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RESUMO 

 

 

Mudanças em qualquer estrutura social fazem com que todos, que de alguma maneira estejam 

envolvidos neste processo de transição, sejam impactados. O objetivo deste trabalho de 

conclusão de curso é tentar compreender a relação entre o impacto gerado pelo processo de 

turisficação pelo qual a Vila do Abraão passou nas últimas décadas e o papel do Poder Público 

Municipal de Angra dos Reis no atendimento (ou não) de novas e velhas demandas associadas 

ao redirecionamento da economia local para a atividade do turismo. Para o melhor 

entendimento do cenário atual, o trabalho é dividido em três partes: em um primeiro momento 

há uma apresentação breve do histórico do processo de turisficação pelo qual a Vila do 

Abraão passou, pontuando suas principais crises e fatores cruciais que influenciaram neste 

processo. No segundo momento, é apresentada a percepção dos moradores considerados 

"nativos" sobre o processo de mudança e sobre o suposto papel dos "outros" (migrantes) neste 

contexto de precarização de serviços básicos. Faço isso norteada pela abordagem de Norbert 

Elias e J. Scotson em seu estudo Estabelecidos e Outsiders. E, por último, procuro realizar 

uma análise das condições locais atualmente, contanto com entrevistas em profundidade com 

atores representantes da sociedade civil e entidades públicas. Procuro analisar os mecanismos 

de pressão da sociedade na cobrança de soluções junto aos entes públicos responsáveis, 

observando os impactos gerados pela ausência do Poder Público e pelo não acompanhamento 

das políticas públicas na região, resultando em uma nova proposta de gestão que aposta na 

parceria público privado como solução para problemas que deveriam ter sido sanados pelo 

poder municipal com o apoio da sociedade civil organizada.  

 

  

Palavras-chave: Políticas -públicas - turisficação - associações - Vila do Abraão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Changes in any social structure cause everyone who is involved in this transition process to be 

impacted. The objective of this work is to try to understand the relationship between the 

impact generated by the process of tourism through which Vila do Abraão has passed in the 

last decades and the role of the Municipal Government of Angra dos Reis in the service (or 

not) of new And old demands associated with the redirection of the local economy to tourism 

activity. For a better understanding of the current scenario, the work is divided into three 

parts: at first there is a brief presentation of the history of the process of tourisation through 

which Vila do Abraão passed, punctuating its main crises and crucial factors that influenced 

this process. In the second moment, the perception of the inhabitants considered as "natives" 

about the process of change and about the supposed role of "others" (migrants) in this context 

of precariousness of basic services is presented. I do this guided by the approach of Norbert 

Elias and J. Scotson in their study Established and Outsiders. And finally, I try to carry out an 

analysis of the local conditions currently, with in-depth interviews with actors representing 

civil society and public entities. I try to analyze the mechanisms of pressure of society in the 

collection of solutions with the public bodies responsible, noting the impacts generated by the 

absence of the Public Power and the non-monitoring of public policies in the region, resulting 

in a new management proposal that bets on the public private partnership As a solution to 

problems that should have been remedied by municipal power with the support of organized 

civil society.    

 

 

Keywords: Public policies - tourism - associations - Abraão Vila. 
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INTRODUÇÃO 

 

Contexto e delimitação da pesquisa 

Esse trabalho surge a partir de uma atividade  realizada durante a disciplina de 

Políticas em Segurança Pública, no ano de 2015, na qual se foi proposto que  grupos de 

alunos escolhessem uma região de Angra dos Reis e observassem como funcionavam às 

políticas de segurança no local.  

Propus aos meus colegas de grupo, então, que estudássemos a Vila do Abraão, por se 

tratar de uma comunidade localizada dentro da Baía da Ilha Grande e por imaginar que as 

características geográficas da região trouxessem particularidades no seu regime de 

policiamento em contraste com os modelos convencionais que eu estava acostumada a ver no 

continente.  

Durante a participação na pesquisa pude observar de perto como estava  organizada a 

vida cotidiana da comunidade da Vila, seus principais problemas e como essa população se 

mobilizava para resolve-los. Com o levantamento histórico realizado e entrevistas com 

moradores antigos, pude observar como ocorreu o processo de turisficação na Vila, e como o 

não acompanhamento dos serviços públicos no local, influenciara para o agravamento dos 

problemas existentes e para a geração de outros novos.  

Há de se observar que a Vila do Abraão, situada na Ilha Grande, no município de 

Angra dos Reis (RJ), passou por profundas alterações em sua dinâmica econômica nos 

últimos quarenta anos. Se até a segunda metade do século passado a pesca da sardinha era a 

principal fonte de renda para os moradores da Vila, hoje a comunidade tem no turismo a base 

de seu sustento.  

A chegada dos visitantes, brasileiros e estrangeiros, provoca um aumento na 

demanda por serviços, ligados sobretudo às atividades de hotelaria/hospedagem, comércio e 

entretenimento. O novo contexto econômico aumenta a demanda por serviços essenciais 

(água, luz elétrica, esgotamento sanitário, etc.) que, reconhecidamente, não são 

disponibilizados de forma satisfatória pela Prefeitura, gerando, assim, novas estratégias de 

mobilização dos moradores diante da necessidade pressionar o Poder Público municipal. 

 Neste sentido, o trabalho que a gora se apresenta tem como objetivo principal 

analisar a importância das políticas públicas para o desenvolvimento dessa região, 

problematizando a garantia dos serviços públicos pleiteados pelos moradores, e a resposta do 

Governo local para a satisfação dessas demandas. Os objetivos específico são: 1. Analisar a 
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história recente da região e suas principais crises econômicas que puseram em risco a 

sobrevivência dos moradores no local;   2. Discutir os principais problemas ocasionados pelo 

crescimento habitacional e turístico na região e as principais demandas do moradores; 3. 

Analisar os mecanismos de pressão utilizados pelos moradores para cobrar frente ao poder 

público a solução para suas demandas e a reposta do Poder público estas demandas.  

           O presente trabalho segue a estrutura de  uma pesquisa que tenta compreender e 

problematizar  o contexto social local, resultando em um modelo de monografia que ―[...] 

parte do princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado 

representativo de muitos outros ou mesmo de todos os casos semelhantes [...]‖ (GIL, 1999, p. 

35).  

              Foi utilizada a análise  bibliográfica  de autores que dialogam com  as áreas da   

Sociologia,  Antropologia  e das  Políticas públicas,  além de uma análise documental nos  

sites oficiais  do Governo Federal , da Prefeitura  e Secretárias (relacionadas ao presente 

tema) de Angra dos Reis, além das fontes de dados do sites do   IBGE, do COMAM 

(Conselho Municipal de Angra dos Reis)  e do CONAM (Confederação Nacional das 

Associações de Moradores).  

Para a melhor compreensão da importância do acompanhamento das políticas 

públicas e da mobilização social para o desenvolvimento de uma região ou comunidade, foi 

utilizada a  técnica de observação simples, onde  o observador permanece alheio à 

comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, fazendo anotações e registros 

fotográficos dos fatos que ali ocorrem.  (GIL, 1999, p.111).  

Para a realização  do trabalho de campo foram realizadas entrevistas  em 

profundidade, com moradores (recém-chegados e mais antigos), entidades da sociedade civil 

organizada e representantes do poder público, que contribuíram para mapear os discursos 

acerca do impacto da inserção da Ilha no circuito turístico internacional relacionada à 

deficiência dos serviços públicos no local.  

As entrevistas foram realizadas no final do ano de 2015 e no decorrer do ano de 2016. As 

entrevistas estão armazenadas em arquivos de áudio e foram realizadas  transcrições parciais, 

a partir da identificação dos trechos mais significativos para a pesquisa.  

Os entrevistados concordaram em colaborar para a elaboração deste trabalho,  no entanto, por 

tratar-se de entrevistas com representantes de entidades públicas, optei por preservar a 

identidade dos mesmo, utilizando nomes fictícios no decorrer do trabalho.  
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No primeiro capítulo busco realizar um breve resgate histórico da Vila, em particular 

dos seus momentos de transição marcados pelo arrefecimento da atividade pesqueira e pelo 

incremento do turismo na região.  

No capítulo segundo procuro tratar da percepção dos moradores acerca do processo 

de mudança pelo qual a comunidade passou, observando de forma mais detida o processo de 

culpabilização dos turistas e dos recém-chegados pela falência dos serviços que deveriam ser 

garantidos pelo poder municipal.  

O capítulo 3 traz os resultados da pesquisa empírica, através de entrevistas realizadas  

com entidades públicas locais responsáveis pela promoção de políticas púbicas no local, que 

afirmam a precariedade dos serviços no local, e a importância dos mecanismos de pressão, 

sobretudo da Associação de moradores e dos GTs, em cobrar a responsabilidade dos Órgãos 

Públicos, além da mobilização política diante do procedimento de manifestação de interesse 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Governo do 

Estado que remete à proposta de PPP- Parceria Público Privada cujo objeto é ―a eventual 

concessão administrativa voltada à implantação de infraestrutura e prestação de serviços de 

apoio à gestão, conservação e visitação pública das Unidades de Conservação da Ilha 

Grande‖. (ver portal pppbrasil.com.br) 
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1. CRESCIMENTO POPULACIONAL E TURÍSTICO NA VILA DO 

ABRAÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS. 

 

O impacto do crescimento habitacional e turístico sobre a realidade local 

acarreta uma gama de atividades que devem ser pensadas junto a tal transformação. 

Toda a forma de desenvolvimento social gera uma série de responsabilidades que devem 

ser pensadas durante seu período de planejamento, pois irá afetar tanto o meio ambiente 

quanto a conjuntura econômica e social como um todo. 

 
O processo de planejamento é continuado na gestão, ao por em prática 

as determinações do plano. No entanto, atualmente, é considerada 

artificial a separação entre planejamento e gestão, e esta gestão é 

concebida como uma etapa interativa cujos dados realimentam as 

fases do planejamento. Isto exige que o controle de ambos seja 

realizado por um mesmo órgão.(ALMEIDA,1999, p.13). 

 

Dessa maneira, a responsabilidade  dos entes públicos é   fundamental  para 

que este crescimento se de maneira legal, de forma a não prejudicar a atividade de vida 

dos moradores de determinada região. Neste sentido, é fundamental que o Poder 

Público assuma responsabilidades de forma a não prejudicar a atividade de vida dos 

moradores de determinada região. 

Os processos de desenvolvimento local, sejam eles baseados no incremento do 

turismo, da atividade industrial ou de qualquer outra forma de transformação das 

atividades econômicas suscitam um acompanhamento do Poder Público local, sobretudo 

no que diz respeito à disponibilização de serviços de tal sorte que a qualidade de vida da 

população já residente não seja impactada negativamente.  

Os dados coletados nesta pesquisa indicam que no caso da Vila do Abraão, 

segundo a percepção de moradores e atores da sociedade civil organizada, os processos 

de crescimento populacional e de incremento da atividade turística não estariam sendo 

acompanhados por investimentos municipais que possam assegurar a garantia da 

disponibilização qualificada de  alguns serviços essenciais, sobretudo daqueles ligados 

ao ordenamento do espaço público.     

Assim, busco me debruçar na presente pesquisa, no caso específico da Vila do 

Abraão no município de Angra dos Reis (Rio de Janeiro), tratando-o como um caso que 

guarda semelhanças com outros processos de intensificação da atividade econômica e 

crescimento populacional no interior  do Estado do Rio de Janeiro, como podemos 
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observar nos estudos realizados na Praia Vermelha - Ilha Grande (CATÃO, COSTA E 

PRADO, 2009),  e na cidade de Paraty (LIMA, 2007). 

Este local foi escolhido devido sua importância e magnitude para economia de 

toda a cidade, tendo passado por um processo de transformação após a crise da 

atividade pesqueira e o fechamento do  presídio Cândido Mendes que mantinham a 

economia da comunidade local. Há de se mencionar também o impacto de eventos 

como a abertura da estrada que interliga as cidades do  Rio de Janeiro e Santos 

(BR101), o estabelecimento de transporte regular com o continente, através da Empresa 

Barcas S/A que facilitou seu processo de turisficação que passou a ser a atividade 

predominante nesta comunidade. 

 

1.1     Alguns aspectos geográficos de Angra dos Reis e do distrito do Abraão 

 

A cidade de Angra dos Reis tem a extensão de aproximadamente 825km². É 

composta por 6 distritos: Angra dos Reis, Abraão, Cunhambebe, Jacuecanga, 

Mambucaba, e Praia de Araçatiba. (Prefeitura de Angra dos Reis, 2010).  

O município tem uma população de 169.511 habitantes e é o décimo quinto mais 

populoso do estado do Rio de Janeiro, com uma estimativa de 188.276 para o ano de 

2015.  (IBGE 2013).
1
De acordo com Costa (2009), a Ilha Grande é a maior ilha do 

Estado, abrangendo uma área de aproximadamente 193km², possuindo um relevo 

bastante irregular e diversos picos, sendo os mais altos o Pico da Pedra d'água com 1031 

metros de altitude, seguido pelo Pico do Papagaio com 982 metros. Possui um clima 

tropical com temperaturas que variem entre os 20ºC e 26ºC, e possui um indicie 

pluviométrico anual bem denso.  

A escolha em estudar o distrito da Vila do Abraão, se deu, além dos argumentos 

já apresentados, pela imagem de paraíso que vem sendo contrastada pelos ―malefícios 

do progresso‖. Como veremos no decorrer da pesquisa, o Abraão ou Vila do Abraão, 

sofreu grandes transformações que modificaram a conjuntura local, passando de uma 

pequena vila de pescadores, reconhecida pela concentração das fábricas de sardinha e 

pela construção do Presídio Candido Mendes
2
 na década de 50 a destino turístico de 

                                                 

1 
 � � http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330010 

 
 

2 



 

16 

 

milhares de visitantes por ano.  Atualmente é um dos destinos turísticos mais 

procurados pelos turistas nacionais e estrangeiros de acordo com dados do Ministério do 

Turismo (ver em www.dadosefatos.turismo.gov.br). 

Nos últimos quinze anos, tem-se observado na Ilha Grande um intenso processo 

de turisficação, e um aumento da população local, estimulados pelo seu exuberante e 

diversificado quadro natural, e pelas oportunidades de trabalho durante o período de alta 

temporada. 

Este ciclo tem despertado inúmeras preocupações devido ao suposto despreparo 

estrutural da Vila em receber um aumento significativo de pessoas. (COSTA,2010). 

Dentre as preocupações que afligem a população local surgem questões como de 

saneamento básico, de especulação imobiliária, segurança pública, de educação, de 

saúde, dentre todas as áreas abrangentes de responsabilidade do poder público. Para 

entendermos melhor como ocorreu esse aumento populacional na Vila do Abraão, 

iremos contextualizar a história da Vila procurando demonstrar como isso vem 

ocorrendo.   

 

1.2 - A trajetória Histórica e o processo de turisficação da Vila do Abraão 

 

Angra dos Reis é um município brasileiro situado no Sul do Estado do Rio de 

Janeiro. Juntamente com Itaguaí, Mangaratiba, Paraty e Rio Claro, compõem a Região 

Turística da Costa Verde localizada no litoral sul fluminense.  

Angra conta com 365 ilhas que compõem seu litoral, formando a Baía da Ilha 

Grande. A Vila do Abraão é um distrito da cidade e juntamente com as demais ilhas 

compõe esta baía. Alguns fatos ocorridos durante o século XX, foram cruciais para o 

cenário de transformação vivido pelo município, como podemos observar no presente 

estudo:    

 

Com a chegada do Verolme Estaleiros Reunidos Brasil, do terminal da 

Baía da Ilha Grande, da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto e o 

desenvolvimento da atividade turística, provocaram transformações 

significativas nessa região, que até as primeiras décadas do século XX 

, vivia essencialmente da pesca, da plantação de banana e da 

                                                                                                                                               
 ��http://www.aperj.rj.gov.br/g_inst_penal_cand_mendes.htm  
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agricultura de subsistência.  (MARAFON, RIBEIRO, CORRÊA, 

VASCONCELOS 2011). 

 

A Vila do Abraão é a comunidade mais povoada da Ilha Grande sendo a porta de 

entrada para os turistas que visitam a região, além de ser a região de maior atividade 

econômica da ilha. Sua enseada conta com quinze praias e cinco ilhotas. Em linhas 

gerais, admite-se que são recursos naturais a maior motivação de atração dos turistas.      

Os serviços públicos existentes na Vila resumem-se a um posto de saúde, uma 

escola que abrange até o ensino médio, um Destacamento de Policiamento Ostensivo 

(DPO)  e uma subprefeitura. Há um pequeno comércio composto  basicamente por 

mini- mercados, padarias, farmácias, restaurantes, dentre algumas outras lojas de artigos 

em geral. No entanto, o que mais se concentra na Ilha é a  vasta quantidade de meios de 

hospedagens compostos por  pousadas, hostels, Campings, e "suítes" como são 

chamadas os quartos alugados pelos moradores, além das agencias de turismo que 

realizam os passeios dentre outras atividades. 

O processo de turisficação do local vem ocorrendo desde a década de 90, após a 

implosão do antigo Presídio Candido Mendes que funcionava no local. Segundo estudos 

(CATÃO, COSTA e PRADO, 2009 apud SEPÚLVEDA 2008), o presídio passou por 

inúmeras fases após os anos 70, com o aumento da violência urbana e a reclusão na Ilha 

Grande de elementos tidos perigosos, ligados ao crime organizado, houve também o 

aumento do risco para as populações locais, que temiam as fugas dos presos. Estima-se 

que este fato, também afastava os turistas da região.  

A implosão do presídio, somada a abertura da Rodovia que  interliga Rio a 

Santos, e  com a abertura da empresa de Barcas que facilitou o transporte para a Ilha, 

juntamente com incentivos do Governo, esse processo começa a se intensificar na 

região, sendo atualmente uma das atividades que mais gera receita para o município, 

juntamente com as indústrias. (MARAFON, RIBEIRO, CORRÊA, VASCONCELOS 

2011).  

Para entendermos melhor como se deu este processo, e o momento exato de cada 

acontecimento, faremos uma breve passagem pela história da Região.  

Durante o século XVI o seu quadro natural (composto por vegetação densamente 

fechada e condições climáticas bastante adversas às europeias), aliado aos residentes 

locais (os índios Tamoios) apresentou-se como forte obstáculo à ocupação da Ilha, bem 

como do restante da região, conhecida atualmente como Costa Verde.  
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Esse cenário somente foi alterado no final do século XVIII, quando a Ilha foi 

inserida no ciclo econômico da cana de açúcar e do café surgindo, assim, suas primeiras 

territorialidades materiais como: lavouras, engenhos entre outras construções. 

(SANTIAGO,2009).  Consta que no século XIX, D. Pedro II visitou a Vila do Abraão 

tendo ficado encantado com a natureza e tranquilidade do local
3
, resolvendo então, 

adquirir a Fazenda do Holandês (hoje, Vila do Abraão e Dois Rios). Nesta fazenda foi 

construído o Lazareto, que serviu de centro de triagem e quarentena para os passageiros 

enfermos que chegavam ao Brasil (mais especificamente nos casos de cólera) chegando 

a atender mais de quatro mil embarcações durante seus 28 anos de funcionamento. 

Mais tarde, em 1903, este Lazareto foi refuncionado como presídio político. Este 

fixo exerceu sobre a Ilha uma nova centralidade, pelo fato de convergir para a Vila do 

Abraão diversas atividades transformadoras do espaço local. No decorrer da trajetória 

histórica da Ilha Grande, os diversos ciclos econômicos que compunham essa região, 

destacam-se o extrativismo de madeira, plantações de cana e café, criação de gado, 

surgindo posteriormente outras atividades como a pesca remunerada. 

Dentre essas atividades, a pesca de sardinha era a principal fonte de renda dos 

ainda poucos nativos que habitavam a Ilha Grande.  Em 1930, a Ilha contava com 20 

fábricas de sardinha, sendo uma delas situada a Vila do Abraão, onde atualmente 

funciona uma das pousadas mais tradicionais da Vila, localizada em frente ao Cais de 

entrada no Abraão, como podemos observar nas imagens abaixo: 

 

 

   (Antiga fábrica de sardinha da Vila do Abraão )                             

                                                 

3 http://www.ilhagrande.org/pagina/historia-do-abraao-ilha-grande 
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( Foto atual do Local)
4
 

 

Em 1962, este cenário é novamente alterado devido à demolição do antigo 

lazareto no governo Carlos Lacerda, ficando a Ilha voltada às territorializações da 

Colônia prisional Cândido Mendes até 1994, ano de sua desativação. (SANTIAGO, 

2010). ver imagem abaixo: 

 

 

(Presídio Ilha Grande - Colônia Dois Rios
5
) 

                                                 

4 
 �  As Imagens  divulgadas acima , são públicas retiradas do Google em 29/03/2016 às 23:45min.  

 

 

5 
 �  A  imagens  divulgada acima , é pública retiradas do Google em 30/03/2016 às 20:25min.  
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As atividades predominantes realizadas pelos moradores do Abrão neste período 

foram o trabalho na construção da Rodovia Rio-Santos - BR101,  o  trabalho na pesca 

embarcada à partir dos anos 60, trabalho de pesca para as fábricas de sardinha que 

funcionaram com força na Ilha Grande entre os anos 1930 e 1970, conjuntamente com o 

presídio, sendo o Abraão também uma vila dormitório para os policiais que trabalhavam 

no mesmo. 

 Em 1970 começam a surgir as primeiras políticas públicas em proteção ao meio 

ambiente na região, e em 1981 é criada a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, 

localizada na parte sudoeste da Ilha Grande, que posteriormente passou a ser 

administrada pela FEMA
6
, com o objetivo de proteger o ecossistema e a biodiversidade 

de espécies e sítios arqueológicos que compõem a Ilha (TENÓRIO, 2006).  

O turismo vem surgindo na região  ainda neste período de  forma tímida.  Na 

década de 70, ocorre  a abertura BR 101 - Rio Santos, segundo Santiago (2010), o que 

propicia a ligação da Costa Verde com as Metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo.  

Outro fato importante durante este período, é a escassez do pescado que passa a 

entrar e declínio  a partir dos anos 1970. Relacionado a diferentes processos 

concomitantes, tais como a pressão de grupos externos de pesca industrial de grande 

porte, a redução dos estoques pesqueiros, o fechamento das fábricas de sardinha locais e 

a  implosão do presídio 1994, os habitantes  locais necessitam se readequar a uma nova 

conjuntura social e econômica para que pudessem continuar a viver no local:  o turismo 

passa então a se inserir como atividade econômica na região. (CATÃO, COSTA E 

PRADO, 2009).    

Com o processo de turisficação, a comunidade local teve de se inserir na nova 

conjuntura social para atender as demandas de mão de obra.  À partir de então, a Vila  

passa por um forte processo de urbanização, associado ao aumento da especulação 

imobiliária e da rede hoteleira, que demandaram uma nova infraestrutura. 

Por apresentar melhores condições estruturais, fica sendo a Vila do Abraão o 

cartão de visita para Ilha Grande. As antigas residências que abrigavam os funcionários 

do extinto presídio, e o local onde funcionava a fábrica de sardinhas tornaram-se 

pousadas e outras formas de hospedagens para receber o crescente número de turistas e 

                                                 

6 
 �  FEMA  (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente) 
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visitantes. O Turismo passa então a ser a principal fonte de renda dos moradores da Ilha 

Grande.  

  Um processo semelhante ao do Abraão ocorreu na cidade de Paraty - RJ, que 

através de estudos realizados nos traz a seguinte ideia:  ―A população reconhece, 

também, a contribuição do turismo para a geração de empregos e de renda na cidade. O 

estudo revelou o turismo enquanto fator fundamental para avanços em termos de 

desenvolvimento local e inclusão social‖. (LIMA, 2007, p.6) 

Com esse processo de turisficação a Ilha começa a receber cada vez mais a 

entrada de visitantes, e de pessoas que vão em sua maioria em busca de trabalho e 

acabam lá se fixando. Daí podermos identificar os primeiros conflitos territoriais, dentro 

da dinâmica do turismo e do aumento habitacional.  (SANTIAGO, 2010). 

O último Censo realizado em 2010 no município de Angra dos Reis, mostra o 

indicie demográfico da Vila do Abraão estimado em 1.971 habitantes. No entanto, 

durante entrevistas realizadas recentemente no local com representantes locais, tais 

como o presidente da associação de moradores AMA, da Junta Comercial local e do 

Jornal
7
 local, há a indicação de que esses indicies já estariam ultrapassados. Segundo 

eles esses números variam entre 3.500 e 4.500 habitantes fixos no local.  

Esse crescimento demográfico e turístico tem despertado inúmeras preocupações 

nos moradores, que necessitam de acompanhamento dos órgãos públicos e das 

prestações de serviços em geral, para que esse crescimento se dê de maneira consciente, 

não gerando danos a região.  

Muitos desses novos habitantes são oriundos de outras regiões, sobretudo do 

nordeste do Brasil. Pessoas que procuram o local em busca de trabalho e de melhores 

condições de vida e por fim, trazem os demais membros da família. Devido à falta de 

fiscalização local, esses imigrantes se sublocam muitas vezes em áreas restritas e 

realizam construções sem tomarem os devidos cuidados de saneamento básico, gerando 

a indignação de alguns moradores mais antigos, como constam em entrevistas realizadas 

durante o trabalho de campo, que veremos no capítulo seguinte.  

Dessa forma, a comunidade local deve ser preparada para crescer junto com os 

novos empreendimentos e, durante a pesquisa ficou patente que ignorar este fato é 

                                                 

7 

 �   Jornal O ECO  http://oecoilhagrande.com.br/ 
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percebido como algo incoerente e prejudicial para todos. Com isso, o presente estudo 

pretende identificar os mecanismos de pressão utilizados pelos moradores da Vila do 

Abraão em busca de soluções para os problemas enfrentados.  

Como podemos observar até o momento, o aumento populacional somado ao 

crescimento do turismo, que por sua vez, também acrescenta no aumento dos números 

referentes à população flutuante do local, suscitaria o acompanhamento por parte do 

poder público no exercício de suas obrigações. A princípio, a percepção dos 

entrevistados é que a inação da prefeitura diante deste cenário de mudança possa 

agravar problemas já existentes e fazer surgir outros tantos. 

Os problemas e os desafios impelidos pelos processos de crescimento do turismo 

e do crescimento populacional, o discurso de culpabilização dos recém-chegados e a 

busca da população por soluções são os temas que compõem o segundo capítulo.  
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 2. AUMENTO POPULACIONAL E INTENSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 

TURÍSTICA NO ABRAÃO: UMA ETNOGRAFIA DA RELAÇÃO ENTRE OS 

NATIVOS E “OS OUTROS” EM UMA COMUNIDADE EM MUDANÇA 

 

Segundo argumenta o sociólogo L.A. Costa Pinto, toda transformação social traz 

consigo uma série de problemas que ganham maior visibilidade com o passar do tempo. 

É muito comum ouvirmos falar de problemas sociais, afinal, toda sociedade apresenta 

suas peculiaridades e também suas deficiências. Seja em uma conversa informal ou em 

uma reportagem, os problemas sociais são facilmente identificados diariamente.  

Com o processo de modernização, as sociedades tiveram de se adaptar às novas 

estruturas sociais que vinham sendo formadas. Dessa forma, o que precisamos ter em 

mente para entender e posteriormente buscar as soluções para os tais conflitos gerados à 

partir dessas transformações, são quais fatores levaram a tal mudança.  

Como podemos observar nos estudos realizados por Costa Pinto em seu livro 

Sociologia e Desenvolvimento: "os sociólogos estão hoje compreendendo, com clareza, 

o que já há muito afirmavam os menos ortodoxos: os problemas sociais devem ser 

entendidos dentro de seu contexto estrutural ou jamais serão entendidos." (COSTA 

PINTO, 1970, p. 139).  

 Seguindo essa linha de pensamento, iniciaremos uma análise sobre quais os 

principais problemas estruturais que aparecem nos argumentos dos moradores da Vila 

do Abraão, quando questionados sobre a mudança que vivenciam a partir da 

intensificação da atividade turística e o crescimento populacional. 

Todas as sociedades vieram sofrendo transformações sociais ao longo dos anos, 

devido ao desenvolvimento social e econômico. Esse suposto desenvolvimento, traz 

consigo uma gama de relações entrelaçadas de atores da sociedade civil e entidades 

públicas a serviço do Estado.  

 No caso do Abraão, também houve mudanças em sua estrutura social e 

econômica. Com a derrocada do presídio e a crise na pesca, já vistos no capítulo 

anterior, a Vila deixa de ser uma pequena aldeia de pescadores e pequenos agricultores, 

cuja estrutura econômica era resumidamente voltada para essas atividades, passando 

então, a produzir novas dinâmicas econômicas.  

Com o processo de turisficação, a comunidade local teve de se inserir  em uma 

nova conjuntura que envolvia, entre outros, novas demandas por mão de obra.  À partir 
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de então, a Vila passa por um processo de urbanização, associado ao aumento da 

especulação imobiliária e da rede hoteleira, que demandam uma nova infraestrutura para 

a Vila. 

Esse processo teria trazido consigo um crescimento demográfico que vem 

despertando muitas preocupações, desde questões ambientais - devido à fragilidade dos 

ecossistemas da Ilha - às questões de segurança pública, de saneamento básico, 

crescimento imobiliário desordenado, favelização, crescente tráfico de drogas local, 

imigração ilegal, dentre outros.  

Dentre essas dinâmicas, uma torna-se mais evidente dentro do cenário de 

urbanização da Vila: o aumento habitacional e turístico. É à partir deste novo cenário, 

que iremos abordar as temáticas de conflitos geradas entre os moradores mais antigos 

(―nativos‖) e os recém-chegados (―os outros‖), sobretudo no que diz respeito a novas 

demandas impostas ao poder público.   

Para a realização desta etapa da pesquisa, foram realizadas diversas entrevistas 

envolvendo moradores, representantes da sociedade civil organizada, operadores de 

serviços básicos como segurança, saúde e educação, além de atores considerados como 

estratégicos, pelo reconhecido exercício de liderança na comunidade.  

No livro Estabelecidos e Outsiders, Elias e Scotson desenvolvem uma pesquisa 

no vilarejo industrial de Winston Parva, na Inglaterra, e procuram observar as dinâmicas 

interpessoais entre os moradores mais antigos e os recém-chegados. 

Na obra, os autores identificam que apesar da ausência de fatores de distinção 

típicos em processos de estratificação social e produção de desigualdades (renda, 

ocupação, ―raça‖, escolaridade, etc.) os moradores da região apresentavam um rígido 

sistema de distinção, onde os moradores mais antigos afirmavam as virtudes de seu 

estilo de vida, culpando os recém-chegados pelos males da comunidade.  

          Seguindo estas concepções, iremos abordar na sequência os discursos relatados 

durante o trabalho de campo durante esta pesquisa, trazendo para a discussão atores da 

sociedade civil, dentre estes moradores nativos da ilha, representantes da sociedade civil 

organizada e entidades públicas a serviço do Estado.   
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2.1 A visão dos moradores nativos da Ilha 

Durante este processo de trabalho de campo, observamos os discursos de 

alguns moradores nativos da região, considerados caiçaras, que sempre viveram na 

ilha, ou que se afastaram temporariamente e retornaram suas vidas no local.  

Esses moradores, sobretudo os que não dependem economicamente do turismo, 

se queixam da maneira como vem sendo imposta essa nova atividade econômica na ilha 

e se sentem prejudicados com esse aumento habitacional e turístico na região.  

Esses moradores, são nativos da região desde antes da derrocada do presídio, e 

nos relatam como era a prestação dos serviços essenciais.  

Dentre os aspectos em comum entre os entrevistados, destacamos o fato de que 

apesar de viverem em um lugar tido como pouco atraente – em função da presença do 

presídio -, a população - pequena e formada por operadores da área de segurança que 

terminavam diminuindo ―o medo dos encarcerados‖, - se lembra de um passado onde 

era mais seguro de se viver.  

Quanto aos serviços públicos, segundo os relatos, sempre teriam sido precários 

na região, e o contato com os governos locais sempre teria se dado de maneira restrita. 

No entanto, com o crescimento habitacional e turístico na região esses problemas 

vieram a se acentuar consideravelmente. Vejamos alguns destes discursos de moradores 

nativos mais antigos:  

 

 
- A minha visão aqui é que o turista não trouxe nada de bom. Eles 

trouxeram muito lixo, assim como vocês podem ver aí. Isso aqui não 

era assim não. Agora no carnaval mataram um turista na cachoeira. O 

presídio aqui era uma segurança máxima, nós nos sentíamos muito 

protegidos, os presos quando fugiam não faziam mal a ninguém. Tinha 

policiamento, era polícia toda hora, todos que viam para a ilha eram 

revistados e hoje em dia, todos entram à vontade só essa guarda não 

dá conta não. Eles entram com tudo que tem direito aqui na ilha não 

tem segurança nenhuma. Aqui o serviço de policiamento é 2 por 4 em 

revezamento. Todos nós sentimos falta de mais segurança na ilha, 

mais vigilância, rondas policias durante a noite. Os meninos que 

vendem artesanatos aqui são os que mais arrumam problemas e 

ninguém os revistam.  

  

- Quem traz mais problemas são esses rippies que vem para cá, eles 

usam e trazem muita droga. Nossa prefeita, se ela veio aqui umas três 

ou quatro vezes no máximo foi muito. É muito descaso, eles nem 

sabem a real situação que vivemos aqui, é só vocês verem o lixo 

acumulado aí atrás de vocês, tudo exposto. 

  

- Se um meliante é pego e precisa ser levado para o cento de Angra 
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num barco normal junto com todos outros passageiros. O policial só 

serve para ficar sentado lá dentro do posto de polícia. Não faz uma 

ronda e só atende quando alguém vem chamar. Se tivesse mais 

policiamento seria melhor para dar umas corridas nesses morros aí 

pois o que não falta é boca de fumo. O presídio foi embora e a 

primeira coisa que eles fizeram foi colocar boca de fumo aqui na ilha.  

Aqui agora cada semana chega um baiano diferente e na semana 

seguinte chega toda a família e ficam em um puxadinho no morro. La 

em cima 90% do pessoal é tudo de fora por isso, vem aumentando as 

casas no morro aqui.  

 

- Os moradores mais antigos estão indo embora daqui, mas eu não vou 

embora daqui nunca, só saio daqui morto.  (Ernesto 69 anos, morador 

nativo da Vila do Abraão).  

 

Analisemos também o discurso de uma outra moradora nativa antiga: 

 - Eu me lembro bem de como era na época do presídio, quando ele 

terminou eu tinha 13 anos, estava inclusive com minha prima, nos 

vimos tudo. Antes tudo era mais controlado para nós moradores, para 

muitas pessoas de fora, eles acham que vivíamos naquele pânico, de 

têm preso, presídio...  

 

 - A gente tinha um certo temor sim, principalmente quando diziam 

que teve fuga [e que eles estavam] na mata, só que assim, pelo menos 

no Abraão, a gente nunca teve nenhum tipo de violência causada por 

isso não, pelo contrário as ruas eram mais seguras, quando tinha preso 

no mato, só tínhamos o cuidado de não ficar muito tempo na rua, até 

certas horas da noite.  Eram 19h, 20h todo mundo já estava em suas 

casas.  

 

- A questão de segurança, com certeza aqui era melhor. Eram poucas 

pessoas morando, a maior parte eram familiares de guardas ou de 

policiais, inclusive essa parte aqui conhecida como Vila que pertence 

ao Estado, só moravam policiais, todo mundo conhecia todo mundo, 

eram todos nativos daqui, pouco eram os que vinham de fora morar 

aqui. 

 

 - Em relação ao turismo, quase não existia praticamente, só existiam 

dois hotéis que eu me lembre. Aí depois que o presídio acabou, o 

turismo até aumentou um pouquinho, mas não era nada muito 

absurdo, mas a gente sabia que depois dessa mudança, dessa 

desativação do presídio, com certeza isso iria mudar, porque o que nos 

dava segurança era isso, era que todo mundo tinha medo de vir para 

cá.  

 

- Os poucos turistas que vinham para cá, vinham meio que 

apavorados, vou para um lugar que tem um presídio, era meio 

estranho. A questão de segurança, de preservação, de melhorias para a 

comunidade, com certeza era melhor. (Maria, 37 anos) 

 

À partir dos discursos destes moradores, podemos notar claramente sua 

indignação com o processo de turisficação pelo qual a Ilha passou. Tanto na fala de 



 

27 

 

Ernesto, quanto na fala de Maria, os moradores se queixam dos ―outros‖ que chegaram 

depois e relembram o tempo anterior a turisficação, celebrando a época em que o 

presídio ainda está ativo, fazendo observações de como que a ilha era, notadamente, 

mais segura.  

Em um outro trecho da fala de Maria, a moradora concorda que houve melhorias 

no local com o processo de turisficação, no entanto podemos notar um certo medo e 

receio causado por estes novos moradores e turistas que transitam na ilha atualmente, e 

um aumento da sensação de insegurança, e na precarização dos serviços públicos, 

vejamos:  

 

 - Quando eu era criança, o posto de saúde aqui só tinha um médico, 

que vinha uma vez na semana, claro que muitas coisas melhoraram, 

mas outras eu acho que piorou muito, porque hoje a gente já não 

conhece praticamente quem mora aqui, a gente vive sempre com 

aquele medo, aquele receio, o que eu fazia quando era criança, hoje 

meu filho não pode fazer.  

 

- Eu andava livremente e brincava com as outras crianças na rua, sem 

aquela preocupação, hoje eu tenho que delimitar o espaço de 

circulação do meu filho, é uma preocupação que eu tenho, claro que 

não são todos. É muita gente estranha morando nesse lugar, e a gente 

não sabe de onde veio, o que fez, por que fez, por que é que está 

aqui... (Maria, 37 anos) 

 

Neste trecho da fala da moradora, podemos observar como ela acarreta grande 

parte dos problemas encontrados atualmente no local, como sendo culpa dos recém-

chegados, sejam eles os turistas ou os novos moradores.  

Elias e Scotson (1990), em seu estudo sobre as zonas residenciais operárias de 

Winston Parva,  observam que a condição de forasteiro era o principal fator de distinção 

entre os moradores do distrito de sua pesquisa.  

 Não havia diferenças de nacionalidade, ascendência étnica, ''cor" ou "raça" entre 

os residentes das duas áreas, e eles tampouco diferiam quanto a seu tipo de ocupação, 

sua renda e seu nível educacional — em suma, quanto a sua classe social. As duas eram 

áreas de trabalhadores. A única diferença entre elas era a que já foi mencionada: um 

grupo compunha-se de antigos residentes, instalados na região havia duas ou três 

gerações, e o outro era formado por recém-chegados. (ELIAS E SCOTSON,1990: 

pg21) 
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O impacto dessa "mudança" na percepção dos moradores parece ter aberto um 

novo cenário de conflitos e novas demandas sociais ou ao menos parece ter gerado a 

intensificação e radicalização dessas demandas.  

Não existe nada de diferente nesses novos personagens. Apenas seriam pessoas 

que vão em busca de lazer, de trabalho ou de melhores condições de vida. No entanto, 

por não haver um acompanhamento dos serviços públicos, a Ilha passou a apresentar 

problemas, sobretudo relacionados ao ordenamento público e a operação ineficiente de 

serviços básicos, que vem se  acentuando a medida que este fluxo populacional 

aumenta.  

Dessa forma, podemos entender que os problemas sociais são gerados através de 

situações normais, que fazem parte do seu processo de desenvolvimento. O discurso 

relatado durante as entrevistas com os moradores nativos, de que o modo de vida na 

comunidade era melhor antigamente, é comum nesse tipo de caso. Temos a impressão 

de que antes tudo funcionava de maneira mais controlada, mais segura e que com o 

processo de transformação esse suposto ―controle‖ se perdeu.  

Na medida em que se modifica a estrutura tradicional de uma sociedade, é 

comum  que os mecanismos anteriormente utilizados para manter a engrenagem 

funcionando corretamente, também devam se modificar, de maneira a acompanharem o 

desenvolvimento do novo modelo que vem se estabelecendo. Quando isso não ocorre 

corretamente, a tendência comum é esse sentimento, de que a melhor época tenderá ser 

a anterior, uma vez que os conflitos gerados no presente começam a se intensificarem, 

ocasionando assim, uma indignação quanto à incapacidade da solução dos problemas.  

Vejamos uma passagem de Costa Pinto, que reflete a cerca desses processos de 

transformações sociais, e do receio em se afastar dos modelos tidos como perfeitos. 

Segundo Pinto: 

Se assim é, somente à sua custa de flagrante violação do 

espírito científico poderíamos estabelecer que é fenômeno patológico, 

sintoma de desorganização da sociedade, tudo aquilo que significar 

alteração do padrão de comportamento dominante em determinada 

época, pois dessa forma estaríamos arbitrariamente decretando que as 

normas e sanções vigorantes em certa sociedade, em determinada 

época, são modelos perfeitos e válidos indefinidamente, e imperfeito 

tudo o que alterar aquele paradigma ou dele se afastar.   (PINTO, 

1970: pg135) 

 

 

Dessa maneira podemos entender  que uma mudança na estrutura de uma 

sociedade deve trazer consigo uma gama de modificações que devem acompanhar este 
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processo. A ideia de pensarmos que o modelo anterior era e sempre será o melhor 

modelo a seguir, é uma utopia. Não devemos nos esquecer que o modelo anterior, 

também trazia consigo suas limitações e precariedades, como qualquer modelo de 

organização social. (COSTA PINTO, 1970) 

 Devemos então, buscar compreender os processos de transformações sociais e a 

partir destes, buscar ferramentas para a solução dos conflitos. À seguir veremos relatos 

de entidades públicas e representantes da sociedade civil atuantes na região da Vila do 

Abraão. 

 

2.2 -  Percepção dos problemas analisados por entidades públicas atuantes na Vila 

do Abraão e representantes da sociedade civil ou “a visão dos outros” 

 

Outra etapa de entrevistas realizadas no decorrer deste trabalho, foi conduzida 

com atores responsáveis pelos principais serviços públicos prestados na Vila do Abraão, 

sendo estes membros da área de Saúde e da Educação, e também com o representante 

dos meios de hospedagens da ilha 

Com o aumento no número de habitantes e visitantes no local, é normal 

pensarmos que a ilha necessite de acompanhamentos rigorosos dos serviços prestados à 

população.  O turismo caiçara, como em qualquer lugar, tem sua temporada de alta e de 

baixa. É comum que no verão a ilha receba mais visitantes que no inverno, e isso 

acarreta na necessidade de um acompanhamento mais qualificado dos serviços 

prestados em todas as áreas.  

Durante as entrevistas com membros relacionados ao setor de emergência o 

posto de saúde da Vila, nos foi relatado  como é o funcionamento no sistema de saúde 

local, que regula-se em um regime de escala de plantão contendo dois médicos atuando 

em revezamento, para atender a demanda local, no período considerado de baixa 

temporada.  

Frise-se que não há segurança a serviço do posto de saúde há meses, e o estoque 

de medicamentos não dá conta de atender a toda a população na alta temporada, 

prejudicando assim, principalmente os moradores. 

Na temporada de alta – onde essa população quase que triplica - é necessário que 

haja um aumento no quadro de funcionários para que os serviços possam continuar 

sendo realizados de maneira a não prejudicar os moradores dessa região. No entanto, o 
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que podemos analisar através destes depoimentos, é de que este aumento solicitado, não 

é obtido.  

Outra observação é a falta de um transporte próprio: o SAMU. Quando há a 

necessidade de transportar algum paciente, quem realiza o serviço é Corpo de 

Bombeiros ou a Defesa Civil. A unidade também não possui uma UTI, quando o 

paciente necessita de maiores cuidados, deve ser levado ao Hospital Geral da cidade, 

localizado em um bairro afastado cerca de 7km do centro da cidade de Angra dos Reis. 

Observemos o trecho de uma entrevista com uma profissional de saúde: 

 

- O público tem aumentado em função do aumento da população face 

a chegada de pessoas de fora, principalmente com as pessoas que 

desembarcam dos cruzeiros, que procuram o atendimento na unidade, 

para não terem que pagar em dólar nos navios.  

 

- Nos últimos 4 anos, houve um aumento populacional bem 

significativo, em sua maioria de baianos, outras regiões do Nordeste e 

de Argentinos. Para a mão de obra local é excelente, porém os 

serviços na área da saúde não vêm acompanhando tal crescimento. O 

posto não possui embarcação própria SAMU. Utiliza a da defesa civil 

ou dos bombeiros.   

 

- O crescimento populacional ou turístico compromete a qualidade do 

serviço, uma vez que esse aumento prejudica o atendimento e 

compromete o estoque de medicamentos.   (Roberta, 35 anos – serviço 

de pronto atendimento de Saúde da unidade da Vila do Abarão) 

 

À partir deste relato é possível notarmos que os serviços públicos que tangem à 

área da saúde não vêm acompanhando tal crescimento local, e que as queixas relatadas 

pelos moradores tendem a se avolumar. Se analisarmos o depoimento da moradora 

nativa Maria, com a da agente de saúde, temos uma dimensão de que esses serviços não 

vêm crescendo na mesma proporção populacional. Na fala de Maria, a mesma relata que 

a Vila operava com um médico, que ia uma vez por semana na ilha, atualmente a 

unidade de saúde opera com o regime de dois médicos por plantão. 

De fato, houve um aumento no número de funcionários, mas se considerarmos o 

fato de que anteriormente a Vila era composta apenas por poucos moradores e 

funcionários a serviço do presídio, e atualmente esse fluxo habitacional ultrapassa os 5 

mil habitantes e de que na alta temporada chega a superar os 10 mil em nível 

populacional, conforme relatos dos entrevistados, temos a clareza de que os serviços de 

saúde não vieram acompanhando o crescimento da região na mesma proporção.  
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Entraremos agora no âmbito de ensino, que segundo as entrevistadas também 

notaram claramente um aumento no número de matriculas na região, frisando os últimos 

4 anos. Há também queixas de falta de funcionários para atender a escola, e uma 

observação relevante é referente ao fluxo migratório local, que resultaria na evasão 

escolar.  

De acordo com as entidades entrevistadas, esse fluxo migratório gerado pelo 

turismo, acaba prejudicando o rendimento escolar dos alunos, que transitam entre suas 

cidades de origem e a Vila do Abraão durante todo o ano acompanhando seus pais nas 

visitas aos familiares, gerando assim, um ―vai e vem de alunos‖.  

 Para fundamentarmos a discussão vermos na sequência uma das entrevistas 

realizadas com uma representante da Educação: 

 

 - A escola existe há 70 anos, eu trabalho aqui há 7 anos. A escola tem 

um quadro com cerca de 40 funcionários no total, mesmo assim o 

quadro ainda não está completo.  Aqui nós atendemos alunos do 

ensino pré ao fundamental e temos uma turma do EJA.  Do outro lado 

temos o ensino médio, mas daí faz parte do Estado, o prédio é 

compartilhado. Temos um total de 451 alunos só no âmbito municipal.  

 

 - A maioria dos alunos vem de outras regiões, a predominante é da 

Bahia, temos poucos nativos estudando aqui. Os pais de alunos 

apresentam pouca participação escolar. Desde o término do presídio o 

número de matrículas vêm crescendo consideravelmente na escola.  

 

- O turismo de uma forma acaba prejudicando o rendimento dos 

alunos, pois alguns alunos devem sair para trabalhar, principalmente 

as turmas do ensino médio e do EJA, e outros para ajudarem a família 

nas temporadas altas.  

 

- A escola tem conseguido disponibilizar um ensino de qualidade 

ainda em contextos de aumento do corpo discente, inclusive ficou 

entre uma das melhores escolas, segundo o IDEB. 

 

 - Possuímos alguns programas de Governo como o Mais Educação, 

Mais Cultura, o Livro didático e o Bolsa Família. O nosso 

relacionamento com a prefeitura local no começo era muito difícil, 

praticamente não existia, agora temos tentado conversar mais. Este 

ano tem dado mais certo, ano passado foi mais difícil. Apesar de 

estarmos em greve neste momento, por conta do atraso de salários.  

 

 - A escola apresenta evasão de alunos, principalmente na baixa 

temporada (inverno) pelo fato de os pais virem de outras regiões, sua 

maioria do Nordeste, neste período eles vão visitar as famílias em suas 

respectivas cidades e levam as crianças. Na alta temporada eles 

retornam devido ao trabalho com o turismo. O ano inteiro é assim, 

esse vai e vem. Costumamos chamar de ―Escola flutuante‖. (Lucia, 40 

anos.) 
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Observando a entrevista da profissional de educação, podemos notar que 

também existem falhas no abastecimento de serviços públicos relacionados à educação. 

O impacto do turismo acarreta sobretudo na evasão escolar, sendo o principal problema 

relatado durante a entrevista. A região predominante vinda de fora em busca de trabalho 

segue sendo a do Nordeste.  

As representantes das entidades públicas entrevistadas não repudiam o turismo, e 

tem a noção de sua importância para a sobrevivência desta comunidade. Também levam 

em consideração a necessidade de mão de obra local. Sugerem, no entanto, que esta se 

dê de maneira regulada. Suas queixas são voltadas para má prestação dos serviços 

públicos e do pouco relacionamento com as esferas municipais e estaduais.  

Á seguir veremos um trecho da entrevista com o Representante dos meios de 

hospedagem da Vila do Abraão, que diferentemente dos moradores nativos. Este vindo 

de uma outra região para trabalhar com o turismo na ilha, nos traz o ponto de vista que 

chamamos ―do outro‖, Vejamos: 

 

- Sou nascido no Rio de Janeiro e morador aqui da Vila do Abraão 

desde 2005, e frequento a ilha grande desde os meus 15 anos de idade 

como turista, atualmente estou com 45 anos (...)    

- Nós construímos a pousada em 2005 e começamos a operar aqui em 

2006. E de lá para cá, eu me envolvi em diversas atividades da 

sociedade civil organizada, participei por algum tempo do comitê de 

defesa da Ilha Grande, o CODIG
8
, e venho atuando na direção dos 

meios de hospedagem aqui da Ilha Grande o desde 2007, no qual sou 

o atual presidente.  

 

- Em relação ao aumento turístico na região (…) o que eu percebo é 

que a Ilha Grande ainda é um destino turístico em crescimento, 

principalmente em números de turistas estrangeiros, que a cada ano 

que passa cresce mais. As últimas informações que obtivemos, é que a 

ilha grande é o terceiro local que mais recebe turistas estrangeiros do 

Rio de Janeiro, sendo o primeiro a própria Capital do RJ, segundo 

Búzios e terceiro a Ilha Grande.  

 

- Nós percebemos o crescimento do turismo, e vemos que ele vem 

crescendo de forma desordenada. Quem tem o poder de fiscalizar, de 

policiar é o poder público, e infelizmente ele é muito omisso quanto 

isso aqui na Ilha Grande.  Talvez pelo fato de a Ilha se encontrar 

distante da sede do município de Angra dos Reis, esse distanciamento 

                                                 

8 
 �  CODIG - Comitê de defesa da ilha grande, ver em: 

http://www.ilhagrande.org/pagina/representacao-codig 
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logístico da cidade e da falta de comunicação entres as ilhas e praias 

vizinhas, dificulta uma articulação melhor com o município.  
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- Atualmente nós conseguimos criar um GT
9
 na câmara da cidade, 

através de um decreto municipal, conseguimos fazer com que a 

prefeita ainda em início de campanha criasse um esse espaço, que é o 

GT da ilha grande, onde grande parte das representações se façam 

presentes, para que possamos discutir os assuntos pertinentes a ilha 

com o governo municipal e chamando todos os atores incluindo o 

governo Estadual.  

 

- Retomando o aumento turismo da região, nota-se que a ilha vem 

crescendo de forma desordenada devido à falta de fiscalização, que 

acarreta nas construções  

irregulares, nos estabelecimentos sem a devida regularização de 

funcionamento, entre outros.  

 

- A nossa crítica maior quanto a isso, é justamente essa, se hoje a mão 

de obra local não atende à demanda, e você começar a ocupar áreas 

preservadas e colocar novos equipamentos, terão que trazer mais 

trabalhadores para a ilha que logicamente virão a se estabelecer nos 

núcleos populacionais já existentes e já abarrotados.  (João, 45 anos) 

 

Com a entrevista de João, um morador vindo de outra região para atuar com o 

turismo na região, e envolvido em diversas ―causas‖ da comunidade, podemos entender 

primeiramente um dos motivos que levam esses novos moradores para o local. Outro 

ponto de vista é a da necessidade da Ilha em receber mão-de-obra de outras regiões para 

dar conta de atender as demandas do crescente turismo. O entrevistado deixa bem claro 

que é evidente este crescimento na região, e que o mesmo vem ocorrendo de maneira 

desordenada. A falta de fiscalização em diversas áreas, e de regulamentação dos meios 

de hospedagem, além da omissão das autoridades responsáveis, são as principais 

queixas do representante local.   

É possível que os problemas retratados nas entrevistas acima, sejam encontrados 

em outras comunidades tradicionais similares, que sofreram algum impacto de mudança 

relativo à sua estrutura anterior. Dessa forma para a problematização do caso 

apresentado, precisamos entender quais os danos estruturais vêm sendo causados a essa 

região para ela estar apresentando estes problemas e a melhor maneira de corrigi-los.  

Em suma, a Vila passou por um processo de turisficação, ocasionado pela 

derrocada do presídio e a crise pesqueira, que eram as atividades que mantinham a 

                                                 

9 
 �  O Grupo de Trabalho da Ilha Grande (GT), criado em 2014 pela Prefeitura de Angra dos Reis 

para debater as questões da localidade.  
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região. E à partir de então, o meio encontrado para os que continuaram morando no 

local, foi o de se inserirem em uma nova conjuntura social e econômica envolvendo o 

turismo.  

A ilha foi se modificando afim de atender o crescente número de visitantes. 

Foram sendo construídos novos meios de hospedagem, o comércio foi se ampliando, 

foram sendo criado mais atrativos aos visitantes, criaram-se novos modelos de 

transporte para chegar a ilha. E podemos dizer que a Vila foi se desenvolvendo 

juntamente com o crescimento turístico no local. No entanto, como podemos observar 

durante as entrevistas, devido à falta de mão de obra para acompanhar tal crescimento, 

foram migrando trabalhadores e visitantes que viam no lugar algum atrativo para ser seu 

novo local de moradia.  

Uma região que segue em constante crescimento populacional e turístico, 

necessita também do acompanhamento dos serviços públicos de maneira geral. Essas 

mudanças ocorridas nas sociedades contemporâneas, ocorrem de forma interdependente. 

Como podemos observar no trabalho de Costa Pinto sobre esses problemas sociais:  

Os problemas sociais devem ser encarados de modo que fique destacada em sua 

natureza estrutural, sua dependência em relação as formas históricas de organização 

econômica e social, pois são estas que se desorganizam, gerando, em todas as esferas da 

sociedade, inclusive nos padrões de comportamento dos indivíduos, efeitos e 

repercussões de diversas gravidades. (PINTO, 1970)  

Não se trataria de culpar a atividade do turismo, tão pouco os ―outros‖ que 

migraram para a ilha em busca de trabalho ou de melhores condições de vida. O 

problema estaria inserido na esfera pública, que por sua omissão no fornecimento de 

serviços vem fazendo com que problemas sociais comuns a diversas sociedades, ocorra 

também no Abraão, com o ressalve de estarmos tratando de uma comunidade afastada 

do continente, localizada em um espaço geográfico que necessita de cuidados peculiares 

para assegurar sua existência.  

Tendo clareza da natureza desses problemas, buscaremos no próximo capítulo 

analisar os mecanismos de ação utilizados pelos moradores da ilha para solucionarem 

tais conflitos e contradições do processo de mudança em curso e na sequência, 

identificar junto as autoridades responsáveis pela promoção dos serviços públicos na 

região, quais medidas veem sendo pensadas e implementadas para a solução destes 

problemas na região. 
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3. MECANISMOS E LÓGICAS NA BUSCA PELA SATISFAÇÃO DAS 

DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO ABRAÃO JUNTO AO PODER 

PÚBLICO 

 

Como podemos observar, os problemas sociais são intrínsecos ao 

desenvolvimento das sociedades. No caso específico da Vila do Abraão esses problemas 

são fruto de um crescimento imobiliário desordenado, ocasionado por uma nova forma 

de organizar a economia, afim de garantir a sobrevivência dos moradores da ilha.  

De acordo com o relato dos moradores vistos no capítulo anterior, esse 

crescimento populacional e turístico da Vila vem acarretando uma gama de problemas 

sociais ocasionados pelo não acompanhamento dos serviços que deveriam ser 

promovidos pelo Poder Público. Esse não acompanhamento dos serviços públicos na 

região, faria com que esse crescimento se tornasse um transtorno para os moradores e 

para os que visitam a Ilha.  

Para lidar com tais problemas os moradores utilizam-se de mecanismos para 

buscar, junto às entidades públicas responsáveis, respostas para suas demandas. Dentre 

esses mecanismos de pressão mais utilizados por essa população estão as Associações 

de moradores, os GTs,(Grupos de trabalho), o  trabalho comunitário e os jornais.  

A busca por soluções para seus problemas faz com que esses moradores se 

articulem. Essa necessidade de articulação, ainda é um problema entre os moradores 

locais, que necessitam  somar forças junto às demais ilhas vizinhas para ganharem 

representatividade na hora de pleitear pelo que almejam.  

Mesmo a Vila do Abraão sendo uma ilha com certo grau de urbanização e 

população crescente, a articulação com as praias vizinhas (Praia Vermelha, Araçatiba, 

Proveta, dentre outras) é fundamental para que os moradores consigam obter maior 

espaço na agenda das políticas públicas de Angra dos Reis. Afinal, muitas das demandas 

do Abraão, são também muitas das demandas de outras praias, que resulta sobretudo na 

melhoria dos serviços públicos de maneira geral, como podemos observar na fala de um 

dos representantes da Associação de moradores da Vila do Abraão:  

 

- Falta articulação entre as praias para conseguirmos somar 

um número considerável de pessoas para cobrar junto ao Poder 

Público as respostas para nossas demandas. A maioria das praias 

vizinhas precisam de melhorias nos serviços públicos as vezes até 

mais que aqui no Abraão, e cada um tenta revolver seu problema 



 

37 

 

individualmente. (Roberto, representante da associação de moradores 

da Vila do Abraão.) 

 

 

3.1 As Associações e os demais mecanismos de pressão utilizados pelos moradores 

da Vila do Abraão diante do Poder Público  

 

 Angra dos Reis é uma cidade historicamente marcada por grande mobilização 

política de Associações de moradores que  obtiveram uma maior projeção entre as 

décadas de 1980 e 1990. (BEZERRA, 2007) Na busca pela institucionalização destas 

associações é criado o Conselho Municipal de Angra dos Reis (COMAM
10

) em 1983, 

que trazia consigo o propósito de ―debater e traçar diretrizes de lutas que unificassem os 

movimentos populares‖ (Estatuto do COMAM apud BEZERRA, 2007). O Estatuto da 

CONAM
11

, por sua vez, salienta o papel das associações de moradores, que traz a luz a 

seguinte reflexão:  

 

O CONAM defende a universalização da qualidade de vida, com 

especial atenção às questões do direito a cidade, incluindo além da 

luta pela moradia digna, saúde, transporte, educação, meio ambiente, 

trabalho, igualdade de gênero e raça e democratização em todos os 

níveis.(http://www.conam.org.br/historico/). 

 

Neste contexto, a Vila veio a ser pioneira na criação de associações no 

município, segundo relato em entrevista com o ex-prefeito da cidade:  

 
A primeira associação de moradores de fato a surgir em Angra foi no 

Abraão, na Ilha Grande. Associação de moradores e amigos da Ilha 

Grande, pelo então fundador Elias Lins de Melo, ainda bem pequena 

em nível de participação social. A associação que viria com maior 

participação, surgiu na Japuíba, em função da tentativa de expulsão do  

pessoal deste bairro. E depois começou a crescer muito as associações 

de moradores. E com isso, surgiu o conselho municipal de associação 

de moradores o COMAM, tentando unificar as lutas dentro das 

associações.  O COMAM foi muito importante na articulação do 

                                                 

10 

 
 � COMAM – Conselho Municipal das Associações de Moradores de Angra dos Reis 

 
 

11 
 � CONAN - A Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM) foi fundada no 

dia 17 de janeiro de 1982, completou este ano 34 anos presente no movimento nacional popular e 

comunitário, tendo como seu papel organizar as federações estaduais, uniões municipais e associações 

comunitárias, entidades de bairro e similares. Ver em: http://www.conam.org.br/historico/ 
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movimento e na discussão desses espaços de participação do 

executivo e do legislativo municipal.  (Ex- prefeito da cidade de Angra 

dos Reis.) 

 

 

Os mecanismos participativos são uma saída viável para os limites do modelo 

representativo como maneira de aproximar a sociedade civil da esfera pública. Através 

dessas associações, é possível que os moradores se articulem, discutam as principais 

demandas da região, pensem em soluções viáveis entre entres eles como forma de 

amenizar os problemas, e através de um representante eleito pelos moradores, as 

principais demandas são levadas as autoridades públicas responsáveis para que sejam 

tomadas as devidas providências. Dentre os criadores da formulação do modelo de 

democracia, Rousseau é um dos principais expoentes da defesa da autoridade soberana 

do povo em decidir o que é melhor para a coletividade. (LÜCHMANN,2012, p.60)  

Seguindo o pensamento de Rousseau, o povo deve saber o que é melhor para sua 

coletividade, dessa maneira é muito importante o papel das associações e dos GTs, dos 

Conselhos municipais e que esses entes se posicionem democraticamente como forma 

da sociedade discutir quais são seus principais problemas, e os mecanismos mais 

eficazes de cobrar dos responsáveis a devida solução.  

Tendo em vista importância desses mecanismos, destaco as críticas ao modelo de 

democracia limitados ao exercício do sufrágio de C. B. Macpherson (1978), onde a ideia 

de democracia não deve estar intrínseca a uma competição entre as elites, ou mesmo 

limitada nas mãos dos líderes políticos, sendo importante que a população faça garantir 

seus direitos de cidadãos, participando nas decisões que dizem respeito a coletividade.  

Macpherson apresenta quatro modelos de democracia, segundo Pestano e 

Oliveira (2010). O primeiro modelo de democracia liberal, denominado democracia 

protetora, pode ser definido de maneira geral  como a busca pelo sufrágio do povo.  

Dessa forma, aproximando o caso referido apresentado neste trabalho da Vila do 

Abraão, é importante que os moradores tomem consciência do seu poder como cidadão 

de direito, e busquem eleger democraticamente seus representantes, seja os líderes das 

associações que irão lhes representar, quanto os líderes políticos de seu município, 

buscando sempre aquele que melhor tenham possibilidades de atenderem as suas 

demandas.  

O segundo modelo ele apresenta a democracia desenvolvimentista, cuja a 

finalidade vai além de proteger o povo dos governantes, acrescenta-se “uma visão 

moral da possibilidade de aperfeiçoamento da humanidade, e de uma sociedade livre e 
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igual ainda não conseguida” (MACPHERSON, 1978, p.52 apud PESTANO E 

OLIVEIRA, 2010). Assim sendo, através da participação política é encontrada a 

possibilidade para a que a população possa conseguir atingir a solução para as suas 

demandas.  

O terceiro modelo é a Democracia de Equilíbrio, que traz consigo a ideia de que 

a democracia é tão somente uma ferramenta em que a população tem para escolher seus 

governantes ―dentre os escolhidos das elites de grupos políticos”, (PESTANO; 

OLIVEIRA,2010) sendo ela uma espécie de mercadoria.  “A democracia é tão-somente 

um mecanismo de mercado: os votantes são os consumidores: os políticos são os 

empresários”. (PESTANO E OLIVEIRA, 2010) 

O quarto modelo é o da democracia liberal, que segundo os comentaristas do 

autor encontram-se pautados sobre duas ideias principais sendo a primeira em que ―os 

direitos iguais de todo homem e toda mulher ao pleno desenvolvimento e ao emprego de 

suas capacidades” estão garantidos (PESTANO; OLIVEIRA, 2010) 

Em virtude das críticas apresentadas aos modelos de democracia acima, 

Macpherson (1978) apresenta um modelo pautado em uma democracia participativa, 

argumentando ser favorável à ideia de um governo em que se combine partidos 

competitivos com organizações de democracia direta, sendo o alicerce desse modelo de 

democracia o fortalecimento da participação popular dentro das organizações locais e 

coletivas, e na construção direta de um diálogo entre as associações e as unidades 

públicas. Segundo o autor o percurso para alcançar este modelo se daria da seguinte 

maneira: 

 

1) o afastamento da ideologia burguesa; 2) o distanciamento 

da divisão capitalista de classes; 3) a retomada em direção ao 

humanismo marxista; 4) o retorno ao conceito rousseauísta de 

sociedade, lembrando o conceito de vontade geral; 5) a recuperação de 

um senso de comunidade mais forte do que temos. Apesar desse 

trajeto, há dois requisitos à realização da sua proposta política. O 

primeiro trata da mudança de consciência do povo, e o segundo afirma 

a necessidade de ―uma grande diminuição da atual desigualdade social 

e econômica‖ (MACPHERSON, 1978, p.103 apud PESTANO E 

OLIVEIRA, 2010). 

 

Os métodos e as estratégias utilizados pelos moradores em resolverem seus 

conflitos ganham palco e se fundamentam através de instituições que são consonantes 

aos princípios citados no modelo participativo de Macpherson. No caso referido das 
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associações de moradores se torna um ponto de partida para esta organização. 

(BEZERRA, 2007).  

Dessa forma os atores envolvidos têm por responsabilidades formalizarem as 

demandas da população e encaminharem às unidades responsáveis, como podemos ver 

um trecho da entrevista com o representante da associação de Moradores da Vila do 

Abraão, cobrando soluções da prefeitura local para a questão do lixo: 

  

— Reconhecemos o esforço das pessoas que fazem a 

coleta de lixo na Vila do Abraão. Não são todos os bairros que têm 

duas coletas diárias. O serviço está muito bom. O problema é que 

muito bom não é suficiente para o Abraão. Lá tem que ser excelente. A 

associação está disposta a colaborar com as ações da prefeitura, mas 

precisamos de soluções rápidas e efetivas. Temos que parar de fazer 

reuniões e começar a fazer as coisas acontecerem — disse Alberto 

Marins da Associação de Moradores do Abraão (AMA). 

 

 

À partir desse trecho é possível observarmos como o representante da Vila do 

Abraão narra problema de sua comunidade dentro da esfera pública, buscando 

melhorias para a coletividade. Não só com a questão do lixo, mas em todas as arenas, os 

problemas são discutidos dentro das assembleias e levadas até os responsáveis. 

Observemos agora um trecho da entrevista de um Técnico da Prefeitura, que relata quais 

são principais mecanismos de pressão utilizados pelos moradores da vila, que muitas 

vezes recorrem ao Ministério Público para que este cobre da Prefeitura local as devidas 

providências no que diz respeito às construções irregulares. Vejamos:  

 

   - Dentre os mecanismos utilizados pelos moradores do Abraão para 

realizarem suas demandas, eles contam com diversas associações e 

formas de organização  

da população, as denúncias normalmente chegam pelo telefone 

quando não elas podem ser formalizadas através de processos ou então 

vem através de outros Órgãos.  Muitas vezes os moradores procuram o 

Ministério Público, porque aí ele já cobra uma efetividade nos 

serviços da Prefeitura em outro nível, já vira logo um inquérito civil, 

ou seja, muitas vezes os moradores procuram o ministério público 

para que eles venham fiscalizar a prefeitura. ( Marcelo, técnico da 

Prefeitura de Angra dos Reis ) 

 

Sintetizando, as associações são um caminho formal para estes moradores 

fazerem com que suas demandas sejam introduzidas dentro da esfera pública. No caso 

referido da Vila do Abraão, estas associações são um dos mecanismos participativos 
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mais utilizados pelos moradores como forma de fazer com que suas demandas entrem 

dentro da agenda pública, afim de atenderem aos assuntos pertinentes ao interesse da 

coletividade.   

 

 

3.2  A responsabilidade do governo na promoção de Políticas Públicas e a 

percepção dos técnicos relacionados aos serviços públicos na Vila do Abraão  

 

Contextualizando acerca da temática sobre o que são políticas públicas, sigo o 

pensamento da autora Celina de Souza, referência na área de Políticas Públicas no 

Brasil, que nos traz as seguintes definições a partir de teóricos da área. Segundo Celina,  

políticas públicas são: 

 
1 - Campo de estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas;  

2- Conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos;  

3- Soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através 

de delegação, e que influencia a vida dos cidadãos;  

4- O que o governo escolhe fazer ou não fazer; 

5- Decisões e análises sobre política pública implicam responder as 

seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.  

(SOUZA,2006, p. 20) 

 

De acordo com Souza, determinadas definições ao focalizar a análise na ação 

dos governos, acabam por deixar de fora uma temática conflituosa a qual envolve a 

definição das políticas: ―deixam também de fora possibilidades que cooperação que 

podem ocorrer entre os governos e outras instituições e grupos‖.  (SOUZA, 2006)  

Sendo assim,  segundo a autora, a  "formulação de políticas públicas constitui-se 

no estágio em que os governos democráticos  traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real.‖ (SOUZA,2006) 

Durante a etapa de trabalho de campo realizada na Vila do Abraão no decorrer de 

um ano, pode ser observada a precariedade na prestação de alguns serviços públicos no 

local. Através de entrevistas realizadas com moradores e técnicos da prefeitura que 

atuam no local essa constatação foi confirmada.  

A sociedade civil como o Estado possuem espaço garantido na definição e 

implementação de políticas públicas. No entanto, ocorre que na maioria dos casos o 

Governo assume sua área de atuação sem deixar interferir-se pelos demais atores da 
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sociedade. De acordo com Souza, os principais elementos que continuem as políticas 

públicas são: 

 

1-A política pública permite distinguir entre o que o governo 

pretende e o que ele faz; 

 2-Envolve vários atores formais e informais; 

 3- Não se limita as regras; 

 4- É uma ação intencional; 

 5- É uma ação de longo prazo. (SOUZA, 2006) 

 

A Ilha Grande, mesmo fazendo parte do Município de Angra dos Reis, necessita 

de políticas públicas específicas para essa região, por trazer consigo uma série de 

peculiaridades geográficas e ambientais na qual está inserida. A má formulação e 

implementação dessas políticas, faz com que os problemas já existentes se agravem, de 

modo como vem ocorrendo na Vila do Abraão.   

Como podemos observar em entrevistas com os técnicos da área de educação e 

saúde, vistas no capítulo anterior, e também com grande parte dos moradores 

entrevistados,  as queixas pelos serviços públicos vêm de todas as áreas, algumas com 

emergências maiores que outras. No entanto, todas as áreas analisadas neste trabalho 

mostraram um certo grau de deficiência.  

Durante entrevistas realizas com o representante da Associação de Moradores, 

dos Meios de Hospedagens, técnicos da Prefeitura e da TurisAngra, podemos 

comprovar que as queixas retratadas pelos moradores têm embasamento legal, e que o 

Poder Público de fato não vem cumprindo seu papel como deveria. 

As queixas referentes a prestação de serviços públicos adequados
12

, abrangem 

também aos técnicos governamentais que trabalham em função de promover estes 

serviços, que alegam não o realizarem pela defasagem de profissionais, de 

equipamentos ou de verbas, como podemos observar neste trecho da entrevista de um 

fiscal da Prefeitura:  

 

                                                 

12 

 � �  Entende-se por serviços públicos adequados, o que está contido em Lei 

inserido no:   Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 
contrato. 
 § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
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 - Eu trabalho na prefeitura e moro em Angra há aproximadamente 8 

anos.  É um trabalho um pouco complicado, porque é uma cidade que 

tem um ritmo de crescimento muito maior do que a fiscalização é 

capaz de fiscalizar ou de coibir. O nosso quadro funcional não tem o 

mesmo crescimento proporcional a população de Angra e a 

perspectiva dos empreendimentos que estão por vir com relação à Ilha 

Grande Sobretudo o Abraão.  

 

 -  Em nossa atuação administrativa nós geramos notificações, 

embargos, multas e possivelmente algumas demolições quando há 

infraestrutura para fazer isso, caso a obra esteja em área de 

preservação permanente ou mesmo dentro do parque. Porém na parte 

administrativa nós temos muito material e está bem avançada, mas a 

parte operacional de coibir de fato que são as demolições e a parte 

jurídica e criminal, ela não acompanha a nossa demanda 

administrativa, é bem defasado e nem toda obra que a gente embarga 

tem um resultado prático, normalmente é um papel que não surge um 

efeito legal como deveria. ( Renato, Fiscal de urbanização e meio 

ambiente da Prefeitura de Angra dos Reis)   

 

A queixa relatada pelo fiscal acima, demonstra o quão prejudicial é para a região 

o não acompanhamento dos serviços públicos ao crescimento populacional. Fato que 

acaba por prejudicar a eficácia dos serviços prestados  pelos profissionais, devido à falta 

de equipamentos e controle por parte da  prefeitura. Os profissionais de outras áreas 

como educação e saúde também queixam-se por não conseguirem cumprir seu trabalho 

como gostariam, pela falta de suporte fornecido pelo governo municipal, e que contam 

com o esforço dos profissionais para fazerem o serviço fluir de maneira a não prejudicar 

sua qualidade, como podemos observar nos relatos de outros técnicos: 

 

 - A falta de comprometimento da Prefeitura não prejudica a qualidade 

de ensino, devido ao comprometimento dos profissionais.  Mas faltam 

profissionais (professores, funcionários administrativos, no momento 

só contamos com um zelador). Nosso relacionamento com a prefeitura 

praticamente não existiu nos últimos anos. ( Joana, Representante da 

Educação na Vila do Abraão.)  

 

 

Num depoimento de um profissional da área de saúde, temos: 

 

 
 - Já aconteceu de nós termos que nos unir para comprar alimentação, 

até mesmo uma porta que quebrou e uma cama que faltava. Pedimos 

ajuda a Associação de moradores para conseguir ajuda quando falta 

algo importante aqui na unidade, e também para que eles juntem 

forças com a gente para cobrar da Prefeitura as devidas providencias. 

(Ana, Representante da unidade de Saúde da Vila do Abraão.) 
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E um represente da associação de moradores completa: 

 

 
 -  O relacionamento com a Prefeita no começo eu achei que iria fluir 

bem, ela inclusive disponibilizou o número do celular pessoal com 

aplicativo de mensagens para nos comunicarmos diretamente a ela.... 

No entanto, as visitas foram diminuindo, se tornaram bem poucas 

durante seu mandato e o contato por celular por mais que se fosse 

obtido respostas nas mensagens, não obtínhamos respostas nos 

serviços, não conseguíamos dar continuidade nos processos. Somente 

através do GT da Ilha Grande, foi onde conseguimos unir forças para 

sermos vistos e lutarmos para conseguir as melhorias que pleiteamos. 

(Cesar, Representante da associação de moradores da Vila do Abraão.) 

 

À partir da análise dos relatos dos entrevistados, é possível observar a 

negligencia por parte dos serviços públicos nesta região. A falta de comunicação com o 

Governo local faz com que os técnicos, representantes civis e moradores tenham de se 

unir para que possam alcançar uma solução nos serviços emergenciais, de modo que não 

venha a prejudicar ainda mais a população.  

Dessa maneira, a importância da articulação entre os atores da sociedade se torna 

ainda mais importante. As associações cumprem o papel de mobilizar a comunidade e 

criar mecanismos de pressão de modo com que cobrem a presença do poder público na 

promoção democrática de políticas públicas.  

 Na vila do Abrão como em grande parte da Ilha Grande, ocorreu que as políticas 

públicas não acompanharam o desenvolvimento urbanístico da região, fazendo com que 

o aumento desordenado de moradores e turistas se tornasse um problema para a região. 

A falta de diálogo entre os atores da sociedade civil e do Governo Municipal na 

formulação dessas políticas, faz com que sejam criadas políticas públicas definidas 

através de um modelo que funciona ―de cima para baixo" (KINGDON, 1994, p. 199)  

Como  podemos acompanhar em resposta para os problemas enfrentados na Ilha  

Grande, o Município por não dar conta de atender as demandas da população, transferiu 

a responsabilidade para o Governo do Estado , que  em resposta para o referido caso, 

optou por em formular  uma proposta de  Parceria Público Privado – PPP na região. 

Essa medida vem gerando novas redes de mobilização na comunidade do Abraão, e vem 

sendo observada como mais uma medida antidemocrática.   

 De acordo com Souza, ainda que guiados pelo novo gerencialismo  público
13

, 

grupos sociais representativos vem atingindo um grau maior participação nas etapas de 
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formulação das políticas públicas. O governo por sua vez,  segue tomando suas próprias  

decisões, ainda que sua decisão seja de transferir parte de sua responsabilidade para 

outros atores não governamentais e  de maneira não democrática, segundo a autora: 

 

 Apesar da aceitação de várias teses do ‗novo gerencialismo público‘ e 

da experimentação de delegação de poder para grupos sociais 

comunitários e/ou  

que representam grupos de interesses, os governos continuam 

tomando decisões 

 sobre situações-problema e desenhando políticas para enfrentá-las, 

mesmo que delegando parte de sua responsabilidade, principalmente a 

de implementação, para outras instâncias, inclusive não-

governamentais.‖ (SOUZA, 2006) 

 

 

 Dos moradores e técnicos entrevistados,  todos se posicionaram maneira 

contrária  a  essa proposta de PPP na Ilha Grande, alegando que a privatização  traria 

muitos danos a essa região e não seria a melhor resposta para os problemas na ilha, ao 

contrário muitos acreditam que esse modelo de PPP acarretaria em graves problemas de 

âmbito  ambiental  e econômico na ilha, onde favoreceria somente a empresa 

beneficiada pelo projeto, pondo em risco o modo de subsistência dos  moradores e 

comerciantes locais. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 � Conceito retirado do Artigo ―Políticas Públicas: uma revisão da literatura‖ Sociologias, Porto 

Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45 – Celina de Souza.  Que aborda o seguinte conceito sobre ―o 

novo gerencialismo Público‖: A partir da influência do que se convencionou chamar de ―novo 

gerencialismo público‖ e da política fiscal restritiva de gasto, adotada por vários governos, novos 

formatos foram introduzidos nas políticas públicas, todos voltados para a busca de eficiência. Assim, a 

eficiência passou a ser vista como o principal objetivo de qualquer política pública, aliada à importância 

do fator credibilidade e à delegação das políticas públicas para instituições com ―independência‖ política. 

Estes novos formatos, que guiam hoje o desenho das políticas públicas mais recentes, ainda são pouco 

incorporados nas pesquisas empíricas. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história de um lugar deve ser contada pelo seu povo, por todo o povo. A 

participação da sociedade no espaço público faz parte do princípio de democracia 

declarado na Constituição. Dessa forma é um direito de todo cidadão seu exercício de 

participação nos fóruns , câmaras e todo o espaço dedicado a discutir assuntos 

pertinentes a sociedade civil.  

 Conhecer sua cultura e a história do lugar onde vive, é importante para entender 

a maneira como os  problemas cotidianos surgiram e propiciam outros novos. Há de se 

entender como eram solucionados esses problemas e a forma como a sociedade atuava.  

Para cobrarmos soluções, seja do que for, é necessário ter o  pleno conhecimento de 

nossos direitos. Com a política isso não é diferente, é fundamental que a sociedade se 

mantenha informada e atenta ao que está acontecendo na esfera pública.   

As políticas públicas devem ser elaboradas com a participação da sociedade, 

para que não ocorram políticas equivocadas, ou que não irão cumprir seu papel de 

solucionar determinado problema. Tendo em vista a importância da participação da 

sociedade na formulação dessas políticas , que vai além de uma mera opinião,  mas em 

alguns casos ter o direito de acompanhar a formulação, avaliação e implementação das 

mesmas é assegurada legalmente.  A Lei da Transparência n.º131 diz: 

 

Lei Complementar n.º 131 (Lei da Transparência), de 27 de 

maio de 2009, quanto à participação da sociedade, assim 

determina: ―I – incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas, durante os processos de elaboração e 

discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos;‖ ―II – liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 

meios eletrônicos de acesso público;‖
14

 (Bruno, participante do 

fórum de discussão da Ilha Grande.)  

 

 

                                                 

14 
 � Definição extraída do site no dia 21 de janeiro  de 2016. 

 www.leidatransparencia.cnm.org.br  

 

 
 

http://www.leidatransparencia.cnm.org.br/


 

47 

 

Analisando esta lei, fica claro a obrigação de todos os agente públicos em 

assegurar a democracia e a participação da sociedade , na elaboração de seus planos.  É 

um direito da polução e um dever do Estado fazer com que está , como as outras leis, se 

tornem efetivas. Dessa maneira seja, no que tange a saúde, a educação, a segurança 

pública, saneamento básico  e todos os demais direitos assegurados 

constitucionalmente. a sociedade deve participar ativamente dos Conselhos municipais,  

fóruns, GTs e Associações de moradores, acompanhando os encontros e as conferências 

de como estão sendo criadas e implementadas as políticas publicas e todos os assuntos 

pertinentes a sociedade, que venham a intervir de alguma maneira no espaço público.  

Os desafios encontrados nesta pesquisa  nos mostram o quão são necessários os 

mecanismos de pressão social frente ao poder públicos. A Vila do Abrão no decorrer de  

sua trajetória histórica sofreu transformações  em sua estrutura social e econômica,  

fazendo com que a população se reinserisse  em um novo contexto social relacionado ao 

turismo.  

O não acompanhamento do Poder Público neste processo  agravou problemas 

pertinentes a toda comunidade e fez com que outros surgissem. A intenção da 

implantação da chama da ―PPP na Ilha Grande‖ seria resultado do descaso do município 

com os problemas e  as demandas do local. 

 

 

4.1- Novos desafios no horizonte 

 

Conforme indicado na introdução do trabalho, a mobilização política dos moradores do 

Abraão pode ganhar novos ânimos com a apresentação por parte do Governo do Estado, 

através do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas e da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico de um Procedimento de Manifestação de 

Interesse relativo ao projeto de parceria público privado da Ilha Grande.  

Diante do fato de que existem quatro unidades de conservação na Ilha Grande sob 

responsabilidade da Secretaria do Ambiente (Reserva Biológica da Praia do Sul; Parque 

Estadual da Ilha Grande; Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro; e 

Área de Proteção Ambiental – APA de Tamoios)15, é possível dizer que novas 

                                                 
15 http://pppbrasil.com.br/portal/content/estado-do-rio-de-janeiro-publica-pmi-da-ilha-grande 
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estratégias de ação política passem a fazer parte do ambiente da Ilha Grande e, por 

extensão, do Abraão. 

O objeto do PMI refere-se a estruturação de projetos de preservação ambiental ; 

melhorias das instalações e aumento dos recursos do Instituto Estadual do Ambiente, 

melhoria da condição de vida dos moradores e qualificação da exploração do potencial 

econômico da região, sobretudo no que se refere aos serviços relacionados ao turismo 

(bares, hospedagens, cobrança de ingresso aos visitantes da Ilha, etc.).  

Como o processo da ―PPP da Ilha Grande‖ ocorreu durante o andamento da pesquisa 

não foi possível incorporá-lo integralmente como objeto, o que não impede que ele seja 

mencionado, principalmente quando se trata de imaginar qual o futuro da mobilização 

política dos moradores e atores estratégicos no Abraão.  

Em matéria publicada no Jornal Diário do Vale em 21 de junho de 2016, fica registrada, 

em Audiência Pública realizada na Câmara Municipal, a resistência das entidades da 

sociedade civil e dos moradores da Ilha Grande ao projeto  da PPP, sobretudo diante dos 

seus pontos mais polêmicos, como a cobrança de ingresso para os visitantes da Ilha. Na 

matéria fica registrado o posicionamento do Presidente da Turisangra sobre esse 

processo e sua denúncia acerca da falta de diálogo com a Prefeitura de Angra e com a 

população local. Temos16: 

 

O presidente da Fundação Municipal de Turismo (Turisangra), 

Klauber Valente, participou da audiência na Câmara. Em seu discurso, 

ele foi enfático ao afirmar que o governo do estado terá que discutir 

com o município qualquer implantação de PPP na Ilha Grande, projeto 

que o governo municipal não é a favor

                                                 
16 http://diariodovale.com.br/cidade/ppp-da-ilha-grande-e-rejeitada-por-unanimidade/ 
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Valente, que também é coordenador do Grupo de Trabalho da Ilha 

Grande, lamentou a ausência de um representante do estado na 

audiência e denunciou o que ele chama de um golpe do governo do 

estado contra o município e principalmente contra as comunidades da 

Ilha Grande. 

– O processo dessa PPP vem sendo conduzido há mais de um ano e 

nenhuma consulta formal foi feita ao município de Angra dos Reis, 

que é a autoridade oficial sobre aquele território, e nem às 

comunidades locais, que desenvolvem lá suas atividades econômicas e 

que serão diretamente afetadas por essa ideia. Isso é um golpe e 

vamos lutar contra essa forma que o governo do estado, por meio da 

sua Secretaria do Ambiente, está conduzindo esse processo de PPP – 

destacou Valente.

 

 A transferência  da responsabilidade da esfera municipal para a Estadual, 

entrelaçada a uma empresa privada, põe em risco o modo de viver dos moradores locais 

que vivem de atividade relacionadas ao turismo, com o risco de uma monopolização do 

espaço público para a construção de grandes empreendimentos como grandes hotéis e  

Resorts. Durante um debate realizado com entidades contrarias a PPP, temos o relato de 

alguns dos  integrantes dos Fóruns de  discussão da Ilha Grande, e participantes do 

debate, incluindo técnicos da Prefeitura que relatam como as entidade públicas estão 

reagindo com relação ao tema:  

 
  -  Os serviços básicos da Ilha Grandes estão ruins., precisam 

melhorar. Então eles usam alguns argumentos para induzirem os 

moradores que a PPP seria uma saída para essa solução, como por 

exemplo eles perguntam :  - Se fosse para melhorar o saneamento 

básico  você  aceitaria a intervenção de uma empresa privada? E 

muitos se posicionam favoráveis.  Então eles alegam que  as pessoas 

não são contrárias as empresas, esse é o jogo que vão fazendo a todo 

momento. Com o descaso de todos os governos com relação a Ilha 

Grande, faz com que essa empresas consigam se legitimarem.  

 

- Quando  vamos discutir um projeto não estamos apenas falando 

sobre a questão ambiental ou de conservação  que são muito 

importante, mas queremos falar sobre projetos que vão garantir 

serviços de  saneamento básico, iluminação, eletricidade e outros que 

são deficientes na Ilha.   

 

- Quando falamos um projeto alternativo , estamos falando de algo 

público no sentido que a sociedade intervenha e que aumente seu 

poder de participação.  Umas das questões bem complexas da PPP,  é 

que dentre as empresas contratadas para a realização dos serviços , 

uma é para a realização dos serviços de comunicação com a 

sociedade, ou seja,  o Poder Público contratou uma empresa para 

manter diálogo com a sociedade , que seria o mínimo que ele deveria 

fazer. (Fernando, petroleiro de fiscalização da  Petrobrás e integrante 

do Fórum de debate da Ilha Grande.) 
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Relato do técnico e fiscal da Prefeitura sobre a proposta de PPP na Ilha Grande: 
 

 

Com relação a PPP, eu acho que a proposta atual, ela é fruto de toda 

uma sabotagem com a Ilha Grande,  tanto do Estado,  do gestor do 

Parque  das unidades de conservação,  como do município. São muitos 

anos de negligência que deixaram a Ilha Grande chegar nesse estado 

crítico e agora os mesmos causadores dessa crise apresentam a 

solução com um cunho de lucro empresarial, é muito complicado, pois 

a gestão privada de um território ela pode colocar em cheque a 

estabilidade das comunidades tradicionais inclusive o ecossistema, 

uma vez,  que eles alegam que pode-se aumentar a capacidade de 

carga da Ilha e possivelmente Isso vai trazer Empreendimentos que 

causarão um impacto ambiental considerável. (Jorge, técnico da 

Prefeitura.) 

 

 

Dentre os mecanismos de pressão utilizados pelos moradores e participantes do Fórum 

durante o evento, foram relatado as seguintes ações: 

 

   -  Dentre as ações do fórum, realizamos um abaixo assinado com os 

atores da sociedade civil em relação as propostas da PPP. Realizamos 

um debate com os prefeitos, que infelizmente o prefeito  atual, que 

venceu, não achou que era necessário participar deste debate, e  

levamos uma carta de princípios para que eles assinassem. 

Participamos da conferência da cidade, levamos faixas e mobilizamos 

a população para que o tema ganhasse mais visibilidade. Até o 

momento essas ferramentas  vem funcionando, e o próximo passo é  

pedir que o Ministério Público Federal atue na intervenção da PPP, 

para isso estamos elaborando um carta e argumentando juridicamente  

os vícios de legalidade da proposta  e estamos  levantando  assinaturas 

de diversas entidades contrarias a essa proposta e  vamos levar para a 

Brasília. (Bruno, petroleiro de fiscalização da  Petrobrás e integrante 

do Fórum da Ilha Grande.)  

 

 

Ao finalizar o presente  trabalho podemos traçar os principais  desafios 

enfrentados pelos moradores da Vila do Abrão no cumprimento das políticas públicas 

que solucionem os problemas da região, dentre estes: 1. A falta de articulação entre 

moradores da Vila dos Abrão e das praias vizinhas, enfraqueceram os movimentos, 

dificultando a inclusão de suas  demandas na agenda pública do governo. 2. O 

distanciamento entre o governo e os moradores da Vila, dificulta a identificação dos  

problemas, gerando políticas públicas ineficazes, ou impostas sem que haja exercício 

democrático entre poder público e sociedade civil.  3. A falta de fiscalização dos entes 

responsáveis com relação ao crescimento demográfico e turístico, acarreta no 

agravamento dos problemas relatados no decorrer deste trabalho. E por último 4. A falta 
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de responsabilidade do município no cumprimento de seus deveres, e a transferência de 

arenas Municipal / Estadual/ Privada, comprova a  ineficiência do Governo com relação 

aos seus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 - FOTOS DO TRABALHO DE CAMPO  
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Vila do Abraão - Angra dos Reis /RJ 

 

 

Cais de entrada da Vila do Abrão 

 

 

 

33º Batalhão de polícia  da Vila do Abraão 
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Foto: Emanuelle Moreira  [Ricardo 29 anos,  Comerciante , morador nativo] 

Entrevista referente ao crescimento habitacional e turístico na Vila do Abraão, percepção de um 

comerciante local.   

 

 

Foto:  Emanuelle Moreira  [Kelly Celiani, téc. de enfermagem e José 69 anos, morador nativo da Vila do 

Abraão] Entrevista sobre a história do local com um morador antigo e sua percepção com relação ao 

turismo e aumento populacional  na Vila do Abraão.  
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ANEXO 2 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Para uma melhor visualização das atividades proponho uma tabela contendo o 

cronograma de atividades do presente projeto de pesquisa.  

 

ATIVIDADES  

 

 

MA

R 

AB

R 

MA

I 

JU

N 

JUL

H 

AG

O 

SE

T 

OU

T 

NO

V 

DE

Z 

TRABALHO DE 

CAMPO E 

ENTREVISTAS 

EM 

PROFUNDIDADE 

 

X   X       

REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

 

X X X X       

LEVANTAMENTO 

DE FONTES  

 

 

X X X        

ORGANIZAÇÃO E 

ANÁLISE DOS 

DADOS  

 

 

   X X X     

SISTEMATIZAÇÃ

O DOS 

CAPÍTULOS 

 

  

     X X X   

REVISÃO DO 

TEXTO 

 

 

       X X  

ENTREGA DA 

MONOGRAFIA  

 

 

         X 
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