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O impacto da atividade turística e do crescimento populacional no cotidiano dos
moradores da Vila do Abraão em Angra dos Reis
A Vila do Abraão trata-se de uma comunidade habitada dentro da Bahia da Ilha Grande
em Angra dos Reis – RJ. Atualmente essa Vila já consta com um índice habitacional
considerável, além do turismo que é o "carro chefe" economicamente da ilha. Episódios
recentes divulgados na mídia, como o assassinato de um turista norte-americano no
último verão parecem reforçar uma ideia de que está se tornando cada vez mais
consolidada entre a população da Vila, que um suposto incremento da atividade turística
e o desordenado aumento habitacional vêm impactando negativamente no cotidiano dos
moradores das áreas de maior visitação, segundo a percepção dos moradores.
O objetivo deste trabalho dar-se na intenção de observar, se com esse processo de
turisficação e aumento populacional, as políticas públicas em geral, na vila do Abraão
vem acompanhando este processo. Quais danos, sobretudo prejudiciais à comunidade,
esse processo acelerado vem causando aos moradores? As políticas públicas atualmente
implantadas na Ilha vem crescendo de acordo com as novas demandas da conjunta atual
da região? Essas são as questões que pelo menos num primeiro momento guiaram a
investigação descrita no presente trabalho.
No que se refere à metodologia da pesquisa, o estudo de caso caracterizou-se como uma
pesquisa documental, bibliográfica e de campo. Devido a escolha do tema, em analisar o
aumento populacional da vila do Abraão e a necessidade de novas Políticas Pública para
a região, utilizamos o método qualitativo para a realização e levantamento de dados
bibliográficos dessa pesquisa , além da realização do trabalho de Campo, contanto com
entrevistas em profundidade, com moradores e entidades locais que contribuíram para a
veracidade dos dados abordados no decorrer da pesquisa.
Concluímos até o momento que as políticas públicas efetivas no local não vem
acompanhando o crescimento populacional da ilha. A partir da percepção dos
moradores, podemos observar que esse crescimento demográfico principalmente
relacionado ao turismo e aos imigrantes tem despertado inúmeras preocupações, desde
questões ambientais devido a fragilidade dos ecossistemas da Ilha,como o crescimento
imobiliário desordenado, além de questões de saneamento básico e coleta de lixo.
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