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RESUMO 

 

Este trabalho enfoca o debate sobre a relação entre comunidades tradicionais, 

turismo, identidade local, cultura e globalização. Retrata as mudanças 

socioculturais face ao processo turístico e sua influência na organização social 

da comunidade da Praia do Sono, em Paraty – RJ. Caracteriza os aspectos 

físicos, históricos, ambientais e socioeconômicos; descreve os mediadores 

frente aos conflitos e mudanças socioculturais; e aponta o desenvolvimento 

turístico sob a ótica dos moradores. Tem como objetivo central compreender a 

vida dos moradores da Praia do Sono mediante sua relação com os demais 

atores sociais, identificando o papel que o turismo representa para si e a 

percepção sobre a influência que esta atividade exerce em sua identidade 

local. Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa e amostragem não 

probabilística por julgamento, utilizando entrevistas com os moradores e 

pesquisa documental para a coleta de dados. Os resultados obtidos 

demonstram que o desenvolvimento turístico, bem como as interferências 

externas proporcionadas pela relação de poder e livre circulação de informação 

tem acelerado as transformações socioculturais, promovendo o deslocamento 

das referências identitárias do local. Considera-se que a inserção da população 

na concepção do planejamento e organização do turismo, possa contribuir para 

minimizar os impactos nas comunidades receptoras.  

  

  

Palavras – chave: Impactos socioculturais. Cultura. Turismo. Comunidade. 

Identidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This work focuses a discussion about the relation between traditional 

communities, tourism, local identity, culture and globalization. It 

portrays sociocultural changes in relation to the tourist process and your 

influence on the social organization of the community of Praia do Sono, Paraty - 

RJ. Characterizes the physical, historical, environmental and socioeconomic 

aspects; describes mediators compared to conflicts and sociocultural changes; 

and points out the tourist development from the point of view of the residents. 

The main objective is to understand the life of the residents of Praia do Sono 

through their relationship with other social actors, identifying the role that 

tourism represents for themselves and the perception about the influence that 

this activity exerts on their local identity.This research had a qualitative 

approach and non-probabilistic sampling by judgment, using interviews with 

residents and documentary research to collect data. The obtained results 

demonstrate that the tourist development, as well as the external interferences 

provided by the relation of power and free circulation of information, have 

accelerated the sociocultural transformations, promoting the displacement of 

the local identity references. It is considered that the insertion of the population 

in the conception of tourism planning and organization can contribute to 

minimize the impacts on the receiving communities. 

 
 
 
 

Key words: Sociocultural impacts. Culture. Tourism. Community. Identity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos a respeito do comportamento do turista vêm analisando os 

fatores que influenciam a busca do ser humano por novos ambientes e os 

motivos que favorecem o seu deslocamento (TRIGUEIRO, 2008). 

A curiosidade pelo novo associada às dificuldades socioambientais 

vivenciadas diariamente são alguns dos principais fatores que influenciam esta 

busca quando se pensa em lazer. Os atrativos de uma localidade sejam eles 

culturais, sociais, geográficos ou ambientais, parecem ser a principal razão que 

desperta o interesse do turista na escolha por um destino específico. As 

constantes mudanças que ocorrem na economia mundial e a maneira como o 

mercado se apresenta estão diretamente relacionadas à condição do turista de 

viajar e procurar por estes destinos. 

Uma das tendências que se tem observado, principalmente pela 

influência da nova economia mundial, é a redução do tempo do viajante em um 

destino e, assim, o aumento da frequência de viagens durante o ano 

(TRIGUEIRO, 2008). Este fluxo intenso e o desejo de vivenciar ambientes 

distintos do seu convívio impactam diretamente nas relações identitárias, 

culturais e econômicas de um povo. 

A atividade turística interfere nos meios de produção da vida local e na 

estrutura da cultura tradicional. Os diferentes tipos de turistas com suas 

distintas motivações para viajar mantêm desde relações superficiais com o os 

habitantes dos locais visitados até relações mais próximas e participativas 

(BANDUCCI JR; BARRETTO, 2005).  

Viajar se tornou uma atividade não apenas de lazer ou ruptura do 

cotidiano, mas também uma forma de experimentar, conhecer o outro e sua 

natureza, proporcionando inclusive um autoconhecimento.  

O avanço da tecnologia e a integração crescente dos setores 

econômicos, culturais e políticos no mundo globalizado têm funcionado como 

ferramentas que oferecem opções e facilidades na pesquisa pelo destino 

desejado até o acesso a ele. Entretanto, a maneira como o destino é divulgado 

interfere também na midiatização da cultura e da natureza local, 

transformando-as muitas vezes em mercadoria. Logo, como um instrumento de 

inclusão na quebra de barreiras, a globalização é discutida também por muitos 
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estudiosos como um dos fenômenos que mais contribuem para a 

homogeneização ou padronização da oferta turística (BANDUCCI JR; 

BARRETTO, 2005).  

As regiões em que nativos e turistas passam a conviver acabam por se 

caracterizar pelas múltiplas identidades, hibridizando as identidades nativas 

com as demandas do mundo contemporâneo acirradas pelo turismo. Embora o 

processo identitário sempre seja ambíguo e diverso e outras influências 

contribuam decisivamente com as mudanças culturais, como por exemplo, a 

televisão e a internet, o turismo se apresenta como um fator importante nessas 

transformações. Neste contexto, questões de territorialidade, desenvolvimento 

local, identidade cultural e turismo ganharam ênfase nas reflexões a partir da 

década de 1980, em vista dos impactos que o processo de produção e 

consumo dos espaços turísticos vem ocasionando, não só na questão 

ambiental, mas também no impacto social das comunidades locais 

(BANDUCCI JR; BARRETTO, 2005). 

No Brasil, os ambientes litorâneos foram os mais atingidos pelas 

influências externas devido à presença mais marcante da atividade turística. O 

aumento do fluxo de visitantes, relacionado com o crescimento populacional, a 

urbanização dos grandes centros, e a expansão da influência da mídia, deu-se 

devido à busca de uma relação maior com a natureza não vivenciada em seu 

cotidiano e do desejo de trocar experiências com modos de vida diferentes. 

Entretanto, os efeitos da implantação do turismo nas regiões litorâneas do país 

seguem de forma crescente trazendo tanto vantagens quanto impactos 

negativos para a população como um todo (BANDUCCI JR; BARRETTO, 

2005). 

Em geral parte da população que integra determinada região litorânea 

brasileira é habitada por comunidades caiçaras e existem questionamentos 

quanto ao grau de interferência da implantação do turismo nestas regiões e sua 

influência na possível desagregação dos valores e costumes da cultura dos 

habitantes receptores. A presença de turistas acaba por impor novos ritmos e 

configurações no modo de vida dos moradores e, baseado no grau de 

interferência é que se discute a compreensão do papel da atividade turística 

nestas regiões (BANDUCCI JR; BARRETTO, 2005). 
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Este trabalho tem por objetivo analisar a percepção dos moradores da 

Praia do Sono, uma das comunidades caiçaras localizadas no Município de 

Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, sobre o papel que o turismo representa 

para eles atualmente, bem como entender, a partir de seu ponto de vista, o 

nível de influência que a atividade exerce em sua identidade local. 

Os moradores de lugares considerados paraísos litorâneos, pouco 

divulgados por seu isolamento, sofrem conflitos reais pela disputa do território e 

risco de desintegração de sua cultura em consequência das relações sociais, 

econômicas e culturais vivenciadas em uma sociedade cada vez mais afetada 

pela globalização, pelo deslocamento e pela interação cultural entre 

populações singulares. Os conflitos territoriais envolvem situações de 

especulação imobiliária e desejo de transformação destes locais em complexos 

turísticos competitivos à atração de diversos públicos alvo (BANDUCCI JR; 

BARRETTO, 2005). 

A fim de evitar que tais transformações ocorram, o surgimento de um 

fluxo turístico na Praia do Sono despertou nos moradores um olhar para 

debates sobre um novo fenômeno que invadiu suas casas, entrou em suas 

vidas. Nesse sentido, a população local sentiu a necessidade de encontrar a 

melhor forma de estruturar o turismo, de maneira que este possa auxiliá-los e 

beneficiá-los em seus interesses. Ao mesmo tempo, mostrou-se importante a 

reflexão a respeito da cultura caiçara como peça fundamental em seu contexto 

histórico e territorial, incentivando ainda mais o desejo de pertencimento. 

Todavia, será que o turismo de fato pode ser a solução para todos os 

problemas? Na perspectiva dos moradores da Praia do Sono, o turismo é 

representado como aquele que traz benefícios ou problemas? Em que 

momento sua identidade cultural é reconhecida como um importante 

instrumento na organização do turismo que ocorre na região? 

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi baseada em 

análise qualitativa, por meio de pesquisa de campo, em que foram realizadas 

entrevistas abertas e em profundidade com nove moradores da comunidade. 

Estes moradores representam perfis e papéis sociais diversificados, variando 

entre pescadores, membros representantes da Associação de Moradores, 

nativos, residentes, jovens e adultos.   
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O trabalho se organiza em capítulos que discutem o tema identidade e 

sua construção; a relação da identidade com o turismo; o contexto histórico da 

cidade de Paraty, e especificamente da Praia do Sono, seus conflitos e seu 

processo de turistificação; além de realizar uma reflexão sobre os aspectos de 

interferência que a inserção da atividade turística ocasionou à comunidade. 

Por meio da pesquisa de campo visa-se buscar as respostas que façam 

entender a representação e os impactos advindos com o fluxo turístico em uma 

comunidade caracterizada por uma identidade cultural peculiar, contextualizada 

em um lugar tido como paradisíaco, marcada por discussões políticas e fortes 

disputas territoriais. 
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2. DIALOGANDO IDENTIDADE: UMA ABORDAGEM SOB 

MÚLTIPLOS ENFOQUES 

 

Identidade é um tema muito discutido nas Ciências Sociais e é tido como 

uma invenção dos tempos modernos, à medida que a discussão sobre este 

tema se tornou quase que uma obsessão a partir deste período e segue sendo 

um tema problemático na maneira como se apresenta (BAUMAN, 2003). 

A identidade é vista como algo em constante (re) construção e os 

problemas aos quais se refere estão na desestabilidade e transitoriedade de 

suas abordagens que variam ao longo do tempo. Enquanto que no contexto 

moderno a maior preocupação estava em como construir e manter a identidade 

como algo sólido e estável, na pós – modernidade sua dificuldade se apresenta 

na maneira de como evitar a manutenção dessa solidez e se abrir às diversas 

opções (BAUMAN, 2003). 

Ela se constitui em um fenômeno sociocultural contextualizado no 

interior das sociedades que o abrigam (OLIVEIRA, 2000). Está fundamentada 

na redefinição do sujeito. Nas incertezas do homem a partir do momento que 

não se sente seguro do lugar a que pertence. Nas dúvidas de como se 

comportar com a variedade de estilos e pautas que se apresentam na vida 

contemporânea (BAUMAN, 2003). É a identificação construída pelas diferenças 

(HALL, 2003). 

Discutir identidade e suas práticas leva o indivíduo a assumir o seu lugar 

de sujeito social e a refletir de maneira dialógica a sua relação com novos 

rearranjos culturais e espaciais construídos muitas vezes pelo turismo e pela 

cultura local. Enquanto o turismo “é o maior fenômeno de deslocamento 

voluntário da história da humanidade”, é difícil negar que o contato com 

diferentes culturas não influencie na condição de vivência entre os turistas e 

residentes e na maneira como se configuram suas identidades em 

consequência deste contato (BANDUCCI JR; BARRETTO, 2005, p. 8). 
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2.1 A IDENTIDADE COMO CONSTRUÇÃO 

 

Quando analisada a origem da palavra identidade, tem-se que sua 

etimologia provém do Latim, “Identitas”, o que significa: a mesma coisa, de 

idem, o mesmo. 

Segundo Silva (2000) é normal em um primeiro instante a associação da 

palavra identidade a uma visão individualista, que faz referência a si própria. 

Neste caso, define-se algo ou alguém por características imediatas como: 

gênero, idade, orientação sexual, entre outros. 

A partir destas características foi-se percebendo uma relação de 

dependência da identidade com a diferença. Uma relação dialética em que as 

características de uma pessoa só podem ser percebidas em comparação e em 

contraste às reproduzidas no outro. Isto é, o reconhecimento de si próprio só é 

possível através da comparação dos significados que os diferenciam dos 

demais. Baseado neste contexto começou-se a construir relações de 

distinções, identificações e de reconhecimento no semelhante (SILVA, 2000). 

Logo, o que era visto em um primeiro momento como algo individualista se 

expandiu para algo mais complexo. 

Para Hall (2011), existem três concepções de identidade estruturadas 

até o final do século XX. A primeira fundamentada em uma visão de sujeito do 

Iluminismo, centrado na essência interior do sujeito e associada à primeira 

visão de individualismo. Após, surgiu a concepção de um sujeito sociológico, 

focada na interação do sujeito com a sociedade do mundo moderno. Por fim, o 

sujeito pós – moderno, que corresponde à descentração do sujeito em 

consequência das mudanças estruturais ocorridas com a modernização. 

Enquanto que a visão do sujeito do Iluminismo dialoga a identidade 

apenas como o “centro essencial de uma pessoa” (HALL, 2011, p. 11), a 

identidade no sujeito sociológico é algo em constante movimento, passível de 

ser desenhada através do contato direto com outras pessoas e ambientes ao 

longo do tempo (BANDUCCI JR.; BARRETTO, 2005). É o lado interno do 

sujeito do Iluminismo aberto a uma fluida comunicação com o mundo externo 

chamado sociedade (HALL, 2011). 

Pesquisadores das Ciências Sociais e da Psicologia Social defendem 

que a identidade na sociedade moderna está diretamente ligada à construção, 
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à transformação do sujeito por meio das relações sociais e suas afinidades. 

Para a Psicologia Social é através da identidade que se vincula o psicológico 

de um sujeito a um meio, categorizando-o por classes e localizando-o em 

grupos. Devido às diferenças, isto também o distingue de determinados grupos 

que não se inserem no seu processo de categorização, o que causa uma 

relação de inclusão e exclusão simultaneamente (CUCHE, 1999).  

Apoiado nestes conceitos, o autor garante que a identidade e a cultura 

possuem uma estreita relação. Pesquisas realizadas nos anos 50 produziram 

um estudo para entender os problemas de integração dos imigrantes nos 

Estados Unidos. Ao longo deste trabalho, os pesquisadores perceberam que a 

identidade cultural, a princípio enxergada como algo permanente no indivíduo e 

baseada em oposições simbólicas, possui, em concepções mais dinâmicas, 

uma relação de dependência com um contexto relacional, no qual uma 

identidade social é construída a partir de diversas modalidades de identidade e, 

nas diferenças culturais encontradas, entendeu-se que a identidade cultural faz 

parte de uma delas (CUCHE, 2011). 

Segundo Castells (1999, p. 22) a identidade é entendida pela articulação 

de significados baseados em traços culturais, como a língua, as tradições e, 

apoiado nesta inter-relação, para “um determinado indivíduo ou ainda um ator 

coletivo, pode haver identidades múltiplas”.  

Nos anos 70, a multiculturalidade, ou pluralidade cultural, propagou-se 

pelas especificidades socioculturais reordenadas coletivamente perante a 

manifestação de novos contextos políticos e sociais disseminados neste 

período. Por sua vez, a reorganização da identidade em nível multicultural 

ocasionou a inserção de um processo de identificação em que Cuche (1999) 

descreve como um consenso entre a definição de si próprio (auto identidade), 

no qual a identidade apresenta-se na posição de afirmação, e na maneira como 

o outro o define (hetero identidade), configurada no papel de imposição.    

Quando tratados os termos “auto identidade” e “hetero identidade” 

verifica-se que a hetero identidade é a imagem etnocultural construída de um 

povo através da visão de outro povo e, dependendo do tipo de relação 

estabelecida entre ambos e a posição que ocupam no sistema, esta construção 

pode causar a estigmatização de grupos minoritários, sobreposto ao poder de 

um grupo majoritário, configurando, inclusive, uma identidade negativa do 
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outro. Desta maneira, a consciência da existência das relações de poder fez 

entender que a “identidade é o que está em jogo nas lutas sociais” (CUCHE, 

1999, p. 185). 

As lutas sociais pela defesa da identidade levaram à interferência do 

Estado na tomada de decisões. Preocupado com o que as relações de poder 

seriam capazes de causar internamente, o Estado se tornou responsável por 

controlar e regulamentar a posição de todos em seu território, a fim de evitar a 

opressão, a desintegração e um enfraquecimento político/social perante o 

mundo (CUCHE, 1999).  

Foi neste sentido que ideologias como o fundamentalismo religioso e o 

nacionalismo ganharam força. O envolvimento do Estado, cada vez mais rígido 

no controle da identidade do seu povo, tendeu a fusão das múltiplas 

identidades à criação da mono identificação, ao ponto de ser reconhecido 

apenas por uma identidade que referencie ou legitime a identidade da nação 

(CUCHE, 1999). É o caso do nacionalismo que, conforme Castells (1999) se 

constitui nas características comuns do território, desenhadas e disseminadas 

pela imagem de um Estado – Nação em busca de soberania e protecionismo 

de suas fronteiras, alicerçada na união nacional. Nesta situação enquadram-se 

os Estados Unidos e o Japão com forte identidade nacional e sentimento 

patriótico. 

Já o fundamentalismo religioso respalda a preservação de sua 

institucionalidade a partir da construção de uma identidade coletiva 

fundamentada na religião e intermediada por autoridades definidas que se 

propõe a fazer a ligação de Deus com a comunidade, seguindo as leis divinas. 

Como por exemplo, o fundamentalismo islâmico (CASTELLS, 1999).  

Os diversos cenários sociais, étnicos e nacionais ocasionaram 

mudanças estruturais observadas nas sociedades modernas ao final do século 

XX e levaram os estudiosos a introduzir um novo conceito de identidade. A 

ideia inicial de identidade definida como uma essência indissociável a um 

indivíduo foi se transformando a partir das construções históricas e sociais e, à 

medida que foi constatada uma identificação com as transformações das 

contínuas relações sociais, Hall afirma que “as velhas identidades, que por 

tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir 
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novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como 

um sujeito unificado” (HALL, 2011, p. 1). 

A desconstrução do sujeito individualista, associada à construção do 

sujeito sociológico, criou uma nova versão de sujeito, caracterizado como pós – 

moderno. O indivíduo passou a vivenciar uma crise de identidade, quando 

símbolos significativos como: gênero, sexualidade, etnia, nacionalidade, entre 

outros, começaram a se fragmentar. Isto porque o sujeito perdeu a consciência 

da sua condição natural ao lidar cada vez mais com um hibridismo social e 

cultural no mundo (HALL, 2011). 

Bauman (2005) em seu livro: “Identidade”, ilustra o ponto de vista de Hall 

a respeito da descentração do sujeito ao citar uma problemática da qual o 

personagem de sua história haveria de escolher o hino a ser tocado em sua 

homenagem em Praga, sendo que sua nacionalidade é polonesa, porém 

escolhera a Inglaterra para viver. 

Esta questão demonstra a sensação de pertencimento ou não 

pertencimento do personagem que, sincronicamente ao se sentir ainda como 

um estranho, mesmo que naturalizado no país em que vive, não se sente 

pertencente ao seu país de origem, no qual havia sido privado desta cidadania 

por questões políticas. 

A diferença entre a identidade moderna e pós - moderna está nestas 

mudanças “constantes, rápidas e permanentes” que acontecem (HALL, 2011, 

p.15). Enquanto que para a sociedade tradicional os símbolos representam 

características que passam de geração para geração e, por conseguinte, 

conseguem ligar uma pessoa ao seu passado e também ao futuro através de 

uma continuidade, as sociedades pós-modernas tendem a mudar os hábitos e 

estilos de vida por meio de novas relações, sem necessariamente manter um 

vínculo às tradições passadas (GIDDENS, 1990). 

Tais mudanças foram percebidas nos estudos sobre identidade ao final 

do século XX e início do século XXI, devido ao início da globalização que, por 

si só, tem grande participação nas transformações que afetaram o mundo pós - 

moderno. 

A globalização tem um papel bastante contraditório quando falado em 

construção da identidade (SIQUEIRA, 2007). Isto porque, ao tratar a 
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globalização em sua totalidade, a integralização caminharia para um problema 

ainda maior: o da homogeneização, unificação em escala global. 

Esta ideia introduz a discussão no que se refere à transformação das 

características das comunidades locais, muitas vezes devido à expansão do 

acesso à tecnologia. 

As culturas locais são afetadas diretamente pelo fluxo intenso das novas 

tecnologias em níveis globais de comunicação. A globalização nada mais é que 

a ruptura das barreiras do desconhecido. A abertura para a multiplicidade de 

identidades sociais, culturais e pessoais existentes no mundo, no qual cada um 

poderá se identificar, mesmo que temporariamente1 (FEATHERSTONE, 1995). 

Logo, enfatizando o princípio da contradição, a ruptura das barreiras 

pela globalização proporciona também o aumento da influência das forças 

sociais e culturais externas nas culturas locais, podendo formar novos 

rearranjos culturais caracterizados como híbridos ou estimulando ainda mais a 

valorização de seus costumes locais (FEATHERSTONE, 1995). 

A globalização abre os olhos do mundo para novas formas de entender 

a identidade. Enquanto Bauman refere que a noção de possuir uma identidade 

não vai ocorrer às pessoas enquanto o sentimento de pertencer “continuar 

sendo o seu destino, uma condição sem alternativa” (2005, p. 18), 

Featherstone (1995) evidencia que a globalização e a localização se 

apresentam como processos intimamente ligados. Neste contexto, o conceito 

“localismo” tem sua expansão legitimada no desejo do ser humano de 

permanecer em um espaço físico ou imaginário que represente o sentimento 

de comunidade, de estar em casa como um lugar significativo. “Quando as 

redes dissolvem o tempo e o espaço, as pessoas se agarram a espaços 

físicos, recorrendo à sua memória histórica” (CASTELLS, 1996, p. 85). 

O sentimento de pertencimento desperta em algumas comunidades o 

que Castells (1999, p.24) refere-se como uma “identidade de resistência”, 

destacada pela diferenciação dos princípios instituídos pela sociedade. Uma 

barreira de resistência necessária para a preservação e fortalecimento dos que 

afirmam ser sua identidade e em que as comunidades, que em sua maioria se 

                                                 
1 Tradução livre da autora. 
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encontram na posição de estigmatizada, se valem do seu diferencial para a sua 

afirmação perante a dinâmica das relações sociais.  

 

2.2 A RELAÇÃO TURISMO E IDENTIDADE 

 

O Turismo, assim como a identidade, é um fenômeno sociocultural, pois 

proporciona o deslocamento do viajante e o contato direto com diferentes 

culturas. Consequentemente, as relações sociais surgem do movimento destas 

pessoas, que agregam em si hábitos, tradições e culturas particulares, 

transportando-as para os demais destinos e interferindo diretamente na vida 

social, na dinâmica cultural e na identidade local de cada envolvido (URRY, 

1996). 

Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT, a definição de 

Turismo está no deslocamento de pessoas a locais diferenciados do seu usual, 

por um prazo determinado, para diversos fins (TRIGUEIRO, 2008). 

A ausência temporária dos lugares cotidianos de trabalho e moradia 

acontece em vista da busca por experiências. O novo provoca interesse e 

curiosidade. O prazer e a expectativa da ruptura com a rotina diária 

oportunizam um olhar mais sensível àquilo que é diferente. A escolha do 

destino está envolvida em uma expectativa criada pelo imaginário do viajante 

construído através de símbolos significativos que representam cada local 

(URRY, 1996). 

 Os avanços tecnológicos foram grandes propulsores no direcionamento 

do olhar do turista para estes símbolos por meio de elementos como a música, 

literatura, cinema e televisão (URRY, 1996) e, aliados ao crescimento 

populacional e ao intenso processo de urbanização, instigaram a vontade e 

necessidade das pessoas de se deslocarem para os novos ambientes (SILVA, 

2006). 

Esta visão, entretanto, é recente ao estudo do Turismo. Além de um 

fenômeno sociocultural, o Turismo, em primeira instância, era abordado apenas 

como uma atividade econômica, aplicado na situação de indústria que 

relaciona oferta e produto, responsável pela entrada de divisas, geração de 

empregos e movimentação do mercado interno (BANDUCCI JR.; BARRETTO, 

2005).  
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Por conseguinte, foi percebido pelos economistas como uma importante 

alternativa econômica em diferentes níveis e o crescimento deste mercado 

cada vez mais rentável ocasionou uma série de implicações que envolveram 

desde investimentos em equipamentos, serviços e infraestrutura turística, ao 

consumo predatório dos recursos e atrativos do local visitado, sem o devido 

planejamento. Este “efeito cascata” (SERRANO; BRUHNS; LUCHIARI, 2000, p. 

18) repercutiu na inter-relação de todos os atores envolvidos e nos impactos 

relativos à comercialização. 

A elevação da demanda nas regiões em que houve o investimento 

massivo em equipamentos e infraestrutura turística ocasionou discussões a 

respeito do fluxo descontrolado e descomedido de turistas em contato com a 

natureza e a população local (BANDUCCI JR.; BARRETTO, 2005).  

A ausência de um planejamento adequado incute uma tensa dualidade 

entre o consumo e as relações humanas. Enquanto a indústria turística foi 

crescendo conforme as alterações econômicas mundiais e se alimentando de 

uma rede de empresas (trade turístico) voltadas para a recepção lucrativa dos 

viajantes, a relação direta do turista com o ambiente e a cultura local vinha sido 

tratada, a princípio, de maneira irresponsável, com limitado incentivo nos 

estudos científicos voltados para a geografia e antropologia do local explorado 

(SERRANO; BRUHNS; LUCHIARI, 2000).  

Esta problemática criou um vínculo reduzido entre as duas categorias: 

turistas e população local. Enquanto o turista se transportava para um local em 

busca do consumo e do contato com as tradições e com a comunidade que o 

recebia, a maioria dos receptores os viam apenas como fonte de renda, na 

função de prestadores de serviço aos seus consumidores, causando uma 

relação de artificialidade (BANDUCCI JR.; BARRETTO, 2005). 

A relação turismo e identidade foi se transformando e ganhando atenção 

a partir da contemporaneidade. Houve uma valorização da cultura e de 

aspectos como a: autenticidade; identidade; patrimônio; história; e as 

particularidades dos locais visitados, muito relacionados à questão do 

hibridismo cultural na sociedade pós – moderna, citado por Castells (1996), 

referindo-se às pessoas se agarrarem às suas memórias históricas quando 

sentem que suas ligações com o passado estão ameaçadas.  
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Pesquisas ilustram um crescimento gradativo ao longo dos anos do 

interesse do turista em vivenciar a cultura de um lugar, cada vez mais 

interessado no contato com as características tradicionais e a história do 

destino escolhido, além de uma interação com a população local, sua 

identidade, o seu cotidiano e sua relação com a natureza (RISCHBIETER; 

DREHER, 2006). 

Segundo dados do Ministério do Turismo, em 2015, o lazer é apontado 

como a motivação turística principal de 51,3% da demanda turística 

internacional nas viagens ao Brasil. Desta porcentagem, 12,1% representaram 

a parcela dos viajantes com interesse na cultura do país. Ao comparar estes 

dados de 2015 com os indicadores de 2011, constata-se um crescimento de 

2,7% (BRASIL, 2016). 

É nessa relação dialógica entre identidade e turismo que novos modelos 

foram surgindo, principalmente nas comunidades tradicionais. Ignorando o 

turismo apenas como um segmento de mercado econômico e sua relação de 

superficialidade com o morador é que se verificou recentes práticas da 

atividade turística por parte dos grupos sociais das pequenas comunidades 

receptoras, surgindo assim o Turismo de Base Comunitária (TBC), o qual 

exerce uma função fundamental para a compreensão dos importantes papéis 

sociais que o turismo pode representar para a sobrevivência de uma 

comunidade, mediante aos conflitos com agentes externos (LIMA; AYRES; 

BARTHOLO, 2009). 

Este modelo, que apesar de muito diversificado em suas experiências 

concretas possui características e premissas em comum e que caminha na 

contramão da exploração econômica e na geração de lucro e consumo como 

princípios fundamentais, preconiza a prática do turismo voltada ao benefício 

local, tendo a comunidade como protagonista na tomada de decisões e no 

desenho do cenário a ser construído em seu sítio de pertencimento.  

A definição de sítio está associada ao que Zaoual (2008) contextualiza 

como teoria de articulação das crenças, conhecimentos e comportamentos 

partilhados pelos atores em todo processo econômico. É caracterizado como 

um patrimônio imaterial invisível, coletivo, dividido em um espaço. Seu 

patrimônio consiste no armazenamento de mitos, crenças, sofrimentos, no 

saber social e conhecimento, bem como nas técnicas e modo de exploração.  
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A teoria de sítio de pertencimento está associada à introdução da 

indústria na economia do mundo moderno que, para o autor, as mudanças de 

hábitos causadas pela industrialização envolvem o esgotamento das crenças. 

Logo, o homem se sente na necessidade de procurar o sentido de sua 

existência e desenvolve a necessidade de se situar em um mundo incerto. E é 

nesse contexto que o homo situs2 ultrapassa o homo economicus3 (ZAOUAL, 

2008) 

Quebrando o paradigma em que o mercado é o responsável por ditar as 

regras, a comunidade propõe a adoção de políticas em benefício de todos e 

busca, através de um planejamento turístico mais participativo, focar no 

desenvolvimento humano, social e local.  

Como um turismo potencial e inovador, a medida de colocar a sociedade 

local no centro das decisões provoca o fortalecimento político e institucional 

dos grupos sociais. Baseado no conhecimento, no saber, nas práticas e nas 

técnicas da comunidade desenvolve-se a relação de troca entre os visitantes e 

os anfitriões, em que a proximidade permite incorporar elementos do outro, o 

que se apresenta como fator relevante ao seu enriquecimento cultural (LIMA; 

AYRES; BARTHOLO, 2009). 

Estes fatores contribuíram para uma reflexão antropológica e social 

sobre os efeitos que a atividade turística e o processo de turistificação de um 

modo geral poderiam gerar na comunidade local. SILVA (2006, p. 16) afirma 

que “a convivência entre moradores e turistas dos mais diversos lugares, 

costumes, hábitos, atitudes e valores tem contribuído para uma des/construção 

da identidade cultural local” e, em consequência desta aproximação, mudanças 

significativas poderiam ocorrer, como sua aculturação ou endoculturação, 

mesmo sabendo que o turismo não é o único influenciador nas alterações 

culturais que acontecem nas comunidades.  

 Há influências externas a partir do crescimento e da modernização 

tecnológica no contexto da globalização. De acordo com Trigueiro (2008, p. 4), 

após o início do processo de globalização houve uma influência direta nas 

                                                 
2 “Homem vivo concreto, cujo comportamento enraíza-se em um território em que harmonia 
pressupõe a consideração da multiplicidade do comportamento humano” (ZAOUAL, Hassan, 
2010, p. 24). 
 
3 “Homem voltado para a produção e o consumo” (ZAOUAL, Hassan, 2010, p. 15). 
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comunidades na padronização e no comportamento do consumidor. Através da 

ampliação dos meios de comunicação, do acesso à informação e melhoria nos 

meios de transportes, facilitou-se “a circulação e consumo de bens, 

informações e conhecimento ao redor do mundo”, e se estimulou o consumo 

baseado no que está na moda. Entretanto, se tem observado que a cada dia as 

diferenças culturais impulsionaram a necessidade dos grupos humanos de 

afirmarem sua identidade frente a esse processo. Identificou-se que o 

surgimento do turismo em determinadas localidades, não impactou no 

desaparecimento das manifestações culturais e identitárias das comunidades 

receptoras, mas, ao contrário, demonstrou que em regiões específicas houve 

um fortalecimento das mesmas. Desta forma, Rischbieter; Dreher (2006, p. 01), 

ressaltam que: 

 

O fenômeno da globalização não só econômica como cultural, tem 
levado as comunidades à recuperação e valorização do seu legado 
cultural, à busca de valores locais e de elementos de identificação na 
história e nas tradições, reforçando sua identidade numa perspectiva 
global. Neste aspecto, na atividade turística, as manifestações 
culturais das grandes cidades ou de pequenas comunidades 
representam um potencial de diferencial turístico.  

 

 

Este tipo de fortalecimento cultural não só representa um fator potencial 

de desenvolvimento turístico como propicia uma ligação das comunidades com 

o seu passado, através da conservação de costumes e hábitos que trazem um 

enraizamento e veiculam as ideias de origem e identidade. Outra dualidade 

trazida pelo turismo é a forma como a recuperação dos hábitos e costumes é 

trabalhada. A artificialidade das relações não está somente no limitado contato 

mercadológico com o turista, mas na forma em que seus hábitos e tradições 

culturais são comercializados. 

Sabendo que suas manifestações culturais representam um potencial 

diferencial turístico e, a fim de atender o imaginário do turista, o morador revive 

costumes antigos para recriar a experiência e remeter ao turista uma época 

passada através de uma “encenação”. Neste caso figura a adoção de práticas 

antigas que não fazem mais parte de seu cotidiano, pois foram afetadas pelas 

transformações sociais sofridas com o tempo pelas influências internas e 

externas (BANDUCCI; BARRETTO, 2005).  
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A representação ideológica do homem, absorvida através das tradições 

de gerações para gerações variam de símbolos, crenças e se adaptam ao 

longo das novas estruturas sociais. “Para apreender a dinâmica da mudança 

cultural é fundamental conhecer o passado, as tradições e as transformações 

que construíram a cultura particular de uma comunidade ou sociedade” 

(RISCHBIETER; DREHER, 2006, p. 5) e, a partir disso compreender que a 

relação entre o local e o global, em um mesmo contexto turístico, repercute em 

transformações e em uma dinâmica em que ambos se influenciam 

mutuamente. 

 

2.3 A IDENTIDADE CAIÇARA 

 

A identidade caiçara é oriunda de uma mistura da cultura indígena com a 

negra e a portuguesa. O termo caiçara provém do Tupi-Guarani “caá-içara”, 

primeiramente com o significado relativo às técnicas peculiares aplicadas pelos 

índios em suas aldeias, tanto na agricultura, quanto na pesca (ADAMS, 2000). 

Influenciadas pelas condições geográficas e climáticas, as populações 

se desenvolveram desde o descobrimento do Brasil, nas regiões litorâneas do 

estado do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.  

O modo de vida caiçara era caracterizado, não somente por seus 

saberes, valores e manifestações culturais, como também por sua relação com 

a natureza, associada à agricultura de subsistência e aos métodos simples 

aplicados em sua execução, como a produção de artesanato, a plantação de 

mandioca, feijão, a prática da pesca artesanal inicialmente feita com canoas e 

a utilização do curral para abarcar os peixes, construído com galhos de árvores 

fixados na água, (ADAMS, 2000). 

Na comunidade caiçara os papéis do homem e da mulher eram bastante 

definidos. Enquanto a mulher estava mais relacionada com a vida doméstica, 

dona do lar, mãe de família e trabalhadora da roça, o homem era o principal 

responsável pela caça e pesca, bem como pela comercialização e transporte 

dos materiais produzidos e construções de locais de moradia e trabalho 

(ADAMS, 2000). 

Suas residências tinham como principais características o isolamento 

umas das outras e o afastamento da orla da praia, em que se escondiam sob 
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uma vegetação fechada, como forma de proteção de ventos fortes. A praia, 

entretanto, representava o papel de centro. Local de comercialização e 

articulação com as demais regiões (BAZZANELLA, 2013).  

Em uma perspectiva geral, o que diferenciava as comunidades 

litorâneas do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro das demais comunidades da 

costa brasileira, e as afirmava como comunidades caiçaras, era o fato de sua 

principal atividade econômica ser a lavoura. A pesca aparecia apenas como 

uma atividade complementar, enaltecendo a condição original de “lavrador – 

pescador”, enquanto que nas outras comunidades era a pesca que 

predominava como fonte renda principal e de subsistência (BAZZANELLA, 

2013).  

A comunidade caiçara, nessa região em que se dá esta pesquisa, se 

manteve preservada por um tempo devido a um esvaziamento populacional do 

litoral, com a migração para o interior do país. Isso se deu durante os períodos 

de exploração de ouro, café e também no período da industrialização, porque 

as principais fontes econômicas se situavam no interior e o litoral atuava 

apenas como local estratégico de transporte e escoamento destes produtos.  

Neste período, quase não houve influência estrangeira nas comunidades 

litorâneas, o que proporcionou um maior isolamento e a manutenção dos 

modos de vida habituais. Logo, a cultura caiçara estava e está intimamente 

ligada aos processos da economia brasileira e baseou-se inicialmente como 

suporte às grandes fazendas agrícolas, muitas vezes voltadas para a 

monocultura, com o abastecimento de alimentos e suprimentos que não 

produziam garantindo, assim, a sobrevivência do grupo (BAZZANELLA, 2013). 

Todavia, relevantes mudanças aconteceram a partir de 1930. A 

identidade caiçara passou por transformações decorrentes dos avanços 

tecnológicos, com a introdução de barcos motorizados e a prática da pesca 

seletiva na atividade pesqueira. Até então generalizado como lavrador-

pescador, o caiçara com hábitos rústicos, primitivos e tradicionais, sofreu uma 

ruptura com seus valores passados. 

 A imagem do caiçara pescador começou a ser trabalhada no imaginário 

desde esta época, pois em muitas comunidades a população passou a investir 

mais tempo na prática da pesca, por se tornar uma prática mais rentável que a 

lavoura. Houve, contudo, alguns que não aderiram tão logo a essas mudanças 



 

26 

 

e mantiveram aquilo que consideravam sua cultura tradicional. Foi então que a 

identidade caiçara passou a ser vista como heterogênea, pois variava “em 

função de sua relação com o centro urbano mais próximo, seus modos de 

manutenção econômica e da origem das primeiras famílias” (BAZZANELLA, 

2013, p.64). 

A valorização da identidade caiçara foi recuperada a partir da 

necessidade pela busca de uma integração política, na luta por sua inserção 

social e disputa pelo território. Com a industrialização e as transformações 

políticas, econômicas e sociais, as regiões litorâneas sofreram grandes 

pressões e influências externas. Apesar de alguns manterem a agricultura 

como seu estilo de vida original, junto com a tecnologia veio também a 

valorização das terras, lado a lado à especulação imobiliária, sob a perspectiva 

capitalista de que estes locais seriam importantes potenciais turísticos, com 

vasta possibilidade de investimento. Além desses agravantes, houve também a 

inserção de projetos ambientais nestas regiões, voltados para criação de áreas 

de proteção ambiental e unidades de conservação, sob o olhar preocupado 

com a conservação do meio ambiente, muito explorado pelo homem até então 

(BAZZANELLA, 2013). 

O esforço pela recuperação da identidade caiçara é reflexo da 

estereotipização sofrida por seus representantes ao longo dos anos. Estes 

atores sociais eram julgados como ociosos, acomodados e pessoas que não se 

relacionam com o progresso. Sua expulsão era vista como o caminho para a 

modernização, desqualificando o papel de produtores artesãos e 

categorizando-os como selvagens ou sem – direitos (DIEGUES, 1998). Para o 

caiçara, por sua vez, o significado de “dono da terra” referia-se “àquele que 

primeiro abriu a área e cultivou o lugar, adquirindo o direito ao seu uso e 

transmitindo-o às gerações seguintes” (SANTOS, 2013, p. 4). Não obstante, a 

disputa pela terra e afirmação cultural se tornou a chave para sua 

sobrevivência e a manutenção de seus costumes.  

A inserção do turismo, advento dos processos de modernização, na 

visão econômica e capitalista foi um importante contribuinte para a 

desestruturação das comunidades caiçaras. Porém, em uma relação paralela, 

o turismo proporcionou elementos de recuperação cultural, resistência que, de 

certa maneira, garantiu pela permanência nos territórios de origem. Isto é, a 
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cultura caiçara, com todas as influências externas a afetando, se tornou parte 

de movimentos de valorização cultural passíveis de transformar suas 

memórias, tradições e práticas em um novo tipo de produto turístico 

comercializável, trazendo às pessoas a busca por novas experiências, cenários 

ou paisagens, o diferente, o exótico, o peculiar (BAZZANELLA, 2013). 

A cultura caiçara passou por diversas adaptações até a 

contemporaneidade.  Os efeitos da globalização impactaram na relação 

turismo, identidade, autenticidade e imaginário. Apesar das discussões que 

envolvem o processo de globalização como um possível causador da perda 

gradativa da cultura local ou “aculturação”, o consumo de bens e serviços é o 

alicerce das sociedades modernas e pós-modernas. Por isso, a fim de atender 

o desejo das sociedades de consumirem um espaço e, também consolidar sua 

posse do território, as comunidades encontraram no turismo e na etnicidade o 

caminho para lutar por seu lugar. Este processo se deu por meio da 

recuperação dos antigos hábitos, atendendo o imaginário de um potencial 

mercado global (SERRANO; BRUHNS; LUCHIARI, 2000).  

Em vista disso, a reivindicação das comunidades caiçaras por seu 

espaço social e político em diversas situações permanecem até os dias atuais 

(CAMPOS; GONÇALVES JUNIOR, 2007) e, um importante fator que 

influenciou a retomada do desejo de reconhecimento de seus direitos foi a 

criação, em sete de fevereiro de 2007, do decreto de nº 6.040. Este reconhece 

a existência e a relevância das comunidades tradicionais e elabora uma política 

nacional para seu desenvolvimento sustentável. Enquadrados como “grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais”, os caiçaras, 

conforme descrito no decreto, dispõem de suas formas próprias de organização 

social, ocupam e utilizam territórios e recursos naturais como condição para 

sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Através de 

conhecimentos, inovações e práticas suas reproduções são transmitidas pela 

tradição (ART. 3º, I, 2007). Tão logo, conquistaram o “reconhecimento, 

fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, 

econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas 

formas de organização e suas instituições” (ART. 2º, 2007). 
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3. PRAIA DO SONO 

 

A praia do Sono está localizada no município de Paraty (Figura 1), 

pertencente ao estado do Rio de Janeiro, que por sua vez localiza-se a 248 

km da cidade do Rio de Janeiro e 330 km da cidade de São Paulo, via 

terrestre.  

Seu acesso se dá pela rodovia Rio Santos (BR-101), em direção a 

Laranjeiras ou Vila Oratória em que, devido à dificuldade de acesso, só é 

possível chegar à praia por trilha ou embarcação. Sua configuração 

habitacional é tradicionalmente caracterizada como vila de pescadores e é 

constituída por uma comunidade caiçara, inicialmente colonizada por 

portugueses. 

 

Figura 1 – Mapa de Paraty 

 

Fonte: Paraty Tur, 2016 

 

Vizinha à Trindade, a Praia do Sono está inserida na Reserva Ecológica 

da Juatinga e na Área de Proteção Ambiental do Caiuruçu. Por este e outros 

motivos enfrenta uma série de conflitos e incertezas sobre a permanência de 

sua população local no território. 
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3.1 CONTEXTOS HISTÓRICOS DE PARATY 

 

A região de Paraty, localizada entre o mar, a serra da Bocaina e o morro 

do Forte, tem sua data de fundação divergente entre alguns historiadores. 

Enquanto uns afirmam que já havia um agrupamento concentrado no Morro do 

Forte por volta de 1540/1560, outros historiadores defendem que sua 

colonização se deu em 1597 através de uma expedição de Martim Corrêa de 

Sá contra índios Guaianás do Vale do Paraíba. Há historiadores que acreditam 

que a povoação ocorreu apenas em 1600, por paulistas da Capitania de São 

Vicente ou em 1606, com a chegada dos primeiros sesmeiros da Capitania de 

Itanhahém (PARATY, 2016).  

Paraty já era um local estratégico e importante, pois ligava o vale do rio 

Paraíba do Sul ao mar, através de trilhas utilizadas por portugueses e 

indígenas (BAZZANELLA, 2013). 

Seu primeira núcleo populacional foi formado ao redor da capela de São 

Roque, construída no alto do Morro do Forte, com o intuito de observar a 

chegada de navios à região. Anos depois foram construídas próximas ao mar 

as Igrejas de Nossa Senhora dos Remédios e da Matriz, em torno das quais a 

cidade cresceu de forma ordenada (PARATY TUR, 2016). 

A principal fonte econômica da região, anterior ao ciclo do ouro, era a 

exportação do açúcar, com plantações de cana de açúcar e mandioca, 

fabricação de cachaça e farinha. Devido ao rápido crescimento e superioridade 

econômica; às crescentes descobertas de ouro em regiões próximas; ao 

investimento na melhoria dos acessos entre o litoral e o sertão para transporte 

de mercadorias e de ouro pela Serra do Mar; e, por ser um local de parada 

estratégica para a navegação, a vila se tornou autônoma de Angra dos Reis, 

por volta de 1667, transformando-se em Villa Nossa Senhora dos Remédios de 

Paraty. A origem do nome provém da construção e povoamento em torno da 

igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Paratii, como inicialmente descrito, 

significava uma espécie de peixe abundante na região, comum em rios. 

Palavras escritas com dois “ii”, eram de costume ser substituídas por “y”, pelos 

jesuítas catequizadores. Desta forma, “Paratii” fora substituída por “Paraty” 

(PARATY TUR, 2016). 
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A partir da corrida do ouro e as grandes jazidas em Ouro Preto (MG), a 

coroa portuguesa se viu na necessidade da construção de um caminho que 

ligasse Minas Gerais à cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil na época. 

Desta forma, surgiu, a princípio, o único caminho para as minas, o “Caminho do 

Ouro”, posteriormente conhecido como “Caminho Velho”, com um percurso 

marítimo – terrestre, de duração de 40 dias, aproximadamente, e com o porto 

exclusivo para o transporte do ouro das Minas Gerais (BAZZANELLA, 2013). 

Ao passar dos anos o porto também era utilizado como porto de 

escravos e grandes fazendas se instalaram na região para o seu 

abastecimento. Alimentos como a farinha, o melado e o pescado, ainda eram 

produzidos, assim como, desenvolviam-se artigos artesanais, como cestas 

para o deslocamento destas mercadorias. 

O comércio destas mercadorias, gerado em função do ciclo do ouro, na 

verdade foi o grande fomento e sustento da economia de Paraty neste período. 

No século XVIII, com a abertura do caminho que ligava o Rio de Janeiro direto 

à Minas Gerais pela Serra dos Órgãos, conhecido como o “Caminho Novo”, 

com um percurso de duração de 25 dias, o antigo caminho de Paraty começou 

a ser substituído por outras rotas. 

A explosão do café no século XIX possibilitou um enriquecimento 

temporário da região, novamente pela sua posição estratégica. Graças à 

proximidade com o Vale do Paraíba, região produtora do café no Rio de 

Janeiro, Paraty era o porto mais próximo para o envio do café à Europa. Foi 

nesta época em que a cidade começou a ganhar suas primeiras calçadas e as 

casas do centro ganharam a configuração de armazéns no térreo e residência 

no segundo andar. Esta arquitetura tem sido preservada até os dias atuais 

(BAZZANELLA, 2013).   

Este enriquecimento durou até a construção da ferrovia que ligava o Rio 

de Janeiro a São Paulo, em meados de 1850 e, junto à abolição da escravatura 

em 1888, sua economia sofreu uma estagnação. Houve um esvaziamento da 

população e os moradores passaram a viver da agricultura, pesca e produção 

de artesanato, dependentes da cidade com suprimentos que não podiam 

produzir. Este isolamento geográfico permitiu que a arquitetura da cidade, a 

cultura e os costumes locais mantivessem suas características originais. 
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Apenas em 1956 foi reaberta uma estrada, por iniciativa privada, ligando 

Paraty à Cunha (SP). Desde então se especulava a possibilidade de um projeto 

de investimento em uma estrada que ligasse o Rio de Janeiro à cidade de 

Santos, em São Paulo, o que ocorreu de fato com o início de sua construção 

em 1967 e inaugurada em 1974, como BR-101 (Rodovia Rio x Santos). 

Com a construção desta nova estrada litorânea ocorreu a chegada de 

certo fluxo de turistas e, pensando nas ameaças da especulação imobiliária, o 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) definiu o 

tombamento do centro histórico de Paraty, em 1958, e, em 1966, declarou o 

município como Monumento Nacional. Já em 1974 o entorno do conjunto 

arquitetônico e paisagístico de Paraty também foi tombado. Dentre as 

características que envolvem este conjunto estão: as belezas naturais do 

município; sua originalidade; e seu importante papel histórico na ligação entre 

as capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (IPHAN, 2016). 

Também em 1974 houve a criação do então, Parque Nacional da Serra 

da Bocaina. (BAZZANELLA, 2013). 

Segundo a lei orgânica do município de Paraty (1990), com relação ao 

patrimônio, cabe ao município “proteger os documentos, as obras e outros 

bens de valores históricos, artísticos e culturais, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos” (TÍTULO IV, capítulo IV, art. 174, 

§4º). Também nesta lei, define-se que dentro do tombamento como 

Monumento Nacional estão inseridos o Parque Nacional da Serra da Bocaina e 

a APA Cairuçu, entre outras áreas de preservação, cabendo “o direito pleno ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado” e “a utilização racional e 

sustentação dos recursos naturais, a integridade do patrimônio ecológico, 

genético, paisagístico, histórico, arquitetônico, cultural e arqueológico, em 

benefício das gerações atuais e futuras” (TÍTULO IV, capítulo VI, art. 183, I e 

II). 

No âmbito do turismo compete ao município o fomento e a valorização 

do potencial turístico local, seguindo a política de proteção e preservação do 

meio ambiente e locais adequados ao lazer. (TÍTULO VI, capítulo I, art. 217). 

Atualmente Paraty faz parte da região turística da Costa Verde, junto aos 

municípios de Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Rio Claro. Tem uma área 
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de 925 km² e aproximadamente 40.975 habitantes (IBGE, 2016). É constituída 

por 65 ilhas, cerca de 120 praias (THÉRY, 2015), dentre elas a praia do Sono. 

Após décadas de isolamento, por sua localização à 248km da cidade do 

Rio de Janeiro e 330km da cidade de São Paulo, devido à construção e 

revitalização das estradas que dão acesso à cidade pelo Vale do Paraíba ou 

região costeira e a preservação/valorização do seu patrimônio histórico por 

meio do IPHAN, o turismo se tornou a principal fonte de crescimento 

populacional e econômico do município. 

Através da combinação do turismo cultural, ecológico e de sol e praia, 

Paraty também é marcada por eventos anuais muito conhecidos, como a FLIP 

(Festival Literário Internacional); o Festival da Pinga; e as tradicionais festas do 

Divino Espírito Santo e Nossa Senhora dos Remédios (THÉRY, 2015). 

 

3.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

No século XVIII, a revolução industrial começou a se desenvolver e a 

crescente evolução tecnológica proporcionaram ao homem uma preocupação 

quanto à utilização dos recursos naturais e a possibilidade do seu esgotamento 

(VIANNA, 2008). 

Foi percebido o domínio da sociedade em relação à exploração do meio 

ambiente, ao serem observados índices alarmantes de desmatamento, 

construções com grandes impactos ambientais, desaparecimento de espécies 

consideradas raras por causa da caça e da pesca predatória e registrado um 

alto índice de acidentes e desastres ambientais (IBAMA, 2016). 

A proposta de “conservar” surgiu exatamente da perspectiva de garantir 

a sobrevivência não só do meio ambiente, como também das sociedades 

futuras, que buscam seguir os padrões de vida atuais. Porém, a fim de 

trabalhar a ideia de conservação, são abordados dois tipos de discursos, sendo 

um considerado mais radical no que tange a posição da natureza em 

sobreposição ao homem no mundo, e uma visão mais ampla de integração 

entre ambos. 

As áreas naturais em geral começaram a ser protegidas por várias 

finalidades. Dentre elas, com um cunho educativo e de pesquisas para estudos 

científicos; para a proteção da vida selvagem; preservação das espécies, bem 
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como a preservação de sua biodiversidade genética; proteção e manutenção 

do patrimônio natural e cultural, para fins históricos, de turismo e lazer; e, por 

fim, para o uso sustentável dos recursos ambientais (VIANNA, 2008). 

No Brasil, até então, as discussões voltadas para o meio ambiente eram 

realizadas por diversos órgãos, sob diferentes aspectos e com visões distintas. 

Porém, em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais (IBAMA), com a função de gerir e executar as políticas 

ambientais no país. As discussões vinculadas ao meio ambiente questionadas 

em várias vertentes passaram a ser integradas pelos órgãos competentes. 

Em 1992 criou-se o Ministério do Meio Ambiente com a missão de 

formular e implementar políticas públicas ambientais, com o intuito de proteger 

e recuperar o meio ambiente, através do uso sustentável dos recursos naturais. 

(BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, 2016). Neste caso, o IBAMA passa a se 

posicionar como uma autarquia, um órgão fiscalizador, de monitoramento e 

controle ambiental. 

Em 18 de Julho de 2000 é instituída a Lei de nº 9.985. Nesta lei, o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) é 

elaborado com o propósito de organizar e estruturar as Unidades de 

Conservação em estâncias federais, estaduais e municipais, através de 

categorias e estipulando a forma de proteção e de utilização permitidos a cada 

uma. 

Do total de 12 categorias, se enquadram no quesito de “Unidades de 

Proteção Integral” a Estação Ecológica, destinada à preservação da natureza e 

a pesquisas científicas; a Reserva Biológica, destinada à preservação e 

recuperação do ecossistema; o Parque Nacional, que permite uma maior 

interação do homem com a natureza e práticas de atividades recreativas; o 

Monumento Natural, destinado à preservação de áreas belas e raras; e o 

refúgio da vida silvestre, que proporciona condições para reprodução e 

existência de espécies da fauna e flora (BRASIL, Instituto Socioambiental 

2016).  

Já no quesito de “Unidades de Uso Sustentável” se enquadram: as 

Áreas de Proteção Ambiental (APA), que permite a ocupação humana de forma 

ordenada, bem como, visa garantir a sustentabilidade dos recursos naturais e 

proteger a biodiversidade; as Áreas de Relevantes Interesses Ecológicos, que 



 

34 

 

são pequenas áreas extensas, também com o objetivo de proteção do 

ecossistema, porém em âmbito local ou regional; as Florestas Nacionais, com 

predominância de espécies nativas e permanência de populações tradicionais; 

as Reservas Extrativistas, com prática de atividades extrativistas, agricultura e 

subsistência e criação de animais; as Reservas de Fauna, adequadas para os 

estudos voltados para o manejo econômico sustentável de recursos da fauna; 

de Desenvolvimento Sustentável, também com a permanência de populações 

tradicionais por meio de sistemas sustentáveis de exploração dos recursos; e 

Particular do Patrimônio Natural, propriedade privada que permite a visitação 

turística de cunho educativo e estudos científicos (BRASIL, Instituto 

Socioambiental 2016). 

Em 2007, foram criados o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Assim 

como o Ibama, ambos também se reconhecem como autarquias, porém o 

primeiro com a função de executar, implantar, gerir, fiscalizar ações nas 

unidades de conservação estipuladas pelo SNUC (ICMBIO, 2016) e, o 

segundo, criado pelo estado do Rio de Janeiro, com a função de executar 

políticas ambientais, no âmbito estadual (INEA, 2016). 

Atualmente, 83% do território de Paraty é preservado por leis ambientais 

e comporta o total de seis unidades de conservação, ocupando 600km² do 

território de todo o município.  

Dentre as unidades de conservação presentes no município de Paraty 

estão o Parque Nacional da Serra da Bocaina, criado em 1974 pelo decreto 

federal 68.172/71 e substituído pelo Decreto 70.694/72, no qual pertence ao 

governo federal e, entre outras regras da legislação, é proibido qualquer tipo de 

construção ou desmatamento em sua área. A Reserva Ecológica da Juatinga, 

que faz parte da APA Cairuçu e congrega as praias do Sono, Antigos e 

Antiguinhos, Ponta Negra, Cajaíba, Martins de Sá e Calhaus. A APA Cairuçu, 

constituída no decreto 89.242/83, abrange a extensão do rio Mateus até 

Trindade, incluindo a reserva indígena de Araponga, Paraty - Mirim e 63 ilhas, 

com o objetivo de cuidar da preservação do solo e preservar a cultura local. Há 

também o Parque Estadual de Paraty – Mirim pertencente à APA Cairuçu, 

contemplando a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, as ruínas coloniais e a 

reserva indígena de Paraty – Mirim. A Área de Proteção Ambiental da Baía de 



 

35 

 

Paraty com o intuito de proteger a baía da pesca predatória e, por fim, a 

Estação Ecológica de Tamoios, criada em 1990 pelo decreto 98.864 como 

resposta à construção das usinas nucleares de Angra dos Reis, no qual é 

permitido apenas os estudos e monitoramento do habitat marinho (PARATY, 

Prefeitura, 2016). 

 

3.3 A COMUNIDADE E OS CONFLITOS PELA TERRA 

 

A comunidade do Sono está localizada na costa leste de Paraty, 

composta por uma vila de pescadores com 330 moradores, aproximadamente, 

e faz parte de um dos assentamentos caiçaras que predominam em Paraty. 

Vizinha à Trindade, faz parte do contexto histórico dos grupos sociais formados 

na região do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Ao longo de seu território formam-se córregos que, aliado ao rio de 

mesmo nome, formam-se poços de águas naturais próprias para banho. 

Seguida de uma faixa estreita de areia coberta por amendoeiras e quiosques 

espalhados, a comunidade também vive em torno da praia do Sono que, 

segundo pesquisas, recebeu este nome pois, por sua localização geográfica, 

os dias na praia amanhecem mais tarde e se põe mais cedo, causando a 

sensação de que as pessoas dormem por mais tempo (BURSZTYN; LIMA; 

CATRAMBY; BOTELHO; SPAMPINATO, 2008). 

Seu acesso é dado por uma trilha com cerca de sete quilômetros a partir 

da Vila Oratória, ou por mar aberto, através de pequenas embarcações 

oferecidas pelos moradores até a praia, atracadas no condomínio de alto 

padrão, Laranjeiras.  

Bem como as características descritas das comunidades caiçaras 

tradicionais, suas casas encontram-se espalhadas ao longo da vegetação, com 

suas entradas quase nunca voltadas para a orla, devido à proteção contra os 

ventos fortes. 

Segundo Bazzanella (2013), assim como a construção de Paraty, em 

seu contexto histórico, a praia do Sono fazia parte da sesmaria Cajahyba, 

doada em 1593 à Miguel Alvez Maldonado. Cinquenta anos depois as terras 

que compunham a sesmaria foram doadas a religiosos, que por sua vez, 

doaram-na no século XVIII a pessoas que diziam morar nas regiões que 
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agregavam a praia do Sono, Antigos e Ponta Negra, e que plantavam e 

pescavam com redes, dando-se então sua primeira ocupação por pescadores e 

lavradores. A princípio suas plantações eram compostas por feijão, milho, 

banana e aipim e, acredita-se que as famílias portuguesas “Castro”, “Santos” e 

“Araújo” originaram, junto aos pescadores e lavradores ali existentes, as 

primeiras famílias moradoras da praia. 

 No século XIX relata-se que a região da praia do Sono foi transferida 

como um dos bens ao padre José Alves Velludo, que vivia na região do 

Mamanguá e, ao falecer, dispôs como legado ao seu filho, também padre, 

Manoel Alves Velludo, sem herdeiros. Foi quando nos anos 50 iniciou-se um 

dos principais conflitos vividos atualmente pelos moradores do Sono: a posse 

pelas terras.  

A ausência de um registro oficial citando o nome de um proprietário 

referente às terras compostas pelo Sono e Antigos, considerou-as como 

devolutas4 e devolvidas como patrimônio do Império. Neste período, a Fazenda 

Pública Estadual estabeleceu o processo de leilão das terras descritas como 

Fazenda Laranjeiras, que corresponde atualmente pelo território abrangendo o 

condomínio Laranjeiras; a Fazenda do Sono, incluindo as praias do Sono, 

Antigos e Antiguinhos; e a Fazenda do Forte, que em 1953 foram arrematadas 

por Theóphilo Rameck.  

Theóphilo Rameck, por sua vez, ao vender suas terras para Gibrail 

Tanus em 1955, incluiu na transferência as terras da praia do Sono. No 

entanto, rasurada em vermelho no livro de registro de imóveis devido à 

ausência inicial de um proprietário, a mesma foi retirada do processo de venda 

por sua situação conflitante. Em processo discriminatório5, o resultado gerou a 

anulação do registro, devolvendo as terras para o Estado do Rio de Janeiro, 

mantendo os moradores da região em suas terras.  

Contudo, segundo informações dos próprios moradores, Gibrail Tanus 

considerando-se no papel de proprietário e apresentando papéis informando 

ser a escritura de posse, criou uma série de empecilhos para evasão da 

                                                 
4 “Os principais sentidos empregados para terras devolutas são o de terras vagas ou 
desocupadas, incultas ou não aproveitadas, mesmo sendo do domínio público e que podem 
ser vendidas pelo Poder Público” (MACHADO, 2002, p.36). 
 
5O processo discriminatório nada mais é que a fase de reconhecimento / identificação dos 
proprietários das terras devolutas e a busca por sua regularização (MACHADO, 2002). 
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comunidade local, assim como ocorreu no processo de transformação da 

Fazenda Laranjeiras em condomínio Laranjeiras, na década de 1970. Os 

moradores de Laranjeiras precisaram sair de suas terras e muitos passaram a 

viver na Vila Oratória, bairro limítrofe ao condomínio e prestar serviços ao 

mesmo como fonte de renda. 

Dentre muitos empecilhos relatados pelos moradores, há a construção 

de uma estrada que ligava Laranjeiras ao Sono, no qual circulavam tratores 

para derrubar as casas vendidas e preparar os terrenos para novas 

construções. Devido às pressões para o esvaziamento da localidade, houve um 

forte êxodo de moradores para a cidade, enquanto que antigos moradores 

resistiam na luta por sua permanência. A disputa pelas terras entre os 

moradores e seus supostos proprietários da família Tanus ainda corre na 

justiça, junto ao Supremo Tribunal Federal (BAZZANELLA, 2013). 

Caracterizados como população tradicional caiçara, a comunidade 

desde então vive a insegurança da posse da terra. Pela dificuldade de acesso 

à praia, comparado ao livre acesso à Trindade, por exemplo; por sua 

localização em área de proteção ambiental e de mar aberto; e pela resistência 

dos moradores locais na permanência e tentativa de preservação de suas 

tradições; a paisagem natural da região predominou em grande parte com suas 

características originais, apesar das grandes dificuldades enfrentadas. 

Enquanto outras comunidades aderiram aos barcos motorizados e passaram 

por grandes transformações com os avanços tecnológicos, o Sono manteve-se 

com canoas e pequenos botes como embarcação principal, além de conservar 

seus hábitos de vida originais por mais tempo através da sua relação com a 

natureza. 

Conforme descrito anteriormente, com a construção e abertura da 

rodovia BR – 101 (Rio Santos) foi percebido um fluxo maior de turistas na 

região e, consequentemente, iniciou-se uma especulação imobiliária, à medida 

que a terra passou a ser valorizada e percebeu-se um elevado potencial 

turístico para construção de grandes empreendimentos voltados para uma 

população com alto poder aquisitivo. Desta maneira, a partir dos anos 70, 

houve a construção do vizinho condomínio Laranjeiras e a população que já 

vivia embates com um suposto proprietário das terras, passou a conviver com 

mais uma série de impedimentos para sua sobrevivência no local. 
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Com a instalação do condomínio na praia de Laranjeiras, o acesso da 

população do Sono à praia e à cidade de Paraty ficou bastante dificultado, já 

que os dois meios de acesso se davam ou pela trilha com cerca de sete 

quilômetros ou pelo mar e desembarque na praia, que por muitas vezes foi 

proibido, gerando, inclusive, disputas judiciais.  

A estrada construída ligando Laranjeiras ao Sono é uma polêmica à 

parte, não só entre os moradores do condomínio e a comunidade da praia, 

como também entre os próprios moradores locais. Por fazer parte do 

empreendimento, o seu acesso também foi restrito e, enquanto alguns 

moradores veem a possibilidade de extensão da estrada até Vila Oratória como 

um avanço econômico com a possibilidade do transporte de cargas e pescado, 

além do acesso de veículos de serviço como ambulâncias, outros moradores 

se posicionam contra, não só por simbolizar uma derrota do direito de acesso 

da comunidade à praia de Laranjeiras, mas também como a possibilidade de 

um fluxo descontrolado de turistas, gerando grandes impactos sociais, 

ambientais e o medo pela perda de sua identidade local e política 

(BAZZANELLA, 2013). 

Mais um embate sofrido pela comunidade é a questão ambiental da 

região. A comunidade situa-se dentro da Área de Proteção Ambiental do 

Cairuçu (APA Cairuçu), de instância federal, enquadrada na categoria das 

Unidades de Uso Sustentável.  Também está inserida na Reserva Ecológica da 

Juatinga (REJ), Unidade de Proteção Integral, de instância estadual, e cercada 

pela serra da Bocaina, com seu relevo montanhoso, coberto por Mata Atlântica.  

Apesar da ocupação da comunidade caiçara ser  anterior à criação das 

leis de proteção ambiental na região, a praia localiza-se dentro de uma 

Unidade de Proteção Integral, o que ocasiona conflitos também em relação a 

sua permanência neste território, já que atividades praticadas para sua 

subsistência como agricultura e a pesca sofreram controles rígidos de 

restrições do poder público, afetando diretamente a qualidade de vida dos 

moradores locais (BURSZTYN; LIMA; CATRAMBY; BOTELHO; SPAMPINATO, 

2008). 

Fiscalizados pelo INEA (instância estadual) e o ICMBio (instância 

federal), ambos órgãos de proteção ambiental, a REJ (Reserva Ecológica da 

Juatinga) está em processo de recategorização desde a criação do SNUC em 
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2000. Originada em 30 de outubro de 1992 pelo decreto estadual de número 

17.981 (INEA, 2016), a reserva ecológica se tornou parte de uma discussão 

envolvendo sua criação aos problemas enfrentados pelas comunidades 

tradicionais que ali vivem.  

Segundo um requerimento deferido pela Câmara Municipal de Paraty, a 

REJ não teve sua classificação enquadrada em uma das doze categorias 

referidas pelo SNUC e, por isso encontrava-se em situação de irregularidade 

(PARATY, 2016). Este documento alega que a ausência de uma boa gestão, 

de planejamento adequado e aplicabilidade de suas funções acarretou uma 

grande insatisfação por parte da população e necessita de adequação. A 

população, por sua vez, sofre com o processo de recategorização, pois é 

através dele que sua permanência será ou não definida e a indefinição do que 

a reserva poderá vir a se tornar, se unidade de uso sustentável ou de proteção 

integral, causa um cenário conflituoso e de incertezas (MONGE, LOBÃO, DI 

MAIO, 2013).  

Pesquisas de campo mostravam que o diálogo entre o poder público e 

os moradores locais era praticamente inexistente e o momento visto como o 

momento para definição sobre a situação da comunidade no território em 

processo de recategorização, na verdade era vista pelos moradores apenas 

como uma fiscalização repressora por parte dos órgãos públicos, no qual os 

próprios moradores se sentiam afastados das decisões de seu futuro e do 

futuro destas terras consideradas suas. Além disso, as dificuldades de diálogo 

entre os atores envolvidos proporcionavam também uma falta de entendimento 

nas atividades que de fato são permitidas ou proibidas de serem praticadas a 

partir da implantação das leis ambientais (BURSZTYN; LIMA; CATRAMBY; 

BOTELHO; SPAMPINATO, 2008). 

Enquanto que alguns moradores viam essa ação como algo prejudicial 

na manutenção do seu estilo de vida tradicional, devido às dificuldades de 

pesca e plantio a partir das novas regras estipuladas e a falta de comunicação, 

outros acreditavam que este controle rígido de fiscalização era até interessante 

por afastar possíveis empreendimentos turísticos, mantendo a exclusividade 

comercial dos moradores e preservando a cultura local (BURSZTYN; LIMA; 

CATRAMBY; BOTELHO; SPAMPINATO, 2008).  
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Em 24 de outubro de 2013, na casa de cultura de Paraty, foi organizada 

uma consulta pública para debate a respeito do processo de recategorização 

da REJ em Parque Estadual (PARATY ONLINE, 2016) e, para o verão de 

2015/16, foi determinada a “operação verão”, com medidas para controlar e 

fiscalizar o fluxo de visitantes na região (PARATY, 2016).  

Além do processo de recategorização, existe também um projeto 

visando um reordenamento turístico e buscando “assegurar a sustentabilidade 

ambiental, a qualidade da experiência dos visitantes e a manutenção da 

qualidade de vida da população residente” (INEA, 2016). Todo o processo 

ainda encontra-se em andamento. Inclusive, em 28 de janeiro de 2016, o INEA 

divulgou que, dentre quinze unidades de conservação, a Reserva Ecológica da 

Juatinga seria contemplada por contadores automáticos de visitantes, ou “eco -

contadores”, que fariam o monitoramento o fluxo de visitantes nas trilhas da 

unidade. 

Por fim, atualmente características como: a introdução de barcos a 

motor, a aplicação de cercos flutuantes como uma das técnicas de pesca, a 

inserção da luz elétrica e a proibição de plantações de mandioca, feijão e milho 

transformaram consideravelmente os hábitos de vida caiçara tradicionais da 

praia do Sono (BAZZANELLA, 2013). 

 

3.4 O PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO DA PRAIA DO SONO 

 

A partir dos anos 70, com a construção da rodovia Rio Santos, o turismo 

passou a se desenvolver fortemente na região da Costa Verde. Porém, o 

isolamento da praia do Sono permaneceu até então, devido às dificuldades de 

acesso; às unidades de conservação; aos conflitos pela terra; e à resistência 

dos moradores locais (BAZZANELLA, 2013).  

Diferente de Trindade, que possui uma estrada que liga a comunidade 

ininterruptamente à cidade de Paraty, a região da praia do Sono em seu 

acesso apenas por trilha ou por barco pelo condomínio Laranjeiras, manteve 

sua economia estagnada durante anos e as dificuldades de sobrevivência 

foram aumentando cada vez mais. 

Os feitos de Gibrail Tanus para a expulsão da comunidade local 

associado às restrições de algumas práticas de plantio por parte das novas leis 
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ambientais, controladas pelo poder público, além das barreiras de acesso 

criadas pelo próprio condomínio impactaram diretamente no modo de vida 

caiçara dessa região e na sobrevivência de seus moradores, que encontraram 

dificuldades em conseguir seus alimentos e comercializar os peixes adquiridos 

através da pesca. 

 Este isolamento manteve-se até 1992, quando o helicóptero do 

deputado Ulisses Guimarães que transportava também o senador Severo 

Gomes caiu nas águas próximas à praia. A procura pelo corpo do deputado 

gerou uma repercussão midiática maciça e, a partir deste fato, a região da 

praia do Sono ganhou um reconhecimento pelo imaginário de praia deserta e 

despertou o interesse das pessoas de visitarem este lugar (BAZZANELLA, 

2013).  

A conservação do ambiente, da paisagem rústica e da identidade 

caiçara que há muito já havia se transformado atraiu ao território um perfil de 

turistas caracterizados como ‘tribos urbanas alternativas’ ou ‘alocêntricos’, que 

são atraídos exatamente pela ideia de isolamento, do distanciamento da 

agitação da cidade e dos hábitos rústicos. 

Os moradores, por outro lado, enxergaram no fluxo de turistas que 

estava se formando, a possibilidade de uma nova geração de renda aliada à 

garantia de suas terras, a partir de um produto turístico atraente pela 

preservação de suas memórias, práticas, tradições e belezas naturais. Isto 

porque, a percepção de um fluxo de pessoas atraídas ao território exatamente 

por estas características descritas, de certa forma afirmava perante a 

sociedade a importância do papel da comunidade na região e sua permanência 

nela. 

Como um agente de transformações significativas, o turismo com um 

potencial de base comunitária, se tornou a principal fonte de renda da 

comunidade e, seu desenvolvimento, desempenhado pelos próprios 

moradores, foi fundamentado na concorrência e produtividade, bem como na 

valorização histórico-cultural e ambiental da região (BURSZTYN; LIMA; 

CATRAMBY; BOTELHO; SPAMPINATO, 2008).  

Entretanto, como defende Fratucci (2007), a priorização do turismo nos 

lugares onde se manifesta, influencia drasticamente no ordenamento de seus 

espaços e na lógica de sua apropriação. Segundo Rodrigues (1997) não é 
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possível descrever a atividade turística como um potencial turístico sustentável, 

sem entender que esta atividade se refere à uma atividade econômica de 

produção e consumo, mesmo que de territórios e paisagens. 

Assim como as leis ambientais criaram mudanças significativas nos 

hábitos de vida dos caiçaras, o advento do turismo proporcionou grandes 

transformações, discussões e reflexões a respeito dos impactos e conflitos que 

esta prática ocasionaria. O principal deles: a divergência entre o uso ou a 

proteção da natureza. 

A falta de um planejamento junto à falta do diálogo entre o poder público 

e a comunidade local, em partes representada por uma Associação de 

moradores, proporcionaram um descontrole do número de visitantes em 

determinadas épocas do ano e, naturalmente, uma maior exploração dos 

recursos naturais da região. Estes acabam por ser explorados de forma 

irregular, ocasionando falta de água nos períodos de pico; desestruturação do 

sistema de esgoto e saneamento básico; e excesso de lixo descartado de 

forma indevida (BURSZTYN; LIMA; CATRAMBY; BOTELHO; SPAMPINATO, 

2008).  

No que tange à relação com a natureza, o turismo na praia do Sono é 

contraditório à ideia de sobrevivência da comunidade. À medida que, visto 

como uma atividade econômica capaz de garantir a permanência da 

comunidade e de sua cultura local, dependentes atualmente tanto do turismo 

quanto dos recursos naturais, a utilização demasiada destes recursos pode 

acarretar seu esgotamento, bem como o desinteresse turístico na região, 

atrativa por suas belezas naturais, isolamento e hábitos rústicos. 

Outro problema enfrentado após à inserção do turismo foi o fato de 

algumas famílias que deixaram o Sono há alguns anos para trabalhar nos 

centros urbanos, retornarem às suas casas com interesses turísticos, 

investindo em construções de casas para aluguel e restaurantes, e não para 

fins de moradia. Esta situação também reflete diretamente no número de 

habitantes e na quantidade de casas construídas que, além da influência nos 

hábitos tradicionais que foram rearranjados com a mudança de parte desta 

população em sua interação com os hábitos dos centros urbanos, também 

potencializa ainda mais os conflitos com os órgãos ambientais (BAZZANELLA, 

2013). 
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As novas construções locais modificaram a estrutura espacial original da 

região. Caracterizada como uma vila caiçara, com casas dispostas de forma 

aparentemente desordenada, mas com uma ordem própria, afastadas umas 

das outras e quase nunca viradas para a praia, o turismo motivou a instalação 

de restaurantes e de casas para aluguel frente à orla da praia, modificando a 

organização tradicional do espaço, e da distribuição e forma interna e externa 

das moradias, com suas casas de pau a pique e sem divisões. Porém, a fim de 

atender a privacidade de seus visitantes, aos poucos a praia passou a vivenciar 

divisões em pequenos lotes para acampamentos e hospedagens 

(BAZZANELLA, 2013). 

Enquanto a praia do Sono se modifica para atender um fluxo turístico 

crescente, as praias de Antigos e Antiguinhos permanecem como eram, 

preservadas em suas características originais, com a proibição de 

acampamentos e construções determinadas pelos próprios moradores a fim de 

manter o imaginário de praias desertas, não habitadas, e possibilitando apenas 

a visitação sem a sua permanência. 

Com a inserção da atividade turística como principal atividade 

econômica, o processo de turistificação da praia do Sono demonstrou, contudo, 

uma efemeridade dos nativos em relação às suas práticas tradicionais de 

subsistência, como a agricultura e a pesca artesanal. O olhar mercantil sob 

esta prática, já que o turismo é uma atividade com relativa facilidade de 

implantação e, em alguns casos, com rápido retorno, gerou a transformação 

gradativa das atividades tradicionais e provocou alterações significativas nas 

composições arquitetônicas. A observação e investigação da vida nativa na 

praia do Sono nos leva a concluir que se apresenta concretamente um risco do 

caiçara modificar suas formas de identificação cultural, na introdução da 

relação de prestador de serviço x consumidor, relativizando a visão de um 

produto turístico mantido em harmonia com a cultura local, a partir de suas 

memórias, práticas e tradições. Este fato resultou também em transformações 

em um ambiente anteriormente procurado pela sua conservação e pelo papel 

relevante da identidade caiçara. 

Apesar de um ideal pela busca de equilíbrio e harmonia entre todos os 

aspectos que envolvem o turismo e o território, a atividade turística na praia do 

Sono ainda é absorvida pelos moradores como um mal necessário, que gera o 
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sustento após anos de abandono, estagnação e conflitos, mesmo que ainda 

existentes. Mal esse por causar impactos na tranquilidade da praia e atrair um 

público com maior índice de consumo de álcool e uso de drogas, identificado 

pelo perfil de visitantes descritos por “tribos urbanas alternativas” (BURSZTYN; 

LIMA; CATRAMBY; BOTELHO; SPAMPINATO, 2008). 

Nas épocas de grande fluxo de turistas, como grandes feriados, 

incluindo período de ano novo e carnaval, os barcos a motor, originalmente 

utilizados para pesca, são substituídos pela prática do transporte de turistas 

que optam em chegar ou sair da praia de barco, muitas vezes pelo excesso de 

peso que carregam ou apenas por comodidade. As mulheres e homens que 

não trabalham no transporte, abrem seus quiosques ou restaurantes 

distribuídos pela orla, oferecendo almoço, café da manhã e jantar para aqueles 

que se hospedam seja em camping ou em casas de aluguel e prefere não 

cozinhar. Já aqueles que não dispõem de barco ou restaurantes, oferecem 

muitas vezes os espaços de suas casas para hospedar o de fora. 

 Há ainda uma dificuldade na relação de uma construção conjunta do 

desenvolvimento turístico na localidade entre os órgãos públicos, ambientais, 

comunidade local e demais atores envolvidos. Mesmo sendo um destino tão 

complexo, todos estes agentes desempenham uma espécie de papel 

individualista e precário em sua participação. Enquanto a comunidade se 

descontenta com a participação do poder público em um papel de fiscalizador e 

repressor com falta de investimento em infraestrutura local, os agentes 

ambientais pouco informam as atividades permitidas ou proibidas de se 

executar.  

Ao retratar um potencial de práticas turísticas embasadas no fazer 

comunitário, Lima, Ayres e Bartholo propõem a ideia da “atuação do homem 

como protagonista no desenvolvimento da vida comunitária” (2009, p.05) e a 

partir disso, incentivam a participação espontânea nas tomadas de decisão e 

fortalecimento político do grupo perante à sociedade. Entretanto, sem um 

diálogo firmado por todas as partes envolvidas, enaltece-se a falta do espírito 

de coletividade, afinal, o maior questionamento desde então é se todos 

concordam ou se beneficiam com a inserção do turismo na região e encontram 

o apoio necessário para melhoria em suas condições de vida. 
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Aceitar os benefícios que o desenvolvimento do turismo pode oferecer, 

muitas vezes enfraquece o empoderamento de uma comunidade nas tomadas 

de decisões em diferentes níveis. Não basta percebê-lo apenas como um mal 

necessário, mas sim reconhecer a importância do diálogo para melhor atender 

as necessidades locais, a partir de sua complexidade e diversidade, evitando o 

desencadeamento das práticas predatórias. 

 

4. PESQUISA DE CAMPO 

 

Em uma primeira visita à praia do Sono, sucedida no réveillon de 2012 

para 2013, impressões, experiências e também questionamentos se 

confrontaram a partir da configuração local apresentada. 

A quantidade de pessoas que chegavam em demasia, observadas ao 

longo da travessia de uma hora e quarenta minutos, provocou um espanto pela 

maneira em como um local inicialmente idealizado por um paraíso ermo e 

distante, não se encontrava mais tão isolado assim.  

Havia pessoas de diferentes estilos, porém com perfis bastante 

parecidos: jovens e ‘alternativos’. Pela orla da praia estavam dispostas 

barracas de camping e músicas de gêneros distintos. A quantidade de turistas 

era tão grande que a água dos chuveiros locais não era suficiente. A solução: 

tomar banho na cachoeira.  

O sentimento inicial de apoderamento do de fora por um determinado 

espaço de tempo evidenciou um questionamento em relação à presença, ou 

ausência, dos verdadeiros moradores locais. A sensação de não vê-los, de não 

percebê-los se tornou algo intrigante, mesmo sabendo que eles poderiam ser 

encontrados do outro lado do balcão, em frente aos barcos a motor ou nos 

campings.  

No papel de estudante de turismo e, dedicada às relações sociais e 

ambientais, a sensação de inversão de poder aguçaram um interesse pela 

investigação. Foi quando surgiu a decisão de tornar a Praia do Sono o objeto 

de estudo capaz de esclarecer as complexas relações que configuravam o 

perfil de turismo engendrado na localidade. 

Através da intenção de trazer para perto o que estava distante e tornar o 

estranho em familiar, a inspiração na metodologia qualitativa de base 
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etnográfica possibilitaria abarcar os diversos pontos de vista que interagiam no 

local. A insatisfação com a visão panorâmica preestabelecida foi a constante 

responsável pelo interesse de aproximação com a realidade social, no qual por 

meio de entrevistas e observação participante, se tornou possível uma 

compreensão mais ampla da realidade local.  

 

4.1 METODOLOGIA 

 

Para clarificar o caminho escolhido na aplicação desta pesquisa é 

importante, a priori, compreender os desafios enfrentados pelos campos 

científicos até a definição de orientações metodológicas adequadas às 

Ciências Sociais. 

 Os questionamentos científicos surgem pelos conflitos e contradições 

que rodeiam uma sociedade e perpassam a capacidade das ciências da 

natureza de compreender as múltiplas etnias, muitas vezes pelas 

complexidades do campo humano, tornando-as inaptas a teorizar sobre 

determinados objetos de estudo. “A provisoriedade, o dinamismo e a 

especificidade são características de qualquer questão social” e a organização 

das sociedades humanas se articula de forma distinta e particular (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2011, p. 12).  

Quando abordada uma investigação social não é possível ignorar 

dimensões de individualidade, valores, crenças e sentimentos humanos, o que 

leva estudiosos da antropologia e das ciências sociais a questionarem e 

defenderem a necessidade da aplicação de procedimentos metodológicos 

específicos, divergentes do método quantificável aplicado pelas ciências físicas 

(GOLDENBERG, 2003).  

Entende-se por metodologia o desenvolvimento de um pensamento, por 

meio da inserção de métodos, técnicas e habilidades pessoais do pesquisador 

para vincular a abordagem teórica sobre determinado campo de estudo à sua 

realidade. E, a fim de compreender parte da realidade social, faz-se necessária 

a compreensão do universo de significados que as envolvem (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2011).  

A maneira ideal de compreender a realidade social é fazendo parte dela 

e, segundo Malinowski, é na compreensão do outro que nos tornamos capazes 
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de compreender a nós mesmos (GOLDENBERG, 2003). Baseado neste 

contexto, o método de pesquisa viável para um entendimento profundo das 

configurações sociais convencionadas na Praia do Sono seria o emprego da 

metodologia qualitativa. Em oposição a um modelo único de pesquisa, este tipo 

de trabalho se recusa a generalizações e descobertas de regularidades, 

através de experiências quantificáveis e se aprofunda no mundo dos 

significados. Objetiva “compreender a vida do indivíduo dentro da própria 

sociedade em que vive” (GOLDENBERG, 2003, p. 21). Contrariando o olhar da 

sociologia positiva defendida por Comte e Durkheim, que busca descobrir leis, 

com observações diretas, controláveis e objetivas da sociedade, a sociologia 

compreensiva, discutida por Dilthey e Weber, lida com emoções, valores e 

subjetividades.  Foca na liberdade e individualidade do ser humano como uma 

importante ferramenta e “enfatiza as especificidades de um fenômeno em 

termos de suas origens e de sua razão de ser” (HAGUETTE, 1987, p. 55) 

Ao final do século XIX e início do século XX estudos antropológicos 

foram fundamentais para o desenvolvimento das técnicas de pesquisa 

aplicadas no método qualitativo. Expedições em vista da convivência com 

sociedades primitivas ampliaram uma nova conduta de interpretação e coleta 

de dados, através do trabalho de campo. A consagração da ideia de encontrar, 

vivenciar e interpretar seus próprios dados, sem depender dos relatos de 

terceiros, elevou o trabalho de campo como orientador das pesquisas 

antropológicas e das ciências sociais (GOLDENBERG, 2003). 

A vivência de campo se tornou um instrumento relevante à consciência 

da existência de particularidades atribuídas em cada cultura. Ao se propor a 

compartilhar do mundo que se dispôs a estudar, o pesquisador aprende a 

totalidade de uma situação e descreve a complexidade de um caso concreto. 

Associada a vivência de campo, outra técnica de pesquisa de campo 

importante na elaboração do trabalho é a prática de entrevistas em 

profundidade. As entrevistas abordam os pontos de vista do pesquisado com o 

do pesquisador e ampliam os significados sob o olhar único de cada indivíduo, 

permitindo assim a associação entre a biografia individual ao seu contexto 

histórico e social. Isto é, no que tange os momentos históricos, culturais e 

políticos de uma comunidade estão relacionados à trajetória das pessoas que 

as integra (GOLDENBERG, 2003). 
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Segundo a autora Goldenberg, é importante a abordagem detalhada de 

todo o processo de pesquisa aplicado para, assim, evitar a parcialidade desde 

a escolha do objeto até a análise da pesquisa e sua narrativa. Logo, a 

investigação da relação do turismo com a (re) construção da identidade local 

sob o ponto de vista dos moradores da comunidade do Sono consistiu em três 

etapas de trabalho: a primeira etapa de caráter exploratório, definindo o objeto 

e desenvolvendo-o teórica e metodologicamente; a segunda etapa como o 

trabalho de campo, fundamentado na observação e na execução de entrevistas 

abertas; e a terceira etapa voltada para a análise e tratamento do material 

empírico e documental (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2011). 

Para o entendimento e reconhecimento mais aprofundado do local, a 

etapa exploratória consistiu na análise de documentos que tratavam desde a 

identidade até a estruturação concebida da praia do Sono, definida através de 

artigos de como: “De quem se protege o paraíso?”, de Bursztyn; Lima; 

Catramby; Botelho; e Spampinato (2008) e “Turismo de base comunitária sob a 

perspectiva dos sítios simbólicos de pertencimento”, de Lima; Ayres; e Bartholo 

(2009). Além desses materiais, também foram trabalhadas leituras envolvendo 

comunidades tradicionais, proteções ambientais, relações de poder e turismo. 

Após a experiência observada em um primeiro contato com a comunidade e a 

leitura de materiais para o desenvolvimento da pesquisa, houve a inserção da 

pesquisa de campo de base etnográfica.  

A visita inicial à comunidade no réveillon de 2012 era um período de 

altíssima temporada, logo a observação foi o instrumento primário para a 

introdução da pesquisa. A permanência no local teve duração de quatro dias e 

aspectos como a estrutura organizacional da oferta turística, os meios de 

prestação de serviço, as carências e dificuldades presenciadas e o 

comportamento do morador na presença de turistas foram avaliadas. 

Em seguida, também com o objetivo de coleta de dados, houve uma 

conversa com André Bazzanella, chefe da casa do patrimônio do Vale do 

Paraíba, na sede do Iphan de Paraty, quem no ano de 2013 desenvolveu o 

trabalho sobre “O encantamento como campo simbólico: uma abordagem 

estética das narrativas sobre a experiência do fantástico” na praia do Sono. 

Esta conversa introduziu um entendimento das dinâmicas sociais construídas 

desde suas primeiras habitações e o entendimento das variantes que 

https://www.linkedin.com/title/chefe-da-casa-do-patrim%C3%B4nio-do-vale-do-para%C3%ADba?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/chefe-da-casa-do-patrim%C3%B4nio-do-vale-do-para%C3%ADba?trk=mprofile_title
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influenciaram suas modificações, além de conceitos como memórias, sítio de 

pertencimento, tradições e rituais. 

A segunda visita ao Sono ocorreu no mês de setembro de 2013, período 

este completamente contrário ao vivenciado no réveillon, por se encontrar em 

baixa temporada e não haver visitante algum na praia, apenas moradores. Este 

período foi essencial para a aplicação das entrevistas, no qual a ausência de 

concorrência para a atenção dos locais permitiu, através de conversas livres, 

“dar a palavra àqueles que por definição, nunca têm a palavra” (BEAUD, 

WEBER, 2007, p.10), além de vivenciar parte de seus hábitos cotidianos na 

ausência do turismo. 

Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2011, p. 64), as entrevistas 

abertas ou em profundidade convida o informante “a falar livremente sobre um 

tema”, no qual quando surgem perguntas por parte do entrevistador, o foco 

está na profundidade das reflexões e não em se prender a um único tema. Foi 

assim que as conversas se concretizaram de maneira fluida e espontânea.  

Ao todo, nove moradores foram entrevistados. Entre eles estão dois 

representantes da presidência da Associação de Moradores da Praia: Leila e 

Jadson (L. e J.); dois jovens entre 20 e 30 anos: Rafa (R.), morador do Sono 

desde o nascimento e Du (D.), residente recente da região; Dona Filinha e seu 

Nilo (F. e N.), casal de senhores nativos da terra, com idades aproximadas de 

70 anos, produtores e vendedores de pães caseiros; seu Simião (S.), morador 

nativo que presta serviço de pintor para o condomínio Laranjeiras e possui um 

programa evangélico na rádio do Sono; a mãe do Rafa, Zeni (Z.), também 

nativa do Sono e que desempenha diferentes papéis na comunidade 

atualmente; por fim, dona Iracema (I.), mãe do Jadson. 

A escolha prévia dos nove entrevistados se deu de forma espontânea, 

porém, também, muito pelos diferentes perfis e ocupações cada um que 

exercia. Estas distinções permitiam uma visão mais ampla e heterogênea sobre 

o envolvimento de cada ator no processo de reconstrução e turistificação da 

praia Sono. 

Como pretensão de encontrar um local de hospedagem durante os três 

dias de visita, Rafa disponibilizou uma das casas de sua família para o aluguel. 

A segunda ida à comunidade contou com a presença de uma amiga, no qual 

ao definir o local de instalação houve um convite por parte do Rafa para jantar 



 

50 

 

o peixe que havia pescado naquela tarde, na casa de Du, seu amigo. Durante o 

jantar as conversas foram se manifestando espontaneamente. Em tom de 

curiosidade, questionamentos foram direcionados para um entendimento sobre 

história de vida e o ponto de vista deles sobre a chegada dos turistas. E, em 

seguida ao jantar, todos se encaminharam à beira da praia onde se 

encontravam com outros amigos como forma de se socializar. No dia seguinte, 

na busca por algum lugar para tomar o café da manhã, indicações até uma 

casa peculiar levaram a um casal (dona Filinha e senhor Nilo), que propuseram 

um convite para experimentar seu pão caseiro a bordo de uma longa conversa, 

que também se estendeu espontaneamente. Já a mãe do Rafa (Zeni), seu 

Simião, Jadson e sua mãe Iracema foram marcados por encontros aleatórios 

ao longo da orla da praia, em que a conversa com um encaminhava ao outro. 

O último retorno se deu no feriado de 15 de novembro. Não tão cheia 

quanto no réveillon, mas também não tão vazia como no mês de setembro, o 

último contato com a praia e sua comunidade ocorreu através da mobilização 

do projeto Maré Cheia de Cinema, criado pela Associação Cultural Coletivo 

João do Rio. Neste encontro foi possível uma convivência com as crianças 

locais e a observação de suas relações com o meio, bem como, conhecer 

brevemente o senhor Zaqueu, deficiente visual e responsável pela rádio 

caiçara do Sono. O contato, mesmo que breve, repercutiu na percepção da 

existência de um meio de comunicação comum a todos capaz de disseminar 

inúmeras informações.  

Ao todo foram três visitas à comunidade, durante os anos de 2012 a 

2015, em períodos de alta, média e baixa temporada. Os deslocamentos se 

deram por trilhas, na ida, e por barcos, na volta. Cada visita repercutiu de 

diferentes maneiras com diferentes interações, de forma complementar. Fator 

este que possibilitou verificar ao longo destes anos de pesquisa um 

amadurecimento tanto por parte do pesquisador, quanto por parte dos 

moradores. 

A forma de condução das conversas foi orientada por poucas perguntas 

abertas que faziam parte de um roteiro não formal, focadas nos objetivos de 

relacionar a impressão de cada um na relação com o turismo e sua identidade. 

A coleta de dados ser deu por meio de entrevistas registradas em gravações 

de áudio, permitidas pelos entrevistados e, ao fim de cada dia, transcritas como 
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o diário de campo. A abordagem do direcionamento relacional a impressão de 

cada um, buscava associar a biografia individual dos entrevistados ao contexto 

histórico e social observado. 

Após todo o processo de pesquisa de campo, coube o registro dos 

relatos, na tentativa de torná-los os mais fidedignos possíveis, captados pelas 

gravações e diário de campo. 

 
4.2 NARRATIVAS CAIÇARAS  

 

As pesquisas de campo, derivadas do processo de entrevistas e 

observações, resultaram em narrativas aparentemente heterogêneas, 

provenientes muito talvez pelos diferentes perfis e papéis sociais que refletem 

os entrevistados. Entretanto, ao longo dos diálogos, o sobressalto e a repetição 

na abordagem de determinados assuntos comuns à todos se tornou algo 

claramente perceptível. 

O turismo e os conflitos com o condomínio Laranjeiras, por exemplo, 

foram aos poucos conquistando espaço na conversa sob diferentes pontos de 

vista, enquanto que as questões culturais e identitárias passaram muitas vezes 

por despercebidas ou como algo intrínseco ao narrador, sem a adesão 

concreta de uma reflexão de si próprio sobre o assunto. Neste caso, os 

discursos se desdobraram na maneira em como a comunidade, a partir da ótica 

dos nove entrevistados, descreve sua história e lida com a inserção do turismo 

e os impactos causados por ele desde então.  

Segundo os relatos dos nativos era “da roça e da pesca” que viviam. 

Plantavam cana de açúcar, feijão, criavam galinhas e os pescados que 

adquiriam eram vendidos na cidade de Paraty. A sobrevivência da comunidade, 

a princípio, dependia destes recursos, apesar de que, como todos utilizavam da 

pesca e da lavoura como fonte de subsistência, estes recursos e suas práticas 

não possuíam valor internamente, fazendo parte, muitas vezes, de uma 

dinâmica de troca e não de venda.  

Um fato interessante, ao mesmo tempo intrigante, a extrair desses 

relatos é a descrição dos moradores que, ao retratarem a si próprios, se 

apresentam inerentes às tarefas que executam em sociedade. Quer dizer, o 

enfoque evidenciado por todos como seu centro essencial está na 
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discriminação de suas atividades. Frases como: “eu sou pescador”, dita por sr. 

N., “eu trabalhava na roça”, dita por I. ou “eu sou doméstica” (Z.), fazem 

menção as características individuais e imediatas abordadas por Silva (2000). 

No entanto, este tipo de definição só pôde ser construído a partir das relações 

sociais instituídas primitivamente na comunidade. Logo, as classificações 

embasadas nas diferentes funções executadas, abrangem a ideia do sujeito 

moderno, resultando na categorização de classe e na divisão por grupos. 

Seguindo os princípios caiçaras de que homens e mulheres representam 

papéis específicos na comunidade, os moradores do Sono, antes do advento 

do turismo e da inserção das Unidades de Conservação, se dividiam em 

grupos, onde os homens ocupavam de fato o papel de pescadores e 

comerciantes, enquanto as mulheres representavam o papel da doméstica e 

trabalhadora da roça, conforme dito por sr. N.; Z.; e I6. 

Ainda de acordo com esses princípios, a disposição das casas por 

dentro da mata, afastadas da praia e com suas entradas quase nunca viradas 

para frente por causa dos ventos fortes, permanecem até os dias atuais, 

enquanto que, distinguindo da arquitetura original, na orla estão dispostos os 

quiosques (bares e restaurantes) e os meios de hospedagem, ainda que 

rústicos, para a recepção dos turistas. Em contrapartida, a concepção inicial de 

que a praia funciona como o centro, o local de articulação e comercialização 

ainda permanece.  

Conforme as falas dos entrevistados, foi com a chegada de Gibrail 

Tanus à praia do Sono em 1950 que os moradores locais passaram a vivenciar 

um conflito com duração de 40 anos. Rotulado como turista pelo sr. N., ele 

contou que o senhor Tanus afirmava ser dono da praia apresentando um 

documento que dizia ser uma escritura de posse. Entretanto, era inconcebível 

aos nativos o fato de Gibrail ser dono de uma terra que consideravam suas, 

pois conforme o discurso do sr. N.: "nós somos de avô para bisavô, trisavô, 

morador daqui" e a apropriação das terras por parte dos nativos era algo 

incontestável. Esta fala reafirma a abordagem de Santos (2013, p. 4), em que, 

para o caiçara, dono da terra é “aquele que primeiro abriu a área e cultivou o 

lugar, adquirindo o direito ao seu uso e transmitindo-o às gerações seguintes” 

                                                 
6 Data da entrevista: 21 de setembro de 2013. 
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J., nativo do Sono e líder da Associação de Moradores da praia do Sono, 

complementa que a chegada do grileiro gerou uma batalha que deixou a 

comunidade sem defesa. O fato da existência de documentos, mesmo que 

rasurados, até que suas ilegitimidades fossem comprovadas na justiça, 

enfraqueceu os moradores a ponto de muitos abandonarem o local. A pressão 

do ‘grileiro’ e a instabilidade dos moradores em suas terras os fragilizaram de 

tal forma que a decisão de partir para a cidade de Paraty parecia a melhor 

opção. Este fato abriu ainda mais espaço para que se instalasse a especulação 

imobiliária, ficando apenas aproximadamente vinte e duas famílias na região. 

As pressões causadas por Gibrail Tanus e pela especulação imobiliária 

com a proposta da construção de empreendimentos e a expulsão dos 

moradores locais, assim como ocorreu em Laranjeiras, comprovou o que 

Diegues descreveu sobre a situação dos caiçaras sob o olhar capitalista, ou 

seja, sem – direitos, em que sua expulsão da região se apresentava como um 

caminho natural em direção à modernização.  

O surgimento do fluxo de turistas, no entanto, se tornou a principal fonte 

de renda dos moradores e trouxe à população local reflexões distintas do que o 

surgimento deste fenômeno poderia ocasionar. Reflexões estas causadas 

inicialmente pela chegada desta categoria de visitantes vista por eles como 

intrusos, que de acordo com dona I., sujavam tudo e traziam consigo 

substâncias alucinógenas ou, “as coisas que não prestam”, como o álcool e as 

drogas e depois pelas mudanças expressivas que viram acontecer em 

Trindade, localidade vizinha, em função da chegada desse fluxo na região. 

A praia do Sono, em seu isolamento, atraiu tipos de turistas interessados 

justamente na estrutura rudimentar do lugar. A heterogeneidade social da 

comunidade, por sua vez, representa-se atualmente na interação com o centro 

urbano de Paraty, seus modos de manutenção econômica e a origem das 

primeiras famílias. O fluxo turístico trouxe de volta moradores que haviam 

deixado suas terras e enxergaram na região um novo potencial econômico. O 

retorno desses moradores, em contrapartida, interferiu diretamente no modo de 

vida tradicional, já que sua convivência temporária na cidade alterou 

significativamente seus hábitos originais e sua identidade cultural.  

Em busca de desenvolver as políticas básicas necessárias aos 

moradores, bem como assegurar o território e sua subsistência, L. e J. se 
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candidataram à presidência da Associação com o objetivo de suprir a ausência 

do estado no provimento da infraestrutura e projetos necessários. Relatam não 

haver diálogo e cumprimento do estado no papel de assistência e preservação 

da comunidade e propõem a construção de uma gestão participativa, com a 

implementação de conselhos deliberativos, seguindo os princípios básicos de 

um Turismo de Base Comunitária.  

Entretanto, enquanto L. infere a necessidade e a luta por projetos de 

saneamento básico, turismo integrado, luz para todos, plano de limitação do 

número de visitantes e acredita que os moradores não sabem o que querem, o 

senhor N., dona F. e S. afirmam que L. não representa seus interesses, através 

de falas como: “não faz nada por nós” e “delatora de tudo”, neste caso, se 

referindo às delações de suas práticas de lavoura e consideradas ilegais após 

às restrições ambientais impostas pela implantação das unidades de 

conservação.  

Para J., este fator de resistência dos habitantes está relacionado a um 

histórico negativo que a interferência do estado repercute na vida do nativo. A 

desunião existente entre estes atores sociais (morador e membros da 

Associação) seria a razão da forma com que o turismo se apresenta na região 

atualmente, pois a praia do Sono não escaparia das diversas interferências que 

o turismo produz.  

Baseado nos relatos dos entrevistados, percebe-se que os interesses 

individuais de cada ator envolvido prevalecem muito fortes. Ao mesmo tempo 

que os órgãos ambientais defendem e fiscalizam as restrições de plantio para 

preservação da natureza, o estado se ausenta da tarefa de intervir, através do 

diálogo, objetivando o bem comum. Já as divergências de ideias entre os 

interesses de alguns moradores e as medidas adotadas pela a Associação, 

mesmo que teoricamente na função de representá-los, aprofundam a 

fragmentação da coletividade e reorganizam a funcionalidade e a relação de 

todos com a terra e seus visitantes. 

Desta maneira o turismo da praia do Sono se estabeleceu na relação de 

consumidor x prestador de serviço. Para aqueles que dispunham de melhores 

condições econômicas, os barcos a motor passaram a ser utilizados, na alta 

temporada como transporte de passageiros. As casas dos moradores 

passaram a ser alugadas, assim como terrenos e cozinhas coletivas passaram 



 

55 

 

a ser empregados em função do camping. Dona F. e sr.  N. começaram a 

produzir pães caseiros, que vendem aos visitantes para fortalecer sua renda. 

Turistas podem ser atendidos pelos locais em seus bares e restaurantes na 

beira da praia.  

A percepção de que estas atividades traziam um retorno financeiro 

rápido à parte da população, interferiu no modo de pensar coletivo sobre a 

construção de um cenário ao qual pertenciam, com a adoção de políticas em 

benefício de todos e um planejamento turístico mais participativo. A proposta 

de um fortalecimento político e institucional dos grupos sociais está longe de 

existir. A relação de troca entre os visitantes e os anfitriões, na qual a 

proximidade de ambos permitiria incorporar os elementos da cultura do outro 

que considerassem relevantes ao seu enriquecimento cultural, é dificultada, 

pois quando a praia fica repleta de turistas, os moradores ficam muito 

ocupados prestando serviços em seus estabelecimentos. No período da noite, 

que seria ainda um momento de troca, os moradores estão cansados e os 

espaços da praia são ocupados pelos visitantes enquanto os moradores 

acabam por se isolar em suas casas, para poder descansar. 

Sr. N. conta que os jovens do Sono, desempregados encontraram nos 

‘botes’ a solução para arrecadação de dinheiro. Os barcos, a princípio usados 

na pesca, passaram a ser utilizados no período de alta temporada para o 

transporte de turistas da praia do Sono, ao condomínio Laranjeiras e vice e 

versa. Porém os empecilhos criados pelo próprio condomínio, de acordo com 

R., atrapalham esta circulação. A gasolina para abastecer os barcos é 

proveniente da propriedade, que estabelece valores altos com o objetivo de 

diminuir o fluxo de pessoas circulando no local. Famílias importantes habitam o 

empreendimento e, por isso os residentes do Sono ficam à mercê das leis que 

são estipuladas por eles. Dona F. e sr. N. relatam que a imposição das leis de 

circulação atrapalha inclusive nas tarefas diárias, como a realização de 

compras, transportes de materiais de construção e, também na vinda de 

turistas para a região, já que o acesso se dá por dentro do condomínio ou 

somente pela trilha. S. acha importante a presença do condomínio para 

geração de emprego, pois trabalha como pintor prestando serviço aos 

inquilinos.  
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No ponto de vista do R. e D., a presença abundante de turistas na praia 

é bastante positiva, pois conseguem arrecadar “um dinheirinho”. Outro fator 

positivo é o fato de gostarem de conhecer pessoas. R., em particular, 

originalmente pescador, mas que no verão realiza o transporte de turistas e 

ajuda o pai no bar, relata amar o surf e revistas sobre o assunto. Também diz 

amar tatuagens e afirma que quase todos os jovens do Sono hoje em dia 

possuem pelo menos uma. Se associarmos essas reflexões à ideia descrita por 

Hall (2011) sobre o sujeito pós – moderno, fundamentado na descentração do 

sujeito, a circulação e o consumo dos bens e informações ocasionou a 

intervenção de turistas dos mais diversos lugares, costumes, hábitos, atitudes e 

valores. Por conseguinte, incitou nos jovens um consumo focado no que está 

na moda, abordado por Trigueiro (2008), contribuindo para a des/construção da 

identidade e alterando a condição natural local a partir do hibridismo cultural, 

narrada por Silva (2006). 

Z., mãe do R., inicialmente identifica-se como doméstica na baixa 

temporada, entretanto desempenha diversos papéis sociais na comunidade, 

desde o de comerciante no aluguel de quartos para hospedagem, na venda de 

produtos alimentícios em seu bar, no transporte de barco feito por seu filho, até 

a recuperação da memória cultural de seu povo de trabalhos de bordados em 

telas, com participação em exposições nos eventos da cidade de Paraty como 

a Eco Fashion e a FLIP. 

Atualmente se verifica uma divisão de grupos que antigamente 

representava papéis sociais importantes, ocasionada pela absorção da 

atividade turística como meio de sobrevivência e na polêmica do que o Sono irá 

se transformar com esta nova configuração. Para dona F. se o Sono se 

transformasse no que Trindade é atualmente, não ia ser bom, apesar de, assim 

como dona I., considerar esta atividade boa por gerar dinheiro. Para Z., a 

presença excessiva dos turistas muitas vezes incomoda pelo barulho ao qual 

não estão acostumados, pelas diferenças de costumes, pelo excesso de 

bebida. Porém, de todos os entrevistados J. foi o único que levantou a questão 

de que a interferência do turismo praticado no Sono atualmente é um 

“vexame”, uma “humilhação”. J. defende que o turismo até “deixa um dinheiro” 

para a comunidade, mas que junto a deste dinheiro vem também as 

consequências. Questiona sobre qualidade e se pergunta o que seria mais 
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importante: “o homem que tem grana ou a conscientização do respeito ao 

local”. Acredita que, mesmo achando ser impossível, as pessoas deveriam 

retornar à consciência de preservar esta cultura, proteger o modo de vida, 

voltar a produzir o alimento, pois por isso se considera um caiçara, não só por 

sua relação com o mar, mas também por sua relação com a natureza e seus 

conhecimentos tradicionais e ancestrais. Para ele o povo não tem que passar 

por isso. “O povo tem que se auto identificar, para não ser mal identificado por 

alguém. Entender que são diferenciados, porque senão o turismo poderá matar 

esta cultura e se transformar em um povo qualquer e o povo qualquer o vento 

leva onde quiser”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inegável que os fatores globalização, turismo e identidade possuem 

relações profundas na construção de uma sociedade. A dita autenticidade, a 

identidade única, na contemporaneidade não sobressaem mais face a um 

mundo tão plural. A facilidade de acesso à informação, à livre circulação 

contribui significativamente para a des/construção de uma identidade local 

fechada. A recuperação de tradições antigas em meio à modernização ou 

tende a se alterar pelas relações sociais ou pode ressurgir com outros 

significados, muitas vezes, em forma de encenação. 

De fato, reverter esta situação não é mais uma condição natural ao ser 

humano, porém buscar redirecionamentos que levem a uma integração pode 

ser um caminho em busca de soluções. 

A comunidade do Sono viu uma espécie de ascensão a partir do turismo. 

Ao entendê-lo como fonte de renda, mais rápida, prática e capaz de melhorar 

sua posição perante os agentes externos, se reafirmam como protagonistas, 

visualizando seus próprios interesses. Procurando responder as perguntas 

colocadas no início deste trabalho, ao turismo não cabe o papel nem de 

salvador nem de destruidor da cultura local. O turismo se apresenta como uma 

atividade que aporta efeitos positivos, mas que pode aportar também efeitos 

danosos, em que geralmente não se dão conta da importância como um 

fenômeno sociocultural que afeta tão profundamente seus processos 

identitários.   

Mesmo com o fim da perseguição do Sr. Tanus, a insegurança sobre a 

posse e a manutenção das terras parece continuar os assombrando. Processo 

este que se dá seja pelas barreiras criadas pelo condomínio Laranjeiras, pelos 

efeitos da globalização, pelas relações de poder, pela desagregação das 

culturas tradicionais, pelas intervenções dos órgãos ambientais ou até mesmo 

pela escassez dos seus recursos naturais. 

O importante é entender que enquanto o ganho econômico for a 

prioridade da existência do turismo em uma região, principalmente com relação 

às comunidades tradicionais, haverá conflitos internos que fragmentem a força 

social e política dessa comunidade. Decisões dificilmente serão tomadas sem 

consulta à coletividade, não haverá benefícios em prol do desenvolvimento 
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humano, social e local. O caminho para a solução dessas questões parece 

estar no diálogo entre todos os atores envolvidos. Na representação 

participativa de seus papéis na sociedade. Na inserção da população no 

planejamento e organização do turismo de maneira que este possa se 

desenvolver aportando melhores condições de vida e minimizando os impactos 

nas comunidades receptoras.  

O turismo não pode se constituir apenas em uma relação entre 

prestadores de serviços e consumidores. Deve ser um caminho que leve à 

integração entre diversos setores e às transformações sociais em benefício de 

todos.  
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