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SOB UMA ÓTICA AVENTUREIRA: UM ESTUDO SOBRE O TURISMO DA VILA DO 

AVENTUREIRO, ILHA GRANDE - RJI 

Jacqueline de Paula Silva 

Resumo 

O aumento na procura por destinos turísticos que proporcionam maior contato 
com a natureza, contribuiu para o crescimento do turismo na Vila do Aventureiro, em 
Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. Os moradores desta localidade, devido às 
restrições a que foram submetidos, a partir da criação de unidades de conservação 
nesta área, buscavam uma nova fonte de renda. O turismo, foi percebido por eles, 
como a melhor alternativa para solucionar este problema. O presente artigo estuda o 
desenvolvimento da atividade turística no Aventureiro. É uma pesquisa qualitativa, de 
caráter exploratório, que envolveu observações diretas e entrevistas informais 
semiestruturadas com 30 moradores e 74 turistas. Comparando os serviços 
oferecidos pelos meios de hospedagem, com as expectativas dos turistas, foi possível 
perceber sua compatibilidade. No entanto, acredita-se que podem haver melhorias, 
principalmente em relação à infraestrutura dos estabelecimentos. Observando as 
interações entre os moradores e turistas, identificou-se a presença de uma 
hospitalidade diferenciada, com características que podem ser associadas aos 
costumes tradicionais daquela população. A partir da análise das informações 
colhidas, foi possível perceber que, apesar de recente, o turismo é a realidade do 
Aventureiro. Ainda assim, existem limitações que atrapalham o seu desenvolvimento. 
Por isso, destaca-se a importância de investimento em projetos de capacitação dos 
moradores e infraestrutura, pensando principalmente em alternativas sustentáveis. Os 
temas abordados no artigo, podem servir de subsídio para pesquisas futuras mais 
aprofundadas.  

Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária. Camping. Hospitalidade. Vila do 
Aventureiro. 

 

Abstract 

As the search for touristic destinations that allow the tourists to interact with 
nature increased, so did the tourism activity in Vila do Aventureiro, Ilha Grande, in the 
state of Rio de Janeiro. The residentes of the village, because of the restrictions they 
were under, since the creation of a Biological Reserve in its area, were looking for a 
new income source. Toursim was understood by them as the best solution for that 
problem. This article studies the development of the tourism in Aventureiro. It’s a 
qualitative research, of an exploratory nature, that envolved direct observations and 
informal interviews with 30 residents and 74 tourists. By comparing the services offered 
at the lodging facilities and the tourists expectations, it was possible to notice its 
compatibility. However, it’s believed that improvements can be made, especially on the 
infrastructure of the places. Through seeing the interactions between the tourists and 
the residentes, it was possible to identify a very particular kind of hospitality, with 
aspects that can be related to the traditions of that community. Analysing the 

                                                           
I Artigo Orientado pela Profa. D. Sc. Helena Catão H. Ferreira. 
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informations collected during the reaserch, it can come to the conclusion that, even 
though the tourism is a recent practice, it’s already the reality of the village. 
Nevertheless, there are still some barries that are preventing it from improving. Hence 
the importance of investing on qualification projects for the residents, as well as on the 
infrastructure of the village, considering sustainable alternatives. The subjects in this 
article might be useful as groundwork for more detailed researches. 

Key words: Community Based Toursim. Camping. Hospitality. Vila do Aventureiro. 

 

INTRODUÇÃO 

Diversos atores sociais vêm ajudando na propagação da imagem de ambientes 

que remetem à noção de paraíso, por possuírem uma beleza única e proporcionarem 

uma sensação de paz, tornando-os destinos turísticos muito procurados, atraindo 

pessoas que buscam fugir da rotina estressante das cidades. Muitos destes destinos, 

por terem seu acesso dificultado por leis ambientais, ainda conservam características 

semelhantes às originais que acentuam estes aspectos.  

As populações que já habitavam estes lugares, antes de se tornarem áreas de 

interesse turístico, tiveram que se adaptar a diversas condições impostas pelo 

crescimento desta procura pela natureza e pelas ações de proteção. Dentre elas, 

destacam-se a criação de normas e restrição de atividades rotineiras, consideradas 

tradicionais destas comunidades, com o intuito de conservar seus aspectos naturais, 

e a implantação de equipamentos turísticos.  

Motivadas pela necessidade de encontrar uma nova fonte de renda, estas 

populações veem no turismo uma oportunidade e, aprendem, através do convívio com 

os turistas, a conciliar seus interesses, transformando suas próprias casas/terrenos 

em meios de hospedagem. 

O presente artigo trata de um caso particular, o da Vila do Aventureiro, em Ilha 

Grande, no município de Angra dos Reis, onde foi criada uma reserva biológica sobre 

uma área já habitada há longa data, submetendo os moradores a diversas restrições 

e os impelindo a se adaptarem a elas. O objetivo deste trabalho é entender de que 

forma os moradores desta localidade conseguiram, dentro de suas limitações, 

desenvolver o turismo.  

Baseando-se em trabalhos de autores que acompanharam o empenho desta 

comunidade e investigando um pouco mais sobre este recente fascínio do homem 
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pela natureza, procura-se conhecer e interpretar, através de observações e 

entrevistas, como se organiza o tipo de serviço oferecido pelos donos dos 

estabelecimentos turísticos do Aventureiro e o que motiva os turistas a visitarem a 

região. Por meio de observação direta, buscou-se também interpretar a hospitalidade 

lá encontrada. É uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com inspiração em 

ferramentas etnográficas. Durante a pesquisa foram entrevistados 30 moradores do 

Aventureiro e 74 turistas. O desejo de pôr em prática os conhecimentos adquiridos 

para mostrar um lado ainda pouco explorado da hotelaria, e a crescente demanda 

turística em áreas de conservação ambiental, justifica este estudo, que poderá servir 

de base para pesquisas futuras. 

 

1 A NATUREZA, O HOMEM E O TURISMO 

Após a Revolução Industrial, período em que a degradação do meio ambiente 

se deu de maneira desenfreada, a natureza começou a provocar novas sensações no 

homem. Isto fez com que este começasse a perceber sua importância e passasse a 

se preocupar com o uso de seus recursos naturais (THOMAS, 2001 apud FERREIRA, 

2004). 

Diegues (2007) aponta que, esta preocupação, fez com que áreas que 

proporcionavam ao homem a admiração da natureza e a reposição da energia gasta 

com a vida nas cidades, começassem a ser reservadas. Ainda segundo o autor, a 

ideia norteadora dessa prática era que, mesmo que natureza fosse completamente 

transformada pelo homem, ainda existiriam espaços onde a intervenção humana seria 

imperceptível. A única forma de proteger estas áreas, portanto, era limitando seu 

acesso.  

A primeira área protegida do mundo foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos 

Estados Unidos. Segundo Serrano (2007b), a criação desta área de proteção 

ambiental está associada tanto a apreciação da natureza, quanto ao seu uso para 

atividades de lazer, como o turismo. 

Inicialmente, estas áreas eram selecionadas por conta de seus aspectos 

naturais que, combinados, compunham a imagem de paraíso idealizada pelo homem. 

Ao longo do tempo, estes critérios foram modificados e passaram a ter como objetivo 
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maior a conservação da natureza. No Brasil, a primeira unidade de conservação foi 

criada no início do século XX e, até a década de 1960, estas eram concentradas em 

regiões litorâneas. Na década seguinte, passaram a ser criadas em regiões remotas 

e de fronteira (FERREIRA, 2004). 

De acordo com dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), houve um aumento de mais de 300% na visitação das 

Unidades de Conservação do Brasil nos últimos 10 anos. Em 2006, 1,9 milhão de 

pessoas procuraram esses destinos e, em 2015, este número subiu para 8 milhões. II 

O ideal ambientalista, somado às práticas associadas a este universo visto 

como natural, como a alimentação orgânica, as medicinas alternativas, os esportes 

‘ao ar livre’ etc., foi a principal influência no crescimento desta busca pelo ecoturismo 

(SERRANO, 2007a). As mídias sociais também transmitiram este ideário, propagando 

seus conceitos e visões sobre a natureza, estimulando a produção de programas 

sobre ecologia, lugares e culturas exóticas etc., assim, divulgado estes destinos e 

ampliando a sua procura (COSTA; CATÃO; PRADO, 2009). 

Serrano (2007a) aponta que o grande diferencial destas viagens está na 

motivação da escolha do destino turístico e na maneira como os viajantes se 

relacionam com ele. Segundo o Ministério do Turismo (2010), o ecoturismo pode ser 

entendido como um segmento da atividade turística que pressupõe o uso sustentável 

dos atrativos turísticos, promove a relação harmônica com a natureza e a 

preocupação com a conservação e a educação ambiental, em que os principais 

beneficiários da atividade são as comunidades receptoras. Os principais meios de 

hospedagem destas regiões são: campings, hospedagem no sistema domiciliar e 

pousadas. 

 

                                                           
II Dados retirados dá página do ICMBio. Disponível em: 
http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/4-destaques/7579-numero-de-visitantes-nas-
ucs-federais-aumenta-320.html. Acesso: 20 fev. 2016. 
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2 A HOSPITALIDADE EM MEIOS DE HOSPEDAGEM DOMICILIAR 

A hospitalidade é, muitas vezes, associada a derivações da palavra dádiva. De 

acordo com Mauss (2003, p. 211 apud PIMENTEL, 2009), o objetivo da dádiva “é 

produzir um sentimento de amizade entre duas pessoas envolvidas. ”  

No segmento turístico, a hospitalidade é trabalhada por diversos autores, que 

tentam separar os vínculos contratados dos espontâneos. Lashley (2004) analisa a 

hospitalidade em três campos distintos: social, público, privado. Em todos estes 

domínios a hospitalidade é percebida como uma atitude que parte da interação social. 

O autor aponta que, nos meios de hospedagem, através do contato visitante – 

anfitrião, é que os vínculos são estabelecidos. 

Pimentel (2009) coloca que, ainda que este contato aconteça por conta de um 

contrato de prestação de serviços, a dádiva existe. É ela que torna as experiências 

vividas naquele encontro, especiais, e a partir disso, formam-se os vínculos. A autora 

aponta que, encontros que acontecem em meios de hospedagem domiciliar, formam 

laços mais significativos. O principal motivo para isso é a inserção do visitante na 

rotina do morador.  Ao participar, direta ou indiretamente, das atividades cotidianas da 

casa em que se encontra hospedado, o visitante consegue vivenciar a cultura local. 

Essa vivência permite uma maior aproximação dele com o anfitrião, ultrapassando as 

barreiras da formalidade e estabelecendo uma relação de proximidade. 

Ainda segundo Pimentel (2009), a disposição de ambas as partes envolvidas 

neste encontro é que faz com que, a criação desses laços, seja possível. O morador, 

ao oferecer a sua casa ao turista, se mostra aberto a recebê-lo. Assim como, o 

viajante, que escolhe este meio de hospedagem, está disposto a se engajar com a 

família anfitriã. 

 

3 A ILHA GRANDE: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E O TURISMO 

Localizada no litoral Sul do estado do Rio de Janeiro, na baía de mesmo nome, 

a Ilha Grande pertence ao município de Angra dos Reis. Com mais de 190km², é a 

terceira maior ilha oceânica brasileira e é reconhecida por sua beleza e pela 
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importância de seus ecossistemas.III Desde a década de 1970, a Ilha vem sofrendo 

dois processos que, como aponta Ferreira (2014, p. 81), “[...] transformaram a vida de 

seus habitantes nativos: a criação das Unidades de Conservação e o desenvolvimento 

do turismo. ”  

Unidades de Conservação são áreas protegidas por leis ambientais, que 

restringem até totalmente as atividades do homem com o objetivo de preservar ou 

conservarIV o patrimônio natural existente, são divididas em dois grupos: unidades de 

proteção integral e unidades de uso sustentável. A maior parte do território da Ilha 

Grande é abrangida por unidades de conservação de proteção integral que, segundo 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), é a categoria mais restritiva 

em relação ao uso dos recursos naturais, permitindo apenas seu uso indiretoV. 

Figura 1: Mapa das Unidades de Conservação da Ilha Grande. 

 

Fonte: Jornal Voz Nativa (2016), Edição 8, p. 10-11. 

                                                           
III No ano de 2007, a Ilha Grande foi eleita uma das Sete Maravilhas do Estado do Rio de Janeiro e, em 
1992, reconhecida pela Unesco como parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Disponível em: 
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi2/~edisp/inea0026733.pdf. 
Acesso: 16 jan. 2016. 
IV De acordo com o Glossário de Ecologia (1997), o ato de conservar está relacionado ao uso 
sustentável dos recursos naturais enquanto, preservar, implica a não utilização dos mesmos. 
V Segundo o Art. 2º, inciso IX, da Lei 9.985 que institui o SNUC (18 de jul. 2000), entende-se por uso 
indireto “aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. ”  



7 
 

As três primeiras unidades implantadas geraram diversos conflitos, 

principalmente envolvendo a população da Ilha que, segundo Ferreira (2014), foi a 

mais atingida por estas mudanças, pois passou a ter suas atividades controladas por 

órgãos públicos. 

No ano de 1994, o Instituto Penal Candido Mendes, localizado na Vila de Dois 

Rios, foi desativado. Este acontecimento permitiu que a Ilha Grande ganhasse maior 

visibilidade como destino turístico, visto que, anteriormente, as pessoas evitavam 

visita-la devido as constantes fugas de presos (PRADO, 2010). A partir disso, os 

órgãos ambientais passaram a encontrar maior dificuldade em conter o crescimento 

da atividade turística (FERREIRA, 2014). 

O turismo nesta região é estimulado por diversos fatores, mas tem a natureza 

como principal motivo. A maioria dos turistas se desloca até a Ilha para visitar as 

praias, mas existem também aqueles interessados na prática de esportes de aventura 

e no patrimônio cultural da região. A população local, se aproveitando das diferentes 

oportunidades de investimento e de trabalho provenientes do turismo, fez desta sua 

principal atividade econômica (FERREIRA, 2014).  

 

4 O AVENTUREIRO E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

A Vila do Aventureiro, localizada no litoral sudoeste da Ilha Grande, recebeu 

este nome devido às dificuldades de acesso tanto por mar que, dependendo das suas 

condições, pode ser inviável, quanto por terra, pela trilha T9 (que a liga à Provetá), 

uma das mais íngremes da Ilha.VI 

Ao longo da história, diversos ciclos econômicos marcaram a vida do local, 

como o extrativismo de madeira, plantações de cana e café e a criação de gado. Mais 

recentemente os moradores estiveram envolvidos com a atividade de pesca 

embarcada assalariada, mas no momento a única atividade econômica que dá 

sustento aos moradores do Aventureiro é o turismo (COSTA; CATÃO; PRADO, 2009). 

                                                           
VI Dados retirados do portal da Ilha Grande. Disponível em: http://www.ilhagrande.org/pagina/praia-do-
aventureiro-ilha-grande. Acesso: 16 jan. 2016. 



8 
 

Além das dificuldades já mencionadas encaradas pela população do 

Aventureiro, que segundo relatos orais de moradores, vive naquela região há pelo 

menos quatro gerações, em 1981, quando inseridos em uma área de reserva 

biológica, a mais restritiva quanto a presença humana, passaram a viver em situação 

de ‘ilegalidade’ (COSTA, 2004). 

Figura 2: Mapa da Vila do Aventureiro elaborado por um morador local. 

 

Fonte: O Povo do Aventureiro (2011, p.157) 

Em resposta às pressões do Ministério Público Estadual e a fim de reivindicar 

questões importantes para a população do Aventureiro, como sua permanência na 

região, foi criada no ano 2000 a Associação de Moradores e Amigos do Aventureiro 

(AMAV) (COSTA; CATÃO; PRADO, 2009). A AMAV assumiu, de maneira indireta, a 

gestão do turismo na localidade, realizando certo controle do fluxo de visitantes e 

organizando os traslados de barcos (MENDONÇA, 2010). 

No Carnaval de 2003, após um período marcado pelo crescimento do turismo 

no Aventureiro devido, principalmente, ao aumento do fluxo turístico em toda a Ilha, 

depois da desativação do presídio que lá havia, em 1994, e a um aumento do interesse 
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por áreas naturais, uma operação da Polícia Militar retirou, de maneira violenta, os 

turistas que estavam acampados no local. A repercussão desta operação mobilizou a 

população e fez com que a situação do Aventureiro começasse a ganhar visibilidade 

pública nos debates relacionados à ocupação e gestão da Ilha Grande. Até o ano de 

2006, a situação cotidiana havia se estabilizado e o Aventureiro continuava recebendo 

cada vez mais turistas, porém no Carnaval daquele ano, a Operação Angra Legal 

proibiu mais uma vez os campings na Ilha Grande (exceto os licenciados pela 

Prefeitura) e, de novo, os turistas foram retirados do local. Esta operação representou, 

naquele momento, para os moradores do Aventureiro, único povoado que se mantinha 

exclusivamente do camping, o fim de sua principal fonte de renda (COSTA; CATÃO; 

PRADO, 2009). 

Em março de 2006, logo após o ocorrido, a AMAV, junto a ONGs locais e outros 

mediadores, acionou o Ministério Público e instaurou um inquérito que forçava o 

cumprimento da lei do SNUC, que previa a permanência das populações que vivem 

em áreas que se tornaram Unidades de Conservação, assim como estudos visando 

uma solução definitiva para a situação de ilegalidade dos residentes. Após meses de 

negociação, em novembro daquele foi assinado um termo de compromisso entre a 

Prefeitura de Angra dos Reis, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 

(FEEMA) e a AMAV permitindo a prática dos campings, limitando, porém, o número 

de visitantes a 560 pessoas por dia e requerendo a recategorização da área 

correspondente à praia do Aventureiro. Após a assinatura deste termo, entre os anos 

de 2007 e 2008, os turistas voltaram a visitar a região sob os novos limites impostos 

(COSTA; CATÃO; PRADO, 2009). 

No ano de 2008, foi dado início ao processo de retirada da Praia do Aventureiro 

dos limites da reserva biológica. Este envolveu reuniões entre o Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA), e a comunidade local, buscando construir o projeto de 

recategorização da área como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). Em 

2010, foi dada entrada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em um anteprojeto 

de lei para a criação da RDS (FERREIRA, 2010). 

Este projeto foi aprovado em maio de 2014. A Lei nº 6793/14, do estado do Rio 

de Janeiro, recategorizou parte da Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, 

alterando seus limites, sendo a reserva reduzida em cerca de 3%, área 

correspondente à região do Aventureiro. O Parque Estadual Marinho do Aventureiro 
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foi recategorizado também como Reserva de Desenvolvimento Sustentável e a 

situação dos moradores do Aventureiro foi, finalmente, regularizada. 

Segundo o artigo 30 do SNUC (2000), Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável é uma “área natural onde vivem populações tradicionais que se baseiam 

em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais”. Nesta área pode haver 

visitação pública controlada e pesquisa cientifica. Esta conquista regularizou as 

práticas sustentáveis desenvolvidas pela população tradicional do Aventureiro que, 

segundo o artigo 3 da Lei 6793/14, é representada pelas pessoas que já habitavam a 

localidades antes da instalação da reserva biológica, seus descendentes e seus 

cônjuges.  

 

4.1 O TURISMO NO AVENTUREIRO 

A Vila do Aventureiro ganhou maior destaque como destino turístico a partir da 

desativação do presídio, em 1994. A população, sem precisar mais se preocupar com 

a fuga de presidiários e as ameaças que representavam para suas famílias, passou a 

conviver com a presença dos turistas. O turismo no Aventureiro foi desenvolvido pelos 

próprios moradores, que se organizaram de maneira que respeitasse as 

particularidades da localidade (COSTA; CATÃO; PRADO, 2009) 

Mendonça (2011) aponta que, de certa forma, a reserva biológica protegeu 

tanto a natureza, quanto os moradores do Aventureiro, pois não permitiu que pessoas 

‘de fora’ ocupassem a região de maneira irregular, o que, segundo Ferreira (2004), 

diferenciou o turismo lá encontrado, pois, permitiu que a população nativa se tornasse 

produtora e beneficiária da atividade, transformando os moradores em donos de 

estabelecimentos turísticos. Desta maneira, o turismo do Aventureiro foi percebido 

como de base comunitária (COSTA; CATÃO; PRADO, 2009).  

O turismo de base comunitária é um “[...]modelo de turismo onde as populações 

tradicionais, os trabalhadores rurais os pescadores, os representantes das culturas 

indígenas são os principais protagonistas” (BARTHOLO; SANSOLO; BURSZTYN, 

2009, p.15). É um segmento ainda pouco conhecido e tem como característica o 

estreitamento das relações entre a comunidade e o visitante  
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Segundo Maldonado (2009), a origem deste segmento do turismo em uma 

determinada localidade pode estar relacionada a diversos fatores. De maneira geral, 

o turismo é encarado por estas populações como uma alternativa às dificuldades 

enfrentadas. Estas, por sua vez, o interpretam de sua maneira, respeitando suas 

próprias particularidades.  

Irving (2009) reforça a ideia de que, esta modalidade do turismo, representa a 

forma como determinados grupos sociais interpretam a atividade. Levando em 

consideração o processo de globalização, mas não suas exigências, conseguem 

trazer a atividade à sua realidade. Ainda segundo a autora, este tipo de turismo 

favorece a interação entre o visitante e o anfitrião, promovendo a troca de experiências 

entre eles. 

Outra característica do turismo do Aventureiro é sua sazonalidade. Existem 

determinadas épocas do ano, principalmente no inverno, quando não há turista algum 

na região (COSTA; CATÃO; PRADO, 2009). O controle de carga turística é realizado 

pela TurisAngra e pela AMAV, sendo sua capacidade máxima 560 pessoas por dia. 

Os visitantes precisam se cadastrar no centro de visitantes da empresa, localizado em 

Angra dos Reis ou na AMAV, caso saiam de algum outro ponto da Ilha direto para o 

Aventureiro, para retirar sua autorização e ter sua entrada liberada. (TAVARES 

JÚNIOR; MENDONÇA; MENDONÇA, 2011). 

Os únicos meios de hospedagem do Aventureiro são os campings, alguns 

quartos com banheiros compartilhados ou suítes simples, inseridos ou anexos às 

casas dos moradores da região e algumas casas para alugar. Não há comércio no 

Aventureiro, porém é possível encontrar alguns produtos industrializados nos 

pequenos bares lá existentes, como refrigerantes, cerveja, biscoito, macarrão 

instantâneo etc. Em relação à alimentação, a maioria dos meios de hospedagem conta 

com cozinha equipada com os utensílios essenciais (panelas, pratos, talheres) para 

que o turista possa preparar suas refeições. Desde 2014, a casa sede do INEA conta 

com Wi-Fi gratuito. VII 

 

                                                           
VII Dados retirados da página do Aventureiro, no portal de informações da Ilha Grande. Disponível em: 
http://www.ilhagrande.org/pagina/praia-do-aventureiro-ilha-grande. Acesso: 16 jan. 2016.  
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5 SOB UMA ÓTICA AVENTUREIRA 

Antes da pesquisa de campo, foi realizado um estudo teórico sobre a região e 

o turismo lá encontrado. As principais fontes utilizadas foram artigos, teses e 

dissertações de autores que acompanharam o processo de transformação da Vila do 

Aventureiro. Também serviram de base estudos sobre o turismo em localidades que 

se assemelham ao campo estudado. 

Este trabalho se constitui em um estudo de caráter exploratório-descritivo que, 

segundo Marconi e Lakatos (2003, p.188) possui três finalidades: “desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, para a 

realização de uma pesquisa futura mais precisa e modificar e clarificar conceitos. ”  

Os métodos de observação e interação utilizadas durante a pesquisa tiveram 

inspiração em ferramentas etnográficas que, segundo Beaud e Weber (2014), 

envolvem técnicas de percepção, memorização e anotação. Observou-se 

principalmente as interações entre a população do Aventureiro e os turistas, e seu 

contexto material, assim, foram percebidas as principais atividades realizadas pelos 

turistas, os meios de hospedagem mais frequentados, a maneira como os 

proprietários dos estabelecimentos turísticos prestam atendimento e como se sentem 

em relação a atividade turística. 

A pesquisa foi dividida da seguinte maneira: entrevistas informais 

semiestruturadas com proprietários de estabelecimentos turísticos e moradores 

locais, com o objetivo de entender como surgiu o turismo na região e como eles se 

adaptaram a ele e entrevistas com os turistas, para descobrir o que eles procuram nos 

meios de hospedagem e o que os atrai em relação ao Aventureiro e observações 

sobre os turistas, moradores, lugares e suas interações. 

Antes da visita, foram colhidas informações sobre os meios de hospedagem da 

região com o objetivo de esboçar um roteiro de pesquisa e, no Aventureiro, este roteiro 

foi finalizado. 

As perguntas das entrevistas giravam em torno de um roteiro principal, mas 

foram conduzidas de maneira a proporcionarem total liberdade aos entrevistados, 

permitindo que expressassem suas opiniões e sentimentos sobre o assunto, 
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especialmente os moradores.  Os lugares em que estas ocorreram foram os mais 

variados: píer, barco, restaurantes, campings, areia da praia, etc. 

Como existe certo receio dos moradores em relação a pessoas ‘de fora’, a 

abordagem para as entrevistas envolveu a familiarização com a entrevistadora que, 

uma vez acolhida e com suas intenções esclarecidas, não teve problemas na 

obtenção de respostas. Os turistas contribuíram facilmente e, em sua maioria, 

respondiam as perguntas de maneira objetiva. Houve uma preocupação em não 

atrapalhar as atividades, tanto dos moradores quando dos turistas, por isso as 

entrevistas, quando não combinadas, aconteciam em momentos descontraídos, 

percebidos como mais propícios para a abordagem. 

Na pesquisa de campo, foram entrevistados 30 moradores do Aventureiro, 

todos envolvidos com a atividade turística. Dentre eles, 11 proprietários de meios de 

hospedagem, 3 de restaurantes e 16 atuam nos meios de hospedagem de seus 

familiares. Nas entrevistas, foi perguntado como se envolveram com o turismo, de que 

maneira começaram a desenvolvê-lo, o que gostariam de melhorar em seus serviços 

e as principais dificuldades enfrentadas por eles.  

Somente a primeira entrevista realizada foi combinada com o proprietário, não 

tendo durado mais que 40 minutos. Apenas palavras-chaves foram anotadas durante 

a conversa, que aconteceu em seu camping. As demais foram acontecendo 

espontaneamente, visitando os campings em horário pouco movimentado, em meio a 

conversas depois do almoço, final de tarde e até mesmo a noite, durante rodas de 

música.  

Algumas vezes, a entrevistadora foi apresentada aos moradores por outros 

‘locais’ do Aventureiro, de quem já havia conquistado a confiança. A aproximação foi 

mais fácil quando a faixa etária dos entrevistados era a mesma da pesquisadora (20-

25 anos). Todas as abordagens foram bem recebidas, com exceção de um caso, em 

que o morador se negou a contribuir para a pesquisa. Seu neto, no entanto, revelou 

que o morador já não se encontra em condições favoráveis para ser entrevistado. 

Com o objetivo de descobrir o que os turistas buscam no Aventureiro, foram 

realizadas 74 entrevistas, perguntando o que os motiva a visitar a região, o que 

esperam dos meios de hospedagem que escolheram, como chegaram até ele, o que 

fazem quando estão lá, quanto tempo ficam e o que gostariam que melhorasse. 
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No final do dia, geralmente, as informações chave anotadas no celular, ou 

rabiscadas em uma folha avulsa, eram copiadas para o diário de campo, junto a 

narrativas mais profundas dos acontecimentos.  

 

5.1 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO AVENTUREIRO 

No Aventureiro, existem 18 campings legalizados, sendo que 3 também contam 

com quartos para os turistas. Há ainda alguns moradores que, mesmo sem 

autorização, permitem que turistas acampem em seus quintais e utilizem as 

facilidades de suas casas, como banheiro e cozinha. Não são todos os campings que 

contam com água quente nos chuveiros, mas é possível encontrar moradores que 

disponibilizam os chuveiros quentes de suas casas aos turistas, em dias mais frios.  

Existem campings para gostos variados, de frente para a praia, mais afastados, 

para aqueles que preferem, como descreve a dona de um destes meios de 

hospedagem, “fugir do agito da praia”; com ótima infraestrutura (área coberta, bar, 

água quente, música ambiente, bebidas variadas etc.) para os turistas que buscam 

maior conforto, ou mais rústicos, para os turistas menos exigentes. O preço do 

camping varia de acordo com a temporada, durante o verão, quando a procura é 

maior, oscila entre R$ 25,00 e R$ 40,00, podendo chegar a R$60,00 em feriados, nos 

campings de melhor infraestrutura. Nas outras épocas do ano, o preço médio é de 

R$20,00.VIII 

De acordo com o glossário do Ministério do Turismo, campings são locais 

equipados com serviços sanitários que podem ou não, oferecer outros serviços ou 

equipamentos. Devem possuir bons serviços de água e esgoto, fácil acesso e boas 

condições para a instalação das barracas, como declive limitado e boa orientação 

solar. Quando possível, devem dispor de proteção contra chuva/vento e barreiras que 

proporcionem certa privacidade aos turistas. 

Existe um camping que é conhecido pelos frequentadores do Aventureiro, como 

o “melhor da região” no quesito infraestrutura e serviços.  Durante o trabalho de campo 

pode-se constatar que este é o único camping que consegue suprir todas as principais 

necessidades do turista, oferecendo: refeições, aluguel de barracas de camping e de 

                                                           
VIII Os preços de hospedagem e alimentação aqui informados foram definidos a partir das entrevistas 

realizadas em janeiro de 2016. 
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equipamentos de mergulho, surf e outros esportes aquáticos, quartos, venda de 

alimentos e bebidas industrializados, cozinha equipada, empréstimo de cobertores, 

passeios de barco, transporte a Angra, chuveiro quente, etc. Além destes serviços, o 

camping conta com área cercada e coberta, música ambiente, redes, placas de 

sinalização e educativas e churrasqueira.  

Há ainda, três outros campings que, mesmo não se equiparando ao 

mencionado anteriormente em tamanho, nem em quantidade de serviços, merecem 

destaque pela infraestrutura e qualidade do serviço oferecido. Ou seja, dos 18 

campings do Aventureiro, apenas 4 se organizaram melhor e se aproximaram da 

definição mais ampla do Ministério do Turismo. 

O outro tipo de hospedagem oferecido pelos moradores do Aventureiro é a 

hospedagem domiciliar. Como é uma modalidade recente no país e, ainda, pouco 

pesquisada, é difícil atribuir ao termo, uma definição precisa. Pimentel (2009 p.222) a 

classifica da seguinte forma: “[...] estrutura residencial na qual moradores recebem 

turistas a pagamento. ” A autora aponta que existem algumas variações dentro deste 

segmento: o proprietário pode alugar casa, ou apenas um cômodo dela; oferecer 

serviços de limpeza e café da manhã, ou não; residir no local, ou ser apenas sua casa 

de veraneio; permanecer ou se ausentar da casa, durante o período da visita. 

Dos quatro meios de hospedagem domiciliar visitados, apenas um tinha o café 

da manhã já incluído no preço da diária, sendo que os outros, ou cobravam pelo 

serviço, ou apenas disponibilizavam a cozinha ao turista. A limpeza, durante sua 

estadia, era realizada pelo próprio turista. A diária dos quartos é cobrada por pessoa, 

o preço varia entre R$60,00 e R$120,00, de acordo com a infraestrutura da casa e 

com a temporada.  

No Aventureiro, foi possível observar muitas obras sendo realizadas, em sua 

maioria de expansão. A maioria dos moradores estava construindo “um puxadinho” 

para, depois, poder alugar para turistas.  

Os preços, tanto dos campings quanto dos quartos, geralmente são 

negociáveis, questões como o número de dias de permanência, afinidade e até 

mesmo necessidade, são levados em consideração pelos proprietários dos meios de 

hospedagem ao aceitar/recusar a proposta do turista. 
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Devido à dificuldade em adquirir uma maior variedade de produtos, por conta 

de sua localização e condições precárias de armazenamento, o cardápio dos 

bares/restaurantes do Aventureiro é simples. Os principais alimentos oferecidos no 

café da manhã são: pão com ovo, queijo quente, café com leite e achocolatado. O 

preço varia de acordo com a opção escolhida. Na maioria dos restaurantes, o almoço 

é servido no modelo conhecido como “prato feito” (PF), este geralmente inclui: arroz, 

feijão, peixe ou frango e salada ou fritas e custa em média R$ 25,00. As opções de 

sobremesa são as receitas caseiras de bolos, como o tradicional bolo de banana, açaí, 

aparentemente o favorito dos turistas, e sacolé de frutas. O jantar não é muito popular 

nos restaurantes da região, estes preferem oferecer petiscos e lanches como pastéis, 

empadão, pizza de massa caseira, batata frita, entre outros. As principais bebidas 

encontradas são refrigerantes, água e cerveja. Nos campings de melhor infraestrutura 

é possível encontrar uma maior variedade destas bebidas. 

 

5.2 O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO A PARTIR DA VISÃO DOS 

MORADORES LOCAIS 

A partir da análise dos dados colhidos nas entrevistas, pode-se perceber como 

os moradores do Aventureiro começaram a se envolver com a atividade e como a 

desenvolveram.  

Os moradores do Aventureiro se adaptaram ao crescimento acelerado do 

turismo na região, que se deu a partir de 1994.  Desde então, vêm trazendo a atividade 

à sua realidade. Numa primeira fase, eles apenas cediam um espaço em seus quintais 

para o viajante acampar, por ser proibido de armar barracas na praia. Segundo relatos 

de moradores, que hoje são proprietários de meios de hospedagem no local, eles 

cobravam cerca de dez reais dos turistas e permitiam que ficassem quanto tempo 

desejassem.  

Como explica um morador, apoiado por outros que apontaram a mesma 

situação, “[...] as pessoas passaram a juntar estes 10 reais que recebiam e 

começaram a investir na construção de banheiros para os turistas”, assim, foram 

surgindo os campings no Aventureiro. Depois do banheiro, improvisaram cozinhas 

nestas áreas e, a partir daí, foram aprimorando os serviços oferecidos. 
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Os moradores foram percebendo, no turismo, uma oportunidade nova de 

geração de renda, o que os motivou a investirem ainda mais na atividade. Começaram 

então a disponibilizar para os turistas quartos dentro das próprias casas, ou anexos a 

elas, para viajantes que, por alguma razão, não queriam acampar.  

Em campo pôde-se observar certa diferença entre os serviços ofertados pelos 

proprietários de meios de hospedagem mais velhosIX, e os mais jovens: 

 Os proprietários mais velhos, não se mostraram muito interessados em 

diferenciar seu produto, oferecendo apenas o necessário para o turista: banheiro, 

espaço para acampar e cozinha. O que não significa, porém, que não se preocupam 

com os viajantes. Se mostram prestativos e dispostos a ajudar com o que precisarem 

e sempre alegres em compartilhar histórias do Aventureiro e costumes locais. 

Os mais jovens, por outro lado, se empenharam em enxergar além e perceber 

o que os turistas gostam de fazer no Aventureiro. Deste modo, passaram a oferecer 

em seus estabelecimentos equipamentos de mergulho, barracas, pranchas de surf e 

caiaques para aluguel, comidas industrializadas, maior variedade de bebidas, barcos 

para passeios, entre outros serviços.  

Quando questionados se receberam algum auxilio para melhor desenvolver a 

atividade turística, responderam que algumas instituições já realizaram projetos de 

capacitação com os moradores da região. As opiniões sobre os projetos são divididas 

entre aqueles que gostaram, e que acreditam que qualquer atividade realizada em 

prol da comunidade é bem-vinda, e os que os rejeitaram, pois, segundo eles, sentiram 

falta de propostas mais direcionadas à formação profissional dos moradores, 

principalmente dos jovens. 

Entre as dificuldades enfrentadas pelos moradores do Aventureiro, a mais 

comentada foi o abandono do Estado, ali representado pelo INEA, que acaba por 

atrapalhar o desenvolvimento da atividade turística na região. A irregularidade na 

coleta do lixo, que deveria ser feita quinzenalmente, mas segundo os moradores 

acontece no máximo uma vez por mês, causa uma péssima primeira impressão 

                                                           
IX Neste contexto, entende-se por “mais velhos” aqueles que já tinham mais de 40 anos quando 

começaram a se envolver com a atividade turística. 
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àqueles que desembarcam no píer. Outro ponto levantado foi o alto custo do diesel, 

utilizado nos geradores de energia da localidade, o que os força a economizar 

combustível, desligando-os por volta das dez horas da noite, deixando as pessoas na 

escuridãoX e, de certa maneira, limitando suas atividades. Além disso, em sua opinião, 

o gerador, movido a diesel, polui o meio ambiente e produz sons desagradáveis, que 

quebram a harmonia local. 

Outro aspecto comentado pelos moradores foi a falta de representação do 

Aventureiro. A AMAV, de acordo com entrevistados, hoje se encontra abandonada, e 

ninguém quer assumir a associação, mas todos reclamam da “falta de voz” nas 

questões que envolvem a vila, principalmente em relação ao controle de visitantes 

que, segundo os moradores, quando deixou de ser feito em conjunto com a AMAV, 

perdeu sua eficácia. No cais de Angra dos Reis, é possível encontrar barqueiros 

ofertando o transporte ao Aventureiro que, quando questionados sobre a autorização, 

respondem “não tem fiscalização nenhuma lá”. No Aventureiro, eram poucos os 

turistas que exibiam em seus pulsos as pulseiras entregues pela TurisAngra ao 

autorizar sua visita, a maioria dos turistas andava despreocupada pela praia. 

Apesar de terem reclamado deste esquecimento, muitos estão se aproveitando 

da situação para expandir seus imóveis, hospedar mais pessoas do que o permitido 

e, até mesmo, persuadir turistas no cais, que por não terem a autorização, ficam com 

receio de visitar o local. É importante apontar que, ao mesmo tempo em que a 

população deseja a ajuda do Estado, ainda demonstra um pouco de medo em relação 

às medidas que este pode tomar. Há rumores de que a região passará a ser 

administrada por um órgão privado, o que tem deixado os moradores bem ansiosos e 

levantado várias dúvidas sobre o que isso significará para eles. 

De maneira geral, os moradores enxergam o turismo como a principal atividade 

econômica local atualmente, por isso, continuam a investir nele. Entretanto, apontam 

que sem o apoio do Estado, não têm como melhorar os aspectos mais precários que 

                                                           
X Alguns moradores já possuem placas de energia solar, mas o investimento é alto e muitos ainda não têm como 
arcar com esta despesa. Segundo entrevistas com os moradores, o Estado investiu em 70 placas solares para o 
abastecimento da casa base do INEA, que se encontra vazia na maior parte do tempo. Ainda de acordo com eles, 
esse número de placas seria capaz de abastecer todas as casas da vila com o mínimo de energia necessária para 
iluminação. 
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prejudicam seu desenvolvimento, como a sujeira, falta de iluminação, saneamento, 

organização e controle do número de visitantes. 

 

5.3 OS TURISTAS AVENTUREIROS: O QUE BUSCAM E COMO SE 

COMPORTAM? 

Os moradores apontaram que, o investimento na infraestrutura dos campings 

e quartos fez com que o perfil dos turistas que frequentam o local mudasse, pois 

permitiu a visita de pessoas mais exigentes em relação ao conforto. Segundo eles, 

antes iam ao Aventureiro jovens que viam em seu isolamento, uma oportunidade para 

fazer uso de drogas sem se preocupar em “serem pegos”. Com a chegada deste novo 

público ficaram mais inibidos e passaram a procurar outras áreas. Segundo o 

proprietário de um dos campings mais bem estruturados da região, hoje, muitas 

famílias vão ao Aventureiro e os pais descansam tranquilos enquanto as crianças 

brincam livres pela areia. 

A rotina dos turistas no Aventureiro é bem tranquila, não tem hora para acordar, 

a menos que queiram ver o nascer do sol no Mirante do Espia ou continuar sua jornada 

pela Ilha. Levantam sem pressa, caminham na praia, analisam as condições do mar, 

aproveitam a água e o sol até sentirem fome e resolverem almoçar. Existem aqueles 

que preparam sua própria refeição nas cozinhas dos campings e aqueles que 

preferem ir a um dos pequenos restaurantes locais. Na hora do almoço, muitas 

lanchas de passeio chegam, cerca de 7 de uma vez, com aproximadamente 15 turistas 

em cada uma. Costumam demorar não mais de uma hora, e partem para outra praia. 

Não vão embora sem antes tirar uma foto debaixo do Coqueiro deitado, cartão postal 

do Aventureiro. Há também barcos que transportam surfistas procedentes de Angra, 

que passam o início da tarde no mar e vão embora ao entardecer, que é quando a 

praia fica praticamente vazia, pois a maioria dos turistas vai descansar a sombra das 

árvores, cochilar no balanço da rede ou tocar violão na área do camping. Em geral, os 

turistas vivem esta realidade por 3 ou 5 dias, repetindo esta rotina diariamente, 

adicionando algumas atividades, como a subida ao Mirante do Sundara, futebol e 

‘altinha’ na areia da praia, vôlei, mergulho no píer, corrida, entre outros. 
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Após a análise dos dados obtidos através das entrevistas com os turistas e por 

meio de observações, pode-se entender o que estes procuram no Aventureiro. Todos 

os entrevistados citaram os aspectos estéticos e paisagísticos do Aventureiro como 

um dos motivos da viagem. Dentre as diversas palavras usadas para descrever o 

local, destaca-se uma em particular, dita por uma menina de 9 anos que visitava o 

Aventureiro pela segunda vez com sua família: “paraíso”. Outro aspecto mencionado 

por todos os turistas foi a tranquilidade que o lugar proporciona, descrito como um 

“ótimo lugar para relaxar” onde se pode “fugir do barulho e do estresse da cidade”.  

Além da beleza e tranquilidade, outros aspectos que influenciaram na escolha 

dos turistas foram: condições boas para a prática do surf, contato com a natureza, 

possibilidade de “fugir da zona de conforto”, vontade de acampar, “se desligar do 

mundo”, prática de esportes de aventura como caminhada, caiaque, stand up paddle, 

entre outros. 

A maioria dos turistas (42) já havia visitado o Aventureiro anteriormente. Dos 

entrevistados, 10 escolheram a hospedagem por indicação de conhecidos, 42 por já 

conhecerem o estabelecimento e o restante (22) se dirigiu ao que lhe foi recomendado 

no barco. A internet não foi mencionada. Dos turistas que escolheram o meio de 

hospedagem por já conhecerem o local, 31 já havia se hospedado nele anteriormente 

e 11 conheceram o lugar na sua primeira visita.  

Dentre os motivos do retorno ao meio de hospedagem mencionados pelos 

turistas, o principal foi “já conhecerem o dono” e terem criado um certo vínculo com 

ele, o que os proporciona um maior conforto e em alguns casos, certos privilégios, 

como preço diferenciado. Os turistas que escolheram se hospedar em outro lugar 

disseram querer conhecer outras áreas e explorar um pouco mais da região, também 

tinham como objetivo comparar os serviços oferecidos para então, “votar no preferido”. 

Com base nessas informações, conclui-se que os turistas do Aventureiro 

escolhem o meio de hospedagem a partir de recomendações de fontes que estes 

consideram confiáveis, sejam elas amigos, familiares ou moradores. No entanto, não 

se limitam a uma única opção, continuam explorando até encontrar o meio de 

hospedagem que mais os agrade e, uma vez que o fazem se tornam clientes fiéis, o 

recomendam a outras pessoas e mantém este ciclo de indicações “boca-a-boca”.  
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Além da indicação, os fatores que mais influenciam os turistas do Aventureiro 

na escolha dos campings são: preço, cozinha e limpeza do banheiro. Quando 

questionados sobre água quente nos chuveiros, a maioria disse que não é essencial, 

mas conta como um diferencial. Através de observações, percebeu-se que a 

proximidade da praia é outro ponto que auxilia na escolha do camping, os mais 

afastados eram os mais vazios, escolhidos por aqueles que queriam um espaço mais 

sossegado. 

Os turistas não se mostraram muito exigentes em relação aos meios de 

hospedagem, como aspectos que poderiam melhorar, apontaram que poderia haver 

melhor iluminação na área do camping e sugeriram uma geladeira comunitária. Alguns 

turistas não pareceram satisfeitos com as mudanças que vem ocorrendo na região, 

como a instalação da internet Wi-Fi na base do INEA e o aumento da visitação, 

principalmente de lanchas, afirmando que a região está se descaracterizando. 

Assim, pode-se concluir que os turistas não possuem grandes expectativas 

quanto a infraestrutura local, esperam apenas um ambiente limpo onde possam 

acampar e desfrutar da tranquilidade do Aventureiro que, mesmo com as mudanças 

que vem sofrendo, ainda predomina na região.  

Um aspecto observado foi o senso de comunidade dos turistas entre si e com 

os moradores, de maneira geral, eles se mostram cordiais, respeitosos e prestativos. 

Cumprimentam a todos que passam, seja com palavras ou apenas com o olhar, 

conversam entre si enquanto esperam o almoço ser servido, fazem perguntas sobre 

o Aventureiro, emprestam seus bens, como lanterna, cobertor, repelente e outros 

itens, convidam para o almoço e combinam de, ao entardecer, levarem seus 

instrumentos para a praia e “fazer um som”. 

 

5.4 A HOSPITALIDADE NO AVENTUREIRO 

A hospitalidade foi um aspecto analisado a partir de observações diretas, em 

que a pesquisadora se inseriu na comunidade para compreender como esta é 

aplicada. A partir do primeiro contato com um morador local, natural da Parnaioca, 

percebeu-se como o Aventureiro é um ambiente familiar:  



22 
 

“[...] é o mesmo nome da minha sobrinha, ela tem camping lá (no Aventureiro), 
você já conhece lá? [...] ficou aonde? [...] meu sobrinho! Vai ficar lá de novo? 
[...] minha sobrinha também, vai gostar! 

Outro morador conta “[...] aqui todo mundo é primo, pode ver que todo mundo 

se parece”. No entanto, não são apenas os aspectos físicos que dão a entender que 

a população do Aventureiro é, na verdade, uma grande família. Durante toda a 

pesquisa, foi possível observar situações que remetiam a essa ideia de família, em 

que um apoia o outro e há uma troca de favores.  

Alguns exemplos destas ocorrências foram: o filho ajudando a mãe a preparar 

e servir o almoço aos turistas; os sobrinhos ajudando o tio a sair com o barco; os filhos 

administrando o camping do pai, que precisou ir à Angra; a filha ajudando a mãe a 

lavar a louça do almoço, entre diversos outros.  

Lashley (2004) coloca que a hospitalidade, no contexto social, pode ser 

percebida como um conjunto de comportamentos herdados da própria base da 

sociedade. No caso do Aventureiro, é possível associar estas práticas a ensinamentos 

e costumes originários da época das roças, quando a mão de obra era pouca, e uns 

ajudavam aos outros. Outro fator que contribuiu para esta cultura de trocas foi que, 

desde sempre, a população teve que conviver com restrições relacionadas a 

dificuldade de acesso ao lugar. Esta cultura ainda está bem presente no Aventureiro, 

mas, um pouco diferente, pois acompanhou as transformações pelas quais a 

localidade passou. 

Em relação a receptividade dos moradores com os turistas, observou-se que o 

primeiro contato era o mais formal. Os serviços eram apresentados, o preço da diária 

informado e os viajantes, então, se acomodavam. Os moradores se mostraram certo 

acanhamento, não iniciavam conversa com o turista, esperavam sua aproximação.  

Apesar da aparência reservada, de maneira geral, os moradores do Aventureiro 

são bem prestativos e comunicativos. Uma vez acostumados com a presença de um 

turista, fazem perguntas, trocam informações, contam histórias, convidam para 

participar de atividades, como rodas de música e partidas de futebol, etc. 

Um fato que aconteceu durante a pesquisa de campo, revela como os 

moradores estão dispostos a acolher os visitantes: uma turista argentina se acidentou 

na travessia para a Praia do Sul, e quebrou o tornozelo. No mesmo instante em que 

foram informados sobre o ocorrido, os moradores se apressaram para ajudá-la. Uns 
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foram de barco fazer o resgate, outros, ajudaram o namorado da moça a arrumar seus 

pertences. Depois, ligaram para o corpo de bombeiros e permaneceram ao seu lado 

até o regaste oficial chegar, o que demorou mais de duas horas. A vítima e seu 

namorado, emocionados, agradeceram a todos antes de partir. 

Os moradores do Aventureiro apreciam aqueles que visitam a localidade e 

procuram entender um pouco mais sobre suas particularidades. Os mais velhos 

contam, orgulhosos, histórias sobre a época do presídio, suas aventuras pela Ilha, 

suas longas jornadas de trabalho longe de casa, etc. 

[...] eu não consigo subir nessas pranchas não. Na minha época a gente 
pegava uma tábua de madeira, do tronco de uma árvore daqui, e surfava nos 
morros. Antes era liso, né? Não tinha essas árvores que você tá vendo não.  
(MORADOR DO AVENTUREIRO) 

Os mais jovens também se orgulham de ter nascido no Aventureiro, mesmo 

aqueles que não moram mais lá, e vêm apenas durante o verão para ajudar suas 

famílias. Exemplo disso foi um jovem de 18 anos, que mora e estuda em Angra, 

contando animado sobre o seu trabalho sobre “a população caiçara do Aventureiro”: 

[...] entrevistei todo mundo, peguei reportagens... O vídeo tinha mais de uma 

hora, minha professora amou! Só que esqueci o pendrive com meu amigo, 

que nunca me devolveu. Queria muito ver de novo. 

Os moradores também demonstram interesse nos turistas. Assim como os 

visitantes, são curiosos. Perguntam sobre a vida na cidade, querem saber o que 

pensam do Aventureiro, se já conhecem outras praias da Ilha, etc. 

Muitos moradores comentaram que se tornaram amigos de vários turistas. O 

proprietário de um camping conta que, existem turistas, que de tanto frequentarem o 

Aventureiro, já são vistos como “locais”. Conta também que, certa vez, quando 

precisou ir a São Paulo, se hospedou na casa de pessoas que conheceu em seu 

camping. Além dos laços de amizade, no Aventureiro, existem também diversos casos 

de relacionamentos entre turistas e nativos. 

Manter o contato com os moradores do Aventureiro, hoje, está mais fácil, 

devido à existência de um roteador de internet Wi-Fi na casa base do INEA. Apesar 

de alguns turistas aproveitarem a internet durante sua estadia, na maior parte do 

tempo, observam-se apenas moradores no local. 
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A partir das observações e interação com os moradores, conclui-se que os eles 

estão sim, dispostos a receber os visitantes. Porém, dificilmente tentarão a primeira 

aproximação. É preciso que o turista também demonstre interesse, ou então que algo 

maior, como um acidente, aconteça, para que haja o contato entre eles e, a partir 

disso, estabeleça-se o vínculo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência em campo foi muito enriquecedora e ajudou a compreender 

melhor o desenvolvimento e organização do turismo no Aventureiro. A atividade, 

surgiu como uma ‘luz no fim do túnel’ para a população local. Em meio a conflitos 

entre os moradores e o Estado, por conta das limitações impostas, foi a melhor 

solução encontrada para substituir as outras práticas que sustentavam suas famílias.  

Inicialmente, para poder exercê-la, não era necessário disponibilizar mais que 

uma parte do quintal ao turista. Com o aumento da fiscalização, precisaram se 

adequar as normas, mas ainda assim, o turismo não exigia muito. Através da inserção 

no campo, foi possível perceber quais os meios de hospedagem que melhor se 

aparelharam. No entanto, a pesquisa com os turistas revelou que, não possuem 

grandes expectativas quanto a acomodação. Assim, pode-se concluir que o turismo 

que existe no Aventureiro, combina com o público que o frequenta. Além de que, o 

aspecto rústico que muitos dos estabelecimentos ainda possuem, auxilia na 

conservação do ideal imaginário de “paraíso intocado”, associado ao lugar. 

Em relação a interpretação e adaptação da atividade turística às 

particularidades do Aventureiro, observou-se que as características consideradas 

tradicionais, que remetem a época das roças, estão desaparecendo. Ainda que alguns 

moradores tentem dar continuidade a elas, a tendência é que estas permaneçam 

apenas nas lembranças e histórias da população. 

Entretanto, não se pode limitar a cultura do Aventureiro a estas ‘práticas 

tradicionais’. Um dos aspectos mais marcantes observados foi a valorização da 

família, ponto que deve ser levado em consideração, quando estudando os 

comportamentos daquela população. 

Além disso, ou por conta disso, foi possível observar uma hospitalidade muito 

específica naquela localidade. Esta pode ser entendida como uma hospitalidade 
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tímida, às vezes, até um pouco receosa, o que pode ser uma herança da desconfiança 

das pessoas ‘de fora’, que existe desde a época do presídio.  

O turismo, ainda que já seja visto como a realidade daquela população, ainda 

é uma atividade recente no Aventureiro. Os moradores estão em processo de 

familiarização com os visitantes, com as atividades e tudo que as envolve. É por isso, 

que se destaca a importância da realização de projetos relacionados ao turismo, com 

a população local. É necessário que sejam trabalhados assuntos que os moradores 

considerem relevantes para que possam desenvolver melhor a atividade. 

Destaca-se também a necessidade de investimentos na infraestrutura do 

Aventureiro, tanto para melhorar a qualidade de vida dos moradores, quanto para 

impedir que os recursos naturais sejam utilizados de maneira indevida. O Estado 

precisa prestar uma maior atenção ao local, questões como energia e coleta de lixo 

irregular, vêm sendo discutidas há muito tempo. Alternativas sustentáveis devem ser 

pensadas e colocadas em prática. 

Este estudo pode servir como subsídio para pesquisas futuras, que poderão se 

aprofundar nas temáticas aqui abordadas. É importante que o turismo, por ser uma 

atividade recente na região, seja acompanhado, para que suas transformações 

possam ser percebidas. Sugere-se um estudo mais aprofundado sobre as origens da 

hospitalidade no Aventureiro, e sua relação com as práticas tradicionais daquela 

população. Espera-se também que, a pesquisa mobilize tanto os moradores a 

quererem aprimorar seus serviços, quanto o Estado a perceber a necessidade de 

investir na população e no lugar. 
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