segundo Roberto "muitos estão pensando em se 

adiantar, não olhando o que estão fazendo, deve haver um freio para que não haja uma 

destruição desse patrimônio ambiental". Roberto declara ainda: "O turista que vem e vai não 

vai destruir a ilha, e sim aqueles que vem de fora para morar aqui". Para ele quem não trabalha 

mais com a pesca ou a lavoura está trabalhando hoje em serviços de pousadas para poder se 

manter.  

Percebemos com isso, que os culpados pela degradação ambiental e cultural da Ilha 

Grande vem a ser os próprios nativos por nada fazer para evitá-la. 

Roberto entende que a Cultura local acabou. " Festas de tradição é uma "Junina" de vez 

em quando. Folia de Reis, Festa do Divino aqui acabou, o artesanato de "pau" aqui acabou, 

tudo foi se destruindo, mais por causa do envolvimento com o turismo, ninguém quis ligar 

para isso".  

Roberto coloca que a BR 101 permite que o ilhéu se desloque para ir ao Rio ou São 

Paulo, o que foi positivo. Mas trouxe conseqüências desastrosas como o tóxico e a violência 

na Ilha. Para ele: "Nós aqui tinha uma vida e hoje temos uma outra sobre essa, porque nossas 

crianças estão se ajuntando com as que vieram de fora e tá ficando pesado. Inclusive geral, a 

Ilha Grande toda". Roberto coloca ainda que existem duas categorias de turista na ilha "o bom 

e o ruim", tem aquele que ajuda dar impulso ao local, e aquele que ajuda a destruir, suja, 

quebra e vai embora. Para Roberto, na comunidade cada um está pensando em si próprio.   

Neuselí Cardoso dos Santos (irmã do Roberto), nascida na Praia do Aventureiro  

coloca que sua família partiu do Aventureiro para o Abraão para melhor condição de estudo e 

trabalho. Relatou: "Meu pai era Pescador e lavrador, ele e minha mãe trabalharam muito na 

roça, criaram 10 filhos trabalhando na roça, eles na verdade  só compravam o querosene, o sal 

e o sabão, o resto tudo era da roça e mais a criação que eles faziam de porcos, galinha e patos 

(emoção). Hoje meu pessoal vive do turismo e serviço público". A informante percebe que 

uma alternativa para sobrevivência no ilhéu aliada ao turismo estaria ligada ao artesanato por 

que "ainda há muita madeira, não digo que deveriam cortar a madeira mas sim aproveitar a 
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madeira que já está cortada ou que caiu (guapuruvú, cedro), o nativo gosta de trabalhar com o 

artesanato". 

Como educadora, sugere que as lideranças da Comunidade devem reativar a "Casa de 

Farinha", "não digo que deveriam fazer a farinha com aquele compromisso de alimentar os 

filhos mas para atrair o turista. Uma horta comunitária sem devastar seria outro meio de 

sobrevivência e uma forma de atrair a atenção do turista também". 

Com emoção declara: "antigamente se viviam felizes, a minha família foi uma família 

feliz, e agora se têm a ganância, queira ou não, querem sempre mais, mas, nunca está satisfeito 

com o que tem mediante, mesmo ao ambiente em que vive. Eu acho que se tratando do 

caiçara, quando a legislação chegou aqui há 10 (dez) anos atrás e colocou que "é proibido 

plantar" - como vai chegar para o lavrador e dizer é proibido plantar ? - Foi um baque muito 

grande que eles tiveram. Na verdade não foi uma proteção, ao contrário, eles foram se 

definhando partindo da legislação em que o caiçara foi proibido de plantar, de caçar, de 

pescar, de pegar marisco na praia. Não teve a preparação específica para o morador, um 

esclarecimento. O que aconteceu com isso? Muitos nativos deixaram suas casas, suas terras e 

foram morar em outro lugar, periferia de Angra, de Santa Cruz e por ai a fora. Na verdade eu 

sei que protege, mas para o nativo a legislação veio como uma forma de ameaça".    

  "Hoje está se falando muito no Desenvolvimento Sustentável. Nós temos aqui o lixo eu 

sei que é um problema universal, mas vamos puxar a sardinha para o Abraão né ? Que é um 

problema para a comunidade toda. Por que não fazer um galpão para  fazer a coleta seletiva? 

Daria emprego para toda gente, limparia a cidade, educaria o povo, enfim traria só o benefício. 

Um galpão comunitário para fazer a troca de material reciclável por alimentos etc. Esse galpão 

funcionando já livrariam de muitas doenças, o Abraão teria uma cara mais bonita, mais limpa, 

atrairia mais turistas, muito embora a Prefeitura tem feito alguma coisa, mas não vejo como o 

suficiente".  

Para Neuselí  aquele que não se integrou as novas atividades está sobrevivendo com 

um salário miserável. "O que o cara come? Come um feijão com arroz e dá graças a Deus. Não 

se consegue comprar um peixe porque o peixe é para o turista, o peixe no Abraão é caríssimo, 

a carne é cara. Quem não se integrou está se perdendo, não digo a marginalidade, mas está 

chegando ao desespero por falta de verba, de opção, o que vai fazer? Fazer carreto todos os 

dias? Tem carreto todos os dias para fazer? Fazer frete todos os dias? O frete também está 
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muito caro. Estratégia seria desenvolver um trabalho comunitário dando preferência aqueles 

que tem um poder aquisitivo mais baixo, uma horta comunitária por exemplo, uma criação de 

aves comunitária, que pudesse cada um ter parceria, mas sua responsabilidade; porque hoje a 

gente não pode mais contar com o peixe, acabou o peixe, os arrastões estão ai, na entrada da 

enseada, e as vezes aqui dentro da enseada, então cadê o peixe, então o que é que agente pode 

fazer?"  

 Perguntamos a mesma quanto ao aspecto cultural: quanto as festas, principais 

manifestações religiosas, o artesanato, a culinária, o tipo de vida em comunidade. O que 

mudou, e o que permanece?  Ela respondeu:  "Antigamente os nativos usavam como remédio, 

a base era a planta medicinal, era chá dali, chá daqui, chá prá qualquer coisa, folhinha daqui, 

dali, não iam muito ao médico e não faziam questão dos remédios de farmácia. Outro dia eu 

conheci um médico que veio para o "Posto" e chegou lá para uma senhora e receitou um chá 

de "erva cidreira" e de "folha de laranja", e as pessoas saiam dali reclamando porque não 

queriam um chá e sim um remédio da farmácia. Quer dizer uma diferença muito grande. O que 

mais mudou? As festas tradicionais, a gente fazia as festas como São Pedro, Santo Antônio, 

São João, São Sebastião, mas era com a intenção de encontrar as pessoas, trocar idéia, 

conversar, de ter um prazer de reencontrar. Hoje, para qualquer festa, em primeiro lugar está a 

verba, e se pergunta o quanto vou ganhar, vou ter lucro? Então é Bingo, é Forró, é ......, então o 

que se vê em primeiro plano é a verba.  Quanto ao artesanato, eu não vejo mais o artesanato, 

com exceção do artesanato dos hippes , esse pessoal que vem de fora e produz esse artesanato 

de conchinhas para vender na praça, eu não vejo mais o artesanato. Antigamente se via canoas 

de guapuruvú, de cedro e outras madeiras, fazia-se cestos, gamelas, cuias, pilão. Enfim, 

trabalhava-se muito com madeira, hoje não vejo ninguém mais trabalhar com madeira. Quanto 

ao aspecto da culinária é muito difícil, você vê, o tradicional peixe com banana, primeiro que 

não se acha mais a banana ideal, a farinha da roça, o peixe específico. O que se tem hoje é o 

churrasco, a salsicha e enlatados em geral. Quanto ao tipo de vida em comunidade, 

permanecem algumas festas folclóricas, festas juninas. Por exemplo a de São Pedro. Dia 

primeiro de julho vamos ter uma fora de sua data, num fim de semana para atrair o turista, ela 

é patrocinada pela Igreja Católica. O que mudou o comércio, a valorização da Escola, a 

globalização, todo mundo com celular e antena parabólica. O sujeito, às vezes não tem o que 

comer, mas tem um aparelho celular na mão".   
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 Para Neuselí, a construção da BR 101 permitiu a chegada do turismo. "Traz muito 

turistas, eu sei que todo mundo tem o direito de ir e vir, mas atrás desse turistas, ou junto com 

esse turista vem muito lixo, muita droga, vem muita falta de respeito, a grande palavra aí é a 

falta de respeito. Chegam aqui, e acham que é a terra de João ninguém, então vamos invadir, 

não pedem licença ou por favor.  Com esse turista chega também o tóxico, a prostituição e 

violência na Ilha. Esse é um caso muito sério, eu vejo que as crianças estão se degenerando, 

está faltando família para essas crianças, para ser mostrado o caminho, está sendo dada muita 

liberdade, uma liberdade total. A Comunidade está se degenerando com a grande influência 

das drogas". 

Perguntado à informante sobre o tipo de turista que vê atualmente na Ilha ela responde:  

"Eu vejo os estrangeiros, muitos estrangeiros, mas também vejo aqueles que vem com o 

dinheiro contadinho, faz a sujeira, defeca nos caminhos, traz coisas para comer e deixam 

restos no caminho, não tem respeito por nada, então é isso que eu vejo. Muito estrangeiro e o 

nosso que não tem verba para ficar em pousadas e ficam por aí dormindo nas praias, invadem 

as propriedades, é esse o tipo de turistas que eu vejo. A Cultura tradicional não está sendo 

mais valorizada. Está havendo uma inversão de valores. Seria bom que as autoridades 

competentes pudessem limitar o número de turistas na Ilha, por falta de infra-estrutura (o 

saneamento, o lixo, as línguas negras)". 

Percebe-se dos entrevistados a existência de "duas categorias de turista: O bom e o 

ruim", para alguns, bom é o turista que não degrada o meio ambiente, e ruim é o que degrada. 

Uma outra categoria de turista bom é que bom é aquele que vai para a Ilha "com bastante 

dinheiro para gastar", diferente do ruim que vai com dinheiro contadinho,  que come em 

camping, praias, etc. 

Percebe-se também que uma proposta de turismo sustentável concentra-se no controle 

do fluxo de turistas, seria interessante analisarmos aqui o modelo utilizado na Ilha de 

Fernando de Noronha situada no Estado de Pernambuco, que é considerado o mais preservado 

arquipélago do Brasil com modelo de turismo sustentável.  

Fernando de Noronha possui uma área total de 26 Km2, localizado a 420 Km do litoral 

brasileiro.  

Dada a distância do continente, sua natureza, representada por uma rica fauna marinha 

e flora exuberante, atrai pessoas de várias partes do mundo. Cabe ao Instituto Brasileiro de 
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Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) o gerenciamento e  controle de fluxo de 

turistas na localidade. 

 O arquipélago se encontra em uma Área de Preservação Ambiental (APA) 

administrada pelo Estado de Pernambuco na condição de Distrito Estadual. 

Em 1938 o Governo Vargas requisitou a Ilha para nela instalar um presídio político.  O 

que não aconteceu, vindo esse presidio a ser edificado na Ilha Grande 

 A Lei n.º  11.704, art. 86, incisos I, II e III  do Estado de Pernambuco define o valor 

fixado para a Taxa de Preservação Ambiental para a dita Ilha que se aplica aos dias excedentes 

do turista ao período inicial de visitação, sendo cobrado em dobro, quando da permanência do 

mesmo no Arquipélago quando a este não estiver previamente agendado e autorizado seu 

ingresso no arquipélago  pela Administração Geral. 

Além disso a Ilha possui um Conselho Distrital, trata-se de uma Câmara de consulta e 

fiscalização das atividades exercidas pela Administração Geral, com poderes de deliberação 

sobre matérias específicas de interesse direto da população do Arquipélago. 

Nesse momento, é indiscutível a dificuldade de se adaptar o mesmo modelo de controle 

na Ilha Grande, dada a sua aproximação com o continente e extensão territorial de 193 Km ², o 

que representa cerca de sete vezes o tamanho da Ilha do Governador no Rio de Janeiro. 

Para Maurício, o nativo hoje não é mais feliz do que era. "Aquele que nasce ali e que 

trabalha mais de vinte anos na profissão que gosta e que a substitui por necessidade mesmo, 

não por querer, existe uma tristeza". Maurício comenta  sobre pescadores na Ilha que hoje são 

barqueiros, e não tem a mesma felicidade. "Antigamente se plantava, se vivia da agricultura 

aqui, nós tínhamos a mandioca a banana, a farinha da mandioca, o bijú e hoje em dia não 

temos mais isso em função de Leis que proíbem o desmatamento. Hoje em dia até a banana 

vem do continente. Fala-se  muito no turismo ecológico, preservar, não desmatar porque isso 

pode ocasionar problemas para a natureza, a falta d` água, falta disso ou daquilo. Hoje estamos 

vivendo uma preservação que está ocasionando problemas parecidos, por exemplo: Nós não 

temos mais água com qualidade. E quantos pescadores saíram daqui, quantos produtores 

saíram daqui? Quer dizer, o sujeito nasceu na terra e de repente foi cortada sua ferramenta de 

trabalho, isto é, ele teve de sair daqui sem perspectiva nenhuma, não sabia fazer nada mais 

senão aquilo que desempenhava anteriormente, sem condições de educar seu próprio filho". 
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 "Hoje o sujeito aqui não sobrevive, vegeta. Você vê várias pessoas idosas, como por 

exemplo o seu Augusto que tinha rede, a gente pescava junto, matava o peixe e alimentava o 

maior número da população do Abraão especificamente, e hoje ele está  aí de manhã cedo 

sentado na praça, "ficando", olhando o tempo passar, homem que teria condições de estar 

trabalhando. Não existe perspectiva de vida, vivem às custas de seus filhos que são policiais, 

bombeiros, etc. O caiçara antigo que ainda tem força para trabalhar não vive mais". 

Isto é um aspecto importante para se pensar na necessária mobilização dos nativos para 

conquista de seus direitos. 

Para Maurício houve mudanças na Cultura do Ilhéu, "não posso dizer que mudou 

totalmente para pior, mas houve modificação. Por exemplo: Não se tem mais uma festa junina 

como antigamente. Ontem por exemplo foi dia 29 de junho, dia de São Pedro, não fosse a 

iniciativa de um médico de fora para trazer alguns fogos para soltar na praia não teria nada, a 

não ser a missa celebrada e agora vamos ter uma procissão que nem foi no dia, vai ser no 

sábado, não se tem mais aquelas "barraquinhas", o festivo mesmo, nem mesmo o verdadeiro 

calango (tipo de dança), hoje é tudo qualificado, o camarada traz um teclado; todo forró que se 

preze tem pandeiro, zabumba e sanfona. Hoje você põe dois no palco aí e finge que está 

tocando sanfona. Bom, tem o "Festival de Música Ecológica" que é sem dúvida um evento 

maravilhoso. Agora outra coisa,  se não fosse três pessoas se reunirem junto com a 

comunidade agente não teria nem "um dia", um dia de "festa junina".   A Festa do Divino 

acabou, e a Folia de Reis ainda se guarda um pouco porque ainda tem a participação de uma 

meia dúzia de gente corajosa que vai de casa em casa. Mas não é o mesmo que antigamente. O 

artesanato local acabou, os "barquinhos" feitos pelos artesãos acabaram também, hoje o 

artesanato que você vê ai são peças compradas de fora, e chegam e colocam o nome de Ilha 

Grande. São barquinhos feitos lá em Parati ou no Rio de Janeiro ou nessas usinas realmente, e 

chegam, colocam o nome "lembranças da Ilha Grande" mas não foi feito aqui, foi feito fora. A 

culinária local, nem falar né? Nem falar. O peixe com banana é raro você encontrar em 

qualquer restaurante que seja, é raro!". 

Maurício coloca ainda que a construção da BR 101 foi de vital importância para o 

desenvolvimento, "ela permite que um homem possa sair de manhã para resolver problema no 

Rio de lancha e voltar a tarde, por outro lado houve também uma invasão de pessoas, uma 

entrada desequilibrada de imigrantes, não resta dúvida. Com ela veio também o tóxico e a 
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violência. Uma situação gravíssima, falar em segurança gera falar em sistema carcerário. 

Antigamente tinha o presídio  aqui, havia uma época em que se vivia a mercê de um certo 

pânico, ou seja, fugiam presos e a gente se guardava, não sai de casa, cuidado, mas era fácil 

indentificar um bandido. Hoje em dia pelo acesso fácil invadiram a Ilha, findo o Presídio, tirou 

o excesso do contingente da polícia,  reduziu o número de policiais, não sei o número oficial, 

mas não temos mais de 30 homens para tomar conta de uma área enorme, quase toda a Ilha, 

daí a entrada de tóxico, a violência e a prostituição, você vê na rua, é gente batendo, é gente 

armada, coisa que antigamente agente podia dormir com a janela aberta, e hoje não pode mais 

porque existe o roubo. Por exemplo:  Há mais ou menos uns 20 dias um turista estava tomando 

banho de mar na praia do Abraãozinho e levaram sua máquina fotográfica. Não quero dizer 

que o presídio volte eu sou contra a volta do presídio, não precisa ter presídio para se ter 

segurança, precisamos de pessoas competentes, polícia competente que nos dê tranqüilidade, 

coisa que não está existindo, nós estamos à mercê na realidade é dos bandidos". Para 

Maurício, hoje se vê todo tipo de turista na Ilha, "de todo país, de todo nível cultural, não tem 

separação, você vê o turista de Copacabana, você vê o turista de Minas, o de Nova Iguaçu, o 

da Bahia, turista da França, da Alemanha, em geral". 

  Maurício não percebe uma mudança de hábitos na Ilha Grande.  

Como proposta ao eco-desenvolvimento, um turismo ordenado para a própria 

subsistência da população da Ilha, Maurício sugere:  

  "Em parte voltar um pouco ao que era a Ilha, o bem estar social, hoje a gente não tem. 

Para se ter um desenvolvimento de "ecoturismo" deve haver um bem estar social. Convencer 

as pessoas de que devem voltar a plantar. Eu, por exemplo tenho um pedacinho de terra 

miudinho, o quintal da minha casa, mas eu tenho ali o meu tomate. Outra coisa seria um 

trabalho de verificação das pessoas que estão entrando na Ilha. Aqui há uns 02 (dois) anos 

atrás tinha um bandido de alta periculosidade escondido aqui, precisou a Polícia Federal para 

achar o cara que conviveu 10 (dez) dias aqui conosco. Então voltar ao que era antes, se for 

necessário a revista, que seja. Isso é um equilíbrio, é uma maior segurança para a gente poder 

desenvolver mais coisa. Você vê por exemplo o forró, as pessoas mais idosas que tem 

educação e que respeitam o próximo tem medo de ir ao forró por medo de pancadaria.  Porque 

ninguém sabe quem está no forró, então se houver um controle, de saber quem é que está, de 

onde se veio, procurar fazer um levantamento aqui dentro geral, não digo só aqueles que vem 
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de fora não, digo também daqueles da Ilha, que estão corrompidos por essa situação, hoje em 

dia tem traficante na Ilha, "filhos da Ilha", que vende e o caramba aí, falta controle, controle. 

Um bom trabalho vai ter que ter um controle geral, um controle de desmatamento também. 

Agora eu acho um absurdo um homem, proprietário de sua terra, que paga IPTU, não poder 

capinar, não é nem cortar, é capinar (tirar capim), "tirar a erva daninha para plantar mandioca, 

abóbora, barata doce ou o que seja", e vem gente aqui e destrói uma mangueira de 150 (cento e 

cinqüenta)  anos, destrói uma amendoeira  que dá sombra há não sei quanto tempo e fica 

impune, "autorizado pelos órgãos competentes", então nunca vai existir ecossistema, não 

existe, não deixa o cara plantar, então eu tenho é que abrir o dicionário para saber o que é 

ecossistema". 

 Constantino coloca que sem a pesca ficou difícil para o nativo sobreviver, "porque os 

pescadores nativos não podem pescar, porque não é permitido botar rede após a construção do 

"Parque Estadual da Ilha Grande". Muita gente do passado vivia da roça e hoje também não é 

permitido desmatar, plantar, não é permitido, então hoje está muito difícil para esse pessoal. A 

alternativa está em trabalhar em um pousada dessas, hoje tem mais de 80 (oitenta) pousadas e 

comércio. Na minha opinião o nativo antigo hoje é menos feliz. "Onde estão as fábricas de 

sardinha?", a Rubi, a Iara que gerava emprego e receita? Era tudo fabricado aqui no Abraão e 

em outras fábricas da Ilha Grande. Tudo isso acabou na Ilha Grande". 

 Constantino entende que legislação está impedindo a atividade do nativo, porque ele 

não pode mais roçar. Visando o desenvolvimento, vendo a Ilha como está hoje entende que o 

turismo é válido pela beleza natural, mas ninguém tem feito nada em benefício. "Para um pólo 

turístico deveria de ter atrações turísticas, muitas coisas poderiam estar sendo feitas para o 

turismo. A Ilha não tem nenhum banheiro público, o pessoal chega aqui e defeca aonde? A 

Vila do Abraão no feriado chega a receber entre 5000 a  10.000 pessoas e não tem um 

banheiro público. Policiamento, tem  meia dúzia de policias para tomar conta de toda a Ilha 

com cento e poucos quilômetros quadrados".   

 Constantino coloca ainda que "quem não se integrou as novas atividades tem 

sobrevivido com dificuldade, o negócio é arranjar um pequeno emprego aí de servente, de 

pedreiro ou em pousadas, porque pescar não pode mais, plantar não pode mais, realmente 

ficou muito difícil".     
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  Perguntamos quanto ao aspecto cultural, quanto as festas, principais manifestações 

religiosas, o artesanato, a culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou, e o que 

permanece?  " Quando eu era menino eu via pessoal durante passagem (ano bom), dançando, 

fazendo festa com as músicas que fazem parte da cultura da Ilha Grande, como o Xiba que lá 

fora é conhecido como o cateretê (dança do tipo quadrilha) e outras danças como Ciranda, 

Sereia, Calango, Canoa, Cana Verde, Caranguejo, Guerra de Mão, Marrata. Hoje ninguém 

sabe o que é isso. Eram tipos de danças antigas de nossa cultura, e que acabou, o pessoal aqui 

agora só quer dançar coisa moderna. As festas religiosas diminuíram, ainda tem as festas que 

nós fazemos, como a Festa de São Sebastião, São Pedro, como procissão no mar com forró 

etc., tem também as festas que fazem os protestantes. A Festa do Divino acabou há muito 

tempo, a Folia de Reis, ainda um pouco, quando chega o mês de janeiro próximo a Festa de 

Reis, eu mais meia dúzia aí sai a noite nas casas para não deixar acabar definitivamente. Eu 

tenho certeza que quando esse pessoal antigo morrer não vai ter mais. Os jovens não querem 

mais saber da cultura da Ilha Grande, o pessoal não se integrou. O artesanato que tinha era 

muito pouco, a fabricação era de Covo (armadilha de pesca) muita gente vivia dos covos, 

cestos e balaios, não se pode mais fazer porque não se pode cortar e é proibido a pesca de 

covo, é proibido cortar o cipó para fazer os cestos, tudo isso está acabando, acabou. Quanto ao 

aspecto da culinária, muita gente nem sabe o que é peixe com banana. Hoje eu comi peixe 

com banana feito por mim. Naquela época plantávamos a mandioca para fazer a farinha o bijú, 

etc. Tudo isso acabou" 

Para Constantino "a construção da BR 101 valorizou muito a Ilha Grande, de tal 

maneira que não consegue comprar um terreno aqui hoje em dia barato, naquela época 

qualquer terreno aqui era muito barato, hoje em dia é tudo muito caro. Para quem é rico está 

muito bom, o cara tem dinheiro então compra. Agora quem não tem, nós que somos pobres, 

não podemos comprar, temos que conservar aquilo que temos porque comprar ficou muito 

difícil, está super valorizado aqui".     

 Constantino com sua experiência do presídio declara: "sempre houve tóxico na Ilha 

Grande,  não é de hoje, agora na minha opinião, depois que o presídio saiu, triplicou, porque 

se o senhor sair por ai não precisa sair muito longe, a noite vai encontrar gente fumando 

maconha. Que existe todo mundo sabe que existe, até crime, "assassinatos", já houve na Ilha 

Grande depois que o presídio saiu, até uma Agência do Banco do Brasil já foi roubada quando 
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nunca havia tido esse tipo de crime. Quando o presídio estava aqui, nós tínhamos cerca de 300 

(trezentos) homens da Polícia Militar, duzentos e poucos guardas de presídio, e a maioria vivia 

aqui. Então esse tipo de coisa não acontecia, o vagabundo e o traficante não tinham muito 

campo de ação na Ilha Grande, tinham medo de serem reconhecidos. Hoje em dia não, vem 

qualquer um, não tem revista, não há nada, o cara chega aí e fica, tem gente aqui no Abraão 

mesmo que ninguém sabe de onde veio ou se é criminoso. Com a saída do presidio, a meu ver 

piorou o nível de turista, porque, como acabei de dizer, o turista daquela época era turista de 

bem, que vinha para uma pousada, tinha dinheiro no bolso para gastar, não vinha aqui para 

comer sanduíche e dividir prato de comida como tem agora. Agora vem todo mundo. Tem os 

bons e os maus".   

Benedito Crespim do Rosário, fala com emoção da trajetória de seus pais e sua 

situação hoje: "Meu pai e minha mãe (aposentados pelo FUNRURAL) nascidos da Praia da 

Camiranga, netos de escravos da Ilha Grande viviam da atividade da lavoura, produziam 

farinha e banana para ser vendida no Abraão. A atividade do passado era muito diferente, 

antigamente você podia fazer tudo que tinha direito de fazer na sua terra. Podia tirar madeira, 

fazer uma roça, hoje você não pode fazer mais nada disso. Depois que criou esse negócio de 

IBAMA, essas coisas, proibiram tudo. Eu, por exemplo, vivia da pesca, a minha profissão 

legítima é pescador, resolvi largar minha profissão por uns tempos para trabalhar na profissão 

que meu pai me criou que era a lavoura, e por causa do IBAMA tive que parar. Temos terreno 

próprio com escritura e tudo, mas eu não tive condições mais de trabalhar porque era muito 

problema, você não pode mais cortar uma madeira, não pode nada, então eu tive que parar, por 

esses problemas todos.   Eu hoje vivo de biscate aqui, trabalhando para um e para outro. Eu 

não tenho tempo para me aposentar, não me aposentei porque trabalhei muito tempo 

desembarcado da pesca. O biscate é a minha sobrevivência. Sou feliz porque moro na Ilha 

Grande, não tenho problema de saúde. Embora acho que a Ilha Grande deveria de ter mais 

segurança. Para mim a Legislação tem sido negativa. Tem sido negativa no modo de eu viver, 

tem sido negativa porque a gente não pode fazer mais nada. Eu agora saio de casa com minha 

chave no bolso e minha casa trancada. Eu tenho medo de deixar minha casa aberta e não 

encontrar mais nada, antigamente não existia isso".  

  Perguntado sobre a cultura tradicional da Ilha ele responde: "que cultura? A Folia de 

Reis há quase 20 (vinte) anos não existia aqui, depois que eu voltei da pesca no Rio de Janeiro 
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eu  resolvi fazer a folia de Reis, se eu não sair para cantar ninguém sai mais, porque ninguém 

quer aprender mais isso. O artesanato local não se pode mais fazer. Quanto a culinária local os 

novos nem sabe o que é isso, nem o meu filho come, e no entanto é a comida com a qual fui 

criado. A vida em comunidade também não existe mais, ninguém mais troca idéia. O tóxico e 

violência na Ilha está demais, a prostituição tem garotas com 10 (dez) a 12 (doze) anos que 

daqui a pouco está virando prostituta, no meu tempo não existia e não sei se foi por causa do 

turismo. Eu vejo aqui hoje o turista estrangeiro e brasileiro, são os que vem para pousadas. 

Que vem para camping não é turista, são na maioria os que vem da Baixada Fluminense. Eu 

acho que o turismo aqui precisa melhorar em alguma coisa, com certeza".  

  Perguntado se está se criando uma nova cultura ou um novo “habitus” (estilo de vida) 

para as comunidades da Ilha, Coco respondeu: "Com certeza está se criando, vai chegar uma 

época que eu e meus irmãos vamos ter de vender o que é nosso, por causa do turismo. Não vai 

dar mais para sobreviver aqui".   

 Para Marcelo Guimarães Krokidaquis a alternativa de sobrevivência para o ilhéu hoje é 

o turismo. "Hoje já são outros tempos, quem trabalhava da pesca não pode continuar mais com 

sua antiga atividade por causa da legislação que restringiu. Eu acho que naquela época eles 

eram mais felizes, não havia o desenvolvimento que tem hoje, viviam da pesca, não havia a 

poluição das barras e cachoeiras. Viviam na simplicidade em suas casinhas de pau a pique. A 

nível financeiro de repente hoje é melhor, mas se pensando em qualidade de vida antes era 

muito melhor. Em minha opinião deveria haver um pouco de bom senso, hoje o caiçara não 

pode sequer plantar mandioca, porque o Instituto Estadual de Florestas - IEF o todo poderoso 

IEF por trás de algumas administrações, não se compreende. O IEF chegou na Ilha no início 

dos anos 80 e antes disso nunca houve problema, as pessoas pegavam sua madeira no mato 

para reparo de suas casas ou para seu sustento próprio e não para comercializar. As pessoas 

que viveram a vida inteira aqui hoje são obrigadas a viver no Rio de Janeiro porque aqui não 

tem mais como sobreviver, e por isso morrem infelizes. Essa Lei tem que ser flexível com o 

povo caiçara, com aqueles que moram na Ilha, cada caso é um caso".            

 Segundo Marcelo, "por  mais que você tente inúmeras propostas, para se manter o 

Turismo Ecológico, como se diz, implantado aqui ao qual eu tenho minhas discórdias quanto à 

Turismo Ecológico, porque o turismo é predador de qualquer forma, em minha opinião a 

conduta correta é de que nós mesmos como moradores é que devemos fiscalizar e dar o 

 



108  

exemplo disso. Devemos coibir as construções ilegais inclusive de pousadas, e o poder público 

deve desempenhar seu papel quanto a isso. Quanto a uma proposta para o desenvolvimento, 

em minha opinião deveria haver um controle de entrada e saída de turistas da Ilha, não sei 

como por ser tão próxima da costa, devemos bolar uma proposta, algo similar a Fernando de 

Noronha. Em alta temporada, como o Carnaval ultrapassa o número limite de turistas na Ilha, 

são “gentes” dormindo nas praias, campings clandestinos e selvagens, o Aventureiro (praia) 

sendo invadido e o poder público não tem dado o suporte suficiente com homens em números 

para fiscalizar e coordenar esse tipo de coisa, é esgoto, eu acho que é primordial um controle 

de entrada e saída de turistas na Ilha Grande".   

    Marcelo coloca que quem não se integrou as novas atividades dificilmente está vivendo 

na ilha, "não tem como, porque a pesca não se pode mais fazer, ele hoje não está feliz na 

atividade dele com pescado, eu acho que de alguma forma aos poucos todos vão se integrando 

no turismo, é a única forma de sobrevivência. Mesmo o policial que é servidor público  tem 

sua esposa ou filhos trabalhando para o turismo". 

Para Marcelo, ao que refere-se ao aspecto cultural, mudou muito, "as festas tradicionais 

como por exemplo a de São Sebastião hoje em dia não é mais como era, é uma realidade, a 

Folia de Reis que tínhamos aqui até meados dos anos oitenta foi se acabando, o próprio 

Calango, na época chamávamos de Calango, e que hoje aqui é o Forró está acabando, até 

porque os remanescentes dessa história toda que é o seu Constantino que aos poucos está 

envelhecendo e não participando mais, está se perdendo muito a cultura local. Os artesãos que 

faziam seus barquinhos, a culinária também está se acabando, e eu acho que os grandes 

culpados são eles mesmos, somos nós mesmos que estamos permitindo isso. Aí se questiona 

sobre os artesãos, eles tem o espaço deles aqui só que se acomodaram e não faz, esse é o meu 

ponto de vista, e a mesma coisa é a questão do forró, seu Constantino está envelhecendo e 

ninguém está substituindo ele. Eu vejo na questão cultural a própria arquitetura antiga que está 

se acabando, o Patrimônio que estão demolindo, por fim a cultura local está se acabando". 

 Marcelo coloca um fato curioso quanto a construção da BR 101 que "negativamente foi 

terem acabado com o trenzinho que saía de Santa Cruz, o chamado "macaquinho", que 

turisticamente era muito mais bonita e econômica a viagem. É uma grande pena, porque era 

muito agradável fazer aquela viagem até Mangaratiba  Por outro aspecto viabilizou muito para 
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a gente daqui da Ilha a nível de desenvolvimento, e ficou melhor para o próprio turismo. Para 

mim teve muito mais aspectos positivos que negativos para nossa Comunidade".  

 Marcelo  questionado sobre o problema das drogas, prostituição e violência colocou: 

"nós vivemos aqui uma era de mais de meio século de regime de presídio onde as coisas eram 

muito rígidas, onde essas coisas não aconteciam aqui. Com a saída do presídio em 1994 as 

coisas se abriram mais, não existe mais aquela segurança psicológica que havia,  e para as 

pessoas de má índole, violência, prostituição, tóxico e o que seja, antes essas pessoas já 

chegavam aqui já sabendo que do outro lado da Ilha havia um presídio e que aqui deveriam se 

comportar, era uma segurança psicológica e uma pressão psicológica muito grande aqui, nós 

dormíamos com a casa aberta e tranqüilos, hoje em dia a gente não pode fazer mais isso. As 

pessoas estão chegando e influenciando as daqui, tóxico aqui existe, não é nenhuma coisa 

absurda, ainda há tempo para se travar este tipo de coisa. A prostituição ainda não vejo, 

apareceu há uns dois anos atrás comentários de que havia mas não é nada que represente, eu 

acho que nem tem. Eu acho que quanto a questão do policiamento, a policia florestal deve 

existir, mas junto com ela uma policia também de mais ação, mais rígida, que atue sem 

agressividade, como a gente tem visto vez ou outra com metralhadoras. Uma policia que 

trabalhe bem". Marcelo pensa na possibilidade de que haja para a Ilha um turismo mais 

selecionado e que possa trazer divisas para o município e para a própria Ilha mesmo. "Está 

começando, por enquanto tem muita garotada, é uma realidade, e garotada não tem dinheiro, 

não tem poder aquisitivo, não por preconceito, eu acho excelente, mas não tem uma coisa 

definida do que é turismo. A gente vê pessoas de faixa etária de 30 prá cima e muita garotada 

adolescente, de terceira idade se vê vez ou outra. Eu acho que nós não conseguimos definir um 

estilo ou tipo de turista ainda. Eu acho que está melhorando, a gente trabalha para um turismo 

que nos dê retorno financeiro, a gente trabalha para isso". 

 Quanto a existência de uma nova cultura ou um novo “habitus” (estilo de vida) para as 

comunidades da Ilha, o informante respondeu:   

 "Com certeza,  o tempo é determinante para isso, hoje nós temos aqui a energia 

elétrica, o telefone, a Internet e os hábitos vão se mudando é claro. Chegou uma nova era, a 

gente tem que se adequar a esse tipo de coisa, não é mais aquela coisa do caiçara. Ainda existe 

aqui na ilha, mas são poucos aqueles mantém um regime dos anos 60 e 70 onde havia um 

regime caiçara bem rígido, até mesmo no modo do falar e do agir, mas tem as influências e 
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elas estão ai, as boas e as ruins, e a gente só tem que separar,  das boas nós temos mais é que 

aproveitar. Esse é o progresso, e muitas coisas que se fazia não se faz mais hoje, antes nesta 

praia nós puxávamos rede toda a tarde e vinha peixe, cada um pegava um, hoje não se pode 

fazer mais isso, está cheio de poita (espécie de âncora de concreto para atracação de 

embarcação) , sem falar da legislação, o fogão à lenha era um hábito, e hoje ninguém tem mais 

fogão à lenha, casa de estuque era um hábito, e hoje ninguém faz mais. As coisas mudaram e 

vão continuar mudando, é assim mesmo". 

 Gilson Ribeiro coloca que hoje os mais velhos (nativos) ou vivem de aposentadoria 

(descanso), ou se integraram ao turismo. Hoje no Abraão e na Ilha Grande como um todo, 

quase  100%  dos moradores vivem do turismo, seja em: comércio, pousada, barcos etc., 

menos a pesca.  

 Para Gilson os mais velhos tem mais condição de pescar, os filhos e netos não optaram 

por essa profissão, e sim pelo turismo que é "o que está dando renda".    

 Gilson entende que a legislação poderia ajudar mais, "ela poda um pouco, poderia ser 

mais aberta facilitando melhor o desenvolvimento do turismo na Ilha Grande".   

Como proposta para o desenvolvimento, Gilson coloca que "o Desenvolvimento" é 

uma preocupação mútua, hoje existem grupos que defendem teses voltadas ao estudo da 

ecologia em conjunto com a prefeitura e o governo estadual, estão sendo feita até Leis que 

protegem a natureza inclusive as trilhas, a idéia é de limitar mais, não deixando a depredação 

chegar a um nível maior do que está hoje. A idéia hoje é de controle do fluxo de número de 

turistas".  

 Gilson coloca que os nativos em sua maioria "venderam suas terras para outrem e 

foram morar fora da Ilha, ou simplesmente venderam e continuaram a morar na Ilha, 

compraram uma casinha e não tem contribuído em nada. A estratégia ao meu ver é a união, se 

a gente não se unir para combater esse turismo de massa que hoje a Ilha apresenta, vai todo 

mundo sofrer as conseqüências rápidas".  

 Quanto ao aspecto cultural o informante entende que essas atividades estão muito 

carentes. "Não existem mais aquelas festas tradicionais que haviam ao longo dos anos, 

acabaram e para mim o motivo está relacionado a falta de interesse talvez, ou pela ausência 

dos mais velhos que morreram. Para ele a  construção da BR 101 foi  benéfica, "como a Ilha 

vive do turismo o acesso melhorou muito". 
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 A questão do tóxico para o informante é um item de grande preocupação, "hoje 

acontece na Ilha Grande, qual gera muita preocupação é muito grande e que necessita de 

urgência para evitar maiores conseqüências. A polícia hoje do Abraão é florestal, e nós 

precisamos também de uma polícia repressiva, de controle". 

 "Vejo também que ela não está preparada para trabalhar com o patrimônio ambiental, 

nem psicologicamente e nem com material, não existe subsídio, não existe lancha, não existe 

nada e nem conhecimento específico sobre a matéria porque eram antes policiais repressivos 

que hoje passaram à policia florestal pelo fato de já morarem aqui, de terem suas famílias 

aqui".       

 Questionado sobre o tipo de turista na Ilha o mesmo coloca que observa "um turismo 

de massa, "salvo fora de temporada" que se vê  um turismo melhor realmente, um turismo que 

nos interessa, um turista direcionado, um turista mais consciente, mais educado e mais ligado 

a natureza e a ecologia, diferente do turista do verão". 

Para Claude Maurice Pierre Savoret, o Ilhéu é mais feliz atualmente, "ele ganha mais 

dinheiro com menos trabalho e com isso tem mais opção de compra". Entende que a legislação 

não impede o nativo de prosseguir em sua antiga atividade de pescador e/ou agricultor.  Para 

Claude pensando em desenvolvimento "deve-se padronizar as obras, fazendo do Abraão um 

conjunto de Arquitetura, tem que pensar em Arquitetura, em Meio Ambiente e em limite de 

lotação, isto é, restringir o número de turistas no verão, caso contrário vai acontecer o que eu 

já vi há dois anos atrás, lixo por todo lado". Para Claude "o saneamento também deve ser 

prioridade, o básico, você não vai vender uma Ilha como paraíso ecológico vendo essas valas 

negras, vendo os lixos na rua. Eu mesmo já peguei micose e bichos geográficos nas praias. 

Tem que se pensar em higiene, como vai vir um europeu que nasce na higiene, na Educação 

Ambiental,  se vier será somente uma vez porque aqui não existe o básico". Para Claude um 

outro problema é a questão do policiamento local: "A polícia não está preparada como polícia 

florestal, de florestal tem somente a insígnia é uma polícia aproveitada da época do presídio; 

ela tem de estar preparada para lidar com o Meio Ambiente". 

Conclui-se que as principais percepções ou representações do Grupo está direcionada 

ao turismo e aos valores da modernização. O perfil do estudado pode ser constituído por três 

tipos identificados: O primeiro é o nativo tradicional não integrado, que também não aceita as 

modificações atuais ou efeito da modernidade. O segundo tipo identificado é o nativo que 
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aceita as mudanças e vê o turismo como única alternativa de renda para sua sobrevivência . 

Reivindicam essa alternativa como forma de subsistência em um turismo “controlado”. E o 

que seria esse modelo de “turismo controlado” ? A pesquisa indentificou que o nativo espera 

um controle na entrada e saída do turista da Ilha, como também, um turista que não deprecie o 

meio ambiente local.  O terceiro tipo identificado é o “resignado”, isto é, o nativo que mesmo 

saudoso do passado, valoriza alguns aspectos da modernidade e se encontra dividido em suas 

opiniões.      
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Capítulo XII -  PROPOSTAS AO DESENVOLVIMENTO  
 
 
 Neste item, buscamos sintetizar os conflitos, propostas e análises nas "respostas dos 

entrevistados" como recomendações para ações futuras. 

 Antes de mais nada devemos acrescentar que a Ilha Grande possui como característica 

ecossistêmica uma paisagem panorâmica bastante atrativa, vislumbra-se uma variada 

associação de relevo com a vegetação, ora totalmente coberta, ora intercalada por 

afloramentos rochosos. Além disso, como paisagens pontuais pode-se citar presença de 

cachoeiras e piscinas naturais existentes nos principais rios, sem contar vários outros atrativos.

 Sobre o ponto de vista de atrativo turístico, a vegetação que cobre a Ilha pode ser 

classificada como “floresta densa e alta remanescente” nas porções elevadas, “floresta 

secundária” que cobre a maior porção média e baixa, “capinzal” e “complexo gramíneo-

lenhoso ” nas áreas degradadas além de ‘restingas’ e ‘mangues’ localizados na costa. 

 Com relação a fauna como atrativo turístico, as aves são as mais fáceis de se encontrar, 

sendo consideradas pelos turistas animais agradáveis e apreciáveis, com a exceção de urubus, 

presentes em vários pontos da Ilha e em maior quantidade no Abraão, principalmente na área 

de domínio do Estado, onde se observa um total abandono. Da mesma forma, cobras, sapos, 

lagartos, insetos etc. são considerados como incômodos pelos visitantes. Vale ressaltar que em 

junho de 2000, quando se desenvolvia a pesquisa de campo fomos acometido por um 

escorpião na Vila do Abraão. Procurado o Posto de Saúde local (Abraão) para solução do 

problema na localidade, visto que nas proximidades onde foi encontrado o araquinídeo 

circulam crianças, a Agente de Saúde da Prefeitura informou-nos que procurasse a Defesa 
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Civil no continente ou contatasse o Instituto Vital Brasil em Niterói, que demonstra também 

incapacidade na resolução de problemas básicos de saúde.   

 Além da fauna citada, podem ser encontrados na ilha bugios (Alouatta fusca), difíceis 

de serem vistos, porém facilmente identificáveis devido a suas  vocalizações à longa distância, 

assim como gatos do mato, gambás e fauna marinha diversa. Também podem ser encontrados 

sagüis (espécie exótica) que, segundo informantes, foram levados para o Abraão pelo então 

IBDF (Instituto Brasileiro de Defesa Florestal) na década de 70, e que tem sidos os culpados 

pelo desaparecimento de várias espécies da avifauna, uma vez que o mesmo, além de frutas se 

alimenta de pequenos ovos de pássaros. 

Os principais impactos aos ecossistemas locais identificados na pesquisa são: 

- Insuficiente disposição do lixo e falta de esgoto sanitário, que coloca em risco a saúde do 

morador, e tornam-se repulsores aos turistas, principalmente àqueles com maior poder 

aquisitivo. Ao mesmo tempo, falta esclarecimentos ao turista (e em alguns casos até a própria 

comunidade), sobre como deve-se tratar o lixo, exemplo dado pela Brigada Mirim Ecológica. 

Vale também ressaltar que o problema de disposição do lixo estende-se aos barcos de passeio 

e pesca; 

                                             Fig. 14 – Vala negra no Abraão  

 

- A pesca de arrastão e parelha tem dizimado os recursos pesqueiros de interesse para a pesca 

desportiva, bem como despejado no (caso do arrastão) peixes mortos nas proximidades das 
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praias causando mau cheiro, e comprometendo a beleza cênica da região. O mergulho de caça 

e o uso indiscriminado de jet-ski têm efeitos conflitantes com a pesca artesanal; 

- A atracação irregular de várias embarcações próximas às praias tem dificultado o 

aproveitamento desses pontos turísticos para banho (ex. : Lagoa Azul, Praia do Pouso, em 

Palmas etc.); 

- O lançamento de óleo nas águas pelas embarcações, também tem sido um dos fatores que 

mais contribuem para a degradação do meio. Vemos a necessidade de uma maior fiscalização 

pela Capitânia dos Portos nesse aspecto; 

- O alto interesse imobiliário, tanto para implantação de resort como para a construção de 

residências de veraneio são responsáveis pelos desmatamentos, destruições de costões 

rochosos, aterros no mar (acrescido de marinha) para construção de Píer, assim como pela 

privatização de praias e outras áreas. Nesse aspecto tem faltado a fiscalização da Secretaria do 

Patrimônio da União- SPU; 

- Embora o tombamento da Ilha e o declínio do comércio de banana tenham eliminado grande 

parte da produção agrícola, ainda há alguns plantios de produtos de primeira necessidade para 

consumo local. Contudo, a prática da roçada e queimada é incompatível com os objetivos de 

preservação da característica da Mata Atlântica secundária, que é um dos maiores atrativos da 

Ilha; 

- A ocupação das praias por barraqueiros e vendedores ambulantes, a superlotação de casas e 

Campings, e a sobrecarga de visitantes que chegam particularmente nas épocas de férias e 

feriados prolongados, são vistos pela maioria como problemas que merecem atenção 

prioritárias das autoridades públicas, devido à geração de lixo em excesso, a falta de higiene, a 

sobrecarga dos serviços públicos e aos danos causados ao meio. Por outro lado, a oportunidade 

de venda para turistas garante uma renda extraordinária que viabiliza a permanência de muitas 

famílias locais durante a baixa temporada; e 

- A título de exemplo, na Vila do Abraão que possui comunidade com cerca de 1.000 

habitantes, durante o Carnaval de 1996 foi registrada a visitação de 18.000 pessoas. 

As respostas desta pesquisa apontou vários itens a serem discutidos como proposta à 

melhoria da qualidade de vida na Ilha Grande e ao desenvolvimento turístico na localidade, 
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são eles: transporte, lixo e saneamento, educação e capacitação, cultura tradicional, pesca, 

agricultura, tombamento arquitetônico e normas para a construção, capacidade de suporte, 

infra-estrutura comunitária e estruturação do turismo.  

1 - Ao transporte:   

Conflitos:   

A baixa tarifa da  BARCAS SA.  e o número excessivo de barcos autônomos resultam 

de numa falta de controle sobre a intensidade de ingressos na Ilha, particularmente durante a 

época de alta temporada “pico”, com particular impacto sobre a Vila do Abraão. Ao mesmo 

tempo, a demanda dos Ilhéus por um meio de transporte entre as praias, e entre estas e Angra, 

tem sido mal atendida pelos serviços existentes. 

Propostas: 

1- Aumentar a tarifa da BARCAS S.A. Discriminando-a entre ilhéus e visitantes talvez seria 

a melhor alternativa;  

2- Estabelecer limite ao número de desembarques no cais do Abraão, refletindo a capacidade 

de suporte da Ilha; 

3- Iniciar concessão de transporte especificamente para rotas de primeira necessidade aos 

ilhéus, com tarifa reduzida; 

4- Fiscalizar o uso de barcos autônomos, impondo uma tabela de preços, lotação máxima e 

medidas de segurança; 5 - Reservar pontos específicos para atracação nas diversas 

localidades da ilha para melhor fiscalização do desembarque. 

Análise: 

Existe o impedimento legal ao "direito de ir e vir" estabelecido na Constituição Federal 

de 1988, para tal , é necessária uma Lei que regulamente a capacidade de suporte na 

localidade, exemplo do que existe em Fernando de Noronha. 
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2 - Ao lixo e saneamento: 

Conflito: 

A insuficiente disposição de lixo e falta de esgoto sanitário tem colocado em risco a 

saúde do morador e repulsores de turista com maior poder aquisitivo.  

Propostas: 

1 - Destinar maior recursos à coleta seletiva do lixo nas praias, trilhas e treinamento de 

equipes;  

2 - Distinguir o lixo seletivo e esclarecer a importância do projeto à população e ao turista; 

3 - Fortalecer a atuação da Brigada Mirim Ecológica no esclarecimento aos turistas, com 

distribuição de sacos de lixo e panfletos explicativos;  

4 -  Implantar um "Selo Verde" para premiar estabelecimentos que contribuem regularmente 

na coleta seletiva;  5 - Proibir o despejo de material orgânico e inorgânico pelos barcos de 

passeio. 

Análise: 

O poder público deverá disponibilizar recursos para financiar o projeto. Deverá ser 

intensificada as atividades educativas voltadas à coleta seletiva com iniciativa de entidades 

com o perfil da Brigada Mirim Ecológica. Estudar a cobrança de tarifa para o comércio que 

mais despejar lixo na localidade. 

Nota:  O Jornal do Brasil, Cidade, de 25/10/01, pág. 18 e O Estado de São Paulo de 25/10/01, 

pág. A - 14, publicaram matéria colocando que o Ministro do Meio Ambiente, José Sarney 

Filho, anunciou, uma operação para preservar a Ilha Grande. Um grupo de trabalho formado 

por representantes do Ministério Público Federal, Estadual, Prefeitura de Angra dos Reis, 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do IBAMA ficou de apresentar um plano de ações 

para o ano 2002 para a região. Também foi anunciada a liberação de recursos para que, a partir 

do verão desse ano, o lixo inorgânico produzido na ilha seja transportado para o continente e 

receba tratamento adequado.  
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3 - A educação e capacitação:  
Conflito: 

A falta de consciência ambiental da população e visitantes é incompatível com os 

objetivos do turismo ambiental. As limitadas oportunidades de emprego na Ilha, e a ausência 

de escola secundária e/ou profissionalizante para serviços voltados à hotelaria e atividades 

recreativas, levam os jovens a migrarem para o continente, e os estabelecimentos a procurarem 

mão-de-obra especializada fora da ilha. 

Proposta: 

1 - Organizar programas de capacitação de jovens em profissões demandadas pelo turismo e 

pelo segmento hoteleiro local, reforçando a manutenção dos conhecimentos locais da história, 

do folclore, do artesanato e da composição dos ecossistemas terrestre e marítimo;  

2 - Promover novos empreendimentos que ofereçam emprego e gerem atividade comercial em 

atividade de suporte ao turismo. 

Análise: 

A educação ambiental estende-se para a educação formal primária e secundária. Esta 

concepção precisa ser adotada para benefício dos ilhéus na proteção e promoção da utilização 

passiva do ambiente local. É necessário o estímulo ao investimento em empreendimentos que 

gerem emprego e que aproveitem as oportunidades do turismo. 

4 - A cultura tradicional: 

Conflitos: 

A cultura local está agonizando, acabando devido a impossibilidade legal do nativo 

retirar madeiras e cipós para confecção do artesanato que poderia ser uma boa fonte de renda 

para o nativo uma vez adquirido pelo turista. A pesquisa revelou que os mais jovens não 

tiveram apoio dos mais velhos, portanto não conhecem muito bem o artesanato local. Em 

algumas localidades da Ilha, como exemplo na Praia do Aventureiro e em Provetá a "arte do 

caiçara" pode ser vista como objeto de uso.  
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A pesquisa quantitativa realizada na primeira fase deste trabalho objetivava perceber o 

"perfil" do "morador e turista", e "avaliar seu interesse ou não na preservação e/ou resgate 

dessa cultura". Inicialmente foram encaminhado 300 (trezentos) questionários, sendo que 

somente 230 (duzentos e trinta) deles foram aproveitados (o resultado da pesquisa se encontra 

no apêndice deste trabalho). 

Dos 230 informantes 83 (oitenta e três) eram moradores e 147 (cento e quarenta e sete) 

eram turistas, 100% dos informantes moradores responderam que é importante preservar e/ou 

resgatar a cultura  e  95% dos informantes turistas responderam sobre a importância de sua 

preservação e/ou resgate, os 5% dos turista restante responderam negativamente por não 

conhecê-la. 

Entretanto, ao perguntá-los sobre trabalhar em conjunto na preservação e/ou resgate da 

cultura tradicional, a pesquisa revelou que 7% dos moradores e 11% dos turistas são da 

opinião de que essa iniciativa deva partir do poder público.     

Proposta: 

1 - Pensamos que medidas devem ser tomada na preservação dessa cultura como uma fonte de 

renda para o nativo e atrativo para o turismo; 

2 - O artesanato local está restrito pela legislação, mas o folclore não, cabe a iniciativa de 

resgatá-lo; 

3 - Existe na Vila do Abraão um casarão antigo remodelado pela Prefeitura de Angra 

denominado "Casa de Cultura", onde poderiam expor para venda o artesanato local e a 

apresentação de grupos folclóricos, isso atrairia o turismo de qualidade.  

Análise: 

Dependerá da iniciativa do poder público municipal e/ou organismos não 

governamentais esse tipo de empreendimento. A pesquisa revelou que a comunidade estaria 

disposta em colaborar nesse Projeto.  
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5 - A pesca: 

Conflito: 

A pesca de arrastão tem dizimado os recursos pesqueiros do nativo, mesmo que 

pesquem de linha, distantes da área protegida por lei. O caráter de vila de pescador atualmente 

está em via de extinção. 

Proposta: 

1 - Fiscalizar o período de procriação das espécies e de defeso;  

2 - Permitir a implantação de arrecifes artificiais como barreira de proteção para procriação de 

peixes; 

3 - Permitir currais para produção artesanal do pescado; 

4 - Incentivar a maricultura na criação de colônias ou fazenda de mexilhão, ostras etc. como 

meio de subsistência para aqueles que não se interessam em trabalhar diretamente com o 

turismo.    

Análise: 

1 - Há conflitos entre objetivos de conservação do recurso pesqueiro e normas determinadas 

pela Marinha e Capitania dos Portos que impedem o estabelecimento e obstruções à 

navegação;  

2 - É necessário para implementar a construção de arrecifes artificiais maiores recursos;  

3 - Como sugestão, com a maricultura espera-se maior êxito, esta alternativa tenderá a ganhar 

força, levando os próprios criadores a protegerem os recursos pesqueiros além de destinarem 

recursos para sua expansão e fiscalização. 

6 - A agricultura: 

Conflitos:  Conforme já colocado, a agricultura na Ilha Grande tornou-se praticamente 

impossível  devido ao lugar ter se tornado uma "Unidade de Conservação" com legislação 

altamente restritiva. 

Apesar da transformação do lugar em Parque, e o declínio no comércio da banana 

terem eliminado grande parte da produção agrícola na ilha, ainda há algum plantio de produtos 
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de primeira necessidade para consumo local. Contudo, a prática da roçada e da queima é 

incompatível com os objetivos de preservação da característica da Mata Atlântica Secundária, 

que é um dos maiores atrativos da ilha. 

Proposta: 

1 - A pequena produção de hortaliças para utilização nas pousadas deve ser difundida; 

2 - Deve-se pensar também em uma "Horta Comunitária" como funcionamento de uma 

Cooperativa integrada junto a UERJ na área de Dois Rios (local do antigo presídio). 

Análise: 

A declividade da maior parte dos terrenos na ilha sugere a necessidade de manter a 

máxima cobertura vegetal possível em quaisquer explorações que sejam adotadas. Considera-

se que a proibição à agricultura seria uma medida indesejável, devido à importância da 

produção para o auto-consumo e eventuais necessidades locais. 

Sugestões: 

Promover a difusão de culturas em sistema agroflorestal, incorporando pousios curtos 

de culturas alimentares, com o plantio imediato de plantas frutíferas, pupunha (palmaceas 

perenes) e espécies nativas florestais. A opção de produção intensiva em pequenos lotes de 

hortaliças e de ervas medicinais para consumo próprio,  pousadas e postos de saúde da 

localidade também deve ser incentivada. Para tais propostas, será necessário o apoio de 

técnicos e/ou intercâmbio com produtores de outras regiões que tenham adotado sistemas 

agroflorestais, e a provisão de mudas para implantação num viveiro local. 

7 - Ao tombamento arquitetônico e normas para a construção: 

Conflito: 

O interesse por parte de investidores alheios em desenvolver empreendimentos de 

pequeno e grande porte na localidade que poderiam descaracterizar a beleza cênica, levaram 

ao tombamento da ilha como solução imediata. Uma dos fatores que mais desperta a atenção é 

a paisagem de casas rústicas de pescadores nas praias, o que, mesmo com o tombamento, 

encontra-se em processo de desconfiguração, com construções fora deste padrão, e ocupação 

de encostas. 
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Propostas: 

1 - Desenvolver normas e padrões para construção, encorajando a utilização de materiais de 

construção local, incluindo número de unidades de hospedagem permitidos, padrões de 

higiene e qualidade de serviço; 

2 - Flexibilizar o tombamento utilizando instrumentos especiais com participação direta da 

comunidade. 

Análise: 

O zoneamento urbano é a forma utilizada na maioria das instâncias para segregar usos 

incompatíveis e para definir políticas e normas de ocupação e uso do espaço, garantindo ao 

público um meio ambiente urbano visualmente atraente e funcional. Tais normas precisam 

ganhar flexibilidade, de maneira a permitir sua modificação em casos específicos. É também 

imperativo considerar os custos que a observação de normas rígidas podem impor à 

comunidade de baixa renda, cuja impossibilidade de aderência às normas pode forçá-los a 

abandonarem o local. A valorização, assim, termina sendo um mecanismo de exclusão. 

Sugestões: 

1 - Proceder à flexibilização do tombamento, com o exame de propostas para modificação no 

uso do  solo por um Conselho Urbanístico composto por membros da comunidade envolvida, 

da Prefeitura e especialistas locais, com o objetivo de manter, na medida do possível, o visual 

e o caráter arquitetônico da ilha;  

2 - Fornecer materiais para construção e desenhos de planta alternativas aos proponentes de 

baixa renda que se comprometerem a manter o padrão estabelecido.  

8 - A capacidade de suporte: 

Conflito: 

A ocupação de praias por barraqueiros e vendedores ambulantes, a superlotação de 

casas e campings, e a sobrecarga de visitantes que chegam particularmente nas épocas de 

férias e feriados prolongados, são vistos pela maioria como problemas que merecem atenção 

prioritária, devido à geração de lixo em excesso, a falta de higiene, etc. Por outro lado, a 
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oportunidade de vender para os turistas garante uma renda extraordinária que viabiliza a 

permanência de muitas famílias locais durante a época de baixa temporada. 

Propostas:  

1 - Definir capacidade de suporte de cada local da ilha, limitando o acesso de barcos aos locais 

com capacidade lotada;  

2 - Proibir camping nas praias;  

3 - Limitar número de pessoas lotadas em casas particulares;  

4 - Adotar um sistema de concessões, padronizando a aparência das barracas, promovendo 

cuidados sanitários e de higiene;  

 5 - Proibir, ou pelo menos disciplinar, a instalação de vendedores ambulantes, especialmente 

na Vila do Abraão.   

Análise: 

A utilização da capacidade de suporte, embora sujeita à criticas por subjetividade, já 

encontra-se bem difundida como mecanismo para limitar a ocupação de Áreas de Conservação 

e Parques. A limitação no acesso às praias face ao transporte por barcos e a proximidade com 

o litoral considera-se uma medida difícil de administrar de forma rigorosa, devido à dispersão 

de serviços de transporte e à complexidade de fiscalização. As Associações locais, como é o 

caso de Araçatiba, já evidenciam preocupação e a adoção de iniciativas voltadas para limitar o 

uso indiscriminado de espaços públicos e praias, provando que a ação descentralizada pode 

surtir efeitos positivos. 

Sugestão:  

1 - Apoiar as iniciativas de associações de praias que demonstraram avanços no ordenamento 

do seu acesso e uso, sugerindo a difusão das medidas adotadas para as demais praias, 

promovendo intercâmbio de experiências e premiando iniciativas bem sucedidas com verbas 

complementares; 
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  2 - Definir padrões para barracas e fornecer materiais (de preferência locais, tais como 

palmas e bambú) para a construção destas de forma rústica, para ilhéus que se comprometerem 

a observar as normas sanitárias;  

 3  - Construir banheiros/ banhos públicos com fossa séptica. 

9 - A infra-estrutura comunitária;  

Conflito: 

A característica de simplicidade que atrai o turista interessado numa experiência de 

"encontro com a natureza", pelo menos por um curto espaço de tempo, é compatível com o 

baixo nível de serviços de infraestrutura local presente na maioria das praias. No entanto, para 

os ilhéus, esta falta de infraestrutura implica em dificuldades que, junto com a falta de 

oportunidades de trabalho, os levam a migrar. De forma semelhante, as exigências de turistas 

de maior poder aquisitivo implicam na necessidade de abastecimento adequado de água, luz, 

saneamento e saúde pública. 

Propostas: 

1 - Treinamento de agentes de saúde utilizando plantas medicinais; 

2  - Construção de banheiros / banhos públicos nas praias; 

3 - Limpeza constante na localidade; 

4 – Incentivo ao trabalho artesanal do nativo com o turista, promovendo cursos de línguas e 

até um curso de hotelaria. 

Análise: 

O isolamento físico das praias com limitadas oportunidades de obter economias de 

escala, compele a adoção de soluções locais para serviços de infraestrutura e saúde 

comunitária. As opções neste sentido têm sido exploradas pelo menos em alguns casos 

(painéis solares para luz e bomba de água, fossas sépticas, minas de água, etc.), mas poderiam 

ser melhor investigadas. 

Observamos um significativo esvaziamento da ilha de seus moradores originais, em 

especial os da Vila do Abraão, e um correspondente ingresso de pessoas de fora, estrangeiros e 
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naturais de outros estados, resultando na quebra da identidade cultural do lugar. Este 

fenômeno é uma das causas de excessivo individualismo mencionado por alguns 

entrevistados, e confirmado por nós, e que vem dificultando a organização dos moradores em 

torno de interesses comuns. 

Sugestão: 

À Associação de Praias que demonstram avanços no ordenamento do acesso e uso, 

sugere-se a premiação daquelas que adotam soluções inovadoras para o suprimento de 

necessidades básicas. Deve ser promovida a busca de alternativas. Na área de saúde pública, 

por exemplo, recomenda-se a promoção de "farmácias-vivas", com a utilização de ervas 

medicinais conhecidas e exóticas, e a difusão de conhecimento já existente entre os ilhéus, que 

também servirá como atrativo turístico. A manutenção de pequenos depósitos e o treinamento 

de agentes de saúde em métodos preventivos e curativos simples, podem e devem reduzir as 

freqüentes remoções à Angra dos Reis feita pela Defesa Civil.   

10 - A estruturação do turismo: 

Conflito:  

A insuficiência de recursos logísticos para o desenvolvimento de atividades turísticas 

na região, vis-a-vis interesses e nível de capacitação diferenciados dos segmentos que prestam  

serviços aos turistas; a oferta de um leque de opções  serviços de qualidade que não incorram 

em impactos sobre o meio ambiente; a necessidade de garantir à população local alternativas 

concretas de sobrevivência dentro de uma nova modalidade de atividade econômica, 

constituem-se nos principais desafios à implantação de um Projeto de Eco-turismo. 

Propostas: 

 1 - Destacar as vantagens comparativas do turismo praticado na ilha e criar vínculos com 

agentes turísticos; 

2 - Produzir material informativo aos turistas e organizar calendário de eventos sazonais, de 

maneira a atrair turistas na baixa estação; 

3 - Melhorar infra-estrutura turística através do incentivo a atividades ambientalmente 

apropriadas, e criar programas de capacitação dos fornecedores de serviços especializados; 
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4 - Considerar a opção de desenvolver uma Escola de Hotelaria na localidade em parceria com 

empresas do setor na região;  

5 - Incentivar o artesanato e folclore local como um bom atrativo ao turismo de qualidade; 

6 - Fornecer mapas detalhados, indicando os atrativos turísticos e destacando aspectos 

histórico-culturais da localidade;  

7 - Analisar a possibilidade de implementação de uma taxa de ingresso do turista na ilha 

através de uma Associação específica, como exemplo do que vem sido feito em Fernando de 

Noronha; 

8  - Alocar mais funcionários devidamente treinados à Administração do Parque Estadual da 

Ilha Grande;  

9 - Aumentar o número de policiais capacitados em lidar com turistas; 

10 - Criar uma Central de informações sobre os serviços prestados na Ilha; 

11 - Aumentar a infra estrutura local para uso do turista como Casa de Câmbios e Bancos para 

troca de moedas; 

12 – Incrementação de serviços relacionados a esportes náuticos e de lazer aquático.   

Análise: 

Grande parte das sugestões se dirigem para a formulação de um planejamento de 

marketing de forte apelo, que atinja um público segmentado interessado especificamente no 

turismo ecológico. O que resultaria na reversão da tendência, atualmente observada, do afluxo 

de turistas de baixa renda, geralmente pouco sensíveis à problemática ambiental. Em se 

concretizando esta reversão, corre-se o risco de elitizar excessivamente o acesso ao lazer e ao 

patrimônio ambiental, colocando o poder público local numa posição politicamente crítica. 

Por outro lado, caso não se apliquem mecanismos mais restritivos, o descontrole, hoje 

dominante, terminará por comprometer a sustentabilidade do ecossistema da ilha e a 

possibilidade de manutenção da qualidade de vida dos ilhéus. 

Todas as sugestões acima mencionadas são relevantes. Cabe ao Poder Público, em 

conjunto com a comunidade, priorizar as ações, captar recursos e estabelecer prazos para sua 
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execução. Para tanto, cumpre definir instrumentos de gestão voltados para a estruturação e 

monitoramento deste processo. 

Sugestões: 

1 - A definição de prioridades e sua execução deve obedecer a um cronograma, no qual as 

ações serão adotadas, gradualmente. Inicialmente recomendamos a produção de material 

informativo (folders, vídeos) a respeito de plano. Num segundo momento, debatê-lo em 

sessões abertas com a comunidade. Uma das estratégias para atrair adesão seria uma 

campanha de envolvimento comunitário e de conscientização ambiental, que despertem a 

atenção da comunidade para os problemas da ilha e procurem envolvê-la no processo como 

co-responsável pelo seu sucesso. 

2 - Em seguida, recomenda-se uma pesquisa de opinião sobre os temas, consultando, através 

de questionários, os principais interessados em determinadas atividades, para avaliar a 

disposição de aderirem a uma eventual restrição da mesma. Caso a resposta seja 

majoritariamente positiva, definir conjuntamente formas de aplicação. Feito isto, estabelecer 

um prazo de carência restritiva, e prazo para a implantação de outras, revestindo assim de 

seriedade a iniciativa. 

3 - Submeter todos os projetos contemplados no plano de Eco-turismo ao crivo da 

comunidade, para que sejam por ela legitimados, e da opinião pública, divulgando o máximo 

possível na mídia nacional e internacional, as medidas e os procedimentos que nortearam a 

implantação do Plano. Trata-se, de fato, de garantir a necessária transparência exigida em 

projetos voltados para a administração do bem público. Neste sentido, recomendamos a estrita 

observância aos instrumentos de gestão compatíveis com a envergadura do empreendimento. 

Os instrumentos de gestão que recomendamos são os seguintes: 

1 - Criação de uma Sub-prefeitura na Ilha aproximando o poder público da 

comunidade, justamente num momento decisivo de definição de novos caminhos; 

2 - Criação de um Conselho Distrital garantindo, dentro do possível, sua máxima 

representatividade em consonância com os grupos de interesses mapeados; 
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3 - Organizar, com a ajuda desse Conselho, uma Brigada de Cidadãos-Fiscais, capazes 

de dividir com o poder público a mais árdua e difícil tarefa a ser enfrentada: a da fiscalização, 

sem caracterizar opressão e sem negar a legitimidade dos mecanismos de mercado; 

4 - Fortalecer e valorizar o papel das Associações de Moradores, assegurando sua 

participação no Conselho Distrital e em todas as reuniões e atividades envolvidas na execução 

do plano; 

5 - Prestar contas, periodicamente, das atividades realizadas, recursos alocados e gastos 

realizados, garantindo a total isenção e transparência do poder público na administração do 

Plano; 

6 - Cobrar ingresso para acesso ao parque, cuja renda seria revertida para manutenção e 

melhoria dos equipamentos turísticos oferecidos. Faz-se necessário reservar parte das verbas 

para o treinamento e capacitação dos funcionários do Parque, incluindo visitas a parques com 

as mesmas características, que atingiram um nível de profissionalismo elevado em serviços de 

Eco-turismo; 

7 - Uma iniciativa original que reforçaria nossos argumentos, seria a possibilidade de 

Angra liderar uma campanha reivindicando, junto aos órgãos competentes, a criação de 

mecanismos que assegurem que parte dos recursos alocados em pesquisa sobre biodiversidade 

na Mata Atlântica, sejam eles de natureza pública ou privada, sejam transferidos para os 

parques nos quais os estudos estão sendo realizados. E naqueles onde habitam comunidades 

tradicionais, caso em que se inclui a Ilha Grande, garantir seu envolvimento na manutenção 

dos parques e em atividades relativas à pesquisa, oferecendo assim uma fonte de renda 

alternativa, e permitindo a fixação no local da população nativa; 

8 - Esta iniciativa daria maior visibilidade e seriedade ao projeto de Eco-turismo, ao 

envolver o segmento científico na viabilização de uma proposta que, na verdade, não se 

restringe apenas a disciplinar o turismo, mas sim a conservar um patrimônio comum, sem 

prejuízo dos benefícios que seu uso racional pode gerar. 
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Capítulo XIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 O primeiro ponto a ser discutido, está no tipo de desenvolvimento que se quer para a 

Ilha. Partindo da ótica do turista, indiferente a sua renda, ao ir à Ilha Grande ele busca um 

local selvagem, rústico, com a natureza altamente conservada, o que poderia levar a uma 

opção por um desenvolvimento sustentável muito forte baseado na conservação radical dos 

recursos ambientais. 

 Entretanto, para a comunidade residente na Ilha, essa postura impediria seu 

crescimento, bem como seu acesso a serviços básicos como luz elétrica, transporte, atividades 

econômicas, entre outros. 

 Longe de rótulos, conciliar esses aspectos é o primeiro grande desafio. Pode-se 

imaginar então que, analisando apenas pela ótica ambiental, a avaliação da capacidade de 

carga poderia identificar uma resposta sobre o melhor uso a ser dado a cada ecossistema em 

foco. 

Nesse sentido devem ser considerados os seguintes aspectos: 

- A capacidade de carga deve ser tomada como um fim em si mesma, e não como uma 

solução para problemas de visitação em uma área protegida; 

- pode funcionar como uma das ferramentas a serem utilizadas nas decisões de manejo; 

- é imprescindível considerar as óticas social, econômica e política; 

- é altamente subjetiva, uma vez que o conceito de comunidade é pessoal ao visitante e ao 

objeto que ele busca no local de visitação. 
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O modelo americano (Barbier e Billet, 1980:19) propõe algumas normas a seguir para 

a consecução, mesmo que parcial, dos objetivos propostos, que resumidamente são os 

seguintes: 

- Delimitar o espaço ocupado pelos alojamentos em relação ao número de leitos, 

estendendo-se a medida também para os campings, considerando as necessidades 

individuais e coletivas das pessoas, relativas às vias de acesso, aos estacionamentos e a 

outros equipamentos que se farão necessários; 

- De acordo com o meio e suas características, considerar as necessidades e as atividades da 

população local, dando-lhes prioridade absoluta; 

- Delimitar os espaços específicos para os turistas (X/m por pessoa), tentando delimitar uma 

densidade adequada, a fim de evitar aglomerações excessivas; 

- Determinar os objetivos pretendidos com o desenvolvimento do turismo, sejam eles 

econômicos ou sociais, como por exemplo a conservação da autenticidade, a revitalização 

de uma comunidade ou a rentabilidade dos equipamentos; 

- Ampliar as opções para os turistas, diversificando as atividades recreativas dentro das 

destinações, dispersando a freqüência simultânea nos mesmos locais; e 

- Estimular a visita à destinação nas épocas da chamada "baixa estação", por meio da 

programação de eventos ou da programação de preços especiais. 

Essa relação nos permite concluir que no caso da Ilha Grande, que apresenta uma 

grande variedade de ecossistemas com qualidade, quantidade e estado dos recursos 

diferenciados, será necessário conhecer ponto a ponto a capacidade de carga de cada atrativo 

turístico, não sendo possível aplicar esse conceito à totalidade de sua área. 

Dentro dessa avaliação, o segundo ponto a ser considerado está nos diversos aspectos 

que a legislação já impõe a área, uma vez que por si só já estipularia os limites de carga desses 

atrativos e o que leva a uma conclusão inicial de que a aplicação das Normas Ambientais, com 

fiscalização eficiente já seria suficiente para a boa gestão da unidade não sendo necessário 

impor normas restritivas a capacidade de carga do local. 
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 Obviamente, olhando apenas pelo lado ambiental, qualquer ação restritiva leva a uma 

conservação maior dos recursos naturais. Entretanto, a limitação no acesso aos diversos 

ecossistemas é considerada uma medida difícil de administrar de forma rigorosa, devido a 

complexidade de fiscalização e a dispersão de serviços de transporte ao longo da ilha. Mesmo 

assim, associações locais como em Araçatiba, já evidenciam preocupação e adoção de 

iniciativas voltadas a limitar o uso indiscriminado de espaços públicos e praias, com resultados 

positivos. 

A Ótica Ambiental: 

 Acreditamos serem necessárias medidas que possibilitem o uso múltiplo dos recursos 

naturais sem degradá-los através do manejo florestal no sentido também de manter e/ou 

recuperar as microbacias existentes. 

 Outro aspecto a considerar na ótica ambiental refere-se a questão da vigilância e 

combate a incêndios, visto ser uma das principais preocupações no tocante à proteção florestal 

na Ilha. Não esquecendo de lembrar de problemas como o lixo e a falta de saneamento básico. 

A Ótica Social:    

 A proposta de ordenamento do uso dos recursos da Ilha Grande repercutirá, em termos 

sociais, de várias maneiras. 

 Em relação aos visitantes, existirá o impacto negativo imediato ao controlar o acesso 

indiscriminado e em massa que vem ocorrendo, principalmente na Vila do Abraão e 

Aventureiro. Ao implantar uma medida de controle é necessário que seja acompanhado de 

uma estratégia de divulgação massiva das medidas, de forma que exista a compreensão que a 

idéia é organizar o fluxo de turistas, e não cercear o direito de ir e vir dos cidadãos. 

 Na Ilha Grande pensamos que esse tipo de medida atingirá diretamente as classes 

sociais menos abastadas, especialmente no Abraão. Porém, a partir do momento que os 

visitantes puderem usufruir dos atrativos turísticos de uma forma mais organizada, terão 

oportunidade de se sentirem valorizados, com condições de acesso a uma recreação mais 

próxima do que normalmente buscam ao se destinarem a Ilha - um lugar calmo com praias 

selvagens. Na Praia Grande de Araçatiba existem, de certa forma, um controle no fluxo de 

visitação. Os visitantes que vão para as pousadas, vão com reservas em pacote turístico. Da 
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mesma forma ocorre em outras localidades cuja visitação se dá basicamente através das 

pousadas. Apesar destes exemplos a idéia do controle de fluxo não está baseada nos pacotes 

turísticos. 

 Outro aspecto a ser abordado é a dificuldade concreta de estabelecer esse controle 

também para as embarcações de propriedade dos veranistas que tem segunda residência nos 

condomínios do continente e tem a Ilha Grande como destino principal de sua recreação. Esse 

aspecto deverá ser abordado numa segunda etapa, pois essas embarcações são numerosas e 

contribuem para um uso inadequado da Ilha como destino turístico. 

 Com relação aos moradores, apontamos como impacto negativo imediato a inibição de 

renda obtida com aluguel de quintais para Campings e cômodos de suas residências. Esse 

impacto pode ser amenizado com o incentivo à implantação de Campings regularizados por 

eles e adequação dos preços praticados. 

 Por outro lado, os moradores seriam diretamente beneficiados com a melhoria de 

serviços públicos e privados locais, necessários para apoiar o turismo ordenado, e não teriam 

que conviver com os problemas deixados na comunidade após uma temporada de turismo 

predatório. A mão de obra local que já atua no turismo teria que receber mais qualificação 

profissional, de forma que os serviços oferecidos tenham maior eficiência e padrão 

reconhecido. Além disso outros serviços relacionados a Cultura local podem ser demandados, 

como por exemplo: produção de artesanato local, oferta de passeios de canoa caiçara, visita 

aos parques de cultivo de mexilhão, guias de atrativos, mostra da danças típicas e a própria 

culinária típica do caiçara. Dessa forma, o prejuízo causado num primeiro momento pelo 

impedimento a prática de Camping ilegal poderia ser revertido em benefícios diretos para os 

moradores, ao se engajarem em outras atividades alternativas. 

 Hoje existe um desejo expresso por parte de moradores da Vila do Abraão e 

Aventureiro em se tentar estabelecer algum tipo de controle de fluxo turístico, principalmente 

nos feriados prolongados, pois eles tem sido obrigados a conviver com todo tipo de problemas, 

que vão desde infra-estrutura insuficiente (e que jamais conseguirá ser suficiente caso a 

capacidade de carga do local não seja respeitada), falta de segurança, agressões a sua Cultura, 

mudanças nos hábitos do jovens, uso de drogas, etc. A esse respeito vale citar o depoimento de 
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uma nativa do Aventureiro, hoje moradora no Abraão (Neuselí), que se diz afrontada por 

turistas que adentram em seu quintal como se a área fosse pública, com atos nada respeitosos, 

provocando nela vontade de cometer uma agressão física a esses visitantes. 

 Exemplos como o utilizado na Ilha de Fernando de Noronha para capacidade de carga 

foi abordado neste trabalho mas paira a dúvida sobre sua implantação na Ilha Grande em 

função de sua proximidade com o continente.  

 No Aventureiro também foi demonstrado interesse na organização dos Campings, 

porém nesse caso existe a restrição legal imposta pela Reserva Biológica da Praia do Sul, que 

abrange a área da Vila, mas que por outro lado, pode ser mais um fator na discussão com a 

FEEMA e IEF para adequação na legislação e implantação efetiva desta Unidade de 

Conservação. 

Medidas Saneadoras:  

 Segundo o Plano Diretor de Turismo da Ilha Grande, elaborado no âmbito do Projeto 

de Execução Descentralizada - PED (1996), "o turismo desordenado que ocorre atualmente na 

Ilha degrada o meio ambiente local e gera uma economia instável e sazonal. Os turistas vem 

apenas durante a alta estação (feriados prolongados), gastam pouco, sujam muito e deixam um 

rastro de expectativas frustradas aos ilhéus e aos próprios turistas". 

 Entre as justificativas para concentração do turismo em uma única época do ano na Ilha 

(em especial no Abraão) estão: dificuldades no transporte para outras praias (para o Abraão 

ainda existe a barca que comporta um grande número de turistas), alto índice de pluviosidade, 

ou seja, chuvas quase todo o ano na Ilha, inclusive durante o verão, e o fato de abril a 

novembro as temperaturas médias caírem abaixo dos níveis tolerados pela maior parte dos 

turistas brasileiros que buscam “turismo de sol e praia”. 

 De acordo com o Plano Diretor de Turismo da Ilha Grande (op.cit), para serem 

competitivos, apesar das desvantagens climáticas, os empreendimentos da Ilha especializados 

em “turismo de sol e praia” são forçados a cobrar tarifas abaixo dos praticados pelos seus 

concorrentes do litoral, onde o clima é mais propício (exemplo de Búzios). Para manter sua 

rentabilidade apesar dos preços baixos e da sazonalidade de seu público, que só freqüenta a 

Ilha durante o verão (alta temporada), esses empreendimentos são obrigados a aumentar o 
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volume de turistas que recebem. Para aumentar o volume, são obrigados a ampliar suas 

instalações; para ampliar suas instalações apesar dos preços baixos que praticam, são 

obrigados a baixar seu padrão de conforto e serviço. Para continuar atraindo turistas, apesar da 

redução do padrão, têm que reduzir ainda mais seus preços, e assim por diante. Em outras 

palavras, hoje o turismo da Ilha está preso numa espiral decadente de queda de preços, 

qualidade e retorno econômico. 

 Além disso, o fluxo de turista está diretamente ligado a fatores tais como: Baixo padrão  

de renda e/ou sua má distribuição, o baixo preço da passagem da barca, o baixo custo na 

alimentação e hospedagem, ou seja, o baixo preço pelos serviços oferecidos na Ilha e a falta de 

taxa para permanência de turistas na ilha tem sido fatores conflitantes que colaboram para a 

degradação do ecossistema local. 

 Mesmo assim, qualquer medida restritiva, num primeiro momento, será responsável 

pela "desestabilização" da economia local, gerando desemprego e modificações nos hábitos 

locais, o que pode numa primeira análise gerar desconfiança e resistência não apenas por parte 

dos ilhéus, mas também em outros “atores” envolvidos. 

 Nesse caso, entre vários aspectos a serem considerados pode-se abordar: 

Ao Transporte: 

 Ações restritivas levarão a uma reorganização do serviço de transportes para a Ilha, 

reorganizando os serviços da Barca S.A, inclusive otimizando horários e até mesmo o tipo de 

embarcação. Uma sugestão seria ter uma embarcação somente para passageiros com bagagem 

de mão e uma outra para passageiros com compras. Desde a implementação da CONERJ na 

Ilha, hoje substituída pela BARCAS S.A, comerciantes locais conduzem nas ultrapassadas 

embarcações enormes caixas de frutas, legumes, carnes etc., moradores carregam móveis, 

geladeiras etc. na mesma embarcação que conduzem turistas ao Abraão, o que faz com que a 

travessia do continente à Ilha que leva aproximadamente uma hora e trinta minutos se  torne 

um verdadeiro "caos" para turistas que chegam pela primeira vez ao seu destino. 

 As diversas embarcações que fazem esse tipo de serviço deverão se organizar através 

de "associações", sendo estabelecido horários de ida e volta e preços pré-fixados. 
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 Serão necessários esforços significativos a nível de poder público, não apenas da 

PMAR como também da Capitania dos Portos, entre outros, no sentido de fiscalizar e até 

mesmo punir, não apenas no que se refere ao número de passageiros, mas também em pontos 

relativos ao preço das passagens (que não poderão oscilar conforme "a cara do freguês"), ao 

lixo muitas vezes lançado ao mar por essas embarcações, e ao ordenamento de sua atracação 

ao cais, especificamente no Abraão. 

 Outro ponto também a ser abordado é o transporte a outras praias (além do Abraão). 

Medidas restritivas de fluxo poderiam levar a não permissão desses trechos, entretanto isso 

implica em manter uma situação atual na qual a comunidade lá residente tem seu "ir e vir" 

limitado, tendo reflexos não apenas na ótica econômica, como também na social. 

 Um fator que hoje funciona como limite a visitação são os diversos cais espalhados 

pela ilha. Apenas o do Abraão tem a capacidade para suportar embarcações. 

 Medidas restritivas também podem implicar em aumento das tarifas, o que por si só 

passa a ser uma restrição de visitação. Para evitar que o Ilhéu seja "punido" é necessário a 

manutenção da "tarifa social". A BARCA S.A cobrava preço diferenciado para moradores e 

turistas, hoje é o mesmo para todos, num valor justo, nos finais de semana e feriados a tarifa é 

de mais ou menos R$10,00 (dez reais) para todos. 

Aos Serviços: 

 Serão necessários investimentos nos “serviços públicos” no sentido de melhorar o dia a 

dia do ilhéu e do turista (ex.: Bancos, casa de câmbio, etc.) onde ambos não mais necessitarão 

ir ao continente para efetuar saques e/ou realizar transações. 

As Pousadas, Campings e Comércio: 

 A curto prazo, a maior parte desses empreendimentos terão perdas significativas. 

Haverá perda de público, e serão necessários investimentos no sentido de melhorar os serviços 

prestados. Uma avaliação do conjunto de ações, permite acreditar que a médio e 

principalmente a longo prazo, ao oferecer melhores serviços a Ilha passará a atrair um público 

diferenciado ao longo dos anos (alta temporada - fluxo de turistas nacionais, baixa temporada - 

fluxo de turistas estrangeiros). 
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Ao Comércio Informal:   

 Medidas restritivas anulam o comércio informal. Será necessário uma avaliação de 

quem são esses comerciantes, uma vez que nem todos são ilhéus. 

 Ao poder público, cabe além da fiscalização ostensiva com o objetivo de inibir esse 

tipo de comércio, identificar mecanismos para capacitação dessa mão de obra com interação 

entre a sociedade civil. 

A Ótica Governamental: 

 Com o turismo desordenado, por mais investimentos públicos que se faça nunca haverá 

infra-estrutura  suficiente e adequada. Um exemplo disso é o caso do esgotamento sanitário do 

Abraão: o projeto para rede de esgoto e tratamento para aquela localidade foi estimado para 

atender 7.500 habitantes, quando a população local é de cerca de 1.000 pessoas, ou seja foi 

considerado o atendimento ao fluxo de visitantes e o aumento populacional. No Abraão 

existem registros já citados neste trabalho de 18.000 turistas durante o Carnaval de 1996, nota-

se que é um número bastante elevado. Caso o poder público decidisse investir num sistema de 

esgotamento sanitário para atender essa demanda, o que ocorre no máximo duas vezes por 

ano, haveria um super dimensionamento das obras e conseqüente desperdício de recursos 

públicos. 

 O controle de fluxo de visitação na Ilha Grande tem vários impactos positivos para o 

poder público. Em primeiro lugar, credencia o município de Angra dos Reis à obtenção de 

recursos em programas apoiados por agências governamentais nacionais e internacionais. 

 Em segundo, a implantação efetiva de uma Unidade de Conservação e a tendencial 

mudança no perfil do visitante, no sentido de novas posturas culturais e ambientais, que 

valorizam os atrativos naturais e históricos conservados e a cultura local, viabiliza a cobrança 

de taxas cujos recursos deveriam ser repassados para um Fundo específico, com objetivo de 

custear as atividades de manutenção das medidas para o ordenamento do turismo. 

 Essas taxas podem atingir usos como por exemplo: visitação (cobrada diretamente ao 

visitante), marketing (uso do nome Ilha Grande em propaganda), beleza cênica (no caso dos  

filmes, novelas, etc.). Podendo também, ser instituído uma espécie de selo verde em serviços e 

mercadorias, uma espécie de imposto como o ICMS verde, que utilize o “principio usuário 
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pagador”, e incentive os empreendimentos a melhorarem a eficiência ambiental de seus 

negócios. 

 A instituição de qualquer novo sistema de tarifação precisa ser respaldada por estudo 

específico e bastante aprofundado, além de ser submetido a consulta popular. De qualquer 

forma todos os recursos gerados com cobrança de taxas, impostos e multas deveriam ser 

revertidos para esse Fundo supra citado. 

 No caso de implantação efetiva de uma Unidade de Conservação, necessária para 

respaldar a cobrança de taxas de visitação, os Poderes Públicos municipal, estadual e federal 

terão que rever as legislações vigentes para a Ilha e conciliar a(s) que melhor se adeqüe(m) as 

necessidades de um controle de fluxo e proteção dos recursos naturais existentes. Essa ação é 

de caráter emergencial (já apontado na pesquisa de campo e citada em artigos de jornais neste 

trabalho), porém de difícil governabilidade.         

 Em terceiro lugar, a melhoria projetada na eficiência dos empreendimentos e serviços 

pode significar um aumento na arrecadação tributária. Nesse caso estamos considerando, 

concomitantemente, a melhoria na eficiência da fiscalização de posturas e fazendária, 

imprescindível para a eficácia deste trabalho. 

 Outro aspecto é o fato de se evitar a super utilização dos equipamentos de serviços 

sociais, como no caso da saúde - as Unidades Municipais de Saúde e o Serviço de Remoção de 

Emergência, que hoje demandam custo adicional nos períodos de alta temporada, e nem 

sempre conseguem suprir a demanda adequadamente. Vale ressaltar que o conjunto de 

medidas proporcionará a presença efetiva do poder público nas diversas localidades da Ilha 

Grande. 

 Ainda considerando impactos positivos, poderia ser criado, como no caso dos parques 

regionais franceses, uma espécie de Selo de Qualidade, vinculado aos serviços e produtos da 

Ilha Grande, que atendessem o padrão de qualidade que se almeja.   

 Quanto aos aspectos negativos, existirá a necessidade de elevado montante de recursos 

para viabilizar os investimentos e custeio decorrentes das medidas apontadas para implantação 

do sistema de controle de fluxo e ordenamento do turismo, garantindo assim uma melhor 

qualidade de vida ao ilhéu e sua permanência na Ilha Grande.  
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ANEXO I 
 
 

Universidade Federal Fluminense 
MESTRADO EM CIÊNCIA AMBIENTAL - PGCA  
Pesquisa Qualitativa na Ilha Grande /RJ - (Roteiro) 
 
Pesquisador: Flávio Brito (Mestrando), Orientadora: Profª. Dr.ª Marília F. Medeiros   
 
 
Título do trabalho:  
 
"Diagnóstico das Transformações no Meio Físico e a Sustentabilidade do Turismo na Ilha 

Grande/RJ, Como Meio de Subsistência Para a População Local " 
 

I - IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE: 
 
- Nome  / Idade  / nível escolar / Família em Números (membros) 
- Quantos saíram / Quantos ficaram / Motivo  / sexo / idade / nível escolar . 
- Trajetória dos mais velhos ( para descrever as Populações Tradicionais)  
 
II - ATIVIDADES  DO PASSADO E DE HOJE  (Dos pais): 
 
Viviam de que? ( Ex.: Pesca, Agricultura, Serviço Público) 
E hoje? 
Qual é a alternativa de sobrevivência ( Turismo ,Comércio, Serviços em pousadas) 
(Obs.: ver se expressam sentimentos de perdas nas temporalidades) 
 
III - INTERESSES MATERIAIS CONCRETOS: 
 
Obs. : Era pescador e hoje trabalha com o comércio e é ou não é mais feliz 
          (Identificar o sentimento quanto ao valor Cultural e Econômico e os conflitos 
existentes) 
 
IV- A LEGISLAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE:  
 
- Como a legislação está protegendo ou impedindo o desenvolvimento de suas atividades na 

ilha,  e  para  a ilha tem sido  positiva ou negativa ? 
 
V- PROPOSTAS  PARA O DESENVOLVIMENTO: 
  
- Quais são suas propostas para o desenvolvimento do turismo local na preservação do 
ecossistema da Ilha, vendo como ela está hoje? 
 (Obs.: turismo controlado) 
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 VI- QUEM NÃO SE INTEGROU AS NOVAS ATIVIDADES: 
 
- Quem não se integrou as atividades modernas como tem sobrevivido? 
- Quais são as estratégias para a  sobrevivência ? 
 
VII- ASPECTO CULTURAL (QUANTO AS FESTAS, PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES 
RELIGIOSAS, O ARTESANATO,  A CULINÁRIA , O TIPO DE VIDA EM 
COMUNIDADE:  
 
- O que mudou e o que permanece? 
 
VIII- A CONSTRUÇÃO DA BR - 101( RIO /SANTOS ) TROUXE MODIFICAÇÕES  
POSITIVAS E NEGATIVAS NA REGIÃO DE ANGRA DOS REIS, , QUANTO A ILHA, 
COMO VOÇE A VÊ HOJE?   
 
IX- COMO VOÇE VÊ A QUESTÃO DO TÓXICO, A PROSTITUIÇÃO E A VIOLÊNCIA 
NA ILHA GRANDE?   
 
X- TURISTA: 
 
- Qual é o tipo de turista que você vê na Ilha? 
 
XI- ESTÁ SE CRIANDO UMA NOVA CULTURA OU UM NOVO HABITUS PARA AS 
PUPULAÇÕES LOCAIS? 
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                    ANEXO II 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
MESTRADO EM CIÊNCIA AMBIENTAL 
PESQUISA QUALITATIVA NA ILHA GRANDE/RJ 
 

RELATÓRIO DE PERGUNTAS AOS  ENTREVISTADOS 
  
Mestrando: Flávio Brito 
 
Período da Entrevista: Junho e Julho/00.   
 
 
Nome do informante: Maria da Penha Krokidaquis Peregrino 
Idade: 75 anos 
Escolaridade: Primário; fala grego por influência de sua madrinha.   
Local de nascimento: Vila do Abraão/ Ilha Grande.  
 
Família em Números: Filha de pai grego (Ilha de Parus) e mãe natural da Ilha, tem 01 (uma) 
irmã do primeiro matrimônio e 04 (quatro) do segundo matrimônio de seu pai. Sua mãe 
faleceu quando tinha apenas 02 (dois) anos de idade. 
 É viúva, possui 03 (três) filhos sendo 01 (um) médico residente fora da Ilha, 01 (uma) 
filha casada, com filhos residente na Ilha, sua filha é proprietária de pousada, a outra é 
moradora em Itaitúba (Distrito de Parati/RJ) também proprietária de pousada. 
  Da ilha somente saiu 01 (uma) irmã, a mais nova 02 (dois) anos que mora em Itaguaí 
por motivo de casamento e trabalho, sua irmã possui o curso ginasial completo. 
 
Trajetória dos mais velhos:  Filha de pai grego e mãe descendente de índia (avó) e português 
(avô). 
 OBS.: Vieram 10 (dez) a 12 (doze) gregos naquela época (1910 mais ou menos), sendo 
lembrado alguns sobrenomes tais como: Dabulakís, Curakaquís, krokidaquís, Lephiteriabis e 
Cokotós.  
 
Atividade do passado e presente:   Avó que era índia e que faleceu há poucos anos com 100 
(cem) anos de idade plantava mandioca para fabrico de farinha. Ficou viuva cedo e foi assim 
que criou seus filhos. Seu pai (grego) era proprietário de loja em Mangaratiba.  
 
Alternativa de sobrevivência:    Dona de pousada. 
 
Interesses materiais concretos:  Fazer artesanatos. 
 
Era mais feliz que hoje?  Não é mais feliz com a Pousada , é feliz por ter um espaço livre 
para produzir sua arte bem como fazer seu jardim, que segundo a mesma é um tipo exótico e 
agressivo do tipo que quando chega alguém em sua casa ela coloca : "aqui mora uma leoa, 
dentro dessa mata".   
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A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: _ Ao mesmo tempo que acho 
positivo, acho negativo pelo crescimento desenfreado de pousadas. 
 
Proposta para o desenvolvimento: _ O poder público municipal deveria se preocupar mais 
com a limpeza, principalmente das valas, haja visto que estou me sentindo doente do estômago 
e emagrecendo  com o cheiro forte da vala negra que tem ao lado de minha casa.  
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ?   _ Olha, para essas pessoas eu 
acho vai ser um pouco difícil, é serio, vai ser difícil, porque o que tem de gente "esses 
graudão" que está vindo, e comprando tudo, e transformando em pousadas, eles estão 
comprando tudo e transformando em pousada, ele compram uma pousadinha pequena e fazem 
um Mundo, então eu acho que isso não vai ser muito bom para as pessoas da Ilha (com 
emoção), eu mesma tinha muito hospede estrangeiro que vinha para minha casa, agora não 
vem mais porque "vai gente na boca da ponte pegar os turistas", eu não faço isso porque não 
gosto, se vierem tem que ser por espontânea vontade, mas eu sou mulher viúva e não tenho 
mais compromisso de criar filhos nem nada e essa gente que tem, como fica?   
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
 _ Eu acho que o que querem fazer não vai muito a frente. 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  
 

_ Eu acho que não atrapalhou nada não. 
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?   
 

_Tem, tem sim. A Ilha Grande tem violência e tem tóxico; bem dizem que tem três 
bocas de fumo na Ilha. 
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
 

_Tem muitos barraqueiros, isso vem muito, que vão para os campings... 
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  
 

_Eu acho que está na estaca zero, não se tem nada caminhando para frente ou para trás.  
 
 
 
Nome do informante: Roberto Cardoso dos Santos 
Idade: 50 anos 
Escolaridade: Primário.   
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Local de nascimento: Aventureiro/ Ilha Grande.  
 
Família em Números: 10 (dez) irmãos vivos e 01(um) filho. Sou o terceiro filho mais velho. 
Saíram 03 (três) irmãos para estudo e trabalho.  
 
Trajetória dos mais velhos:  Filho de pai nascido na praia do Aventureiro (Joaquim Cardoso 
dos Santos) mais conhecido como "Meu Santo" (Já falecido). Vieram para o Abraão há mais 
ou menos 24 (vinte e quatro) anos para melhor condição de ensino para seus filhos. 
  
Atividade do passado e presente:  _ Pescado e a roça, e hoje agente vive mais do turismo.  
 
Alternativa de sobrevivência:    _ Passeio de turismo (barco). 
 
Porque sair da vida da pesca?   _Por que foi se desenvolvendo também muito os barcos que 
anteriormente eram barcos pequenos que mata mas não matava muito e hoje tem barcos 
enormes com o sonar que acusa peixe com maior facilidade.  
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje?  _Em certo momento sim, pela 
melhoria, mas de sobrevivência antes se vivia mais tranqüilo, hoje a gente não sabe mais quem 
é quem devido ao pessoal que está chegando pelo nosso pessoal. 
  
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: _Tem sido positiva porque nós 
mesmos daqui se à respeitasse seria bom, mas nós daqui mesmo é que ajudamos a destruir. 
Muitos estão pensando é em se adiantar não olhando o que está fazendo. 
  
Proposta para o desenvolvimento:  _Ela está no ponto médio mais ou menos, mas a 
tendência é subir, ser mais elevado o turismo. Se não houver um nível vai ficar feio eu acho. O 
turista que vem e vai não vai destruir, e sim aqueles que vem de fora para morar na Ilha. 
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? _ A pesca, e hoje alguns desses 
ou em parte as mulheres tem trabalhado em serviços de pousadas para poder se manter. 
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
_O que mudou é que você próprio da região é difícil ver mais as coisas que tinham. Festas de 
Tradição é uma "Junina" de vez em quando. Folia de Reis Festa do Divino aqui acabou, o 
artesanato de "pau" aqui acabou, tudo foi se destruindo, mais por causa do envolvimento do 
turismo que ninguém quis ligar para isso.  
 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  _Foi 
positiva por causa do deslocamento para ir ao Rio ou São Paulo, então melhorou muito. 
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Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  _Feia, horrível. Nós aqui 
tinha uma vida e hoje temos uma outra sobre isso, porque nossas crianças estão se ajuntando 
com as que vieram de fora e tá ficando pesado. Inclusive geral, a Ilha Grande toda. 
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  _Tem duas categorias o bom e o ruim, 
tem aquele que ajuda dar impulso ao local, e aquele que ajuda a destruir, suja, quebra e vai 
embora. 
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _No momento, no meu ver não, porque cada um está pensando em si 
próprio.   
 
 
Nome do informante: Neuselí Cardoso dos Santos (irmã do Roberto) 
Idade: 46 anos 
Escolaridade: 2º Grau Completo e formação do Magistério, Professora de 1ª a 4ª série do 
Colégio Brigadeiro Nóbrega na Vila do Abraão. 
Casada com Julião ex-preso político, sem filhos. 
 
Local de nascimento: Aventureiro/ Ilha Grande.  
 
Família em Números:  Tenho 10 (dez) irmãos. Saíram 03 (três) irmãos para estudo e 
trabalho.  
 
Trajetória dos mais velhos:  Filho de pai nascido na praia do Aventureiro (Joaquim Cardoso 
dos Santos) mais conhecido como "Meu Santo" (Já falecido). Viemos para o Abraão mais ou 
menos há 24 (vinte e quatro) anos para melhor condição. 
  
Atividade do passado e presente:  _ Meu pai era pescador e trabalhador rural, meu pai e 
minha mãe trabalharam muito na roça, criaram 10 filhos trabalhando na roça, eles na verdade  
só compravam o querosene o sal e o sabão o resto tudo era da roça e mais a criação que eles 
faziam de porcos, galinha e patos.(emoção). Hoje meu pessoal vive do turismo e serviço 
público. 
 
Alternativa de sobrevivência:  _Poderiam trabalhar com o artesanato por que lá ainda há 
muita madeira, não digo que deveriam cortar a madeira, mas sim aproveitar a madeira que já 
está cortada (guapuruvú, cedro) tudo jogado, que eles gostam de trabalhar com o artesanato. 
Poderiam reativar a casa de farinha, não digo que deveriam fazer a farinha com aquele 
compromisso de alimentar os filhos, mas até mesmo para atrair o turista. Uma horta 
comunitária sem devastar seria outro meio de sobrevivência e uma forma de chamar o turista 
também. 
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje?  _Não é mais feliz (emoção) 
porque antigamente se viviam felizes, a minha família foi uma família feliz, e agora se têm a 
ganância queira ou não, querem sempre mais, mas nunca está satisfeito com o que tem 
mediante mesmo ao ambiente em que vive.   
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A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha:  _Eu acho que se tratando do 
caiçara quando a legislação chegou aqui há 10 (dez) anos atrás e colocou que "é proibido 
plantar", como vai chegar para o lavrador e dizer é proibido plantar, foi um baque muito 
grande que eles tiveram. Na verdade não foi uma proteção ao contrário eles foram se 
definhando partindo da legislação em que o caiçara foi proibido de plantar de caçar de pescar 
de pegar marisco na praia. Não teve a preparação específica para o morador, um 
esclarecimento. O que aconteceu com isso? Muitos nativos deixaram suas casas, suas terras e 
foram morar em outro lugar, periferia de Angra, de Santa Cruz e por ai a fora. Na verdade eu 
sei que protege, mas para o nativo a legislação veio como uma forma de ameaça.    
  
Proposta para o desenvolvimento:   _Hoje está se falando muito no Desenvolvimento 
Sustentável. Nós temos aqui o lixo eu sei que é um problema universal mas vamos puxar a 
sardinha para o Abraão né? Que é um problema para a comunidade toda, por que não fazer um 
galpão   fazer a coleta seletiva, daria emprego para toda gente, limparia a cidade, educaria o 
povo enfim traria só o benefício. Um galpão comunitário para fazer a troca de material 
reciclável por alimentos etc. Esse galpão funcionando já livrariam de muitas doenças, o 
Abraão teria uma cara mais bonita, mais limpa, atrairia mais turistas, muito embora a 
Prefeitura tem feito alguma coisa, mas não vejo como o suficiente.     
 
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? _Esse  está sobrevivendo, por 
que ele vive com um salário miserável, o que o cara come? Come um feijão com arroz e dá 
graças a Deus. Não se consegue comprar um peixe porque o peixe é para o turista, o peixe no 
Abraão é caríssimo, a carne é cara. Quem não se integrou está se perdendo, não digo a 
marginalidade mas está chegando ao desespero por falta de verba, de opção, o que vai fazer? 
Fazer carreto todos os dias? Tem carreto todos os dias para fazer? Fazer frete todos os dias? O 
frete também está muito caro. Estratégia seria desenvolver um trabalho comunitário dando 
preferência aqueles que tem um poder aquisitivo mais baixo, uma horta comunitária por 
exemplo, uma criação de aves comunitária que pudesse cada um ter parceria, mas sua 
responsabilidade; porque hoje agente não pode mais contar com o peixe, acabou o peixe, os 
arrastões estão ai, na entrada da enseada, e as vezes aqui dentro da enseada, então cadê o 
peixe, então o que é que a gente pode fazer?        
 
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
_Antigamente os nativos usavam como remédio, a base era a planta medicinal, era chá dali, 
chá daqui, chá prá qualquer coisa, folhinha daqui, dali, não iam muito ao médico e não faziam 
questão aos remédios de farmácia. Outro dia eu conheci um médico que veio para o "Posto" e 
chegou lá para uma senhora e receitou um chá de "erva cidreira" e de "folha de laranja" e as 
pessoas saiam dali reclamando, porque não queriam um chá e sim um remédio da farmácia. 
Quer dizer uma diferença muito grande. O que mais mudou? As festas tradicionais, agente 
fazia as festas como São Pedro, Santo Antônio, São João, São Sebastião, mas era com a 
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intenção de encontrar as pessoas, trocar idéia, conversar, de ter um prazer de reencontrar. Hoje 
para qualquer festa em primeiro lugar está a verba e se pergunta o quanto vou ganhar, vou ter 
lucro? Então é Bingo, é Forro, é ...... então o que se vê em primeiro plano é a verba. 
    Quanto ao artesanato eu não vejo mais o artesanato com exceção do artesanato dos hippes , 
esse pessoal que vem de fora e produz esse artesanato de conchinhas para vender na praça, eu 
não vejo mais o artesanato. Antigamente se via canoas de guapuruvú, de cedro e outras 
madeiras, fazia-se cestos, gamelas, cuias, pilão. Enfim trabalhava-se muito com madeira, hoje 
não vejo ninguém mais trabalhar com madeira. Quanto ao aspecto da culinária é muito difícil 
você vê, o tradicional peixe com banana, primeiro que não se acha mais a banana ideal, a 
farinha da roça, o peixe específico. O que se tem hoje é o churrasco, a salsicha e enlatados em 
geral.    
 Quanto ao tipo de vida em comunidade, permanece algumas festas folclóricas, festas 
juninas. Por exemplo a de São Pedro. Dia primeiro de julho vamos ter uma fora de sua data, 
num fim de semana para atrair o turista, ela é patrocinada pela Igreja Católica. O que mudou o 
comércio, a valorização da Escola, a globalização, todo mundo com celular e antena 
parabólica. O sujeito as vezes não tem o que comer, mas tem um aparelho celular na mão.    
 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  
 
 _Traz muito turistas, eu sei que todo mundo tem o direito de ir e vir mas atrás desses 
turistas ou junto com esse turista vem muito lixo, muita droga, vem muita falta de respeito, a 
grande palavra aí é a falta de respeito. Chegam aqui e acham que é a terra de João ninguém, 
então vamos invadir, não pedem licença ou por favor.    
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  
 

_Esse é um caso muito sério, eu vejo que as crianças estão se degenerando, está 
faltando família para essas crianças, para ser mostrado o caminho, está sendo dada muita 
liberdade, uma liberdade total. A Comunidade está se degenerando com a grande influência 
das drogas.   
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
 
 _Eu vejo os estrangeiros, muitos estrangeiros, mas também vejo aqueles que vem com 
o dinheiro contadinho, faz a sujeira, defeca nos caminhos, traz coisas para comer e deixam 
restos no caminho, não tem respeito por nada então é isso que eu vejo. Muito estrangeiro e o 
nosso que não tem verba para ficar em pousadas e ficam por aí dormindo nas praias, invadem 
as propriedades, é esse o tipo de turistas que eu vejo. 
 
  
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _ Está porque a Cultura tradicional não está sendo mais valorizada. 
Está havendo uma inversão de valores. Seria bom que as autoridades competentes pudessem 
limitar o número de turistas na Ilha, por falta de infraestrutura (o saneamento, o lixo, as 
línguas negras). 
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Nome do informante: Maurício Dias de Araújo 
Idade: 36 anos 
Escolaridade: 2º Grau Completo 
Local de nascimento: Abraão/ Ilha Grande.  
 
Família em Números: 03 (três) irmãos e 01(um) filho. É o segundo filho mais velho. 
Mãe Falecida (Janete Dias de Araújo), pai Amaurí Araújo.   
Motivo da saída de alguns da Ilha está pela falta de emprego. A atividade anterior não pode ser 
mais praticada. 
 
Trajetória dos mais velhos:  O tataravô veio da Holanda para Olinda e seu bisavô veio para a 
Ilha Grande quando por fim constituiu família. A família da falecida Janete tem origem direta 
na Ilha (caiçara).   
 
Atividade do passado e presente:   _Pesca e da agricultura., hoje vivemos do comércio. 
 
Alternativa de sobrevivência: _Comércio, pousada e muito mal a pesca. Pesca hoje em dia 
somente em grande escala, só quem tem poder aquisitivo para ter um barco grande.  
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje? _Acredito que não. Porque a 
pessoa que nasce ali e que trabalha mais de vinte anos na profissão que gosta e que se substitui 
por necessidade mesmo, não por querer, existe uma tristeza, eu vejo pescadores ai que hoje 
são barqueiros e não tem a mesma felicidade não. 
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: _Antigamente se plantava, se 
vivia da agricultura aqui, nós tínhamos  a mandioca a banana, a farinha da mandioca o bijú e 
hoje em dia não temos mais isso em função de Leis que proíbem o desmatamento. Hoje em dia 
até a banana vem do Continente.  
  
Proposta para o desenvolvimento:  
 
 _Fala-se  muito no turismo ecológico, preservar, não desmatar porque isso pode 
ocasionar problemas para a natureza, a falta d` água, falta disso ou daquilo. Hoje estamos 
vivendo uma preservação  que está ocasionando problemas parecidos por exemplo: Nós não 
temos água.  

_E quantos pescadores saíram daqui, quantos produtores saíram daqui? Quer dizer o 
sujeito nasceu na terra e de repente foi cortada sua ferramenta de trabalho, isto é, ele teve de 
sair daqui sem perspectiva nenhuma, não sabia fazer nada mais senão aquilo que 
desempenhava anteriormente, sem condições de educar seu próprio filho..   
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido? _Não sobrevive, 
vegetam. Você vê várias pessoas idosas, como por exemplo o seu Augusto que tinha rede, a 
gente pescava junto, matava o peixe e alimentava o maior número da população do Abraão 
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especificamente, e hoje ele está  aí de manhã cedo sentado na praça, "ficando", olhando o 
tempo passar, homem que teria condições de estar trabalhando.    
 
 
E quais são as estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ?   _Torno a 
repetir vegetam. Não tem perspectiva de vida, vivem as custas de seus filhos que são policiais, 
bombeiros, etc. O caiçara antigo que ainda tem força para trabalhar, não vive mais. 
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 

_Houve mudanças bastante radicais, não posso dizer que mudou totalmente para pior, 
mas houve modificação. Por exemplo: Não se tem mais uma festa junina como antigamente. 
Ontem por exemplo foi dia 29 de junho dia de São Pedro, não fosse a iniciativa de um médico 
de fora para trazer alguns fogos para soltar na praia não teria nada, a não ser a missa celebrada, 
e agora vamos ter uma procissão que nem foi no dia, vai ser no Sábado, não se tem mais 
aquelas "barraquinhas" o festivo mesmo, nem mesmo o verdadeiro calango, hoje é tudo 
qualificado, o camarada traz um teclado, todo forro que se preze tem pandeiro, zabumba e 
sanfona. Hoje você põe dois no palco aí, e finge que está tocando sanfona. Bom, tem o 
"Festival de Música Ecológica" que é sem dúvida um evento maravilhoso. Agora outra coisa,  
se não fosse três pessoas se reunirem junto com a comunidade a gente não teria nem "um dia", 
um dia de "festa junina".   A Festa do Divino acabou, e a Folia de Reis ainda se guarda um 
pouco porque ainda tem a participação de uma meia dúzia de gente corajosa que vai de casa 
em casa. Mas não é o mesmo que antigamente. O artesanato local acabou, os "barquinhos" 
feitos pelos artesãos acabaram também, hoje o artesanato que você vê aí são peças compradas 
de fora, e chegam e colocam o nome de Ilha Grande. São barquinhos feitos lá em Parati ou no 
Rio de Janeiro ou nessas usinas realmente e chegam, colocam o nome "lembranças da Ilha 
Grande" mas não foi feito aqui, foi feito fora. A culinária local, nem falar né? Nem falar. O 
peixe com banana é raro você encontrar em qualquer restaurante que seja, é raro!     
 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  _Foi de 
vital importância, ela permite que um homem possa sair de manhã para resolver problema no 
Rio de lancha e voltar a tarde, por outro lado houve também uma invasão de pessoas, uma 
entrada desequilibrada  em função da estrada, não resta dúvida. 
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  _Gravíssima, falar em 
segurança, falar em prostituição, gera falar em sistema carcerário. Antigamente tinha o 
presídio  aqui, havia uma época em que se vivia a mercê de um certo pânico, ou seja, fugiam 
presos e a gente se guardava, não sai de casa, cuidado, mas era fácil identificar um bandido. 
Hoje em dia pelo acesso fácil invadiram a Ilha, findo o Presídio, tirou o excesso do 
contingente da polícia,  reduziu o número de policiais, não sei o número oficial mas não temos 
mais de 30 homens para tomar conta de uma área enorme, quase toda a Ilha, daí a entrada de 
tóxico, a violência e a prostituição você vê na rua, é gente batendo, é gente armada, coisa que 
antigamente a gente podia dormir com a janela aberta, e hoje não pode mais porque existe o 
roubo. Por exemplo:  há mais ou menos uns 20 dias um turista estava tomando banho de mar 
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na praia do Abraãozinho e levaram sua máquina fotográfica. Não quero dizer que o presídio 
volte, eu sou contra a volta do presídio, não precisa ter presídio para se ter segurança, 
precisamos de pessoas competentes, polícia competente que nos dê tranqüilidade, coisa que 
não está existindo, nós estamos à mercê na realidade é dos bandidos.  
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha? _ De todo tipo, de todo país, de todo nível 
cultural, não tem separação, você vê o turista de Copacabana, você vê o turista de Minas, o de 
Nova Iguaçu, o da Bahia, turista da França, da Alemanha, em geral. 
  
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _Não, não vejo isso, a população tem um número de pessoas que está 
tentando solucionar problemas na Ilha, então, responder esta pergunta o número é muito 
pouco. A perspectiva dessas pessoas é melhorar nível cultural, melhorou algumas coisas? 
Melhoraram, mas faltam muita, muita coisas simples de serem resolvidas.  
 
 
Quais são suas propostas para um eco-desenvolvimento, um turismo ordenado para a 
própria subsistência da população da Ilha? 
 
 _Em parte voltar um pouco o que era a Ilha, o bem estar social, hoje a gente não tem. 
Para se ter um desenvolvimento de "Eco-turismo" deve haver um bem estar social. Convencer 
as pessoas de que devem voltar a plantar. Eu, por exemplo tenho um pedacinho de terra 
miudinho, o quintal da minha casa, mas eu tenho ali o meu tomate. Outra coisa seria um 
trabalho de verificação das pessoas que estão entrando na Ilha. Aqui há uns 02 (dois) anos 
atrás tinha um bandido de alta periculosidade escondido aqui, precisou a Polícia Federal para 
achar o cara que conviveu 10 (dez) dias aqui conosco. Então voltar ao que era antes, se for 
necessário a revista, que seja. Isso é um equilíbrio, é uma maior segurança para a gente, a 
gente vai poder desenvolver mais coisa. Você vê por exemplo o forró, as pessoas mais idosas 
que tem educação ou que respeitam o próximo tem medo de ir ao forró por medo de 
pancadaria.  Porque ninguém sabe quem está no forró, então se houver um controle, de saber 
quem é que está, de onde se veio, procurar fazer um levantamento aqui dentro geral, não digo 
só aqueles que vem de fora não, digo também daqueles da Ilha que está corrompido por essa 
situação, hoje em dia tem traficante na Ilha, "filhos da Ilha", que vende e o caramba aí, falta 
controle, controle.  
 Um bom trabalho vai ter que ter um controle geral, um controle de desmatamento 
também. Agora eu acho um absurdo um homem, proprietário de sua terra, que paga IPTU, não 
poder capinar, não é nem cortar é capinar (tirar capim) "tirar a erva daninha para plantar 
mandioca, abóbora, barata doce ou o que seja", e vem gente aqui e destrói uma mangueira de 
150 (cento e cinqüenta)  anos, destrói uma amendoeira  que dá sombra há não sei quanto 
tempo e fica impune, "autorizado pelos órgãos competentes", então nunca vai existir 
ecossistema, não existe, não deixa o cara plantar, então eu tenho é que abrir o dicionário para 
saber o que é ecossistema.      
 
 
Nome do informante: Constantino Cokotós 
Idade: 69 anos 
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Escolaridade: Primeiro grau incompleto./ Servidor Público Estadual em atividade (Defesa 
Civil).   
Local de nascimento: Abraãozinho/ Ilha Grande.  
 
Família em Números: Esposa, 03(dois) filhos, 02 (duas) netas. Meus filhos trabalham no Rio 
de Janeiro, dois em presídio e um no Ministério da Saúde, motivo de trabalho porque aqui não 
tem campo para eles.  
Trajetória dos mais velhos:  Pai grego, e mãe da Ilha  
Atividade do passado e presente: Construiu uma fábrica para salga de sardinhas prensada, e 
vivia com esta atividade, moravam no Abraãozinho,  morreu no Abraão. 
 
Alternativa de sobrevivência para hoje:    _ A pesca ficou difícil, porque os pescadores 
nativos não podem pescar, porque não é permitido botar rede após a construção do "Parque 
Estadual da Ilha Grande". Muita gente do passado vivia da roça, e hoje também não é 
permitido desmatar, plantar, não é permitido, então hoje está muito difícil para esse pessoal. A 
alternativa está em trabalhar em um pousada dessas, hoje tem mais de 80 (oitenta) pousadas e 
comércio. 
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje?  _Na minha opinião o nativo 
antigo hoje é menos feliz. "Onde estão as fábricas de sardinha?" A Rubi, a Iara? Era tudo 
fabricado aqui no Abraão e em outras fábricas da Ilha Grande. Tudo isso acabou na Ilha 
Grande. 
 
A legislação e o desenvolvimento da atividade do nativo na Ilha: _Está impedindo a 
atividade do nativo porque ele não pode mais roçar, desmatar, nesse caso está impedindo. 
  
Proposta para o desenvolvimento do turismo local na preservação do ecossistema vendo 
como ela está hoje:  _O turismo é válido pela beleza da Ilha, beleza natural, mas ninguém tem 
feito nada em beneficio, para um polo turístico deveria de ter atrações turísticas, muitas coisas 
poderiam estar sendo feitas para o turismo. A Ilha não tem nenhum banheiro público, o 
pessoal chega aqui e não tem nenhum banheiro público. A Vila do Abraão no feriado chega 
receber entre 5000 a  10.000 pessoas, e não tem um banheiro público. Policiamento, tem  meia 
dúzia de policias para tomar conta de toda a Ilha com cento e poucos quilômetros quadrados.   
 
   
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? _ Com dificuldade ao meu ver, 
como volto a dizer o negócio é arranjar um pequeno emprego aí de servente de pedreiro, ou 
em pousadas, porque pescar não pode mais, plantar não pode mais, realmente ficou muito 
difícil.     
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
_Quando eu era menino eu via pessoal durante passagem (Ano Bom), dançando, fazendo festa 
com as músicas que fazem parte da cultura da Ilha Grande, como o Xiba que lá fora é 
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conhecido como o cateretê (dança do tipo quadrilha), Ciranda, Sereia, Calango, Canoa, Cana 
Verde, Caranguejo, Guerra de Mão, Marrata, hoje ninguém sabe o que é isso. Era um tipo de 
dança antiga de nossa cultura e que acabou, o pessoal aqui agora só quer dançar coisa 
moderna. As festas religiosas diminuiram, ainda tem as festas que nós fazemos, como a Festa 
de São Sebastião, São Pedro, como procissão no mar com forró etc., tem também as festas que 
fazem os protestantes. A Festa do Divino acabou há muito tempo, A Folia de Reis, ainda um 
pouco, quando chega o mês de janeiro próximo a Festa de Reis, eu mais meia dúzia aí sai a 
noite nas casas para não deixar acabar definitivamente. Eu tenho certeza que quando esse 
pessoal antigo morrer não vai ter mais. Os jovens não querem mais saber da Cultura da Ilha 
Grande, o pessoal não se integrou. O artesanato que tinha era muito pouco, a fabricação era de 
Covo (armadilha de pesca) muita gente vivia dos covos, cestos e balaios, não se pode mais 
fazer, porque não se pode cortar e é proibido a pesca de covo, é proibido cortar o cipó para 
fazer os cestos, tudo isso está acabando, acabou. Quanto ao aspecto da culinária muita gente 
nem sabe o que é peixe com banana. Hoje eu comi peixe com banana feito por min. Naquela 
época plantávamos a mandioca para fazer a farinha o bijú, etc. Tudo isso acabou.        
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  _Valorizou 
muito a Ilha Grande, valorizou de tal maneira que você não consegue comprar um terreno aqui 
hoje em dia barato, naquela época qualquer terreno aqui era muito barato, hoje em dia é tudo 
muito caro. Para quem é rico está muito bom, o cara tem dinheiro então compra. Agora quem 
não tem, nós que somos pobres; não podemos comprar, temos que conservar aquilo que temos 
porque comprar ficou muito difícil, está super valorizado aqui.     
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  _Sempre houve tóxico na 
Ilha Grande, não é de hoje. Agora, na minha opinião, depois que o presídio saiu triplicou, 
porque se o senhor sair por ai, não precisa sair muito longe, a noite vai encontrar gente 
fumando maconha. Que existe todo mundo sabe que existe, até crime "assassinatos" já houve 
na Ilha Grande depois que o presídio saiu, até uma Agência do Banco do Brasil já foi roubada 
quando nunca havia tido esse tipo de crime. Quando o presídio estava aqui, nós tínhamos 
cerca de 300 (trezentos) homens da Policia Militar, duzentos e poucos guardas de presídio e a 
maioria viviam aqui. Então esse tipo de coisa não acontecia, o vagabundo e o traficante não 
tinham muito campo de ação na Ilha Grande, tinha medo de ser reconhecido. Hoje em dia não, 
vem qualquer um, não tem revista, não há nada, o cara chega aí e fica, tem gente aqui no 
Abraão mesmo que ninguém sabe de onde veio ou se é criminoso. 
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  _Com a saída do presídio a meu ver 
piorou o nível de turista, porque como acabei de dizer o turista daquela época era turista de 
bem, que vinha para uma pousada, tinha dinheiro no bolso para gastar, não vinha aqui para 
comer sanduíche e dividir prato de comida como tem agora. Agora vem todo mundo. Tem os 
bons e os maus. 
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _Para os nossos jovens eu acredito que sim porque eu só fui conhecer 
a maconha quando estava trabalhando no presídio. Hoje em dia qualquer menino desses sabe o 
que é maconha, esses tipos de tóxico que só vai acabar com a nossa juventude. Uma cultura 
diferente. 

 



158  

 
 
Nome do informante: Benedito Crespim do Rosário (Coco) 
Idade: 61anos 
Escolaridade: Primário.   
Local de nascimento: Praia do Camiranga / Ilha Grande.  
 
Família em Números: Solteiro, 01 (um) filho, 27 anos morando no Abraão.  
 
Trajetória dos mais velhos: Pai e Mãe (aposentados pelo FUNRURAL) nascidos da Praia no 
Camiranga, possui 09 (nove) irmão (cor negra) bisneto de escravos da Ilha Grande. Os seus 
pais viviam da atividade da lavoura, produziam farinha e banana para ser vendida no Abraão.  
 
Atividade do passado e presente:  _ A atividade do passado era muito diferente, antigamente 
você podia fazer tudo que tinha direito de fazer na sua terra. Podia tirar madeira, fazer uma 
roça, hoje você não pode fazer mais nada disso. Depois que criou esse negócio de IBAMA, 
essas coisas, proibiram tudo. Eu por exemplo vivia da pesca, a minha profissão legítima é 
pescador, resolvi largar minha profissão por uns tempos para trabalhar na profissão que meu 
pai me criou que era a lavoura e por causa do IBAMA tive que parar. Temos terreno próprio 
com escritura e tudo, mas eu não tive condições mais de trabalhar porque era muito problema, 
você não pode mais cortar uma madeira, não pode nada, então eu tive que parar, por esses 
problemas todos.    
 
Alternativa de sobrevivência:    _ Eu hoje vivo de biscate aqui, trabalhando para um e para 
outro. Eu não tenho tempo para me aposentar, não me aposentei, porque trabalhei muito tempo 
desembarcado da pesca. O biscate é a minha sobrevivência.  
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje?  _Eu sou feliz porque moro na 
Ilha Grande, não tenho problema de saúde. Embora acho que a Ilha Grande deveria de ter mais 
segurança. 
  
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: _Para mim ela tem sido 
negativa, tem sido negativa. Tem sido negativa no modo de eu viver, tem sido negativa porque 
a gente não pode fazer mais nada. Eu agora saio de casa com minha chave no bolso e minha 
casa trancada. Eu tenho medo de deixar minha casa aberta e não encontrar mais nada, 
antigamente não existia isso. 
  
Proposta para o desenvolvimento:  _Eu acho que nós deveríamos ter aqui um vereador que 
olhasse pela gente aqui, alguém que entrasse para a prefeitura para ver os nossos problemas.  
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? _ Do biscate, É necessário que 
se tenha alguém interessado em no ajudar, para que a gente possa continuar na nossa antiga 
atividade .  
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Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
_A Folia de Reis há quase 20 (vinte) anos não existia aqui, depois que eu voltei da pesca no 
Rio de Janeiro eu  resolvi fazer a folia de Reis, se eu não sair para cantar ninguém sai mais, 
porque ninguém quer aprender mais isso. O artesanato local não se pode mais fazer. Quanto a 
culinária local os novos nem sabe o que é isso, nem o meu filho come, e no entanto é a comida 
com a qual fui criado. A vida em comunidade também não existe mais, ninguém mais troca 
idéia. 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  _Não 
influenciou na Ilha. 
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  _O tóxico está demais, a 
prostituição tem garotas com 10 (dez) a 12 (doze) anos que daqui a pouco está virando 
prostituta, no meu tempo não existia e não sei se foi por causa do turismo. 
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  _Eu vejo aqui o turista estrangeiro e 
brasileiro, são os que vem para pousadas. Que vem para camping não é turista, são na maioria 
os que vem da Baixada Fluminense. Eu acho que o turismo aqui precisa melhorar alguma 
coisa, com certeza.  
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _Com certeza está se criando, vai chegar uma época que eu e meus 
irmãos vamos ter de vender o que é nosso, por causa do turismo. Não vai dar mais para 
sobreviver aqui.   
 
 
Nome do informante: Marcelo Guimarães Krokidaquis  
Idade: 35 anos 
Escolaridade: Superior incompleto (arquitetura).   
Local de nascimento: Vila do Abraão/ Ilha Grande.  
 
Família em Números: Pai falecido, Mãe ainda viva e 03 (três) irmãs, todos moradores no Rio 
de janeiro, e um filho adolescente.. 
 
Trajetória dos mais velhos: Filho da Ilha Grande e descendente de Gregos e holandeses. Seu 
avô trabalhou com pesca e sua avó em fábrica de sardinhas. Seus familiares saíram por 
questões de trabalho. Seu pai era policial militar e foi transferido, e com isso sua mãe teve que 
acompanhá-lo. Na Ilha Grande atualmente só resta do informante um tio e um primo, 
descendentes dos Raimundo (sobrenome do seu avô).  
 
Atividade do passado e presente: Como já foi dito seu pai era militar e mãe do lar, avós 
trabalhavam com a pesca e fabrico de sardinhas. O informante é proprietário de pousada na 
Ilha. 
 

 



160  

Alternativa de sobrevivência:    O turismo. 
 
Eram mais felizes que hoje?  Depende, em virtude do que é hoje?  Hoje já são outros tempos, 
quem trabalhava da pesca não pode continuar mais com sua antiga atividade por causa da 
legislação à que restringiu. Eu acho que naquela época eles eram mais felizes, não havia o 
desenvolvimento que tem hoje, viviam da pesca, não havia a poluição das barras e cachoeiras. 
Viviam na simplicidade em suas casinhas de pau a pique. A nível financeiro de repente hoje é 
melhor, mas se pensando em qualidade de vida antes era muito melhor.   
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha:  Em minha opinião deveria 
haver uma pouco de bom senso, hoje o caiçara não pode sequer plantar mandioca porque o 
IEF o todo poderoso IEF por trás de algumas administrações, não se compreende. O IEF 
chegou na Ilha no início dos anos 80 e antes disso nunca houve problema, as pessoas pegavam 
sua madeira no mato para reparo de suas casas ou para seu sustento próprio, e não para 
comercializar. As pessoas que viveram a vida inteira aqui hoje são obrigadas a viver no Rio de 
Janeiro, porque aqui não tem mais como sobreviver, e por isso morrem infelizes. Essa Lei tem 
que ser flexível como o povo caiçara, com aqueles que moram na Ilha, cada caso é um caso.            
 
Proposta para o desenvolvimento:  Por  mais que você tente inúmeras de propostas para se 
manter o Turismo Ecológico como se diz implantado aqui, ao qual eu tenho minhas discórdias 
quanto à Turismo Ecológico, porque o turismo é predador de qualquer forma, em minha 
opinião a conduta correta é de que nós mesmos como moradores é que devemos fiscalizar e 
dar o exemplo disso. Devemos coibir as construções ilegais inclusive de pousadas e o poder 
público deve desempenhar seu papel quanto a isso. Quanto a uma proposta para o 
desenvolvimento, em minha opinião deveria haver um controle de entrada e saída de turistas 
da Ilha, não sei como por ser tal próximo da costa, devemos bolar uma proposta algo similar a 
Fernando de Noronha. Em alta temporada como o Carnaval a Ilha ultrapassa o número de 
turistas, são gentes dormindo nas praias, campings clandestinos e selvagens, o Aventureiro 
(praia) sendo invadido e o Poder Público não tem dado o suporte suficiente com homens em 
números para fiscalizar e coordenar esse tipo de coisa, é esgoto, eu acho que é primordial um 
controle de entrada e saída de turistas na Ilha Grande.   
     
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ?  
  
 Dificilmente está ficando por aqui, não tem como, porque a pesca não se pode mais 
fazer; ele hoje não está feliz na atividade dele como pescador, eu acho que de alguma forma 
aos poucos todos vão se integrando no turismo, é a única forma de sobrevivência. Mesmo o 
policial que é servidor público  tem sua esposa ou filhos trabalhando para o turismo. 
  
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
 A vida no aspecto cultural mudou muito, as festas tradicionais como por exemplo a de 
São Sebastião hoje em dia não é mais como era, é uma realidade, a Folia de Reis que tínhamos 
aqui até meados dos anos oitenta foi se acabando, o próprio Calango na época chamávamos de 
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Calango e que hoje aqui é o Forró está acabando, até porque os remanescentes dessa história 
toda que é o seu Constantino que aos poucos está envelhecendo e não participando mais, está 
se perdendo muito a Cultura local. Os artesãos que faziam seus barquinhos, a culinária 
também está se acabando, e eu acho que os grandes culpados são eles mesmos, somos nós 
mesmos que estamos permitindo isso. Aí se questiona sobre os artesãos, eles tem o espaço 
deles aqui, só que se acomodou e não faz, esse é o meu ponto de vista, e a mesma coisa é a 
questão do forró, seu Constantino está envelhecendo e ninguém está substituindo ele. Eu vejo 
na questão cultural a própria arquitetura antiga que estão acabando o Patrimônio que estão 
demolindo, por fim a Cultura local está se acabando. 
   
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  
 
 Na minha visão um dos aspectos negativos da construção da BR-101 foi terem acabado 
com o trenzinho que saía de Santa Cruz, o chamado "macaquinho", que turisticamente eram 
muito mais bonita e econômica as viagens. É uma grande pena, porque era muito agradável 
fazer aquela viagem até Mangaratiba  Por outro aspecto viabilizou muito para a gente daqui da 
Ilha a nível de desenvolvimento e ficou melhor para o próprio turismo. Para mim teve muito 
mais aspectos positivos que negativos para nossa Comunidade.   
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?   
  
 Bom, eu penso o seguinte, nós vivemos aqui uma era de mais de meio século de regime 
de presídio onde as coisas eram muito rígidas, onde essas coisas não aconteciam aqui. Com a 
saída do presídio em 1994 as coisas se abriram mais, não existe mais aquela segurança 
psicológica que havia,  e para as pessoas de má índole, violência, prostituição, tóxico e o que 
seja; antes essas pessoas já chegavam aqui já sabendo que do outro lado da Ilha havia um 
presídio e que aqui deveriam se comportar, era uma segurança psicológica e uma pressão 
psicológica muito grande aqui, nós dormíamos com a casa aberta e tranqüilos, hoje em dia a 
gente não pode fazer mais isso. As pessoas estão chegando e influenciando as daqui, tóxico 
aqui existe, não é nenhuma coisa absurda ainda há tempo para se travar este tipo de coisa. A 
prostituição ainda não vejo, apareceu há uns dois anos atrás comentários de que havia, mas 
não é nada que represente, eu acho que nem tem. Eu acho que quanto a questão do 
policiamento a polícia florestal deve existir mas junto com ela uma polícia também de mais 
ação, mais rígida, que atue sem agressividade, como a gente tem visto vez ou outra com 
metralhadoras. Uma polícia que trabalhe bem.       
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
 
 Tem um pouco de tudo, mas acho que a Ilha não explodiu para que se tenha um 
turismo mais selecionado e que possa trazer divisas para o Município e para a própria Ilha 
mesmo. Está começando, por enquanto tem muita garotada é uma realidade, e garotada não 
tem dinheiro, não tem poder aquisitivo, não por preconceito, eu acho excelente, mas não tem 
uma coisa definida do que é turismo. A gente vê pessoas de faixa etária de 30 prá cima e muita 
garotada adolescente, de terceira idade se vê vez ou outra. Eu acho que nós não conseguimos 
definir um estilo ou tipo de turista ainda. Eu acho que está melhorando, a gente trabalha para 
um turismo que nos dê retorno financeiro, a gente trabalha para isso.      
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Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  
  
 Com certeza,  o tempo é determinante para isso, hoje nós temos aqui a energia elétrica, 
o telefone, a Internet e os hábitos vão se mudando e claro. Chegou uma nova era, a gente tem 
que se adequar a esse tipo de coisa, não é mais aquela coisa do caiçara. Ainda existe aqui na 
ilha, mas são poucos aqueles mantém um regime dos anos 60 e 70, onde havia um regime 
caiçara bem rígido, até mesmo no modo do falar e do agir, mas tem as influências e elas estão 
aí, as boas e as ruins, e a gente só tem que separar,  das boas nós temos mais é que aproveitar. 
Esse é o progresso e muitas coisas que se fazia não se faz mais hoje, antes nesta praia nós 
puxávamos rede toda a tarde e vinha peixe, cada um pegava um, hoje não se pode fazer mais 
isso, está cheio de poita, sem falar da legislação, o fogão à lenha era um hábito e hoje ninguém 
tem mais fogão à lenha, casa de estuque era um hábito e hoje ninguém faz mais. As coisas 
mudaram e vão continuar mudando é assim mesmo. 
 
 
Nome do informante: Claude Maurice Pierre Savoret 
Idade: 34 anos 
Escolaridade: Superior incompleto  
Local de nascimento: Dijon (França) 
 
Família em Números: esposa e um casal de filhos 
 
Atividade do passado e presente: Na França era educador especializado que trabalhava com 
crianças deficientes. Vivem no Brasil há cerca de 06 anos, vindos de Dijon num pequeno 
veleiro de madeira de 27 pés, a idéia era a de dar uma volta ao mundo, numa de suas paradas 
como o foi o caso do Brasil aconteceu de nascer dois filhos que naturalmente impediu de 
prosseguirem a viagem. Desfizeram-se do barco com o objetivo de comprar uma pousada, da 
qual é o único meio objeto de renda, resumindo vivem como pousadeiros.  
 
Alternativa de sobrevivência:   Ao meu ver a única alternativa de sobrevivência é o Turismo. 
 
Eram mais felizes que hoje? Eu acho que ele é mais feliz, ele ganha mais dinheiro com 
menos trabalho e com isso tem mais opção de compra.   
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: Bom, pelo que eu tenho 
conhecimento a legislação não impede o nativo de prosseguir em sua antiga atividade de 
pescador e/ou agricultor.   
 
Proposta para o desenvolvimento:   Tem que padronizar as obras, fazendo do Abraão um 
conjunto de Arquitetura, tem que pensar em Arquitetura, em Meio Ambiente e em limite de 
lotação isto é restringir o número de turistas no verão, caso contrário vai acontecer o que eu já 
vi há dois anos atrás, lixo por todo lado. O saneamento também vejo como prioridade, o 
básico, você não vai vender uma Ilha como paraíso ecológico vendo essas valas negras, vendo 
os lixos na rua. Eu mesmo já peguei micose e bichos geográficos nas praias. Tem que se 
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pensar em higiene, como vai vir um europeu que nasce na higiene, na Educação Ambiental,  
se vier será somente uma vez, porque aqui não existe o básico. Outro problema é a questão do 
policiamento local em que a polícia não está preparada como polícia florestal, de florestal tem 
somente a insígnia é uma polícia aproveitada da época do presídio, ela tem de estar preparada 
para lidar com o Meio Ambiente.  
  
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? Ainda pesca, ou trabalha com 
obras, isto é, de alguma forma se integrou. Quem não deseja trabalhar com o turismo ou obras 
a saída é ser mesmo pescador. 
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?  Bom existe 
algumas manifestações que ainda lembram isso como a Festa das Três Bocas ou algumas 
Festas Juninas, a Festa de São Pedro e São Sebastião por exemplo lembram isso. Devem 
conservar isso. 
  
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?   
 
 Prostituição ainda não vi nada, violência no verão as vezes chega com o pessoal que 
vem de fora e tóxico para mim não é um problema penso que ainda não chega a ser um 
problema, é algo que não incomoda, cada um  se endoidece do jeito que quer, ainda não chega 
à ser um problema social.   
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
 
 Todo o tipo de turista estrangeiro, isso traz para mim uma cultura de fora que faz bem 
ao futuro da gente. 
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  
 
 Claro, em relação ao turismo, é uma nova era desde 1994, mudou tudo, os hábitos 
estão mudando. 
 
Nome do informante:  Gilson de Carvalho Ribeiro 
Idade: 46 anos 
Escolaridade: 3º grau (Administração) 
Local de nascimento: Vila do Abraão/ Ilha Grande 
 
Família em Números: Esposa, casal de filhos menores, irmão (42) nascido na Ilha, que é 
Advogado e residente em Mangaratiba e uma irmã (28) que também possui o terceiro grau, os 
que saíram foi para estudo e trabalho. 
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Trajetória dos mais velhos: Família tradicional da Ilha, descendente de Portugueses e Índios 
desde a colonização da Ilha Grande.   
 
Atividade do passado e presente:  Lavoura do café e pesca também, são todos falecidos. Eu 
vivo do comércio de restaurante e pousada. 
 
Alternativa de sobrevivência:   Os mais velhos ou vivem de aposentadoria, ou se integraram 
ao turismo. Hoje o Abraão e a Ilha Grande em si  vive 100% do turismo, generalizando: 
comércio, pousada, barcos etc.,   menos a pesca.  
 
Eram mais felizes que hoje? Os mais velhos hoje vivem para descansar, a pescaria desses 
mais velhos acabou, eles não tem mais condição de pescar, os filhos e netos não optaram por 
essa profissão e sim pelo turismo, que é o que está dando renda.    
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: A legislação poderia ajudar mas 
ela poda um pouco, poderia ser mais flexível e aberta facilitando melhor o desenvolvimento 
do Turismo na Ilha Grande.   
 
Proposta para o desenvolvimento: É uma preocupação mútua, hoje existem grupos que 
defendem teses voltada ao estudo da Ecologia em conjunto com a Prefeitura e o Governo 
Estadual, estão sendo feita até Leis que protegem a natureza inclusive as trilhas, a idéia é de 
limitar mais não deixando a depredação chegar a um nível maior do que está hoje. A idéia hoje 
é de controle do fluxo de número de turistas.  
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ?  
 
 Os antigos ou venderam suas terras para outrem e foram morar fora da Ilha, ou 
simplesmente venderam e continuaram a morar na Ilha, compraram uma casinha e não tem 
contribuído em nada. A estratégia ao meu ver é a união, se a gente não se unir para combater 
esse Turismo de massa que hoje a Ilha apresenta, vai todo mundo sofrer as conseqüências 
rápidas.  
 
  
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
 Hoje essas atividades estão muito carentes. Não existe mais aquelas festas tradicionais 
que haviam ao longo dos anos, acabaram e para mim o motivo está relacionado a falta de 
interesse talvez, ou pela ausência dos mais velhos que morreram.  
       
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  
 
 Foi benéfica, como a Ilha vive do turismo o acesso melhorou muito. 
 
Como vê a questão do toxico, prostituição e violência na Ilha?   
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 É um item de real grandeza é o que hoje acontece na Ilha Grande no qual a 
preocupação é muito grande e que necessita de urgência para evitar maiores conseqüências. A 
polícia hoje do Abraão é florestal e nós precisamos também de uma polícia repressiva, de 
controle. 
 
Como você vê essa policia florestal na Ilha?  
 
  Vejo que ela não está preparada para trabalhar com o patrimônio ambiental, nem 
psicologicamente e nem com material, não existe subsídio, não existe lancha, não existe nada 
e nem conhecimento específico sobre a matéria porque eram antes policiais repressivos que 
hoje passaram à policia florestal pelo fato de já morarem aqui, de terem suas famílias aqui.       
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
 
 Um turismo de massa, salvo agora fora de temporada que se vê  um turismo melhor 
realmente, um turismo que nos interessa, um turista direcionado, um turista mais consciente, 
mais educado e mais ligado a natureza e a ecologia, diferente do turista do verão que é um 
turista de massa. 
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  
 
 De certa maneira sim porque do que eles viviam antigamente não se pode viver mais, o 
próprio folclore está terminando, mudou completamente a vida do caiçara, o turismo é bom 
mas trouxe conseqüências para essas pessoas que não tem mais reparo. 
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                                             ANEXO 

III 

Prezado(a) entrevistado(a), 

Esse Questionário faz parte de “Aplicação de um Método de Pesquisa” que 

possibilitará avaliar o interesse ou não na “Preservação e/ou Resgate da Cultura das 

Comunidades Tradicionais da Ilha Grande/RJ”.  As respostas aqui não serão utilizadas 

com fins políticos e nem governamentais. Elas destinam-se a auxiliar na aplicabilidade do 

método, fazendo parte da “Dissertação de Mestrado em Ciência Ambiental” da Universidade 

Federal Fluminense que ora desenvolvo, intitulado: “Estudo da Transformações sócio-

ambientais na Ilha Grande/RJ: Uma abordagem sobre o turismo”. 

Agradecendo antecipadamente sua participação.           Flávio 

Brito PPGCA/UFF. 

01. Idade ____    02..  Sexo:  (   ) Masc.  (    ) Fem.   03.  Turista   (   )  Morador da  Ilha  (   )  

04. Se morador, há quantos anos reside na ilha? ______anos. 

05. Você é natural de que Estado? (   )   06. País: ______________________ 
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07. Qual a característica do seu setor de trabalho? (     ) Governo (     ) Comerciante (   ) 

Comerciário 

 (   ) Hoteleiro   (   ) Empregado de Pousada   (   ) Pesca   (   ) Outro(s): 

_______________________ 

 08. Renda Mensal Líquida (em Reais): (   ) 01 Salário Mínimo  (   ) Mais de 02 Salários   (   ) 

Mais de 05 Salários 

  (   ) Mais de 10 Salários  (   ) Mais de 20 Salários  (   ) Não tenho Salário certo. 

09. Escolaridade: 

(  ) 1º grau incompleto    (   ) 2º grau completo 

(  ) 1º grau completo       (   ) Nível Superior Incompleto 

(  ) 2º grau incompleto    (   ) Nível Superior Completo 

10. Você participa de alguma organização/associação não governamental (ONG) que cuida ou 

proteja o Meio Ambiente? 

(   ) Sim   (   ) Não 

11. Marque as localidades da Ilha Grande que você conhece ou já visitou: 

(  ) Praia do Aventureiro          (   ) Praia do Proveta 

(  ) Praia da Araçatiba              (   ) Praia da Longa 

(  ) Praia do Abraão                  (   ) Freguesia de Santana 

(  ) Praia de Palmas                  (   ) Enseada das Estrelas     Outra(s): 

_______________________ 

12. A Ilha Grande possui alguns lugares de “grande beleza natural” em que sua população 

ainda procura de alguma forma preservar sua “Cultura, Costumes e Tradições”.  (   ) Sim   (   ) 

Não   (   ) Desconheço 

13. Você é favorável à “Preservação e/ou Resgate da Cultura dessas Comunidades 

Tradicionais”? 

(   ) Sim    (   ) Não 

14. Suponhamos que uma “instituição brasileira” tenha sido escolhida para trabalhar em 

conjunto com  as “Associações de Classe da Ilha” na Preservação e/ou Resgate da Cultura de 

suas Comunidades” . Isso seria bom? (  ) Sim    (   ) Não 

15. A manutenção dessa instituição seria financiada pela contribuição mensal de R$ ______ 

para cada participante. Você estaria disposto a contribuir financeiramente para a Preservação 
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e/ou Resgate da “Cultura, Costumes e Tradições” dessas Comunidades Tradicionais? (   ) Sim    

(   ) Não 

16. Caso você NÃO esteja disposto a contribuir financeiramente, assinale o motivo de sua 

resposta: 

(   ) Desempregado    (     )  Aposentado    (    ) O Estado é que deve preservar essas 

Comunidades 

(   ) Não tenho interesse sobre o assunto    (    ) Outro(s)  

_________________________________ 

17. Como você classificaria seu interesse para proteção do Meio Ambiente da ilha Grande? 

(  ) Alto    (   ) Médio  (   ) Baixo 

ANEXO I 
 
 

Universidade Federal Fluminense 
MESTRADO EM CIÊNCIA AMBIENTAL - PGCA  
Pesquisa Qualitativa na Ilha Grande /RJ - (Roteiro) 
 
Pesquisador: Flávio Brito (Mestrando), Orientadora: Profª. Dr.ª Marília F. Medeiros   
 
 
Título do trabalho:  
 
"Diagnóstico das Transformações no Meio Físico e a Sustentabilidade do Turismo na Ilha 

Grande/RJ, Como Meio de Subsistência Para a População Local " 
 

I - IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE: 
 
- Nome  / Idade  / nível escolar / Família em Números (membros) 
- Quantos saíram / Quantos ficaram / Motivo  / sexo / idade / nível escolar . 
- Trajetória dos mais velhos ( para descrever as Populações Tradicionais)  
 
II - ATIVIDADES  DO PASSADO E DE HOJE  (Dos pais): 
 
Viviam de que? ( Ex.: Pesca, Agricultura, Serviço Público) 
E hoje? 
Qual é a alternativa de sobrevivência ( Turismo ,Comércio, Serviços em pousadas) 
(Obs.: ver se expressam sentimentos de perdas nas temporalidades) 
 
III - INTERESSES MATERIAIS CONCRETOS: 
 
Obs. : Era pescador e hoje trabalha com o comércio e é ou não é mais feliz 
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          (Identificar o sentimento quanto ao valor Cultural e Econômico e os conflitos 
existentes) 
 
IV- A LEGISLAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE:  
 
- Como a legislação está protegendo ou impedindo o desenvolvimento de suas atividades na 

ilha,  e  para  a ilha tem sido  positiva ou negativa ? 
 
V- PROPOSTAS  PARA O DESENVOLVIMENTO: 
  
- Quais são suas propostas para o desenvolvimento do turismo local na preservação do 
ecossistema da Ilha, vendo como ela está hoje? 
 (Obs.: turismo controlado) 
 
 
 VI- QUEM NÃO SE INTEGROU AS NOVAS ATIVIDADES: 
 
- Quem não se integrou as atividades modernas como tem sobrevivido? 
- Quais são as estratégias para a  sobrevivência ? 
 
VII- ASPECTO CULTURAL (QUANTO AS FESTAS, PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES 
RELIGIOSAS, O ARTESANATO,  A CULINÁRIA , O TIPO DE VIDA EM 
COMUNIDADE:  
 
- O que mudou e o que permanece? 
 
VIII- A CONSTRUÇÃO DA BR - 101( RIO /SANTOS ) TROUXE MODIFICAÇÕES  
POSITIVAS E NEGATIVAS NA REGIÃO DE ANGRA DOS REIS, , QUANTO A ILHA, 
COMO VOÇE A VÊ HOJE?   
 
IX- COMO VOÇE VÊ A QUESTÃO DO TÓXICO, A PROSTITUIÇÃO E A VIOLÊNCIA 
NA ILHA GRANDE?   
 
X- TURISTA: 
 
- Qual é o tipo de turista que você vê na Ilha? 
 
XI- ESTÁ SE CRIANDO UMA NOVA CULTURA OU UM NOVO HABITUS PARA AS 
PUPULAÇÕES LOCAIS? 

 
 
 
 
 
 
 

 



170  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ANEXO II 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
MESTRADO EM CIÊNCIA AMBIENTAL 
PESQUISA QUALITATIVA NA ILHA GRANDE/RJ 
 

RELATÓRIO DE PERGUNTAS AOS  ENTREVISTADOS 
  
Mestrando: Flávio Brito 
 
Período da Entrevista: Junho e Julho/00.   
 
 
Nome do informante: Maria da Penha Krokidaquis Peregrino 
Idade: 75 anos 
Escolaridade: Primário; fala grego por influência de sua madrinha.   
Local de nascimento: Vila do Abraão/ Ilha Grande.  
 
Família em Números: Filha de pai grego (Ilha de Parus) e mãe natural da Ilha, tem 01 (uma) 
irmã do primeiro matrimônio e 04 (quatro) do segundo matrimônio de seu pai. Sua mãe 
faleceu quando tinha apenas 02 (dois) anos de idade. 
 É viúva, possui 03 (três) filhos sendo 01 (um) médico residente fora da Ilha, 01 (uma) 
filha casada, com filhos residente na Ilha, sua filha é proprietária de pousada, a outra é 
moradora em Itaitúba (Distrito de Parati/RJ) também proprietária de pousada. 
  Da ilha somente saiu 01 (uma) irmã, a mais nova 02 (dois) anos que mora em Itaguaí 
por motivo de casamento e trabalho, sua irmã possui o curso ginasial completo. 
 
Trajetória dos mais velhos:  Filha de pai grego e mãe descendente de índia (avó) e português 
(avô). 
 OBS.: Vieram 10 (dez) a 12 (doze) gregos naquela época (1910 mais ou menos), sendo 
lembrado alguns sobrenomes tais como: Dabulakís, Curakaquís, krokidaquís, Lephiteriabis e 
Cokotós.  
 

 



171  

Atividade do passado e presente:   Avó que era índia e que faleceu há poucos anos com 100 
(cem) anos de idade plantava mandioca para fabrico de farinha. Ficou viuva cedo e foi assim 
que criou seus filhos. Seu pai (grego) era proprietário de loja em Mangaratiba.  
 
Alternativa de sobrevivência:    Dona de pousada. 
 
Interesses materiais concretos:  Fazer artesanatos. 
 
Era mais feliz que hoje?  Não é mais feliz com a Pousada , é feliz por ter um espaço livre 
para produzir sua arte bem como fazer seu jardim, que segundo a mesma é um tipo exótico e 
agressivo do tipo que quando chega alguém em sua casa ela coloca : "aqui mora uma leoa, 
dentro dessa mata".   
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: _ Ao mesmo tempo que acho 
positivo, acho negativo pelo crescimento desenfreado de pousadas. 
 
Proposta para o desenvolvimento: _ O poder público municipal deveria se preocupar mais 
com a limpeza, principalmente das valas, haja visto que estou me sentindo doente do estômago 
e emagrecendo  com o cheiro forte da vala negra que tem ao lado de minha casa.  
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ?   _ Olha, para essas pessoas eu 
acho vai ser um pouco difícil, é serio, vai ser difícil, porque o que tem de gente "esses 
graudão" que está vindo, e comprando tudo, e transformando em pousadas, eles estão 
comprando tudo e transformando em pousada, ele compram uma pousadinha pequena e fazem 
um Mundo, então eu acho que isso não vai ser muito bom para as pessoas da Ilha (com 
emoção), eu mesma tinha muito hospede estrangeiro que vinha para minha casa, agora não 
vem mais porque "vai gente na boca da ponte pegar os turistas", eu não faço isso porque não 
gosto, se vierem tem que ser por espontânea vontade, mas eu sou mulher viúva e não tenho 
mais compromisso de criar filhos nem nada e essa gente que tem, como fica?   
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
 _ Eu acho que o que querem fazer não vai muito a frente. 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  
 

_ Eu acho que não atrapalhou nada não. 
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?   
 

_Tem, tem sim. A Ilha Grande tem violência e tem tóxico; bem dizem que tem três 
bocas de fumo na Ilha. 
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
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_Tem muitos barraqueiros, isso vem muito, que vão para os campings... 

 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  
 

_Eu acho que está na estaca zero, não se tem nada caminhando para frente ou para trás.  
 
 
 
Nome do informante: Roberto Cardoso dos Santos 
Idade: 50 anos 
Escolaridade: Primário.   
Local de nascimento: Aventureiro/ Ilha Grande.  
 
Família em Números: 10 (dez) irmãos vivos e 01(um) filho. Sou o terceiro filho mais velho. 
Saíram 03 (três) irmãos para estudo e trabalho.  
 
Trajetória dos mais velhos:  Filho de pai nascido na praia do Aventureiro (Joaquim Cardoso 
dos Santos) mais conhecido como "Meu Santo" (Já falecido). Vieram para o Abraão há mais 
ou menos 24 (vinte e quatro) anos para melhor condição de ensino para seus filhos. 
  
Atividade do passado e presente:  _ Pescado e a roça, e hoje agente vive mais do turismo.  
 
Alternativa de sobrevivência:    _ Passeio de turismo (barco). 
 
Porque sair da vida da pesca?   _Por que foi se desenvolvendo também muito os barcos que 
anteriormente eram barcos pequenos que mata mas não matava muito e hoje tem barcos 
enormes com o sonar que acusa peixe com maior facilidade.  
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje?  _Em certo momento sim, pela 
melhoria, mas de sobrevivência antes se vivia mais tranqüilo, hoje a gente não sabe mais quem 
é quem devido ao pessoal que está chegando pelo nosso pessoal. 
  
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: _Tem sido positiva porque nós 
mesmos daqui se à respeitasse seria bom, mas nós daqui mesmo é que ajudamos a destruir. 
Muitos estão pensando é em se adiantar não olhando o que está fazendo. 
  
Proposta para o desenvolvimento:  _Ela está no ponto médio mais ou menos, mas a 
tendência é subir, ser mais elevado o turismo. Se não houver um nível vai ficar feio eu acho. O 
turista que vem e vai não vai destruir, e sim aqueles que vem de fora para morar na Ilha. 
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? _ A pesca, e hoje alguns desses 
ou em parte as mulheres tem trabalhado em serviços de pousadas para poder se manter. 
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Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
_O que mudou é que você próprio da região é difícil ver mais as coisas que tinham. Festas de 
Tradição é uma "Junina" de vez em quando. Folia de Reis Festa do Divino aqui acabou, o 
artesanato de "pau" aqui acabou, tudo foi se destruindo, mais por causa do envolvimento do 
turismo que ninguém quis ligar para isso.  
 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  _Foi 
positiva por causa do deslocamento para ir ao Rio ou São Paulo, então melhorou muito. 
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  _Feia, horrível. Nós aqui 
tinha uma vida e hoje temos uma outra sobre isso, porque nossas crianças estão se ajuntando 
com as que vieram de fora e tá ficando pesado. Inclusive geral, a Ilha Grande toda. 
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  _Tem duas categorias o bom e o ruim, 
tem aquele que ajuda dar impulso ao local, e aquele que ajuda a destruir, suja, quebra e vai 
embora. 
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _No momento, no meu ver não, porque cada um está pensando em si 
próprio.   
 
 
Nome do informante: Neuselí Cardoso dos Santos (irmã do Roberto) 
Idade: 46 anos 
Escolaridade: 2º Grau Completo e formação do Magistério, Professora de 1ª a 4ª série do 
Colégio Brigadeiro Nóbrega na Vila do Abraão. 
Casada com Julião ex-preso político, sem filhos. 
 
Local de nascimento: Aventureiro/ Ilha Grande.  
 
Família em Números:  Tenho 10 (dez) irmãos. Saíram 03 (três) irmãos para estudo e 
trabalho.  
 
Trajetória dos mais velhos:  Filho de pai nascido na praia do Aventureiro (Joaquim Cardoso 
dos Santos) mais conhecido como "Meu Santo" (Já falecido). Viemos para o Abraão mais ou 
menos há 24 (vinte e quatro) anos para melhor condição. 
  
Atividade do passado e presente:  _ Meu pai era pescador e trabalhador rural, meu pai e 
minha mãe trabalharam muito na roça, criaram 10 filhos trabalhando na roça, eles na verdade  
só compravam o querosene o sal e o sabão o resto tudo era da roça e mais a criação que eles 
faziam de porcos, galinha e patos.(emoção). Hoje meu pessoal vive do turismo e serviço 
público. 
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Alternativa de sobrevivência:  _Poderiam trabalhar com o artesanato por que lá ainda há 
muita madeira, não digo que deveriam cortar a madeira, mas sim aproveitar a madeira que já 
está cortada (guapuruvú, cedro) tudo jogado, que eles gostam de trabalhar com o artesanato. 
Poderiam reativar a casa de farinha, não digo que deveriam fazer a farinha com aquele 
compromisso de alimentar os filhos, mas até mesmo para atrair o turista. Uma horta 
comunitária sem devastar seria outro meio de sobrevivência e uma forma de chamar o turista 
também. 
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje?  _Não é mais feliz (emoção) 
porque antigamente se viviam felizes, a minha família foi uma família feliz, e agora se têm a 
ganância queira ou não, querem sempre mais, mas nunca está satisfeito com o que tem 
mediante mesmo ao ambiente em que vive.   
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha:  _Eu acho que se tratando do 
caiçara quando a legislação chegou aqui há 10 (dez) anos atrás e colocou que "é proibido 
plantar", como vai chegar para o lavrador e dizer é proibido plantar, foi um baque muito 
grande que eles tiveram. Na verdade não foi uma proteção ao contrário eles foram se 
definhando partindo da legislação em que o caiçara foi proibido de plantar de caçar de pescar 
de pegar marisco na praia. Não teve a preparação específica para o morador, um 
esclarecimento. O que aconteceu com isso? Muitos nativos deixaram suas casas, suas terras e 
foram morar em outro lugar, periferia de Angra, de Santa Cruz e por ai a fora. Na verdade eu 
sei que protege, mas para o nativo a legislação veio como uma forma de ameaça.    
  
Proposta para o desenvolvimento:   _Hoje está se falando muito no Desenvolvimento 
Sustentável. Nós temos aqui o lixo eu sei que é um problema universal mas vamos puxar a 
sardinha para o Abraão né? Que é um problema para a comunidade toda, por que não fazer um 
galpão   fazer a coleta seletiva, daria emprego para toda gente, limparia a cidade, educaria o 
povo enfim traria só o benefício. Um galpão comunitário para fazer a troca de material 
reciclável por alimentos etc. Esse galpão funcionando já livrariam de muitas doenças, o 
Abraão teria uma cara mais bonita, mais limpa, atrairia mais turistas, muito embora a 
Prefeitura tem feito alguma coisa, mas não vejo como o suficiente.     
 
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? _Esse  está sobrevivendo, por 
que ele vive com um salário miserável, o que o cara come? Come um feijão com arroz e dá 
graças a Deus. Não se consegue comprar um peixe porque o peixe é para o turista, o peixe no 
Abraão é caríssimo, a carne é cara. Quem não se integrou está se perdendo, não digo a 
marginalidade mas está chegando ao desespero por falta de verba, de opção, o que vai fazer? 
Fazer carreto todos os dias? Tem carreto todos os dias para fazer? Fazer frete todos os dias? O 
frete também está muito caro. Estratégia seria desenvolver um trabalho comunitário dando 
preferência aqueles que tem um poder aquisitivo mais baixo, uma horta comunitária por 
exemplo, uma criação de aves comunitária que pudesse cada um ter parceria, mas sua 
responsabilidade; porque hoje agente não pode mais contar com o peixe, acabou o peixe, os 
arrastões estão ai, na entrada da enseada, e as vezes aqui dentro da enseada, então cadê o 
peixe, então o que é que a gente pode fazer?        
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Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
_Antigamente os nativos usavam como remédio, a base era a planta medicinal, era chá dali, 
chá daqui, chá prá qualquer coisa, folhinha daqui, dali, não iam muito ao médico e não faziam 
questão aos remédios de farmácia. Outro dia eu conheci um médico que veio para o "Posto" e 
chegou lá para uma senhora e receitou um chá de "erva cidreira" e de "folha de laranja" e as 
pessoas saiam dali reclamando, porque não queriam um chá e sim um remédio da farmácia. 
Quer dizer uma diferença muito grande. O que mais mudou? As festas tradicionais, agente 
fazia as festas como São Pedro, Santo Antônio, São João, São Sebastião, mas era com a 
intenção de encontrar as pessoas, trocar idéia, conversar, de ter um prazer de reencontrar. Hoje 
para qualquer festa em primeiro lugar está a verba e se pergunta o quanto vou ganhar, vou ter 
lucro? Então é Bingo, é Forro, é ...... então o que se vê em primeiro plano é a verba. 
    Quanto ao artesanato eu não vejo mais o artesanato com exceção do artesanato dos hippes , 
esse pessoal que vem de fora e produz esse artesanato de conchinhas para vender na praça, eu 
não vejo mais o artesanato. Antigamente se via canoas de guapuruvú, de cedro e outras 
madeiras, fazia-se cestos, gamelas, cuias, pilão. Enfim trabalhava-se muito com madeira, hoje 
não vejo ninguém mais trabalhar com madeira. Quanto ao aspecto da culinária é muito difícil 
você vê, o tradicional peixe com banana, primeiro que não se acha mais a banana ideal, a 
farinha da roça, o peixe específico. O que se tem hoje é o churrasco, a salsicha e enlatados em 
geral.    
 Quanto ao tipo de vida em comunidade, permanece algumas festas folclóricas, festas 
juninas. Por exemplo a de São Pedro. Dia primeiro de julho vamos ter uma fora de sua data, 
num fim de semana para atrair o turista, ela é patrocinada pela Igreja Católica. O que mudou o 
comércio, a valorização da Escola, a globalização, todo mundo com celular e antena 
parabólica. O sujeito as vezes não tem o que comer, mas tem um aparelho celular na mão.    
 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  
 
 _Traz muito turistas, eu sei que todo mundo tem o direito de ir e vir mas atrás desses 
turistas ou junto com esse turista vem muito lixo, muita droga, vem muita falta de respeito, a 
grande palavra aí é a falta de respeito. Chegam aqui e acham que é a terra de João ninguém, 
então vamos invadir, não pedem licença ou por favor.    
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  
 

_Esse é um caso muito sério, eu vejo que as crianças estão se degenerando, está 
faltando família para essas crianças, para ser mostrado o caminho, está sendo dada muita 
liberdade, uma liberdade total. A Comunidade está se degenerando com a grande influência 
das drogas.   
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
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 _Eu vejo os estrangeiros, muitos estrangeiros, mas também vejo aqueles que vem com 
o dinheiro contadinho, faz a sujeira, defeca nos caminhos, traz coisas para comer e deixam 
restos no caminho, não tem respeito por nada então é isso que eu vejo. Muito estrangeiro e o 
nosso que não tem verba para ficar em pousadas e ficam por aí dormindo nas praias, invadem 
as propriedades, é esse o tipo de turistas que eu vejo. 
 
  
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _ Está porque a Cultura tradicional não está sendo mais valorizada. 
Está havendo uma inversão de valores. Seria bom que as autoridades competentes pudessem 
limitar o número de turistas na Ilha, por falta de infraestrutura (o saneamento, o lixo, as 
línguas negras). 
 
 
Nome do informante: Maurício Dias de Araújo 
Idade: 36 anos 
Escolaridade: 2º Grau Completo 
Local de nascimento: Abraão/ Ilha Grande.  
 
Família em Números: 03 (três) irmãos e 01(um) filho. É o segundo filho mais velho. 
Mãe Falecida (Janete Dias de Araújo), pai Amaurí Araújo.   
Motivo da saída de alguns da Ilha está pela falta de emprego. A atividade anterior não pode ser 
mais praticada. 
 
Trajetória dos mais velhos:  O tataravô veio da Holanda para Olinda e seu bisavô veio para a 
Ilha Grande quando por fim constituiu família. A família da falecida Janete tem origem direta 
na Ilha (caiçara).   
 
Atividade do passado e presente:   _Pesca e da agricultura., hoje vivemos do comércio. 
 
Alternativa de sobrevivência: _Comércio, pousada e muito mal a pesca. Pesca hoje em dia 
somente em grande escala, só quem tem poder aquisitivo para ter um barco grande.  
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje? _Acredito que não. Porque a 
pessoa que nasce ali e que trabalha mais de vinte anos na profissão que gosta e que se substitui 
por necessidade mesmo, não por querer, existe uma tristeza, eu vejo pescadores ai que hoje 
são barqueiros e não tem a mesma felicidade não. 
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: _Antigamente se plantava, se 
vivia da agricultura aqui, nós tínhamos  a mandioca a banana, a farinha da mandioca o bijú e 
hoje em dia não temos mais isso em função de Leis que proíbem o desmatamento. Hoje em dia 
até a banana vem do Continente.  
  
Proposta para o desenvolvimento:  
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 _Fala-se  muito no turismo ecológico, preservar, não desmatar porque isso pode 
ocasionar problemas para a natureza, a falta d` água, falta disso ou daquilo. Hoje estamos 
vivendo uma preservação  que está ocasionando problemas parecidos por exemplo: Nós não 
temos água.  

_E quantos pescadores saíram daqui, quantos produtores saíram daqui? Quer dizer o 
sujeito nasceu na terra e de repente foi cortada sua ferramenta de trabalho, isto é, ele teve de 
sair daqui sem perspectiva nenhuma, não sabia fazer nada mais senão aquilo que 
desempenhava anteriormente, sem condições de educar seu próprio filho..   
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido? _Não sobrevive, 
vegetam. Você vê várias pessoas idosas, como por exemplo o seu Augusto que tinha rede, a 
gente pescava junto, matava o peixe e alimentava o maior número da população do Abraão 
especificamente, e hoje ele está  aí de manhã cedo sentado na praça, "ficando", olhando o 
tempo passar, homem que teria condições de estar trabalhando.    
 
 
E quais são as estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ?   _Torno a 
repetir vegetam. Não tem perspectiva de vida, vivem as custas de seus filhos que são policiais, 
bombeiros, etc. O caiçara antigo que ainda tem força para trabalhar, não vive mais. 
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 

_Houve mudanças bastante radicais, não posso dizer que mudou totalmente para pior, 
mas houve modificação. Por exemplo: Não se tem mais uma festa junina como antigamente. 
Ontem por exemplo foi dia 29 de junho dia de São Pedro, não fosse a iniciativa de um médico 
de fora para trazer alguns fogos para soltar na praia não teria nada, a não ser a missa celebrada, 
e agora vamos ter uma procissão que nem foi no dia, vai ser no Sábado, não se tem mais 
aquelas "barraquinhas" o festivo mesmo, nem mesmo o verdadeiro calango, hoje é tudo 
qualificado, o camarada traz um teclado, todo forro que se preze tem pandeiro, zabumba e 
sanfona. Hoje você põe dois no palco aí, e finge que está tocando sanfona. Bom, tem o 
"Festival de Música Ecológica" que é sem dúvida um evento maravilhoso. Agora outra coisa,  
se não fosse três pessoas se reunirem junto com a comunidade a gente não teria nem "um dia", 
um dia de "festa junina".   A Festa do Divino acabou, e a Folia de Reis ainda se guarda um 
pouco porque ainda tem a participação de uma meia dúzia de gente corajosa que vai de casa 
em casa. Mas não é o mesmo que antigamente. O artesanato local acabou, os "barquinhos" 
feitos pelos artesãos acabaram também, hoje o artesanato que você vê aí são peças compradas 
de fora, e chegam e colocam o nome de Ilha Grande. São barquinhos feitos lá em Parati ou no 
Rio de Janeiro ou nessas usinas realmente e chegam, colocam o nome "lembranças da Ilha 
Grande" mas não foi feito aqui, foi feito fora. A culinária local, nem falar né? Nem falar. O 
peixe com banana é raro você encontrar em qualquer restaurante que seja, é raro!     
 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  _Foi de 
vital importância, ela permite que um homem possa sair de manhã para resolver problema no 
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Rio de lancha e voltar a tarde, por outro lado houve também uma invasão de pessoas, uma 
entrada desequilibrada  em função da estrada, não resta dúvida. 
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  _Gravíssima, falar em 
segurança, falar em prostituição, gera falar em sistema carcerário. Antigamente tinha o 
presídio  aqui, havia uma época em que se vivia a mercê de um certo pânico, ou seja, fugiam 
presos e a gente se guardava, não sai de casa, cuidado, mas era fácil identificar um bandido. 
Hoje em dia pelo acesso fácil invadiram a Ilha, findo o Presídio, tirou o excesso do 
contingente da polícia,  reduziu o número de policiais, não sei o número oficial mas não temos 
mais de 30 homens para tomar conta de uma área enorme, quase toda a Ilha, daí a entrada de 
tóxico, a violência e a prostituição você vê na rua, é gente batendo, é gente armada, coisa que 
antigamente a gente podia dormir com a janela aberta, e hoje não pode mais porque existe o 
roubo. Por exemplo:  há mais ou menos uns 20 dias um turista estava tomando banho de mar 
na praia do Abraãozinho e levaram sua máquina fotográfica. Não quero dizer que o presídio 
volte, eu sou contra a volta do presídio, não precisa ter presídio para se ter segurança, 
precisamos de pessoas competentes, polícia competente que nos dê tranqüilidade, coisa que 
não está existindo, nós estamos à mercê na realidade é dos bandidos.  
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha? _ De todo tipo, de todo país, de todo nível 
cultural, não tem separação, você vê o turista de Copacabana, você vê o turista de Minas, o de 
Nova Iguaçu, o da Bahia, turista da França, da Alemanha, em geral. 
  
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _Não, não vejo isso, a população tem um número de pessoas que está 
tentando solucionar problemas na Ilha, então, responder esta pergunta o número é muito 
pouco. A perspectiva dessas pessoas é melhorar nível cultural, melhorou algumas coisas? 
Melhoraram, mas faltam muita, muita coisas simples de serem resolvidas.  
 
 
Quais são suas propostas para um eco-desenvolvimento, um turismo ordenado para a 
própria subsistência da população da Ilha? 
 
 _Em parte voltar um pouco o que era a Ilha, o bem estar social, hoje a gente não tem. 
Para se ter um desenvolvimento de "Eco-turismo" deve haver um bem estar social. Convencer 
as pessoas de que devem voltar a plantar. Eu, por exemplo tenho um pedacinho de terra 
miudinho, o quintal da minha casa, mas eu tenho ali o meu tomate. Outra coisa seria um 
trabalho de verificação das pessoas que estão entrando na Ilha. Aqui há uns 02 (dois) anos 
atrás tinha um bandido de alta periculosidade escondido aqui, precisou a Polícia Federal para 
achar o cara que conviveu 10 (dez) dias aqui conosco. Então voltar ao que era antes, se for 
necessário a revista, que seja. Isso é um equilíbrio, é uma maior segurança para a gente, a 
gente vai poder desenvolver mais coisa. Você vê por exemplo o forró, as pessoas mais idosas 
que tem educação ou que respeitam o próximo tem medo de ir ao forró por medo de 
pancadaria.  Porque ninguém sabe quem está no forró, então se houver um controle, de saber 
quem é que está, de onde se veio, procurar fazer um levantamento aqui dentro geral, não digo 
só aqueles que vem de fora não, digo também daqueles da Ilha que está corrompido por essa 
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situação, hoje em dia tem traficante na Ilha, "filhos da Ilha", que vende e o caramba aí, falta 
controle, controle.  
 Um bom trabalho vai ter que ter um controle geral, um controle de desmatamento 
também. Agora eu acho um absurdo um homem, proprietário de sua terra, que paga IPTU, não 
poder capinar, não é nem cortar é capinar (tirar capim) "tirar a erva daninha para plantar 
mandioca, abóbora, barata doce ou o que seja", e vem gente aqui e destrói uma mangueira de 
150 (cento e cinqüenta)  anos, destrói uma amendoeira  que dá sombra há não sei quanto 
tempo e fica impune, "autorizado pelos órgãos competentes", então nunca vai existir 
ecossistema, não existe, não deixa o cara plantar, então eu tenho é que abrir o dicionário para 
saber o que é ecossistema.      
 
 
Nome do informante: Constantino Cokotós 
Idade: 69 anos 
Escolaridade: Primeiro grau incompleto./ Servidor Público Estadual em atividade (Defesa 
Civil).   
Local de nascimento: Abraãozinho/ Ilha Grande.  
 
Família em Números: Esposa, 03(dois) filhos, 02 (duas) netas. Meus filhos trabalham no Rio 
de Janeiro, dois em presídio e um no Ministério da Saúde, motivo de trabalho porque aqui não 
tem campo para eles.  
Trajetória dos mais velhos:  Pai grego, e mãe da Ilha  
Atividade do passado e presente: Construiu uma fábrica para salga de sardinhas prensada, e 
vivia com esta atividade, moravam no Abraãozinho,  morreu no Abraão. 
 
Alternativa de sobrevivência para hoje:    _ A pesca ficou difícil, porque os pescadores 
nativos não podem pescar, porque não é permitido botar rede após a construção do "Parque 
Estadual da Ilha Grande". Muita gente do passado vivia da roça, e hoje também não é 
permitido desmatar, plantar, não é permitido, então hoje está muito difícil para esse pessoal. A 
alternativa está em trabalhar em um pousada dessas, hoje tem mais de 80 (oitenta) pousadas e 
comércio. 
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje?  _Na minha opinião o nativo 
antigo hoje é menos feliz. "Onde estão as fábricas de sardinha?" A Rubi, a Iara? Era tudo 
fabricado aqui no Abraão e em outras fábricas da Ilha Grande. Tudo isso acabou na Ilha 
Grande. 
 
A legislação e o desenvolvimento da atividade do nativo na Ilha: _Está impedindo a 
atividade do nativo porque ele não pode mais roçar, desmatar, nesse caso está impedindo. 
  
Proposta para o desenvolvimento do turismo local na preservação do ecossistema vendo 
como ela está hoje:  _O turismo é válido pela beleza da Ilha, beleza natural, mas ninguém tem 
feito nada em beneficio, para um polo turístico deveria de ter atrações turísticas, muitas coisas 
poderiam estar sendo feitas para o turismo. A Ilha não tem nenhum banheiro público, o 
pessoal chega aqui e não tem nenhum banheiro público. A Vila do Abraão no feriado chega 
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receber entre 5000 a  10.000 pessoas, e não tem um banheiro público. Policiamento, tem  meia 
dúzia de policias para tomar conta de toda a Ilha com cento e poucos quilômetros quadrados.   
 
   
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? _ Com dificuldade ao meu ver, 
como volto a dizer o negócio é arranjar um pequeno emprego aí de servente de pedreiro, ou 
em pousadas, porque pescar não pode mais, plantar não pode mais, realmente ficou muito 
difícil.     
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
_Quando eu era menino eu via pessoal durante passagem (Ano Bom), dançando, fazendo festa 
com as músicas que fazem parte da cultura da Ilha Grande, como o Xiba que lá fora é 
conhecido como o cateretê (dança do tipo quadrilha), Ciranda, Sereia, Calango, Canoa, Cana 
Verde, Caranguejo, Guerra de Mão, Marrata, hoje ninguém sabe o que é isso. Era um tipo de 
dança antiga de nossa cultura e que acabou, o pessoal aqui agora só quer dançar coisa 
moderna. As festas religiosas diminuiram, ainda tem as festas que nós fazemos, como a Festa 
de São Sebastião, São Pedro, como procissão no mar com forró etc., tem também as festas que 
fazem os protestantes. A Festa do Divino acabou há muito tempo, A Folia de Reis, ainda um 
pouco, quando chega o mês de janeiro próximo a Festa de Reis, eu mais meia dúzia aí sai a 
noite nas casas para não deixar acabar definitivamente. Eu tenho certeza que quando esse 
pessoal antigo morrer não vai ter mais. Os jovens não querem mais saber da Cultura da Ilha 
Grande, o pessoal não se integrou. O artesanato que tinha era muito pouco, a fabricação era de 
Covo (armadilha de pesca) muita gente vivia dos covos, cestos e balaios, não se pode mais 
fazer, porque não se pode cortar e é proibido a pesca de covo, é proibido cortar o cipó para 
fazer os cestos, tudo isso está acabando, acabou. Quanto ao aspecto da culinária muita gente 
nem sabe o que é peixe com banana. Hoje eu comi peixe com banana feito por min. Naquela 
época plantávamos a mandioca para fazer a farinha o bijú, etc. Tudo isso acabou.        
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  _Valorizou 
muito a Ilha Grande, valorizou de tal maneira que você não consegue comprar um terreno aqui 
hoje em dia barato, naquela época qualquer terreno aqui era muito barato, hoje em dia é tudo 
muito caro. Para quem é rico está muito bom, o cara tem dinheiro então compra. Agora quem 
não tem, nós que somos pobres; não podemos comprar, temos que conservar aquilo que temos 
porque comprar ficou muito difícil, está super valorizado aqui.     
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  _Sempre houve tóxico na 
Ilha Grande, não é de hoje. Agora, na minha opinião, depois que o presídio saiu triplicou, 
porque se o senhor sair por ai, não precisa sair muito longe, a noite vai encontrar gente 
fumando maconha. Que existe todo mundo sabe que existe, até crime "assassinatos" já houve 
na Ilha Grande depois que o presídio saiu, até uma Agência do Banco do Brasil já foi roubada 
quando nunca havia tido esse tipo de crime. Quando o presídio estava aqui, nós tínhamos 
cerca de 300 (trezentos) homens da Policia Militar, duzentos e poucos guardas de presídio e a 
maioria viviam aqui. Então esse tipo de coisa não acontecia, o vagabundo e o traficante não 
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tinham muito campo de ação na Ilha Grande, tinha medo de ser reconhecido. Hoje em dia não, 
vem qualquer um, não tem revista, não há nada, o cara chega aí e fica, tem gente aqui no 
Abraão mesmo que ninguém sabe de onde veio ou se é criminoso. 
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  _Com a saída do presídio a meu ver 
piorou o nível de turista, porque como acabei de dizer o turista daquela época era turista de 
bem, que vinha para uma pousada, tinha dinheiro no bolso para gastar, não vinha aqui para 
comer sanduíche e dividir prato de comida como tem agora. Agora vem todo mundo. Tem os 
bons e os maus. 
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _Para os nossos jovens eu acredito que sim porque eu só fui conhecer 
a maconha quando estava trabalhando no presídio. Hoje em dia qualquer menino desses sabe o 
que é maconha, esses tipos de tóxico que só vai acabar com a nossa juventude. Uma cultura 
diferente. 
 
 
Nome do informante: Benedito Crespim do Rosário (Coco) 
Idade: 61anos 
Escolaridade: Primário.   
Local de nascimento: Praia do Camiranga / Ilha Grande.  
 
Família em Números: Solteiro, 01 (um) filho, 27 anos morando no Abraão.  
 
Trajetória dos mais velhos: Pai e Mãe (aposentados pelo FUNRURAL) nascidos da Praia no 
Camiranga, possui 09 (nove) irmão (cor negra) bisneto de escravos da Ilha Grande. Os seus 
pais viviam da atividade da lavoura, produziam farinha e banana para ser vendida no Abraão.  
 
Atividade do passado e presente:  _ A atividade do passado era muito diferente, antigamente 
você podia fazer tudo que tinha direito de fazer na sua terra. Podia tirar madeira, fazer uma 
roça, hoje você não pode fazer mais nada disso. Depois que criou esse negócio de IBAMA, 
essas coisas, proibiram tudo. Eu por exemplo vivia da pesca, a minha profissão legítima é 
pescador, resolvi largar minha profissão por uns tempos para trabalhar na profissão que meu 
pai me criou que era a lavoura e por causa do IBAMA tive que parar. Temos terreno próprio 
com escritura e tudo, mas eu não tive condições mais de trabalhar porque era muito problema, 
você não pode mais cortar uma madeira, não pode nada, então eu tive que parar, por esses 
problemas todos.    
 
Alternativa de sobrevivência:    _ Eu hoje vivo de biscate aqui, trabalhando para um e para 
outro. Eu não tenho tempo para me aposentar, não me aposentei, porque trabalhei muito tempo 
desembarcado da pesca. O biscate é a minha sobrevivência.  
 
Interesses materiais concretos:  Era mais feliz que hoje?  _Eu sou feliz porque moro na 
Ilha Grande, não tenho problema de saúde. Embora acho que a Ilha Grande deveria de ter mais 
segurança. 
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A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: _Para mim ela tem sido 
negativa, tem sido negativa. Tem sido negativa no modo de eu viver, tem sido negativa porque 
a gente não pode fazer mais nada. Eu agora saio de casa com minha chave no bolso e minha 
casa trancada. Eu tenho medo de deixar minha casa aberta e não encontrar mais nada, 
antigamente não existia isso. 
  
Proposta para o desenvolvimento:  _Eu acho que nós deveríamos ter aqui um vereador que 
olhasse pela gente aqui, alguém que entrasse para a prefeitura para ver os nossos problemas.  
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? _ Do biscate, É necessário que 
se tenha alguém interessado em no ajudar, para que a gente possa continuar na nossa antiga 
atividade .  
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
_A Folia de Reis há quase 20 (vinte) anos não existia aqui, depois que eu voltei da pesca no 
Rio de Janeiro eu  resolvi fazer a folia de Reis, se eu não sair para cantar ninguém sai mais, 
porque ninguém quer aprender mais isso. O artesanato local não se pode mais fazer. Quanto a 
culinária local os novos nem sabe o que é isso, nem o meu filho come, e no entanto é a comida 
com a qual fui criado. A vida em comunidade também não existe mais, ninguém mais troca 
idéia. 
 
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  _Não 
influenciou na Ilha. 
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?  _O tóxico está demais, a 
prostituição tem garotas com 10 (dez) a 12 (doze) anos que daqui a pouco está virando 
prostituta, no meu tempo não existia e não sei se foi por causa do turismo. 
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  _Eu vejo aqui o turista estrangeiro e 
brasileiro, são os que vem para pousadas. Que vem para camping não é turista, são na maioria 
os que vem da Baixada Fluminense. Eu acho que o turismo aqui precisa melhorar alguma 
coisa, com certeza.  
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  _Com certeza está se criando, vai chegar uma época que eu e meus 
irmãos vamos ter de vender o que é nosso, por causa do turismo. Não vai dar mais para 
sobreviver aqui.   
 
 
Nome do informante: Marcelo Guimarães Krokidaquis  
Idade: 35 anos 
Escolaridade: Superior incompleto (arquitetura).   
Local de nascimento: Vila do Abraão/ Ilha Grande.  
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Família em Números: Pai falecido, Mãe ainda viva e 03 (três) irmãs, todos moradores no Rio 
de janeiro, e um filho adolescente.. 
 
Trajetória dos mais velhos: Filho da Ilha Grande e descendente de Gregos e holandeses. Seu 
avô trabalhou com pesca e sua avó em fábrica de sardinhas. Seus familiares saíram por 
questões de trabalho. Seu pai era policial militar e foi transferido, e com isso sua mãe teve que 
acompanhá-lo. Na Ilha Grande atualmente só resta do informante um tio e um primo, 
descendentes dos Raimundo (sobrenome do seu avô).  
 
Atividade do passado e presente: Como já foi dito seu pai era militar e mãe do lar, avós 
trabalhavam com a pesca e fabrico de sardinhas. O informante é proprietário de pousada na 
Ilha. 
 
Alternativa de sobrevivência:    O turismo. 
 
Eram mais felizes que hoje?  Depende, em virtude do que é hoje?  Hoje já são outros tempos, 
quem trabalhava da pesca não pode continuar mais com sua antiga atividade por causa da 
legislação à que restringiu. Eu acho que naquela época eles eram mais felizes, não havia o 
desenvolvimento que tem hoje, viviam da pesca, não havia a poluição das barras e cachoeiras. 
Viviam na simplicidade em suas casinhas de pau a pique. A nível financeiro de repente hoje é 
melhor, mas se pensando em qualidade de vida antes era muito melhor.   
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha:  Em minha opinião deveria 
haver uma pouco de bom senso, hoje o caiçara não pode sequer plantar mandioca porque o 
IEF o todo poderoso IEF por trás de algumas administrações, não se compreende. O IEF 
chegou na Ilha no início dos anos 80 e antes disso nunca houve problema, as pessoas pegavam 
sua madeira no mato para reparo de suas casas ou para seu sustento próprio, e não para 
comercializar. As pessoas que viveram a vida inteira aqui hoje são obrigadas a viver no Rio de 
Janeiro, porque aqui não tem mais como sobreviver, e por isso morrem infelizes. Essa Lei tem 
que ser flexível como o povo caiçara, com aqueles que moram na Ilha, cada caso é um caso.            
 
Proposta para o desenvolvimento:  Por  mais que você tente inúmeras de propostas para se 
manter o Turismo Ecológico como se diz implantado aqui, ao qual eu tenho minhas discórdias 
quanto à Turismo Ecológico, porque o turismo é predador de qualquer forma, em minha 
opinião a conduta correta é de que nós mesmos como moradores é que devemos fiscalizar e 
dar o exemplo disso. Devemos coibir as construções ilegais inclusive de pousadas e o poder 
público deve desempenhar seu papel quanto a isso. Quanto a uma proposta para o 
desenvolvimento, em minha opinião deveria haver um controle de entrada e saída de turistas 
da Ilha, não sei como por ser tal próximo da costa, devemos bolar uma proposta algo similar a 
Fernando de Noronha. Em alta temporada como o Carnaval a Ilha ultrapassa o número de 
turistas, são gentes dormindo nas praias, campings clandestinos e selvagens, o Aventureiro 
(praia) sendo invadido e o Poder Público não tem dado o suporte suficiente com homens em 
números para fiscalizar e coordenar esse tipo de coisa, é esgoto, eu acho que é primordial um 
controle de entrada e saída de turistas na Ilha Grande.   
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Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ?  
  
 Dificilmente está ficando por aqui, não tem como, porque a pesca não se pode mais 
fazer; ele hoje não está feliz na atividade dele como pescador, eu acho que de alguma forma 
aos poucos todos vão se integrando no turismo, é a única forma de sobrevivência. Mesmo o 
policial que é servidor público  tem sua esposa ou filhos trabalhando para o turismo. 
  
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
 A vida no aspecto cultural mudou muito, as festas tradicionais como por exemplo a de 
São Sebastião hoje em dia não é mais como era, é uma realidade, a Folia de Reis que tínhamos 
aqui até meados dos anos oitenta foi se acabando, o próprio Calango na época chamávamos de 
Calango e que hoje aqui é o Forró está acabando, até porque os remanescentes dessa história 
toda que é o seu Constantino que aos poucos está envelhecendo e não participando mais, está 
se perdendo muito a Cultura local. Os artesãos que faziam seus barquinhos, a culinária 
também está se acabando, e eu acho que os grandes culpados são eles mesmos, somos nós 
mesmos que estamos permitindo isso. Aí se questiona sobre os artesãos, eles tem o espaço 
deles aqui, só que se acomodou e não faz, esse é o meu ponto de vista, e a mesma coisa é a 
questão do forró, seu Constantino está envelhecendo e ninguém está substituindo ele. Eu vejo 
na questão cultural a própria arquitetura antiga que estão acabando o Patrimônio que estão 
demolindo, por fim a Cultura local está se acabando. 
   
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  
 
 Na minha visão um dos aspectos negativos da construção da BR-101 foi terem acabado 
com o trenzinho que saía de Santa Cruz, o chamado "macaquinho", que turisticamente eram 
muito mais bonita e econômica as viagens. É uma grande pena, porque era muito agradável 
fazer aquela viagem até Mangaratiba  Por outro aspecto viabilizou muito para a gente daqui da 
Ilha a nível de desenvolvimento e ficou melhor para o próprio turismo. Para mim teve muito 
mais aspectos positivos que negativos para nossa Comunidade.   
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?   
  
 Bom, eu penso o seguinte, nós vivemos aqui uma era de mais de meio século de regime 
de presídio onde as coisas eram muito rígidas, onde essas coisas não aconteciam aqui. Com a 
saída do presídio em 1994 as coisas se abriram mais, não existe mais aquela segurança 
psicológica que havia,  e para as pessoas de má índole, violência, prostituição, tóxico e o que 
seja; antes essas pessoas já chegavam aqui já sabendo que do outro lado da Ilha havia um 
presídio e que aqui deveriam se comportar, era uma segurança psicológica e uma pressão 
psicológica muito grande aqui, nós dormíamos com a casa aberta e tranqüilos, hoje em dia a 
gente não pode fazer mais isso. As pessoas estão chegando e influenciando as daqui, tóxico 
aqui existe, não é nenhuma coisa absurda ainda há tempo para se travar este tipo de coisa. A 
prostituição ainda não vejo, apareceu há uns dois anos atrás comentários de que havia, mas 
não é nada que represente, eu acho que nem tem. Eu acho que quanto a questão do 
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policiamento a polícia florestal deve existir mas junto com ela uma polícia também de mais 
ação, mais rígida, que atue sem agressividade, como a gente tem visto vez ou outra com 
metralhadoras. Uma polícia que trabalhe bem.       
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
 
 Tem um pouco de tudo, mas acho que a Ilha não explodiu para que se tenha um 
turismo mais selecionado e que possa trazer divisas para o Município e para a própria Ilha 
mesmo. Está começando, por enquanto tem muita garotada é uma realidade, e garotada não 
tem dinheiro, não tem poder aquisitivo, não por preconceito, eu acho excelente, mas não tem 
uma coisa definida do que é turismo. A gente vê pessoas de faixa etária de 30 prá cima e muita 
garotada adolescente, de terceira idade se vê vez ou outra. Eu acho que nós não conseguimos 
definir um estilo ou tipo de turista ainda. Eu acho que está melhorando, a gente trabalha para 
um turismo que nos dê retorno financeiro, a gente trabalha para isso.      
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  
  
 Com certeza,  o tempo é determinante para isso, hoje nós temos aqui a energia elétrica, 
o telefone, a Internet e os hábitos vão se mudando e claro. Chegou uma nova era, a gente tem 
que se adequar a esse tipo de coisa, não é mais aquela coisa do caiçara. Ainda existe aqui na 
ilha, mas são poucos aqueles mantém um regime dos anos 60 e 70, onde havia um regime 
caiçara bem rígido, até mesmo no modo do falar e do agir, mas tem as influências e elas estão 
aí, as boas e as ruins, e a gente só tem que separar,  das boas nós temos mais é que aproveitar. 
Esse é o progresso e muitas coisas que se fazia não se faz mais hoje, antes nesta praia nós 
puxávamos rede toda a tarde e vinha peixe, cada um pegava um, hoje não se pode fazer mais 
isso, está cheio de poita, sem falar da legislação, o fogão à lenha era um hábito e hoje ninguém 
tem mais fogão à lenha, casa de estuque era um hábito e hoje ninguém faz mais. As coisas 
mudaram e vão continuar mudando é assim mesmo. 
 
 
Nome do informante: Claude Maurice Pierre Savoret 
Idade: 34 anos 
Escolaridade: Superior incompleto  
Local de nascimento: Dijon (França) 
 
Família em Números: esposa e um casal de filhos 
 
Atividade do passado e presente: Na França era educador especializado que trabalhava com 
crianças deficientes. Vivem no Brasil há cerca de 06 anos, vindos de Dijon num pequeno 
veleiro de madeira de 27 pés, a idéia era a de dar uma volta ao mundo, numa de suas paradas 
como o foi o caso do Brasil aconteceu de nascer dois filhos que naturalmente impediu de 
prosseguirem a viagem. Desfizeram-se do barco com o objetivo de comprar uma pousada, da 
qual é o único meio objeto de renda, resumindo vivem como pousadeiros.  
 
Alternativa de sobrevivência:   Ao meu ver a única alternativa de sobrevivência é o Turismo. 
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Eram mais felizes que hoje? Eu acho que ele é mais feliz, ele ganha mais dinheiro com 
menos trabalho e com isso tem mais opção de compra.   
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: Bom, pelo que eu tenho 
conhecimento a legislação não impede o nativo de prosseguir em sua antiga atividade de 
pescador e/ou agricultor.   
 
Proposta para o desenvolvimento:   Tem que padronizar as obras, fazendo do Abraão um 
conjunto de Arquitetura, tem que pensar em Arquitetura, em Meio Ambiente e em limite de 
lotação isto é restringir o número de turistas no verão, caso contrário vai acontecer o que eu já 
vi há dois anos atrás, lixo por todo lado. O saneamento também vejo como prioridade, o 
básico, você não vai vender uma Ilha como paraíso ecológico vendo essas valas negras, vendo 
os lixos na rua. Eu mesmo já peguei micose e bichos geográficos nas praias. Tem que se 
pensar em higiene, como vai vir um europeu que nasce na higiene, na Educação Ambiental,  
se vier será somente uma vez, porque aqui não existe o básico. Outro problema é a questão do 
policiamento local em que a polícia não está preparada como polícia florestal, de florestal tem 
somente a insígnia é uma polícia aproveitada da época do presídio, ela tem de estar preparada 
para lidar com o Meio Ambiente.  
  
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ? Ainda pesca, ou trabalha com 
obras, isto é, de alguma forma se integrou. Quem não deseja trabalhar com o turismo ou obras 
a saída é ser mesmo pescador. 
 
Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?  Bom existe 
algumas manifestações que ainda lembram isso como a Festa das Três Bocas ou algumas 
Festas Juninas, a Festa de São Pedro e São Sebastião por exemplo lembram isso. Devem 
conservar isso. 
  
 
Como vê a questão do tóxico, prostituição e violência na Ilha?   
 
 Prostituição ainda não vi nada, violência no verão as vezes chega com o pessoal que 
vem de fora e tóxico para mim não é um problema penso que ainda não chega a ser um 
problema, é algo que não incomoda, cada um  se endoidece do jeito que quer, ainda não chega 
à ser um problema social.   
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
 
 Todo o tipo de turista estrangeiro, isso traz para mim uma cultura de fora que faz bem 
ao futuro da gente. 
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  
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 Claro, em relação ao turismo, é uma nova era desde 1994, mudou tudo, os hábitos 
estão mudando. 
 
Nome do informante:  Gilson de Carvalho Ribeiro 
Idade: 46 anos 
Escolaridade: 3º grau (Administração) 
Local de nascimento: Vila do Abraão/ Ilha Grande 
 
Família em Números: Esposa, casal de filhos menores, irmão (42) nascido na Ilha, que é 
Advogado e residente em Mangaratiba e uma irmã (28) que também possui o terceiro grau, os 
que saíram foi para estudo e trabalho. 
 
Trajetória dos mais velhos: Família tradicional da Ilha, descendente de Portugueses e Índios 
desde a colonização da Ilha Grande.   
 
Atividade do passado e presente:  Lavoura do café e pesca também, são todos falecidos. Eu 
vivo do comércio de restaurante e pousada. 
 
Alternativa de sobrevivência:   Os mais velhos ou vivem de aposentadoria, ou se integraram 
ao turismo. Hoje o Abraão e a Ilha Grande em si  vive 100% do turismo, generalizando: 
comércio, pousada, barcos etc.,   menos a pesca.  
 
Eram mais felizes que hoje? Os mais velhos hoje vivem para descansar, a pescaria desses 
mais velhos acabou, eles não tem mais condição de pescar, os filhos e netos não optaram por 
essa profissão e sim pelo turismo, que é o que está dando renda.    
 
A legislação e o desenvolvimento de sua atividade na Ilha: A legislação poderia ajudar mas 
ela poda um pouco, poderia ser mais flexível e aberta facilitando melhor o desenvolvimento 
do Turismo na Ilha Grande.   
 
Proposta para o desenvolvimento: É uma preocupação mútua, hoje existem grupos que 
defendem teses voltada ao estudo da Ecologia em conjunto com a Prefeitura e o Governo 
Estadual, estão sendo feita até Leis que protegem a natureza inclusive as trilhas, a idéia é de 
limitar mais não deixando a depredação chegar a um nível maior do que está hoje. A idéia hoje 
é de controle do fluxo de número de turistas.  
 
Quem não se integrou as novas atividades como tem sobrevivido?  E quais são as 
estratégias ao seu  ver para sobrevivência dessas pessoas ?  
 
 Os antigos ou venderam suas terras para outrem e foram morar fora da Ilha, ou 
simplesmente venderam e continuaram a morar na Ilha, compraram uma casinha e não tem 
contribuído em nada. A estratégia ao meu ver é a união, se a gente não se unir para combater 
esse Turismo de massa que hoje a Ilha apresenta, vai todo mundo sofrer as conseqüências 
rápidas.  
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Aspecto cultural; Quanto as festas, principais manifestações religiosas, o artesanato, a 
culinária, o tipo de vida em comunidade. O que mudou e o que permanece?   
 
 Hoje essas atividades estão muito carentes. Não existe mais aquelas festas tradicionais 
que haviam ao longo dos anos, acabaram e para mim o motivo está relacionado a falta de 
interesse talvez, ou pela ausência dos mais velhos que morreram.  
       
A construção da BR 101 foi positiva ou negativa para a comunidade da Ilha?  
 
 Foi benéfica, como a Ilha vive do turismo o acesso melhorou muito. 
 
Como vê a questão do toxico, prostituição e violência na Ilha?   
 
 É um item de real grandeza é o que hoje acontece na Ilha Grande no qual a 
preocupação é muito grande e que necessita de urgência para evitar maiores conseqüências. A 
polícia hoje do Abraão é florestal e nós precisamos também de uma polícia repressiva, de 
controle. 
 
Como você vê essa policia florestal na Ilha?  
 
  Vejo que ela não está preparada para trabalhar com o patrimônio ambiental, nem 
psicologicamente e nem com material, não existe subsídio, não existe lancha, não existe nada 
e nem conhecimento específico sobre a matéria porque eram antes policiais repressivos que 
hoje passaram à policia florestal pelo fato de já morarem aqui, de terem suas famílias aqui.       
 
Qual o tipo de turista que vê atualmente na Ilha?  
 
 Um turismo de massa, salvo agora fora de temporada que se vê  um turismo melhor 
realmente, um turismo que nos interessa, um turista direcionado, um turista mais consciente, 
mais educado e mais ligado a natureza e a ecologia, diferente do turista do verão que é um 
turista de massa. 
 
Está se criando uma nova cultura ou um novo habitus (estilo de vida) para as 
comunidades da Ilha?  
 
 De certa maneira sim porque do que eles viviam antigamente não se pode viver mais, o 
próprio folclore está terminando, mudou completamente a vida do caiçara, o turismo é bom 
mas trouxe conseqüências para essas pessoas que não tem mais reparo. 
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                                             ANEXO III 
Prezado(a) entrevistado(a), 

Esse Questionário faz parte de “Aplicação de um Método de Pesquisa” que possibilitará avaliar o interesse ou não 

na “Preservação e/ou Resgate da Cultura das Comunidades Tradicionais da Ilha Grande/RJ”.  As respostas aqui não 

serão utilizadas com fins políticos e nem governamentais. Elas destinam-se a auxiliar na aplicabilidade do método, fazendo 

parte da “Dissertação de Mestrado em Ciência Ambiental” da Universidade Federal Fluminense que ora desenvolvo, 

intitulado: “Estudo da Transformações sócio-ambientais na Ilha Grande/RJ: Uma abordagem sobre o turismo”. 

Agradecendo antecipadamente sua participação.           Flávio Brito PPGCA/UFF. 

01. Idade ____    02..  Sexo:  (   ) Masc.  (    ) Fem.   03.  Turista   (   )  Morador da  Ilha  (   )  

04. Se morador, há quantos anos reside na ilha? ______anos. 

05. Você é natural de que Estado? (   )   06. País: ______________________ 

07. Qual a característica do seu setor de trabalho? (     ) Governo (     ) Comerciante (   ) Comerciário 

 (   ) Hoteleiro   (   ) Empregado de Pousada   (   ) Pesca   (   ) Outro(s): _______________________ 

 08. Renda Mensal Líquida (em Reais): (   ) 01 Salário Mínimo  (   ) Mais de 02 Salários   (   ) Mais de 05 Salários 

  (   ) Mais de 10 Salários  (   ) Mais de 20 Salários  (   ) Não tenho Salário certo. 

09. Escolaridade: 

(  ) 1º grau incompleto    (   ) 2º grau completo 

(  ) 1º grau completo       (   ) Nível Superior Incompleto 

(  ) 2º grau incompleto    (   ) Nível Superior Completo 

10. Você participa de alguma organização/associação não governamental (ONG) que cuida ou proteja o Meio Ambiente? 

(   ) Sim   (   ) Não 

11. Marque as localidades da Ilha Grande que você conhece ou já visitou: 

(  ) Praia do Aventureiro          (   ) Praia do Proveta 

(  ) Praia da Araçatiba              (   ) Praia da Longa 

(  ) Praia do Abraão                  (   ) Freguesia de Santana 

(  ) Praia de Palmas                  (   ) Enseada das Estrelas     Outra(s): _______________________ 

12. A Ilha Grande possui alguns lugares de “grande beleza natural” em que sua população ainda procura de alguma forma 

preservar sua “Cultura, Costumes e Tradições”.  (   ) Sim   (   ) Não   (   ) Desconheço 

13. Você é favorável à “Preservação e/ou Resgate da Cultura dessas Comunidades Tradicionais”? 

(   ) Sim    (   ) Não 

14. Suponhamos que uma “instituição brasileira” tenha sido escolhida para trabalhar em conjunto com  as “Associações de 

Classe da Ilha” na Preservação e/ou Resgate da Cultura de suas Comunidades” . Isso seria bom? (  ) Sim    (   ) Não 

15. A manutenção dessa instituição seria financiada pela contribuição mensal de R$ ______ para cada participante. Você 

estaria disposto a contribuir financeiramente para a Preservação e/ou Resgate da “Cultura, Costumes e Tradições” dessas 

Comunidades Tradicionais? (   ) Sim    (   ) Não 

16. Caso você NÃO esteja disposto a contribuir financeiramente, assinale o motivo de sua resposta: 

(   ) Desempregado    (     )  Aposentado    (    ) O Estado é que deve preservar essas Comunidades 

(   ) Não tenho interesse sobre o assunto    (    ) Outro(s)  _________________________________ 

17. Como você classificaria seu interesse para proteção do Meio Ambiente da ilha Grande? 

(  ) Alto    (   ) Médio  (   ) Baix 
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