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RESUMO

A Vila de Abraão, localizada na Ilha Grande – Estado do Rio de Janeiro, vem sendo degradada pela
atividade turística maciça que se iniciou através do ecoturismo, logo após a implosão do presídio, em
1994, o que tem trazido sérias conseqüências ao meio ambiente local. O estudo em questão objetiva
mostrar a análise da percepção dos moradores da Vila de Abraão quanto ao meio ambiente local,
principalmente no que diz respeito a sua conservação e quanto aos impactos desencadeados pelas
atividades turísticas. Foram aplicados questionários em cerca de 20% do universo de residências. Os
principais resultados foram: para aqueles que vivem daquela atividade, a chegada maciça do turista é bem
vista, pois representa divisas, por outro lado para aqueles que não vivem do turismo a chegada exacerbada
deste visitante, ao contrário, não trás nenhum benefício, apenas retira deles o prazer de desfrutar das
amenidades e outorga uma nova forma de viver. Os moradores da Ilha, de um modo geral, ainda estão
muito incipientes no que concerne a percepção sobre o meio ambiente local, eles sentem-se parte dele e
captam as mudanças, entretanto não as relacionam com a chegada do turista. Provavelmente este
desconhecimento de como atuar ajudando para que as amenidades não se percam por completo venha de
uma simplicidade no estilo e no modo de vida destas pessoas e a falta de ações efetivas de educação
ambiental. Muitos vivem na Ilha desde que nasceram e não tem conhecimento e/ou aprofundamento sobre
os problemas que a Ilha vem enfrentando. A educação - fator tão importante no mundo atual, para
compreendermos o espaço a nossa volta, para estarmos inseridos nas mudanças e percebê-las - falta a
estes moradores, educação essa que venha a mudar pensamentos, a criar novas idéias, a modificar
estruturas arcaicas, a simplificar complexidades.
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INTRODUÇÃO

Vivemos em uma era capitalista onde se faz tudo pelo lucro exacerbado, o
dinheiro vem acima de tudo, e todos fazem qualquer coisa para obter vantagens, sem
medir as conseqüências das mesmas. O meio ambiente vem sofrendo sérias
conseqüências com isto, o homem passa por cima da natureza para tirar vantagens dela.
A natureza já foi tão modificada que muitos de seus recursos não mais podem se renovar
legando ao próprio homem, responsável por este esgotamento, o desprivilégio de não
mais ter como obter tais recursos, devido a exploração predatória. Por isso há uma
preocupação cada vez maior com a educação ambiental.

A sociedade atual vem sendo pressionada a ter uma conscientização maior sobre
como mitigar os danos ambientais, havendo cada vez mais a necessidade de estudos de
percepção ambiental. Faz-se necessário analisar a percepção ambiental individual, pois
esta análise conduzirá à tomada correta de ações de Educação Ambiental (EA) para a
menor degradação da natureza e maior conservação dos espaços naturais.

O resultado de uma análise de percepção ambiental poderá, posteriormente,
gerar uma avaliação ambiental que, em seguida, fornecerá diretrizes para uma conduta
ambiental e futuras necessidades de ações ambientais, como projetos de educacionais.

A palavra percepção é usualmente ouvida em se tratando de análises externas do
ambiente, através da captação das informações dos locais pelos sentidos humanos,
principalmente pela visão e pelo olfato e posteriormente pela construção mental de
informações geradas após as informações cedidas pelos sentidos. A percepção vai ser
construída de acordo com as informações já contidas no cérebro do indivíduo (pela
capacidade que possui de aprender, ou seja, inteligência), por seus valores, saberes,
julgamentos, crenças, expectativas, hábitos (ou seja, por aquilo que já está incutido em
seu ser), por suas condutas atitudinais e coletivas (ou seja, pela maneira do indivíduo
agir) e pela afetividade com relação ao local percebido (presença ou não da afetividade).
(PANCERI, PHILLIPI apud AMANTE, 2001).

OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho é analisar a percepção ambiental dos moradores
da Vila de Abraão – Ilha Grande(RJ) – com relação ao espaço vivido e as transformações
ocorridas em seu cotidiano com a chegada do turismo. A análise consistiu na avaliação
da visão do morador com relação: ao turista, as mudanças sócio espaciais ocorridas na
Ilha e aos problemas ambientaisdecorrentes.

O MEDO, MANTENDO O PARAÍSO INTOCADO:É COMO
TUDO COMEÇOU NA ILHA GRANDE

A Ilha Grande está localizada no litoral sul fluminense, no município de Angra dos
Reis, entre as coordenadas 44º05`-44º23`W e 23º05`-23º14`S. Possui uma área de



193Km² e um perímetro de aproximadamente 130Km, onde estão localizadas 34 pontas,
7 enseadas e 106 praias. É a maior ilha do Estado do Rio de Janeiro e a terceira maior
do Brasil. É uma Ilha continental que faz parte da Serra do Mar, onde predominam
relevos muito íngremes com fortes dissecações, topos agudos, morros, pontões e
escarpas. Apresenta planícies e terraços fluviais e fluvio-marinhos em contato com as
encostas. Possui altitude média de 845m, e seus dois maiores picos são: o pico da Pedra
d`água (1031m) e o pico do Papagaio (982m).

Dotada de uma beleza cênica natural, possui uma vegetação nativa (Mata
Atlântica) com variabilidade de espécies, praias paradisíacas, entre outros atrativos.
Somente na década de 90, após a implosão do Presídio Cândido Mendes (mais
conhecido como Prisão Caldeirão do Diabo), que a ocorrência de visitantes começa a se
intensificar e dar início ao turismo neste local. (INPE,2000 e OLIVEIRA,2004). Após a
implosão ocorrida em 1994, uma fase de expansão da atividade turística e de aumento
populacional desordenado começa a se configurar.

Habitada anteriormente somente pelas famílias dos presos, em casas “próximas”
ao presídio, pelos funcionários do presídio e por ex-presidiários que por ali mesmo
permaneceram, esta população era visitada apenas por outros familiares de presos que
ali não residiam e por funcionários que por vezes iam até a ilha. Após a implosão, o perfil
de moradores da Ilha irá se modificar e, principalmente o perfil dos visitantes. Com a
implantação da unidade de estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ,
que instalou uma base em Dois Rios (área de localização do presídio), a Ilha passa a ser
alvo de estudos e pesquisas, freqüentada por estudiosos e pesquisadores. Os moradores
vão se modificando ao longo do tempo - ainda residirão alguns familiares de presos - e
com o crescimento da Ilha, e a chegada dos turistas, começa a ocorrer a chegada de
novos moradores, que vão desenvolver atividades ligadas direta ou indiretamente ao
turismo. (RAMUZ, 1997)

A Ilha deixou de ser um “local de medo” e se transformou num local atrativo,
passando a receber visitas freqüentes. Essa atração de turistas vem gerando problemas
para o local, antes habitado por uma pequena população e pouco visitado.

Os impactos ambientais sofridos são inúmeros e está havendo uma significativa
modificação no que diz respeito ao uso do solo. Dentro deste contexto serão os nativos
aqueles que mais sentirão estas mudanças, tanto na qualidade de vida quanto nos
próprios hábitos dos moradores que vão mudando devido a intensa entrada e saída de
turistas.

Vila de Abraão: facilidade de acesso como veículo

para a degradação ambiental

A enseada de Abraão está localizada à nordeste da Ilha Grande na área voltada
para o continente, cabe ressaltar que a Ilha possui uma área voltada para o oceano. Esta
enseada possui áreas em seu interior que são consideradas de preservação permanente
(áreas protegidas cobertas ou não de vegetação nativa, com função ambiental de
preservar recursos hídricos, a paisagem a biodiversidade, a fauna, a flora, proteger o solo



e de assegurar o bem estar das populações humanas), dentro de uma Área de Proteção
Ambiental, denominada APA de Tamoios, o que confere restrições quanto ao uso do solo
do local. Esta enseada pode ser considerada o ponto turístico de maior visitação da Ilha
Grande, o que responde por uma maior degradação e, conseqüente necessidade de
conservação de seus recursos naturais e cuidados com o local, para que possam ser
mantidas suas características naturais principais. Além disso, o cais oficial da Ilha Grande
está localizado nesta área, portanto, a chegada de turistas em maior número acontece
neste local. Assim vemos o crescimento desordenado, a especulação imobiliária,
ocorrente junto à atividade turística, e impactos ambientais em grande número
acontecendo neste paraíso natural. (OLIVEIRA,2004)

Nesta localidade está presente o principal porto da Ilha, assim a maioria dos
turistas desembarca nele, mesmo que para posteriormente deslocarem-se para outras
praias. É o único local na Ilha onde há transporte regular, diariamente a Companhia
Barcas S/A realiza o trajeto Mangaratiba- Abraão e Angra- Abraão.

Existem embarcações que fazem o transporte para outras praias, sem passar por
Abraão, entretanto estas acontecem em menor número e o valor cobrado é bem acima
do valor cobrado pela Companhia (estes transportes são particulares e realizam um cartel
para a manutenção dos altos preços), principalmente no período de alta temporada,
quando os barqueiros aproveitando-se da “necessidade” do turista e cobra preços
altíssimos, muitas vezes sem oferecer segurança alguma. (OLIVEIRA,2004)

Mesmo antes da instalação da barca oficial, Abraão já era o local de mais fácil
acesso devido a sua maior proximidade do continente e de uma maior estabilidade do
mar, pois não se encontra na parte oceânica, que conta com um mar mais agitado. Com
a implantação da barca o acesso a esta área ficou ainda mais facilitado e esta parte da
Ilha foi sendo mais rapidamente ocupada e recebendo um número cada vez maior de
turistas. Tal ocupação, que ocorreu de maneira desordenada, configurou um quadro
desastroso à Vila de Abraão gerando, até mesmo, um processo de favelização no local,
além de construções ilegais acima da cota permitida e dos muitos problemas de infra-
estrutura.

A constante presença de turistas levou a Vila a sofrer outros problemas e a
agravar, ainda mais, os problemas de infra-estrutura tais como: coleta de lixo insuficiente
e falta de água e luz.

O turismo é um dos responsáveis pela construção do espaço geográfico da Ilha, e
é assim que Abraão terá que oferecer serviços de infra-estrutura para atender a tal
demanda. (RAMUZ,1997)

A enseada de Abraão apresenta o maior número de bares e pousadas de toda a
Ilha e, grande quantidade de lojas de souvenir, ofertas de pacotes de passeios turísticos,
aluguéis de barcos e equipamentos de mergulho e ainda, farmácias, um posto de saúde
e uma Escola Municipal, entre outros fixos.



MATERIAIS E MÉTODOS

A Vila de Abraão vem sofrendo modificações significativas desde que a atividade
turística começou a ocorrer com maior freqüência. Coube analisar na presente
investigação como o morador vem percebendo tais modificações, ou seja, como o meio
ambiente e o turista (através de seu perfil e conduta) são percebidos pelos moradores.

Foram aplicados questionários em 20% das residências da Vila de Abraão,que
totalizam 478 moradias. Assim foram aplicados 100 questionários, pouco mais de 20%
do total de residências do local.

No processo de análise de cognição ambiental as informações recebidas, após as
entrevistas realizadas, foram posteriormente selecionadas, levando-se em conta as
influências culturais, sociais, individuais. Esta análise foi feita através da observação do
local de moradia do indivíduo entrevistado e durante a entrevista fez-se necessário um
diálogo expandido que permitisse observar o nível cultural do entrevistado, e os locais por
ele freqüentados.

Os questionários foram tabulados e foram gerados gráficos que conduziram a:
análise da percepção ambiental, do reconhecimento da identidade do indivíduo com o
espaço vivido e do sentimento do indivíduo com relação ao local.

PAISAGEM, PERCEPÇÃO E COGNIÇÃO – INSTRUMENTOS
DE ANÁLISE PARA UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EFICIENTE

Considera-se o espaço como uma condição para a possibilidade de fenômenos,
ele é composto por diversas paisagens, e por sua vez, uma paisagem é composta por
diferentes elementos.

Inicialmente a paisagem possuía um conceito de estática (amoestais - latim)
entretanto com decorrer do tempo sua importância foi sendo percebida e passaram a
ocorrer um maior número de estudos sobre o assunto. Assim ela deixou de ser vista como
contemplativa (pictórica) para encontrar o dinamismo do quadro social, onde foi
reconhecido que o indivíduo fazia, e faz, parte dela.

Comprovando tal afirmação vale destacar que como ambiente social, a paisagem
é passível a mudanças. Na relação entre paisagem e percepção/cognição, está
estabelecido um diálogo de ação recíproca.

Nessa ação recíproca é como se a paisagem falasse, nos contando histórias,
despertando afetividade, mostrando a memória, compondo o espaço em que vivemos.
Apesar de cada pessoa interpretar um lugar de uma maneira, o idioma falado pela forma
física dos lugares é universal, assim qualquer pessoa apreende certas características
morfológicas do espaço onde se encontra, que lhe informam que lugar é aquele,
identificando-se, orientando-a. (BLEY apud KOHLSDORF, 1998).

Entretanto cada indivíduo tem uma diferente visão sobre uma mesma paisagem,
esta visão pode ser chamada de percepção. Dependendo de nossas experiências, de



nossa afetividade com o local a paisagem representará para nós algo significativo ou
não, teremos dela uma visão externa ou uma visão interna, onde o indivíduo faz parte
desta paisagem, compondo-a, como um de seus elementos.

Além disso, diante de uma mesma paisagem podemos ter diferentes visões.
Mediante cada sucessiva experiência pessoal, é possível vislumbrarmos uma nova e
diferente forma de perceber e interpretar o mundo que nos envolve através de novos
olhos sobre uma paisagem já antes vista. (GUIMARÃES,2004). Ainda segundo a mesma
autora, perceber e interpretar a paisagem é um exercício sobre a conjugação dos verbos
renitência e resistência, necessários para viver.

“Decifrar e compreender os símbolos interjacentes em uma paisagem, tornam
um mesmo lugar tão diferente para uma pessoa e outra, individualmente ou em
um mesmo conjunto, pois revelam o traçado imbricado de fronteiras de natureza
material ou imaterial”. (GUIMARÃES,2004:57)

Uma paisagem é percebida pelo indivíduo através da cognição. Vejamos como
ela se apresenta.

Cognição - interface realizada entre o indivíduo e o mundo a sua volta

Através da cognição realizamos nossa interface com o mundo de acordo com as
necessidades individuais, selecionando, armazenando e conferindo significados
diferentes. (ITTELSON apud MACHADO,1998)

Perceber, interpretar e representar o meio ambiente também se torna uma lição de
redescoberta, reconhecimento, reconstrução, revelação da paisagem vivida,
desestabilizando antigos níveis de cognição, estimulando outras experiências, percepções,
sentimentos, emoções, descobrindo outros ângulos da realidade ambiental.
(GUIMARÃES, 2004).

A cognição ambiental representaria a percepção direta, imediata e multi-sensorial,
onde o indivíduo seletivamente (de acordo com seus valores internos experiência prévia,
assim como em sua consonância com as suas expectativas de ação naquele ambiente),
adquire as informações presentes no ambiente. (KOLHLSDORF, 1998)

Os processos cognitivos diferem no sujeito agente e no sujeito paciente. O
conhecimento científico está pautado nas abstrações dos sinais do senso comum,
posteriormente dos dados secundários enquanto o conhecimento sensível está pautado
na inteligência.(KOLHSDORF, 1998)

A cognição ambiental segundo Souza, 1998, está baseada em alguns parâmetros:
a percepção ambiental (que irá variar de indivíduo para indivíduo e que deverá ser
analisada primeiramente), o mapeamento cognitivo (posterior a percepção ambiental, é a
representação da paisagem percebida), a avaliação ambiental (que seria a terceira etapa,
deverão ser analisados para se chegar a uma avaliação precisa a percepção e o mapa
cognitivo), a geração de condutas ambientais (quarta etapa, geradas após a avaliação de
acordo com o grau de afinidade do indivíduo com a paisagem) e a ação ambiental (que
podem ser representadas por medidas de educação ambiental).



As representações mentais são adquiridas através de mapas cognitivos ou imagens
mentais. Tais imagens são fruto da percepção ambiental do indivíduo quanto ao local. A
avaliação seria a geração de conduta e a conseqüente ação ambiental (comportamento).
O comportamento determina as ações ambientais.

O QUE VEM A SER (ECO)TURISMO? MODALIDADES DE
TURISMO E SUAS REPRESENTAÇÕES

Para o estabelecimento da atividade turística são necessárias algumas realizações
no local para que ele seja considerado turístico, infra-estrutura básica, boa qualidade de
prestação de serviços, marketing e promoção.

A produção de um local turístico está pautada: na quantidade e qualidade de
investimentos oferecidos a ele; na disposição do espaço em uso no mercado imobiliário,
ou seja, o valor agregado ao uso do solo daquele local, sendo a valorização do solo
urbano ligada a comercialização de lotes e edificações valendo-se de zonas turísticas; a
criação de áreas de lazer; o desenvolvimento de meios de transporte e comunicação; a
criação de hotéis e a facilidade nas vias de acesso, ou seja a acessibilidade ao local,
sendo este fator de extrema importância, visto que, a difícil chegada do turista ao local
muitas vezes faz com que ele desista de concluir a visita.

Para que possa ser analisado que tipo de turismo um turista está executando é
necessário analisar o perfil psicológico do turista.  Podemos dividí-los em psicocêntricos
que são os turistas que visitam os locais mais controlados, ou seja, os locais que tem uma
certa visitação, mas não tão constante e oferecem um certa reserva ao turista, mas com
segurança no local. Podendo ser ainda mesocentricos que são aqueles turistas que
gostam de realizar o chamado turismo de massa, ou seja, visitar locais que possuem uma
visitação constante e que diversos turistas dos mais variados tipos vão até lá. E por fim, os
alocêntricos que são os turistas que realizam o turismo de aventura, ou seja, totalmente
contrário ao turismo de massa.(PIRES,2002)

O turismo experencial é traduzido pelos desafios encontrados ao ar livre.
Proporciona equivalentes poderosos em relação aos desafios no ambiente de trabalho
(situações imprevisíveis e complicadas por limitações de recursos e tempo).(PIRES,2002)

O turismo inclusivo pode ser entendido como uma modalidade de turismo
econômica, ambiental e socialmente sustentável, conduzida por um projeto de governo
para potencialização da inclusão social - via afirmação da identidade local, geração de
trabalho e renda e desenvolvimento de ações educativas de valorização da diversidade e
do patrimônio histórico, ambiental e cultural – através de empreendimentos turísticos que
levem em consideração as necessidades e anseios identificados localmente, e que
promovam o maior envolvimento possível entre visitados e visitantes dos mais diferentes
segmentos sociais, em especial dos setores populares. (BNDS, 2004)

O turismo inclusivo certamente é um modelo de turismo que, se efetivamente
aplicado nos locais que necessitam sobreviver do turismo e ao mesmo tempo buscam
preservar seu paraíso natural, permitirá que estes dois contrastes vivam lado a lado e
tenham atendidos seus interesses.



Ao realizarmos uma pesquisa bibliográfica a cerca dos modelos de turismo
desenvolvidos na atualidade vimos destacar-se, atualmente, na maioria dos locais o
“turismo de massa”, entretanto este tipo de turismo caracteriza um turismo saturado. Pela
ótica de Pires, 2002:35, “o estágio mais agudo deste processo deu-se a partir do início
dos anos 1970, na plenitude do turismo de massas. Começam, então, a evidenciar-se os
problemas por ele desencadeados, com suas conseqüências mais negativas e danosas
recaindo sobre a estrutura social e econômica das populações anfitriãs, assim como sobre
a qualidade ambiental dos destinos consagrados por esse modelo de turismo.”
Considerando que a atividade turística representa o consumo do lugar, percebemos no
turismo de massa um consumo exacerbado do local, sem um manejo adequado e sem
nenhuma preocupação com o impacto realizado sobre este ambiente, com os moradores
e com futuros visitantes. Por este motivo tal turismo vem sendo então substituído pelo
chamado “turismo alternativo” – Pearce (in Pires,2002:45) observa que: “o alternativo
além de significar uma forma diferente de turismo, é também uma opção desejável. Nesse
sentido, verifica-se que, além das manifestações favoráveis de especialistas e envolvidos
com o turismo, segmentos crescentes de turistas insatisfeitos com a qualidade da
experiência de viagem oferecida pelo modelo de turismo massificado, caracterizado pela
padronização das viagens e dos serviços e pela esteriotipação dos programas e pacotes,
começam a expressar seu desejo por novas alternativas turísticas, em que possam engajar-
se em atividades  sociais e culturais , dessa forma dando mais sentido à sua auto-
realização.” Pode ser traduzido em “turismo suave”, “turismo ecológico”, “turismo de
aventura”, “turismo com rotas exóticas” e o chamado “ecoturismo”.

Assim, o turismo alternativo, aos poucos, também está tendenciando para
modificações em seu cerne e caracterizando um turismo não mais tão alternativo quanto
em seu período embrionário ou pueril.

O ecoturismo – uma das vertentes mais desenvolvidas do turismo alternativo –
surge como uma forma de aliar o turismo à preservação ambiental. E esta atividade por
estar gerando inúmeras interferências ambientais, também está em transformação. Em
seu período de descoberta era caracterizado pelo turismo de mochileiros, ou seja,
aqueles que buscavam adentrar por territórios pouco visitados anteriormente, descobrir
novas formas de se integrar com a natureza, fazendo parte do meio ambiente local e
identificando-se com ele, tomando-o como um espaço vivido. Entretanto, a mudança do
perfil deste turista acaba por modificar também o tipo de turismo exercido, tornando-o
também uma modalidade do turismo de massa. O turista que começa a visitar locais
alternativos não vai mais em busca de uma integração com a natureza, mas sim fugir dos
locais onde o turismo já está saturado, ou fugir do stress da vida nas grandes cidades.
Quando não mais estão interessados no cotidiano dos shopping centers, almejam fugir
dos engarrafamentos, de locais agitados e estão cansados de disputas por um espaço
individual, estas pessoas partem em busca do turismo alternativo, e vão a locais de
natureza exuberante e tranqüilidade serena. Em muitos casos este visitante não busca
uma integração com a natureza, não deseja enveredar-se pelas trilhas e não está
disposto a alocar-se em qualquer lugar. Este turista deseja uma estadia tranqüila e
confortável, não está preocupado com as questões ambientais e por vezes desconhece
qualquer comportamento ambiental correto e nem está interessado em conhecer. É este
turista que se diz “alternativo” e praticante do (eco)turismo, é este o turista que visita
muitos dos locais de beleza natural e acaba por deteriorá-lo, totalmente atrelado ao
conforto das pousadas e necessitando de saborosos restaurantes para degustar.



Tal turista é o conhecido praticante do turismo de massa e é assim que cada vez
mais os turistas são responsáveis pela degradação, pela poluição, pelos problemas
enfrentados pelos moradores destes locais, anteriormente providos de uma peculiaridade,
cada vez mais escassa neste mundo consumista denominada “natureza”.

E é dentro deste contexto que se enquadra o turismo na Ilha Grande, ou seja, é
mais um local de beleza natural que vem sendo destruído pelo turismo de massa, que por
lá chegou disfarçado de ecoturismo e hoje configura-se em um problema de grandes
dimensões.

VILA DE ABRAÃO - OS PROBLEMAS QUE A ERA DO CAPITALISMO CONSUMISTA
TRAZ PARA OS LOCAIS TURÍSTICOS QUE DEPENDEM DO TURISMO
PARA SOBREVIVER: CONTRADIÇÕES E PARADIGMAS

Após analisarmos os modelos atuais de turismo, enquadramos o turismo exercido
na Ilha Grande, principalmente na Vila de Abraão, como turismo de massa. Assim como
em outros locais, o turismo na Ilha iniciou-se com o turismo de aventura e com o
ecoturismo, os primeiros visitantes deste local lá iam para trilhar os caminhos fechados
das cachoeiras, para visitar as praias mais distantes e desertas e, na maioria das vezes,
não hospedavam-se em pousadas devido ao número reduzido delas e ao desejo de estar
em contato direto com a natureza.

Até a década de 70 o acesso a Ilha estava muito dificultado devido a
precariedade de redes de comunicação e transportes. Com a construção da estrada Rio-
Santos, em 1974, o acesso ao município de Angra dos Reis ficou facilitado e ainda com
a construção da Usina Nuclear de Angra, no mesmo ano, mais pessoas passaram a
conhecer o local. Em 1977 foi inaugurado o Terminal Marítimo da Petrobrás na Baía da
Ilha Grande e este é um fator que vai permitir, operacionalmente, o início do turismo na
Ilha.

Com uma facilidade maior de acesso ao local e devido a proximidade das duas
importantes metrópoles urbanas, Rio de Janeiro e São Paulo, a Ilha foi aos poucos sendo
descoberta, não somente por aqueles que pretendiam desbravar as trilhas e conhecer os
locais mais belos e escondidos,mas também por aqueles que desejavam passar um fim
de semana calmo, longe da correria dos grandes centros, gozando de ar puro, de um
clima ameno e admirando a beleza local.

Esta atividade turística vem se desenvolvendo de maneira cada vez mais rápida e
de forma a consumir o lugar. Para Santos,1994:77, “o diálogo do lugar com o universo
não se dará apenas em um plano interno, pois o que define um lugar, é exatamente, uma
teia de objetos e ações com causa e efeito, que formam um contexto e atinge todas as
variáveis já existentes, internas; e novas (externas) que vão se internalizar”. Além de
modificações no espaço, ou seja, na estrutura urbanizada do local, modificações no meio
ambiente traduzidos em impactos ambientais passaram a ocorrer ainda mudanças na
vida dos moradores da região, que vão se inserir nesta atividade, ter suas atividades
laborais pautadas na mesma, vivendo da exploração do consumo do lugar. Vão também,
inserir-se nas mudanças ocorridas no que confere a disposição das atividades realizadas



no espaço, bem como na utilização de suas moradias para atender aos turistas – através
de campings em quintais, por exemplo – e desenvolvendo uma percepção com relação a
chegada cada vez mais maciça deste turista na Ilha.

Assim o turismo foi tomando proporções cada vez maiores, cada vez mais pessoas
adentravam a Ilha, não somente para estar em contato direto com a natureza¹, mas para
aproveitar o conforto das pousadas, que crescem cada vez mais, e passar dias calmos
sem preocupações. Sem preocupações significa sem preocupar-se nem mesmo com a
poluição do local. Muitas vezes caminhar em trilhas, alargando-as, jogando lixo nas
praias. Num segundo momento, lotam a Vila de visitantes que, sem infra-estrutura
adequada, passou a sofrer problemas constantes de falta de luz, de água e coleta de lixo
insuficiente para o volume produzido.

A falta de sinalizações de trilhas, de um tratamento de esgoto adequado e das
devidas providências quanto a infra-estrutura, foram agravantes para os problemas
locais.

Estes exemplos de degradação ambiental certamente vem acontecendo devido a
um turismo totalmente sem fiscalização. Existem poucas placas de sinalização para a
chegada aos locais de visitação, e tampouco um roteiro oficial na Ilha para os turistas.
Não existe organização de um grupos locais que se responsabilizem visitação aos
atrativos, e os guias trabalham individualmente.

De certo o turismo é importante para dinamizar a vida do morador da Ilha, para
trazer divisas, entretanto o turismo que vem sendo realizado vem trazendo muito mais
prejuízos do que vantagens: é o morador quem mais sofre com a falta de infra-estrutura
do local para receber o turista, pois sua vida é alterada com a chegada do mesmo.
Conforme foi abordado anteriormente.

A falta de atividades econômicas que pudessem permitir a sobrevivência de seus
moradores fez com que rapidamente o turismo fosse a atividade econômica mais
importante no local. Um contraste exorbitante, pois ao mesmo tempo que o turismo
prejudica a natureza do local e os moradores, o turista traz divisas para o local e
emprega os próprios moradores, permite uma vida melhor, sustenta Abraão, contraste
que certamente passa pela cabeça de seus moradores.

Cabe ressaltar que, a alternativa de aplicar na Ilha um turismo inclusivo seria de
grande validade, pois tenderia a dois diferentes objetivos: manter atividade turística em
funcionamento, visto que grande arte da população vive dela e preservar o meio
ambiente local. Em abril de 2004 o Instituto Virtual de Turismo elaborou um projeto de
promoção do turismo na Ilha Grande, entendendo tratar-se de um local privilegiado para
o turismo, atividade econômica avaliada como a mais rentável e vocacionada, devido as
dificuldades causadas por restrições ambientais, pela baixa fertilidade dos solos, pela
quantidade limitada de água potável, pela queda na oferta do pescado em águas
próximas à Ilha Grande. (BNDS, 2004)

Mas qual será a visão dos moradores com relação a tudo isso? Como será que os
moradores estão vendo o turista? E como será que estão percebendo as mudanças com
relação ao meio ambiente? É isto que será abordado a seguir.



A VISÃO DOS MORADORES QUANTO A ATIVIDADE TURÍSTICA –
SOBRE AS PRÁTICAS TURÍSTICAS E O MEIO AMBIENTE LOCAL

Para que a análise de percepção ambiental pudesse gerar um resultado
satisfatório, os questionários aplicados aos moradores da Vila de Abraão – Ilha Grande
(RJ) foram divididos em dois conjuntos de análise: naturais da Ilha e não naturais da Ilha.
Do total de 100 questionários analisados 50 foram aplicados a pessoas nativas da Ilha
que nasceram e viveram neste local a vida toda e 50 foram a plicados a pessoas que não
nasceram na Ilha e mudaram-se para este local posteriormente. Não foram levados em
conta os anos de moradia no local.

Durante a aplicação dos questionários foi constatado que a maioria das pessoas
que residem na Ilha, sejam elas nascidas ou não, não tem vontade de sair devido,
principalmente, a tranqüilidade do lugar. A maior parte das moradias é própria², e foi
fácil perceber uma certa rivalidade entre os dois lados da Vila. Os moradores da área em
processo de favelização fazem questão de manter uma certa distância dos moradores do
outro lado e, muitos comentaram o fato dos antigos trabalhadores do presídio alugarem
suas casas em época de alta temporada para os turista, “ ... eles alugam as casas para
os turistas durante época de intensa atividade turística, casas que na verdade não são
deles e sim do governo” é o que afirma uma antiga moradora, nativa da Vila, Dona
Maria.

Por outro lado aqueles que moram nas casas do governo fazem questão de dizer
que: “... o pessoal que mora do outro lado da praça é muito ´porco´, não cuidam do
lugar, jogam lixo na rua, nós aqui varremos o quintal, eu mesmo capino os matos
quando estão crescendo aqui na frente da minha casa e até podava as árvores, mas
agora o IEF não deixa mais”. Disse o morador nativo Sr.Raimundo.

Por estas duas declarações já fica fácil perceber que há uma discriminação de
ambas as partes pelo “outro lado”. A desunião dos moradores da Vila certamente é um
fator que atrapalha a superação dos problemas, a tomada de decisões para a melhoria
do local e até mesmo uma cobrança maior para a Sub-Prefeitura da Ilha. Como os
próprios moradores defendem interesse diferentes, a Prefeitura não faz nada e não tem
uma pressão de cobrança em cima dela, pois não há um grupo forte e unido a fim de
defender os interesses de todos.

Cabe ressaltar que existe uma Associação de moradores de Abraão, que defende
os direitos do local, entretanto, não é muito ativa, e a desunião dos moradores, em parte
explica tal fato.

Além desta divisão, a Vila de Abraão tem uma segunda divisão no que diz respeito
a seus moradores: aqueles que vivem da renda do turismo e aqueles que não vivem dela.
Quem vive do turismo o coloca acima de tudo e, na maioria das vezes, vê o turismo
apenas como solução e não como problema, enquanto que aqueles que não vivem do
turismo ao contrário. Estes se dividem em duas vertentes: aqueles que vêem o turismo
como algo indiferente e aqueles que acham que o turismo é o causador de todos os
males do local. A atividade turística está no cotidiano dos moradores da Ilha e o convívio



com os turistas é cada vez mais freqüente. Cabe destacar que não é só o turista o
responsável pelos danos ao meio ambiente, como será mostrado mais adiante.

Na análise dos questionários constatou-se a presença de 20% moradores, não
naturais da Ilha, vindos do nordeste, principalmente da Bahia (ver gráfico 1). Este fato é
atribuído a compra de barcos para pesca nesta região (nordeste). Na ocasião da compra,
muitas pessoas vieram com os compradores para trabalhar na Ilha. Inseriram-se, então
em atividades variadas, tais como: pescadores, empregados nas pousadas, empregados
em restaurantes, vendedores de lojas, entre outras funções.

Das pessoas que foram morar na Ilha, vindas de outras partes do Brasil, 42% o fez
em busca de trabalho e 32% devido aos seus familiares já residirem no local (gráfico 2).

O nível de instrução da população foi um importante item de análise no estudo da
percepção ambiental, visto que, muitas vezes o morador pode perceber e não saber
expressar o que percebe. A percepção não depende necessariamente da inteligência ou
do nível de instrução, mas contribui na hora do entrevistado se expressar com relação ao
que vê e sente. Para esta análise foram necessárias mais de uma conversa por pessoa e
uma análise cuidadosa do entrevistado, para que suas colocações e frases pudessem ser
interpretadas da maneira correta.

A maioria dos entrevistados nativos, 36%, tem estudos até o ensino fundamental.
Isso em parte se justifica pelo fato da Vila só apresentar uma escola Municipal que ensina
até a 8ª série do básico. Entre os não nativos da Ilha a maioria possui instrução de ensino
médio ou superior, 44% (gráfico 3).

Dos trabalhadores não naturais, 34% exercem a sua função no comércio, ligados
a atividade turística. Em geral, as vendas no comércio são controladas pela presença de
turistas. Contrariamente, entre os naturais da Ilha a maioria, mais de 44%, trabalha em
atividades não ligadas ao turismo (gráfico 4).

No que diz respeito a importância do turismo para a Ilha 87%, do total de
moradores entrevistados, acha que esta atividade é importante para a Ilha, 73%
reconhecem esta importância pelo fato da atividade gerar empregos (gráfico 5).

Para 46% dos moradores o principal atrativo de turistas para a Ilha Grande são as
praias, muito belas e ainda não poluídas. Destes, 28% acham que nada precisaria
melhorar nos atrativos turísticos, 20% acredita que a preservação deveria ser maior
(gráficos 6 e 7).

Grande parte dos entrevistados, 25%, sente falta de atividades noturnas no local,
principalmente os mais jovens. Parcela significativa da população, 23%, acredita que a
união dos moradores é primordial para que um turismo sustentável possa ser implantado
na Ilha, entretanto, 21% dos próprios moradores reconhecem que necessitam de
conhecimento sobre o meio ambiente e com preservá-los para que possam passá-los aos
turistas (gráficos 8 e 9). Em relação a limitação do número de visitantes 56% concordam
com esta tomada de atitude e acreditam que não há infra-estrutura local suficiente para
comportar o número de pessoas que vem entrando. 5% discorda por ver o turismo como
único gerador de empregos e outros 5% por acreditarem que é a falta de organização
que causa os malefícios e não o número de pessoas que chega (gráficos 10 e 11). Muitos



relatam a falta de preocupação por parte da Prefeitura com a Ilha, da subprefeitura de
Abraão por não tomar atitudes conservacionistas e pelo fato do Estado e Prefeitura
ficarem disputando a gestão do local, 73% acredita que a Prefeitura não investe o
dinheiro gerado pelo turismo na própria Ilha, 48% acha que é a prefeitura quem deve
cuidar de seus problemas ambientais e 24% acredita que a parceria moradores -
prefeitura funcionaria melhor (gráficos 12 e 13).

Apesar de muitos verem que o turista traz malefícios ao meio ambiente a 53% dos
moradores os classifica como bons (gráfico 14).

Com relação a percepção constatou-se que muitos vêem e reconhecem os
benefícios que os turistas trazem, entretanto acham que eles degradam, maltratam e não
se importam com o meio ambiente local. Sabem que a natureza é o bem maior da Ilha e
que caso os recursos naturais se esgotem, o turismo na Ilha também irá se esgotar.
Muitos desconhecem meios de preservá-la, necessitando de conhecimentos e práticas de
Educação Ambiental.

Para a quase totalidade de moradores a Ilha Grande é vista como um paraíso e a
preferem com as características de anos atrás, devido a maior segurança e tranqüilidade
que existiam no local. A população em sua parcela de maior significância, 78%, nunca
teve um curso de Educação Ambiental e muitos não sabem nem do que se trata. O
turismo é visto como modificador do aspecto físico da Ilha, a partir do momento em que
é responsável pela grande degradação do meio ambiente (gráfico 15).

Paradoxalmente, o turismo é visto pelos moradores como algo que, apesar dos
problemas é bom. Dentre os naturais da Ilha 24% vê ao seu redor muita gente e sujeira,
podendo ser entendida a segunda como conseqüência da primeira, pois a partir do
momento que o movimento de pessoas começa a aumentar (no caso, o aumento é de
turistas), a quantidade de lixo também começa a aumentar, conseqüente da não
preocupação do visitante com a manutenção da limpeza do local e do bem estar do
morador. Dentre os não naturais 15% tem como primeira imagem, ao sair de suas casas,
a natureza. Isso demonstra que, apesar do aumento crescente no número de visitantes e
do conseqüente impacto decorrente, a paisagem natural predomina como principal
imagem reconhecida por 23% dos moradores da Ilha (gráfico 16).

Habitantes naturais e não naturais vêem a Ilha antes da chegada maciça do turista
com melhor qualidade de vida. Os moradores, em geral, vivem bem e/ou felizes,
reconhecendo também que em épocas festivas a Vila de Abraão fica cheia demais,
tumultuada. Muitos dos moradores não vão as praias, e aqueles que as visitam acham-
nas poluídas, entretanto a beleza por elas apresentadas é reconhecida pelos moradores.
O ar da Ilha ainda está puro, até porque não há circulação de veículos automotores,
apenas a viatura policial e o caminhão da Universidade (localizada em Dois Rios). De
maneira semelhante, a vegetação da Ilha, apesar do avanço das construções, ainda está
bastante preservada segundo a visão de 79% dos moradores. Os naturais se preocupam
prioritariamente com a família (28%), enquanto os não naturais têm uma preocupação
maior com o meio ambiente (42%). Muitos dos naturais da Vila não saem de casa
quando a Ilha está muito cheia, demonstrando uma insatisfação com a quantidade
exagerada de turistas. Isto não acontece com os não naturais (gráficos 17 e 18).



A natureza ainda é a presença mais significativa da Ilha, aquela que chama mais
atenção e que é vista com exuberância. Dentre os não naturais nota-se uma alegria com
a presença dos turistas, até pelo fato da economia principal destes estar pautada nesta
atividade, ficando tristes com a não presença deles. Ao contrário, os naturais ficam tristes
com a presença de muitos turistas. A poluição cada vez mais ocorrente e a degradação
em demasia assustam 37% dos moradores. A praia é o local predileto da maioria (30%),
o local mais visitado por eles e de freqüentes passeios. A Igreja tem uma presença muito
forte na vida dos naturais, sendo local de visitas constantes e para 10% o seu local
predileto (gráficos 19 e 20).

A partir da análise qualitativa dos questionários foi possível avaliar que os
moradores naturais da Ilha estão menos ligados à atividade turística, por isso reconhecem
melhor os malefícios trazidos pelo turismo. Reconhecem que a natureza é o bem maior
da Ilha e que ao degradá-la estão destruindo um patrimônio histórico, um bem precioso,
peculiar no atual mundo capitalista, urbano e poluído. Por outro lado, os não naturais,
apesar de valorizarem a natureza, vêem mais os benefícios trazidos pelo turismo, acham
a atividade primordial na Ilha e acreditam em uma solução para os problemas
ambientais sem a necessidade de coibir na atividade turística.

Os moradores percebem o meio ambiente como parte de suas vidas, a natureza
como o quintal de suas casas, entretanto não sabem o que fazer para cuidar dela. Isso
mais uma vez demonstra a falta de uma série de ações: Educação ambiental,
disponibilidade de recursos e a falta de outra atividade geradora de renda, além do
turismo. Isso faz com que o morador não saiba o que fazer para preservar o meio
ambiente e para manter a sua tão querida Ilha. Com raras exceções, os moradores têm
amor pela Ilha e apego pelo local. Tem seus lares estendidos por além dos muros de suas
casas e isso os faz parte da paisagem da Vila de Abraão, complemento da natureza.
Preocupam-se com o bem estar do local e temem a ruína deste paraíso. Falam do local
com o coração, enchem os olhos de brilho ao relatar acontecimentos passados, tem
saudade do presídio, da segurança, da tranqüilidade, apreciam as amenidades locais e
por isso dizem, sem pestanejar, que vivem bem.

Percebem o lugar como parte de suas vidas e com amor quesito fundamental na
percepção ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos com a pesquisa desenvolvida permitiu tecer as seguintes
considerações. Há necessidade de ampliar os conhecimentos dos moradores sobre a
realidade local, para que eles possam efetivamente ajudar a cuidar do meio ambiente.
Os moradores não sabem o que fazer diante da situação atual, não tem o apoio da
Prefeitura e não tem argumentos junto aos turistas, para mitigar os atuais impactos, pois
não tem a instrução adequada. Um curso de EA aos moradores facilitará muito a
participação e o compromisso deles em preservar o meio. Palestras ministradas ao ar livre
para os moradores e também para os turistas como meio de conscientização também
ajudará na solução do problema, assim como a presença de uma sede mais atuante do
Parque da Ilha Grande, que contenha vídeos explicativos, folders de auxílio à conduta e



palestrantes a disposição para maiores esclarecimento. A presença de vigilantes também
se faz imprescindível, para o controle dos visitantes, para intimidar qualquer ato contra o
meio ambiente e para multar aqueles que insistissem em cometê-los.
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