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Resumo 

O presente trabalho busca uma visão reflexiva acerca do fenômeno do turismo a partir 

do conceito de território, analisando seus aspectos materiais e imateriais para a 

realização da atividade turística com seus respectivos agentes e partes constituintes. O 

recorte espacial estudado dá – se no âmbito da Ilha Grande, distrito do município de 

Angra dos Reis, tendo como base fontes oficiais da prefeitura, projetos da mesma, e 

por fim a visão dos turistas e moradores locais sobre o ecoturismo. Deste modo se 

tornam evidentes diversos aspectos positivos e negativos, tais como: a geração de 

empregos, infra-estrutura, resorts, impactos ambientais, dentre outros. 

Palavras – chaves:  turismo; território, estudos ambientais. 

 

Abstract   

This text search for a reflexive view about the tourist fenomenon by aprouching territory 

as a cientific category, analyzing its material and imaterial aspects to serve as a basis 

for tourist activities. The studied area is Ilha Grande, an island of Angra dos Reis 

municipal district, and uses official documents, as well tourist and local inhabitants 

views about ecoturist, as its sources. Several aspects, some positive, some negative, 

will be reveled in these processes as the generation of labour, resorts, environmental 

impacts etc.      

Keywords : tourism; territory; environmental studies. 
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1- Introdução 

O presente trabalho propõe-se a dar uma abordagem sobre o fenômeno do 

turismo em diferentes escalas, mais especificamente no Distrito de Ilha Grande, no 

município de Angra dos Reis. Pretende abordar as diferenciações existentes dentro do 

turismo, ou seja, suas vertentes, explorando mais efetivamente a área dessa atuação 

que mais cresce neste século, o ecoturismo. 

Mostrar a importância de uma boa gestão entre a comunidade do local     

estudado e os agentes do Estado responsáveis pela conservação do Parque Estadual 

da Ilha Grande, o porquê de tamanha atração turística pela ilha, os conflitos existentes 

nesse plano de conservação existente, a rentabilidade do turismo para o local, os 

impactos ambientais causados pela atividade turística. 

É de competência deste trabalho apresentar a diferenciação existente entre os 

diversos tipos de unidades de conservação, tais como: parques, reservas, áreas de 

proteção ambiental, entre outros, buscando uma análise das unidades existentes no 

Distrito de Ilha Grande e sua real conservação. 

Importante ressaltar, no presente trabalho, a atuação dos diversos órgãos no 

Brasil e no mundo para melhor gestão da atividade turística, visando um crescimento 

da mesma, tais como: Organização Mundial do Turismo, Ministério dos Esportes e do 

Turismo, Empresa Brasileira de Turismo, entre outros, na busca de parcerias, melhores 

profissionais para a atuação nesta área e os investimentos necessários. 

Abordar o turismo multidisciplinarmente “integrando, além dos aspectos 

históricos – geográficos, os aspectos econômicos, psicológicos, sociológicos, 

antropológicos, constitucionais e regionais, conforme assinala P. de Groote, visto a 

relevância econômica desta atividade tanto para o PIB mundial quanto para o PIB 

brasileiro, a inserção cada vez maior de pessoas nessa atividade terciária, a 

exploração da cultura local nesta atividade,  e como supracitado, a atuação política dos 

diversos órgãos  e representantes de Estado na elaboração de uma gestão “decente” 

para o florescimento da atividade estudada. 

Então, apesar do pouco enfoque dado em pesquisas acadêmicas à atividade 

turística, devemos levar em consideração que esta é uma das atividades que mais 



Ilha Grande: a expansão do fenômeno do turismo, pp.  296- 308 
 

 
 

298 

cresce hoje, no mundo. Portanto devemos analisá-la como um “consumo do espaço”, 

verificando os reais interesses dos turistas ao procurar uma determinada área, o 

planejamento necessário para tal atividade, o cumprimento das regras de conservação 

por parte dos turistas e do governo em áreas de conservação, o local e não-local dessa 

área. 

 

2- Turismo: uma perspectiva geral 

É difícil encontrar um conceito de definição do turismo que abarque toda a sua 

dimensionalidade, visto que este fenômeno possui uma grande dinâmica, portanto 

como abordou (CRUZ 2001:4) “O turismo, que, antes de mais nada, é uma prática 

social, vem mudando de sentido ao longo da história e cada nova definição consiste em 

nova tentativa de se conceituar algo que tem, reconhecidamente, uma dinâmica 

inquestionável”. 

Porém a abordagem mais aceita é a da Organização Mundial do Turismo (OMT), 

tal agência que regula o turismo no âmbito global, e auxilia as entidades de turismo ao 

redor do mundo, como no Brasil, por exemplo, a EMBRATUR, tendo como definição de 

turismo: o turismo é uma modalidade de deslocamento espacial, que envolve a 

utilização de algum meio de transporte e ao menos um pernoite no destino; esse 

deslocamento pode ser motivadas pelas mais diversas razões, como lazer, negócios, 

congressos, saúde e outros motivos, desde que não correspondam a formas de 

remuneração direta. 

Mas porque do interesse da geografia em estudar o fenômeno do turismo? 

Muitas poderiam ser as respostas cabíveis para essa pergunta, dentre elas: a que o do 

fenômeno do turismo consome o espaço, e que na maioria das vezes cria e se apropria 

de elementos já existentes no espaço, outro motivo cabível seria que hoje se tem mais 

estatísticas sobre fluxos turísticos, há uma maior importância do fenômeno em questão, 

configurando assim, na existência cada vez maior de trabalhos, no âmbito da geografia, 

sobre turismo, diferente das décadas anteriores, onde havia poucos trabalhos sobre tal 

fenômeno. 
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Vale ressaltar, que a importância do fenômeno do turismo está cada vez mais 

atrelada a importância do turismo tanto no PIB brasileiro quanto no PIB mundial. 

Exemplo claro disso seria o fato da Organização Mundial do Turismo publicar que o 

turismo é responsável por gerar uma grande quantidade de empregos a nível global.  

O turismo, entendemos, é, antes de mais nada, uma prática social, que envolve 

o deslocamento de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico seu 

principal objeto de consumo, como assinala (CRUZ 2001:5), logo tem-se a idéia de que 

o turismo é “ criado “ em várias dimensões, desde a atração exercida nos turistas pelo 

espaço geográfico almejado até as políticas para melhor deslocamento, no território, 

pelos turistas até tal espaço. 

Na busca pelo exótico, existente nos espaços geográficos almejados pelos 

turistas, faz com que o fenômeno do turismo seja dividido em três partes: áreas de 

dispersão, redes ou linhas e áreas receptoras. Mas o quê seria isso? 

As áreas de dispersão ou emissoras seriam as responsáveis por emitir turistas, 

ou seja, onde tem a criação de demandas, as redes ou linhas seria por onde tais 

turistas deslocar-se-iam, portanto podendo ser fluxos aéreos, rodoviários, entre outros, 

e já as áreas receptoras seria onde há a configuração do espaço turístico, logo onde se 

encontra os atrativos, as paisagens e os lugares turísticos, como assinala 

(RODRIGUES 1997). 

Então, pode-se retirar de tal conclusão a importância da formulação do turismo, 

visto que para geração de demanda, principalmente nas grandes e médias cidades, 

tem que haver uma ação de incentivo ao turismo, por exemplo, com pacotes turísticos 

vantajosos, no segundo segmento que diz respeito a forma pela qual se dará o 

deslocamento tem-se a necessidade de políticas sérias para a conservação de 

estradas, aeroportos, ferrovias, garantindo assim, o conforto do turista ao deslocar-se. 

Finalmente, quando se chega à análise da área receptora, vê-se com muita clareza em 

municípios, distritos, entre outros, onde o fenômeno do turismo é intensamente 

explorado, a criação de pousadas, resorts, chalés, entre outras construções e 

melhorias, para o melhor consumo e viagem do turista a estes locais. 
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Logo, a atividade turística hoje busca em primeiro lugar a satisfação do cliente, 

com o oferecimento de produtos diferenciados, e cada vez mais acessíveis aos 

diversos tipos de consumidores. 

 

3 – O conceito de território do turismo 

 Numa busca por um conceito geográfico que melhor defina o fenômeno turístico 

poderíamos encontrar: paisagem turística, lugar turístico, e prioritariamente o espaço, 

porém o que analisa da melhor forma a atividade turística em sua magnitude é o 

território marcado pelas suas materialidades e imaterialidades, e as relações de poder. 

 O conceito de território nasceu ligado à idéia do Estado – Nação e seus 

recursos naturais necessários para sua expansão e crescimento levando em 

consideração a vertente material do território, porém a conceituação do território foi 

abordada em novas concepções, na década de 50 e 60, visto as transformações que o 

mundo vinha sofrendo e também devido à crise do Estado – Nação, como pode ser 

analisado nas palavras de Jean Gottmann abaixo: 

 

“A soberania do Estado – Nação é diluída com o avanço da circulação, 

conferindo um caráter relacional à constituição do território; território 

numa relação espaço – tempo, conforme a transformação da sociedade 

e as novas características; abordagem múltipla (dimensões econômica, 

cultural e geopolítica).” 

 

Analisado por (CRUZ 2001:14) são três os agentes da atividade turística em se 

tratando de territórios do turismo: os turistas, o mercado e os planejadores e 

promotores territoriais. 

Como o turismo é uma atividade econômica, logo visa a geração de lucro, o 

mercado tem ampla importância na criação de produtos turísticos e no 

empreendedorismo do setor turístico, sendo estes representados pela iniciativa 

privada, já os promotores e planejadores são os que mais mantém contato com os 
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lugares turísticos, e tem ampla importância na angariação dos turistas com a 

construção da infra-estrutura adequada, a valorização do local, dentre outros. 

No recorte espacial estudado pode ser vista a ação desses planejadores e 

promotores da atividade turística através do projeto Turismo Interativo, onde com uma 

página na internet o turista pode acessar os principais atrativos históricos – culturais e 

naturais, os principais serviços, as atividades realizadas pela população local, 

gastronomia, dentre outros, representando assim, uma forma de fazer com que as 

pessoas pratiquem o turismo na Ilha Grande. 

Assim, pode ser visto que a atividade turística necessita das diversas vertentes 

analisadas num território, desde sua concepção material até a imaterial, mas como se 

daria esse processo? 

Quando se tem planejada a atividade turística, numa grande cidade, onde os 

turistas em sua maioria são representantes da classe média ou média – alta, tem – se 

a necessidade de conter num pacote turístico aspectos materiais, tais como: resorts, 

hotéis ecológicos, pousadas, dentre outros, e aspectos imateriais que perpassem a 

ideologia do turista do consumo de um espaço diferenciado a sua vivência, assim 

constituindo a ação dos diversos segmentos do território do turismo: os turistas, o 

mercado e os planejadores e promotores territoriais. Nas figuras abaixo podem ser 

vistas exemplos dessas duas lógicas territoriais da Ilha Grande: 
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Figura 1 - Pousada farol dos Borbas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Paisagem natural da Ilha Grande 

 

 

 

 

 

 

Fotos retiradas de http://www.angra.rj.gov.br/asp/municipio/muni_ilhag.asp  
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4 – Ecoturismo: uma vertente sustentável 

A questão ambiental vem sendo discutida desde década de 40 quando existia a 

oposição entre os neomalthusianos e Josué de Castro, onde os primeiros afirmavam 

que o problema ambiental era originado pela superpopulação, e a conseqüente 

escassez de recursos, e já o segundo via a questão ambiental como um problema 

social. 

Ao decorrer das décadas do século XX foram realizadas diversas conferências e 

protocolos na busca de uma consciência universal de preservação ambiental, e 

mecanismos que levassem a tal preservação. Dentre essas, podemos destacar as 

seguintes: Conferência de Estocolmo, Protocolo de Montreal, ECO 92, Protocolo de 

Kyoto, dentre outras. 

As discussões mudaram ao longo dos anos, visto que primeiro a culpabilização 

da questão ambiental era dos países ditos pobres, ou subdesenvolvidos, pois 

buscavam o crescimento a qualquer custo, e depois muda o foco, já que culpabilização 

os países industrializados e ditos ricos, ou desenvolvidos visto que eram os que mais 

emitiam poluentes na atmosfera, porém a idéia de preservação permanecia. 

 Assim, ligado a essa idéia de se conservar o ambiente cresce importância do 

chamado ecoturismo que visa a prática turística, em áreas naturais preservadas, com o 

intuito da conservação. 

Uma definição de ecoturismo aceita, no Brasil, assinada pelos principais órgãos 

de meio-ambiente e turismo, tais como: Ibama e EMBRATUR é a seguinte: 

É um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca formação de uma 

consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-

estar das populações envolvidas. 

Como pode ser visto abaixo num esquema retirado do livro “ Ecoturismo: Um 

produto viável ( MACHADO, 2005), as diversas vertentes e objetivos do ecoturismo: 
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                                               NEGÓCIO 

                                               + 

                                               SUSTENTABILIDADE 

                                               + 

                                               NATUREZA 

ECOTURISMO        =             +                                    

                                                CULTURA 

                                                + 

                                                CONSERVAÇÃO 

                                                + 

                                                DESENVOLVIMENTO 

 

Assim, pode ser visto que o ecoturismo além de visar o lucro como qualquer 

outra vertente da atividade turística busca também uma gestão participativa com a 

comunidade, visto seu interesse de preservar a cultura local, a conservação das áreas 

naturais exploradas, e por fim o desenvolvimento sustentável dessas áreas, já que gera 

empregos, eleva o PIB dos municípios, distritos envolvidos sem que haja agressão ao 

ambiente em questão. 

 

5 –Ilha Grande e a análise do ecoturismo 

A Ilha Grande localiza – se no município de Angra dos Reis (mapa 1) litoral sul 

do estado do Rio de Janeiro, sendo a mesma subdividida em dois distritos: o de 

Araçatiba que se localiza na porção oeste, e Abraão localizado na porção leste. 
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                                                           Mapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O começo da atividade turística na Ilha Grande remete à década de 70 quando é 

criada a rodovia Rio – Santos, um importante fixo que buscou a intensa integração 

entre a Região Sul fluminense e o resto do estado. 

Com as diferentes legislações que operam as diversas categorias de manejos 

existentes na Ilha Grande, sendo esta protegida por mais de dez reservas, parques, 

etc, pôde ser visto o crescimento da atividade turística sustentável denominada 

ecoturismo, onde os turistas em sua maioria advindos da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, de outras áreas do estado e outros estados do Sudeste. 

Esse intenso movimento turístico foi pautado na construção de uma infra – 

estrutura especializada para atender a demanda existente por parte dos turistas, sendo 

essa demanda representada por pousadas, chalés, resorts, dentre outros provocando o 

que se chama de turismo de massa. Outro importante aspecto que proporcionou o 

boom do turismo no recorte espacial estudado foi o discurso existente em relação ao 

Fonte: CIDE 
Organização: COSTA 2008 
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crescimento do número de empregos, de escolas, entre outros serviços que 

beneficiariam a população local. 

Como muito bem analisou (ROCHA 2006) há a percepção de que o turismo não 

apresenta um planejamento adequado onde os estudos sobre as condições locais 

indicam que esteja operando acima da capacidade de suporte, ou seja, pode ser visto 

que hoje a Ilha Grande recebe mais turistas do que o meio em questão suportaria, 

sendo necessário um empenho muito maior de recursos para a recuperação de áreas 

degradadas fruto de voçorocas, ravinas, desmatamento, dentre outros. 

Exemplo claro desse empenho é o projeto lançado pela prefeitura de Angra dos 

Reis denominado Angra Legal, que começou no último dia 17 de fevereiro, onde foi 

anunciada uma medida de peso visando à preservação da Ilha Grande, já que o 

mesmo limitaria a entrada de turistas no Distrito supracitado, e também cobraria uma 

taxa de preservação ambiental.  

Pode ser visto então a importância da ação do poder público na preservação 

ambiental sancionando legislações rígidas nesse sentido, para que no futuro os turistas 

possam desfrutar da baía de Ilha Grande. 

Assim, é mister ressaltar como muito bem exemplifica ( ROCHA 2006: 181) que 

as leis que regem as unidades de conservação existentes na Ilha Grande, devem ser 

melhor aplicadas, visando a um manejo eficiente na conservação desse importante 

conjunto de ecossistemas. Para tanto, as diversas instâncias presentes na Ilha Grande 

devem acordar sobre suas atuações e sobre os limites de tais atuações, evitando a 

sobreposição de legislações antagônicas e promovendo um manejo da Ilha como um 

todo. 

Considerações preliminares 

Logo pode ser visto que a atividade turística floresce cada vez mais no município 

de Angra dos Reis, mais especificamente no Distrito da Ilha Grande em sua maioria. 

Para tanto é necessário que se sigam os objetivos desse vertente turística, ou 

seja, a conservação em áreas naturais preservadas com cuidados extremos em 

relação ao ambiente envolvido, e com o profundo conhecimento do local. 
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O que não é observado hoje, visto que a atividade turística sustentável cresce 

sem um planejamento adequado, perdendo assim seu foco principal que é a 

preservação ambiental aliada ao crescimento sustentável do local envolvido. 
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