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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa tem como tema os meios de hospedagem em Armação dos Búzios e 

as políticas municipais de ordenamento territorial do turismo estabelecidas pelo Plano 

Diretor de Armação dos Búzios e pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Identificamos 

como objetivo geral da pesquisa analisar o que foi proposto como política municipal de 

ordenamento do território e a realidade diagnosticada pelo setor público por meio do 

levantamento da oferta de meios de hospedagem em 2017. Para cumprir o objetivo 

principal foram realizadas a observação direta, a análise documental e entrevistas 

semiestruturadas com proprietários de meios de hospedagem e representantes das 

entidades de classe ligadas aos meios de hospedagem em Armação dos Búzios. As 

entrevistas foram tratadas com base na metodologia de Bardin (2011), por meio da qual 

foram extraídas seis categorias de análise que envolveram os objetivos secundários desta 

pesquisa. A discussão da bibliografia teve como principal intersecção o Turismo e a 

Geografia, utilizando a categoria de territórios turísticos. Também foram abordados 

processos socioterritoriais como a desterritorialização, a reterritorialização e a 

gentrificação. Os principais resultados apontaram que em Armação dos Búzios há um 

grande volume de edifícios residenciais que foram refuncionalizados para meios de 

hospedagem e que essa transição, seguindo os parâmetros do Plano Diretor e da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, não permite a legalização completa dos meios de hospedagem, 

dado que existe uma incompatibilidade de parâmetros entre os usos residenciais e de 

hospedagem. Identificamos também que o proposto pela legislação municipal não foi 

completamente cumprido, pois a política pública desestimulava o crescimento da 

atividade e nos últimos anos ela vem se expandindo cada vez mais.  

 

Palavras-chave: Território turístico; Turistificação; meios de hospedagem; Ordenamento 

territorial; políticas públicas; Armação dos Búzios (RJ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

The main theme of this research are the touristic lodging establishments in the city of 

Armação dos Búzios and the municipal policies of territorial planning of the tourism 

established by the Master Plan of Armação dos Búzios and the Land Use Law. In order 

to fulfill our objectives, we carried out direct observation, documentary analysis and 

semi-structured interviews with owners of lodging facilities and representatives of the 

class entities linked to the lodging facilities in Armação dos Búzios. The interviews were 

treated based on the methodology of Bardin (2011) and six categories of analysis were 

extracted, involving the secondary objectives of this research. The discussion of the 

bibliography intersected, in particular, Tourism and Geography, using the category of 

touristic territories. Socio-territorial processes such as deterritorialization, 

reterritorialization and gentrification were also discussed. The main results pointed out 

that in Armação dos Búzios there is a large volume of residential buildings that have been 

refunctionalized for lodging facilities and that this transition, following the parameters of 

the Master Plan and the Land Use Law, does not allow full legalization of many touristic 

lodging establishments, since there is a parameter incompatibility between residential and 

hosting uses. We also identified that the municipal legislation was not completly fulfilled, 

since the public policy discouraged the growth of the activity, while in the last years it 

has been expanding more and more.  

 

Keywords: Touristic territory; turistification; Master plan; touristic lodging 

establishments; territorial arrangement ; Public policies ; Armação dos Búzios (RJ). 
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INTRODUÇÃO 

   

A partir do estudo do processo de turistificação dos lugares é possível 

compreender como os fenômenos de ordenamento no espaço determinados a partir de 

relações sociais, no caso desta pesquisa, no espaço urbano, se entrelaçam com o fenômeno 

turístico a ponto de não ser possível analisa-los destacando apenas a variável turismo. 

Esse fato demonstra como, no caso da turistificação, os estudos, apesar dos recortes 

teórico-metodológicos, buscam na complexidade explicações menos reducionistas e que 

levem em consideração o território, categoria de análise da Geografia, e suas diversas 

superposições funcionais e simbólicas.  

 A política pública sobre ordenamento específico das atividades comerciais do 

turismo no Brasil foi implantada principalmente por meio da Lei Geral do Turismo e, 

mais recentemente, por portarias específicas sobre as atividades de agenciamento, 

transporte turístico e outras regulamentações que foram importantes para o setor. No 

entanto, conforme previsto na Constituição Federal do Brasil de 1988, o município deve 

“VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;” 

(BRASIL, 1988, p.5). No mesmo documento também está prevista a elaboração dos 

Planos Diretores Municipais, que mais tarde, pelo Estatuto das Cidades, tornou-se uma 

ferramenta da reforma urbana como forma de defender a função social da cidade. 

 A cidade de Armação dos Búzios iniciou a discussão sobre o Plano Diretor de 

Armação dos Búzios (PDAB) em 2003 (XAVIER, 2006) e, em 2006, publicou 

oficialmente o documento. O plano municipal esteve alinhado às estratégias de 

ordenamento e controle do uso do solo, a partir de diretrizes que buscaram a conservação 

dos espaços naturais, a regulação fundiária e edilícia, o desenvolvimento do turismo 

dentre outros objetivos. O ordenamento da atividade turística encontra-se no 

estabelecimento das Áreas de Especial Interesse Turísticos (Anexo A), no zoneamento 

(Anexo B) e numa parte específica de turismo, com as principais diretrizes para o setor.  

 Na ferramenta do zoneamento, em diversas zonas, observamos o desestímulo a 

novas atividades ligadas aos meios de hospedagem.  Mas é em 2010, por meio da 

alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), que esses parâmetros para meios 

de hospedagem são plenamente desenvolvidos, sendo descritos o tamanho do lote 
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mínimo, o porte de meio de hospedagem permitido, as zonas e a proporção obrigatória 

entre o lote e a área construída.  

 Atualmente, e já há algum tempo, observamos que a internet foi se consolidando 

como o principal canal para as reservas dos meios de hospedagem por meio sobretudo 

das On Line Travel Agencies (OTAS), cuja reserva é efetuada diretamente pelos 

consumidores finais. Esse fenômeno comercial, que ocorreu não só com as OTAS, mas 

também pela plataforma do AirBnB, atrelado, por exemplo, às estratégias de 

desregulamentação dos mercados e à economia compartilhada, fez que com que a oferta 

de meios de hospedagem local crescesse exponencialmente. Além de serem ofertados os 

meios de hospedagem formais que possuem o registro no Cadastur, outras ofertas como 

as casas de temporada, os da modalidade cama e café ou simplesmente pessoas que 

possuem quartos ociosos nas suas residências passaram a anunciar nessas plataformas. 

Esse fato vem gerando implicações em cidades do mundo todo e algumas delas, por meio 

de leis, vêm enfrentando esses fenômenos para diminuir o que eles chamam de 

concorrências desleal. Esses imóveis, ao contrário dos meios de hospedagem 

formalizados, conseguem praticar preços mais interessantes aos consumidores, pois não 

precisam arcar com a tributação.  

 Em Armação dos Búzios o fenômeno do veraneio das segundas residências é 

anterior a essa fase de anúncio pela internet, pois segundo Xavier (2006) muitas pessoas 

tinham suas casas de veraneio que alugavam nos períodos ociosos. No entanto, com o 

advento das OTAS essa oferta se tornou mais expressiva e visível. A partir de uma busca 

para um final de semana qualquer, é possível encontrar mais de 1.000 opções de imóveis, 

meios de hospedagem e casas, para se hospedar. No entanto, atualmente, há apenas cerca 

de 90 estabelecimentos cadastrados como meios de hospedagem no Cadastur, em 

Armação dos Búzios.  

No ano de 2010, o Ministério do Turismo (Mtur), em virtude da realização Copa 

do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, ambos no Brasil, lançou uma 

campanha chamada “Empresa Formal, Turismo Legal”, afirmando que era preciso 

combater a informalidade no setor (EMPRESA FORMAL, 2010). Na ocasião, afirmou-

se que 65% dos empregos do setor não eram formalizados. Em 2017, cinco servidores do 

Mtur foram capacitados como fiscais, com objetivo de cumprir a fiscalização do Cadastur, 

que prevê inclusive multas muito elevadas (FISCAIS DO MTR, 2017). Desde então, os 

fiscais estão percorrendo várias capitais brasileiras, de forma que a obrigatoriedade de 
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registro no Cadastur vem sendo exigida e, a partir dessa data,  os cadastros aumentaram 

significativamente. O Mtur publicou uma matéria recente afirmando que o número de 

cadastros de meios de hospedagem aumentou 54% no ano de 2018 (MEIOS DE 

HOSPEDAGEM, 2018). 

 Esta pauta que vem sendo discutida no Brasil, começou a ser discutido no 

Conselho Municipal de Turismo de Armação dos Búzios (Comtur) em abril de 2017, 

quando foi lançado pela Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico 

(SMTCPH) um censo turístico de meios de hospedagem para diagnosticar a situação atual 

do setor no município em relação à formalidade e outros aspectos. O projeto promoveu o 

cadastro dos meios de hospedagem com informações diversas incluindo o seu 

georreferenciamento. 

 Em 2018, na busca pela legalidade e diminuição da concorrência desleal, a 

Associação Comercial e Empresarial de Búzios processou as três principais OTAS 

(booking.com, decolar.com e a expedia.com) por estarem divulgando meios de 

hospedagem não formalizados, descumprindo, portanto, o que rege a Lei Geral do 

Turismo 11.771 /2008, que estabelece que somente poderão ser ofertados comercialmente 

os serviços cadastrados junto ao Mtur. A decisão judicial foi a favor da ACEB, 

estabelecendo um prazo de 60 dias para que as OTAS se adequassem, sob pena de multa. 

O juiz não só exigiu que seja cumprido em Armação dos Búzios, mas em todas as ofertas 

do país. A orientação é que logo abaixo da oferta dos meios de hospedagem, sendo 

indicado o número do Cadastur e o link para verificação do mesmo na plataforma do Mtur 

(DIVULGAÇÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM, 2018) 

 Diante do cenário da política municipal de desenvolvimento urbano específica 

para meio de hospedagem no PDAB e na LUOS (ARMAÇÃO, 2006; 2010), 

identificamos como objetivo geral da pesquisa analisar o que foi proposto como política 

municipal de ordenamento do território e a realidade diagnosticada pelo setor público por 

meio do levantamento do setor. Entendemos que esse estudo se demonstrou importante 

para o campo acadêmico na medida em que produziu uma discussão aprofundada sobre 

a política pública municipal de desenvolvimento urbano de um destino turístico 

importante no cenário nacional e internacional, Armação dos Búzios. Ao mesmo tempo, 

trouxe questões muito atuais sobre as novas tipologias de hospedagem e os desafios para 

as cidades. O fenômeno/atividade foi discutido no PDAB e na LUOS, a partir de 
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ferramentas que estão presentes nas diretrizes para o setor, mas sobretudo, no zoneamento 

e nos parâmetros para ocupação.  

 Em síntese, a problemática central desta pesquisa foi a análise do que foi proposto 

como política pública de ordenamento do território por meio do PDAB e da LUOS 

(ARMAÇÃO, 2006; 2010), e a distribuição espacial dos meios de hospedagem segundo 

levantamento realizado em 2017 pela SMTCPH. Dentro desta análise, estão contidos os 

processos de construção do território turístico, por meio da turistificação de Armação dos 

Búzios, e outros processos que foram descritos nesta pesquisa como a desterritorialização 

e reterritorialização, as multiterritorialidades e gentrificação (HAESBAERT, 2014).  Isso 

porque, na perspectiva da complexidade, esses fenômenos estão todos implicados com o 

turismo e com os meios de hospedagem.  

 A partir da problemática central, e do objetivo de analisar o que foi proposto como 

política pública de ordenamento do território por meio do PDAB e da LUOS 

(ARMAÇÃO, 2006; 2010), e a distribuição espacial resultado da pesquisa realizada em 

2017 pela SMTCPH, levantamos os seguintes objetivos específicos:  

1. revisitar e discutir os conceitos de território, território turístico, 

turistificação, poder e multiterritorialidade; 

2. descrever o processo de turistificação do território de Armação dos Búzios;  

3. analisar o Plano Diretor Municipal de Armação dos Búzios de 2006 e a 

Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2010 no que diz respeito aos meios de 

hospedagem;  

4. comparar e analisar criticamente o mapa atual da distribuição dos meios 

de hospedagem pelo território do município de Armação dos Búzios 

produzido pela pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 

Patrimônio Histórico com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor de 

Armação dos Búzios; 

5. analisar as lógicas de apropriação do território dos agentes sociais 

produtores do turismo no município de Armação dos Búzios e como elas 

se relacionam com a política pública de ordenamento territorial.  

A orientação da metodologia da pesquisa baseou-se em Baptista (2014), Morin 

(2005) e Bardin (2001). Como forma de alcançar os objetivos, adotamos a triangulação 

de métodos, com a combinação de três modalidades: a observação direta no campo, o 

levantamento documental e a realização de entrevistas. O arranjo dos três métodos 
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permitiu o aprofundamento das questões levantadas por esta pesquisa e a correção de 

possíveis vieses.  

A posição da pesquisadora no campo foi de cunho profissional, pois atua desde 

2015 como turismóloga concursada na SMTCPH, permitindo a observação direta no 

campo. O levantamento documental baseou-se em ampla pesquisa dos materiais de 

legislação que atingem o turismo em Armação dos Búzios, do material obtido pela 

pesquisadora1 sobre o levantamento dos meios de hospedagem em Armação dos Búzios, 

realizado pela SMTCPH, e, por último, pela realização de entrevistas com roteiros sem-

estruturados com meios de hospedagem e as entidades de classes que representam o 

turismo em nível municipal.  

A apresentação dos resultados da pesquisa foi estruturada de acordo com a 

composição a seguir: a introdução, na qual estão descritos o contexto, a problemática, a 

justificativa, os objetivos e a metodologia; o primeiro capítulo com a revisão e discussão 

teórica para dar suporte ao campo empírico desta pesquisa; em seguida, no segundo 

capítulo, descrevemos o processo de turistificação de Armação dos Búzios, no terceiro 

capítulo, apresentamos a problemática dos meios de hospedagem, analisando os 

dispositivos legais e os resultados do levantamento da SMTCPH; no quarto capítulo, 

apresentamos os resultados das entrevistas organizadas com base na extração de algumas 

categorias de análise de conteúdo, com base na metodologia proposta por Bardin (2011) 

e costuramos as discussões empreendidas nos capítulos 1, 2 e 3. Na última seção, foram 

apresentadas as considerações finais desta pesquisa, com a apresentação dos resultados.  

Na parte inicial do primeiro capítulo, discutimos os conceitos de território 

(HAESBAERT, 2014), território turístico e turistificação (KNAFOU, 1991, 1996, 2012; 

FRATUCCI, 2008), multiterritorialidades, desterritorialização e reterritorialização 

(HAESBAERT, 2014, 2004). Posteriormente, discutimos as noções de poder à luz de 

Haesbaert (2014), Souza (2006; 2011) e Foucault (2007). A formação de discursos sobre 

o ordenamento do espaço urbano e sobre o turismo também esteve presente nas discussões 

de Souza (2011) e Knafou (1996). Essas discussões trouxeram contribuições importantes 

para a análise do material empírico, sobretudo na apresentação da problemática dos meios 

de hospedagem e na análise das entrevistas.  

O segundo capítulo descreve a cidade de Armação dos Búzios, sobretudo no que 

tange o processo de turistificação do território e as suas conexões com a cidade. Os 

                                                           
1 Material cedido oficialmente a pedido formal da Coordenação do PPGTUR, em 26 de abril de 2018.  



17 
 

 

principais pontos levantados foram: as transformações nas lógicas de apropriação do 

território e nas lógicas de trabalho com o desenvolvimento do turismo; os primeiros 

turistas; a estada de Brigitte Bardot no vilarejo; o uso das casas de veraneio; a migração 

dos estrangeiros para a cidade; os movimentos migratórios internos e os processos de 

gentrificação, o estilo Búzios e as tensões entre península e continente.  Além dessas 

descrições, a última parte do capítulo apresenta brevemente a governança do turismo na 

cidade e os dispositivos legais em vigor.  

O terceiro capítulo foi dedicado à análise do PDAB, da LUOS e do levantamento 

da SMTCPH. Na primeira parte do capítulo, apresentamos o contexto em que foram 

discutidas as questões do ordenamento no Comtur. Depois apresentamos as obrigações 

legais dos meios de hospedagem, o PDAB e a LUOS. Apresentamos os dados obtidos 

junto à SMTCPH e os analisamos em relação ao zoneamento, por meio da comparação 

dos mapas.  

No quarto capítulo, analisamos o material coletado nas entrevistas junto aos meios 

de hospedagem e as entidades de classe municipais do turismo. Apresentamos no item 

4.1 cada uma delas individualmente, e no item 4.2 elegemos 6 categorias que emergiram 

dos discursos dos entrevistados de acordo com os objetivos desta pesquisa. As categorias 

foram: o território do turismo é maior que o território do turista e as multiterritorialidades; 

o processo de turistificação de Armação dos Búzios; a dinâmica territorial entre península 

e continente; a aplicação do PDAB e o zoneamento em relação aos meios de hospedagem; 

os meios de hospedagem formais e não formais e a refuncionalização da casa em meio de 

hospedagem.  

É importante ressaltar que o recorte temporal desta pesquisa foi até o dia 30 de 

abril de 2018, pois, conforme foi evidenciado, o objeto de pesquisa e a opinião dos 

agentes sobre os fatos estão em constante movimento e atualização. Consideramos que, 

por causa dessas mudanças no destino, serão necessários outros estudos para compreender 

de que forma os eventos aqui mencionados terão impacto sobre o território ou sobre uma 

possível revisão das políticas públicas de desenvolvimento urbano para meios de 

hospedagem frente às tendências globalizantes.  
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1  TERRITÓRIO TURÍSTICO:  CIDADE, PODER E COMPLEXIDADE 

 

 O primeiro capítulo desta dissertação tem como propósito a revisão e discussão 

crítica de conceitos que regem a pesquisa, a partir de uma abordagem que priorizou a 

categoria espaço e, mais especificamente, o território. A escolha por essa categoria, 

atrelada ao fenômeno turístico, fez emergir o território turístico, apropriado por relações 

específicas provenientes dos encontros e visões de diferentes agentes (FRATUCCI, 

MORAES, ALLIS, 2015). Esse novo território, turístico, convive com outras funções do 

território concomitantemente, de modo superposto (HAESBAERT, 2014) 

 Destacamos a escolha por estudar os locais receptores do turismo, observando 

especialmente seu ordenamento territorial. Para tanto, conceitos advindos tanto da 

Geografia quanto da Sociologia foram necessários para a discussão e aprofundamento 

teórico, bem como para a análise da pesquisa de campo.  

 Em seu livro, Viver no Limite, Rogério Haesbaert (2014) traz conceitos da obra 

de Michel Foucault (2007) para sua discussão sobre território. Essas contribuições trazem 

chaves de leitura pertinentes e auxiliam na interpretação de estratégias de poder e formas 

veladas de aplicação desses poderes. Neste capítulo, também incluimos alguns pontos que 

julgamos ser relevantes para a análise do território turístico, bem como das relações 

sociais que o produzem.  

 Os sujeitos de pesquisa, que aqui chamamos agentes, são aqueles produtores do 

território do turismo: “[...]pessoas, grupos sociais, empresas/firmas e instituições com 

poder de gerar um efeito sobre o fenômeno e/ou sobre a atividade turística, ou seja, com 

capacidade de intervir, modificar ou influenciar o seu curso. ” (FRATUCCI, 2008, p.74) 

 

 

A produção do espaço [...] não é resultado da ‘mão invisível do mercado’, nem 

mesmo de um Estado hegeliano, visto como entidade supraorgânica, ou de um 

capital abstrato que emerge de fora das relações sociais. É consequência da 

ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias 

e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e geradores de 

conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade.  (CORRÊA, 

2011, p.43) 

 

 

 Na segunda parte do capítulo, observamos os conceitos de planejamento, gestão 

da cidade e território urbano onde o fenômeno se dá. De forma crítica, utilizamos algumas 

considerações de Souza (2006, 2011) sobre a produção do espaço e dilemas da sociedade 

urbana. Nessa discussão, surge, a partir das análises do autor, a preocupação com a 
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formação discursiva dos agentes sociais. Para Souza (2011), a forma como são utilizadas 

as palavras pode colocar em relevo ideias importantes sobre o conteúdo nelas implícito.  

 Se em alguns momentos nos aproximamos, com prudência, da lógica que conduz 

o pensamento e a interpretação de discursos em uma abordagem foucaultiana, em outros, 

dela nos afastamos, por entender que essas não devem ser absolutizadas no contexto dos 

conceitos que discutimos. Isso porque sabemos que a realidade, complexa e 

multifacetada, pode ser apreendida por diferentes correntes epistemológicas, que juntas, 

poderão compreender melhor a realidade, ainda que sempre de modo incompleto 

(MORIN, 2005).  

 Na terceira e última parte do capítulo, nos propomos a descrever alguns discursos 

sobre o fenômeno turístico produzidos pelo autor Knafou (1991;1996; 2012), 

apresentando suas principais ideias e as raízes históricas e sociológicas de algumas teorias 

sobre esse objeto de estudo.  

 A construção do capítulo, assim como de toda a dissertação, é pautada a partir do 

pensamento de Panosso e Nechar (2014, p. 138) sobre como fazer pesquisa: “Que tenha 

capacidade de cultivar um pensamento reflexivo, crítico e interpretativo, que em vez de 

criticar conteúdos, construa conteúdos críticos do turismo [...]. ” 

  

1.1 TERRITÓRIO TURÍSTICO: RELAÇÕES DE PODER E COMPLEXIDADE 

 

Os estudos em Turismo de interface com a Geografia no Brasil apontaram muitas 

contribuições sobre a compreensão da dimensão espacial do fenômeno (FRATUCCI, 

2000a, 2000b, 2008, 2014a, 2014b; LUCHIARI, 1998; CRUZ, 2014; FRATUCCI, 

MORAES, ALLIS, 2015).  

A partir do espaço, nascem abordagem que priorizam diversas categorias de uma 

mesma constelação de conceitos (HAESBASERT, 2014): o lugar, o território, a 

paisagem, a região e a rede, todas elas em relação com o fenômeno turístico, num 

exercício interdisciplinar. Atualmente vemos inclusive a complexificação do uso 

simultâneo de categorias da geografia, defendido por Jessop, Brenner e Jones (2008), para 

compreender, por exemplo, o fenômeno turístico interpretado à luz do território-rede 

(FRATUCCI, 2008).  

Antes de iniciar a defesa de uma das categorias, cabe neste trabalho uma revisão 

de alguns autores que conceituam o espaço. Haesbaert (2014) inicia seu livro revisitando 
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a categoria espaço a partir da ideia de constelação, pois todas as outras estariam girando 

em torno dela, cada uma com suas especificidades. Mas antes mesmo de definir espaço, 

preocupa-se com a definição de categoria, que no senso comum “significa simplesmente 

um conjunto de espécies do mesmo gênero – isto é, que compõem, assim, uma mesma 

categoria, ou seja, são espécies reunidas a partir de um determinado nível de 

generalização”. (HAESBAERT, 2014, p.21)  

O autor recorre à Filosofia clássica para apontar que Aristóteles já havia em sua 

obra indicado algumas dessas categorias, que seriam predicados do ser, sendo elas 

“substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, situação, ação, paixão e 

possessão ou hábito”. Para os estudos ligados à Geografia destacam-se o lugar, o tempo 

e a situação. O autor percorre outros filósofos para compreender como o entendimento de 

categorias e mais especificamente aquelas ligadas ao espaço-tempo emergem na 

construção do pensamento.  

A categoria que admite mais generalizações é o espaço, como demonstra 

Haesbaert (2014) com a metáfora da constelação de conceitos, ilustrando, de maneira 

pedagógica, a relação de centralidade e interdependência dos conceitos em relação ao 

espaço, conforme a figura 1:  

 

 

Figura 1: Uma constelação geográfica de conceitos 

 

Fonte: Haesbaert, 2014 
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A constelação é composta por muitos planetas (território, paisagem, lugar e 

ambiente). A estrela principal é sempre o espaço, que representa a luz. Numa visão 

sistêmica aberta, cada um desses astros-conceitos existe em relação com os demais, 

realizando seu movimento de translação e iluminando-se a partir da estrela (espaço). 

“Cada conceito, ele próprio, através de nova projeção dessa luz, iluminaria também outras 

derivações conceituais ou elementos que girariam em função dele, seus ‘satélites’” 

(HAESBAERT, 2014, p. 22). As pesquisas que analisam o espaço, tendem, como 

dissemos anteriormente, a priorizar certos conceitos dentro desse sistema complexo, 

orientadas por suas problemáticas específicas e correntes epistemológicas (JESSOP, 

BRENNER, JONES; 2008).  

A metáfora da constelação de Haesbaert (2014) pode ser também chamada de 

“família” de conceitos, termo introduzido por Milton Santos (2006). Para Santos (2006), 

é possível definir o espaço geográfico de diferentes formas, por exemplo, utilizando a 

noção de fixos e fluxos. Os “elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 

modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições 

ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar.” (SANTOS, 2006, p.38).  Os 

fluxos, por outro lado, são “um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se 

instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em 

que, também, se modificam” (SANTOS, 2006, p.38).   

Outra possibilidade de explorar a categoria espaço geográfico é concebê-la a partir 

de outro par: a configuração territorial e as relações sociais.  

 

A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas 

naturais existentes em um dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que 

os homens superpuseram a esses sistemas naturais. A configuração territorial 

não é o espaço, já que sua realidade vem de sua materialidade, enquanto o 

espaço reúne a materialidade e a vida que a anima. A configuração territorial, 

ou configuração geográfica, tem, pois, uma existência material própria, mas 

sua existência social, isto é, sua existência real, somente lhe é dada pelo fato 

das relações sociais. Esta é uma outra forma de apreender o objeto da 

geografia. (SANTOS, 2006, p.38-39) 

 

Ainda sobre o espaço, Haesbaert (2014) aponta duas principais abordagens dessa 

grande categoria: espaço absoluto ou espaço relativo. O espaço absoluto é aquele em que 

não se depende de uma materialidade, que é absoluto em sua condição e independente de 

outros objetos que estejam ao seu redor. Essa abordagem é característica, por exemplo, 

de produções como aquelas do filósofo Immanuel Kant e do físico Isaac Newton, sendo 
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que este último reconhecia também a existência de uma face relacional do mesmo, porém 

subjugada à primeira abordagem. A abordagem relacional do espaço, por outro lado, 

indica o movimento, a inter-relação entre os objetos. Sobre a distinção entre os dois tipos 

de abordagem: 

 

 

Se tomarmos o espaço como absoluto, ele se torna uma coisa em si mesma, 

com uma existência independente da matéria. Ele possui uma estrutura que 

podemos utilizar para classificar ou para individualizar fenômenos. A 

caracterização de um espaço relativo propõe que ele deve ser entendido como 

uma relação entre objetos, a qual existe somente porque os objetos existem e 

se relacionam. Há outra acepção segundo a qual o espaço tomado, à maneira 

de Leibniz, como estando contido objetos, no sentido de um objeto existe 

somente na medida em que convém e representa dentro de si próprio as 

relações com outros objetos. (HARVEY, 1980, p.4-5 apud HAESBAERT, 

2014, p. 23). 

 

As abordagens do espaço absoluto e relativo, no entanto, não devem ser operadas 

de modo excludente, mas demonstrando as interações entre elas (HAESBAERT, 2014). 

A partir dessas reflexões, discutimos na próxima seção a noção de território, pois nesta 

pesquisa foi a categoria espacial que nos pareceu mais pertinente de acordo com a 

pesquisa de campo.  

  

1.1.1 Território: o “espaço” para abordagens de poder 

 

Neste estudo, o uso de categorias espaciais pareceu-nos adequado para a 

abordagem do objeto. No entanto, uma delas, o território, trouxe-nos a possibilidade de 

uma análise crítica, que leva em consideração os processos sociais conflitivos 

identificados no campo de pesquisa. Portanto, é imprescindível discutir criticamente 

algumas referências importantes para o estudo do território, tomando-o como ponto de 

partida teórico-metodológico.  

Segundo Haesbaert (2003), o termo vem sendo cada vez mais utilizado nas 

pesquisas em geral, tornando-o um conceito polissêmico. Para ele, aparecem três grandes 

utilizações do termo, conforme a Figura 2: 
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Figura 2: Diferentes abordagens do conceito de território 

Jurídico-política: a mais difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e 

controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria das vezes visto como 

o poder político do Estado.  

• Culturalista: prioriza a dimensão simbólico-cultural, mais subjetiva, cm que o território é 

visto sobretudo como o produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo sobre o seu 

espaço,  

• Econômica (muitas vezes economicista): bem menos difundida, enfatiza a dimensão 

espacial das relações econômicas, no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho. 

Fonte: Haesbaert, 2003 

 

Haesbaert (2014) discute a noção de território a partir da noção de poder, ainda 

que no sentido simbólico-cultural. “Quando enfatizamos ou focalizamos esse espaço 

através de questões ligadas às relações de poder ou práticas de poder (que é também – e 

às vezes sobretudo – poder econômico), estaremos de alguma forma nos referindo ao 

espaço enquanto território” (HAESBAERT, 2014, p. 43). Do momento em que surge, o 

território traz duas conotações, simbólica e material, “pois etimologicamente aparece tão 

próximo de terra-territorium quanto de térreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a 

ver com dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo[...] 

(HAESBAERT, 2014, p. 57, grifo do autor). 

Ainda segundo Haesbasert (2014), o autor Lefevbre (1986) diferencia essas duas 

dimensões, da posse e da propriedade, sendo aquela muito mais ligada aos processos 

simbólicos “ carregado das marcas do vivido, do valor de uso” e esta mais objetiva, ligada 

à função e ao valor de troca.  

 

O uso reaparece em acentuado conflito com a troca no espaço, pois ele implica 

“apropriação” e não “propriedade”. Ora, a própria apropriação implica tempo 

e tempos, um ritmo ou ritmos, símbolos e uma prática. Tanto mais o espaço é 

funcionalizado, tanto mais ele é dominado pelos “agentes” que o manipulam 

tornando-o unifuncional, menos ele se presta à apropriação. Por quê? Porque 

ele se coloca fora do tempo vivido, aquele dos usuários, tempo diverso e 

complexo. (Lefebvre, 1986, p. 411-412, destaque do autor apud 

HAESBAERT, 2004, p.2) 

  

O autor esclarece que, embora Lefevbre (1986) utilize sempre a palavra espaço ao 

invés de território, esse espaço vivido é próximo da categoria território, no sentido de “um 

espaço socialmente construído” (HAESBAERT, 2014, p.58). Para Haesbaert, esse espaço 

vivido e que sofre mais apropriação segundo à lógica funcional, é muitas vezes um 
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território unifuncional. No entanto, por meio da apropriação simbólica, o território é mais 

denso, contemplando diversas lógicas de apropriação tanto funcionais quanto simbólicas 

simultaneamente. Nessa parte da produção de Haesbaert (2014) é possível estabelecer 

uma conexão com o objeto desta pesquisa, principalmente com a questão do zoneamento, 

tratada no terceiro capítulo. Instrumento de planejamento e gestão municipal para 

ordenamento urbano, o zoneamento pode ser considerado como um desses elementos que 

tornam o território menos diversificado e aberto às apropriações espontâneas dos agentes.  

Haesbaert (2014) afirma que essas dimensões, no entanto, devem ser estudadas 

como tipos ideais, mas nunca completamente isoladas: 

 

Assim, poderíamos falar em dois grandes “tipos ideais” ou referências 

“extremas” frente aos quais podemos investigar o território, um mais 

funcional, outro mais simbólico. Enquanto “tipos ideais” eles nunca se 

manifestam em estado puro, ou seja, todo território “funcional” tem sempre 

alguma carga simbólica, por menos expressiva que ela seja, e todo território 

“simbólico” tem sempre algum caráter funcional, por mais reduzido que ele 

seja. (HAESBAERT, 2004, p.4) 
 

 

 Quando abordamos o território como um recurso, estamos tratando do aspecto 

funcional, por exemplo quando pensamos na matéria prima, na base onde se desenvolve 

um trecho apropriado pelo turismo. Tendo adquirido uma nova função, esse território 

também é perpassado por uma lógica simbólica, ligada ao território apreendido em sua 

outra dimensão. As duas dimensões não são mutuamente excludentes e manifestam-se 

em maior ou menor grau dependendo do contexto e da perspectiva de quem o analisa.  

Se levarmos em conta o conceito de poder “extra-geográfico” presente no 

território, veremos que ele adquire sentidos que transitam desde o poder jurídico, “como 

pode ser ampliado também a toda microfísica de um poder muito mais capilarizado2, 

estendido a todas as esferas da sociedade[...]” (HAESBAERT, 2014, p. 44). Esses 

poderes, portanto, manifestam-se de modo mais implícito, simbólico.  

 

Enquanto continuum dentro de um processo de dominação e/ou apropriação, o 

território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas 

manifestações, que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles 

incorporados através dos múltiplos sujeitos envolvidos – tanto no sentido de 

quem sujeita quanto quem é sujeitado, tanto no sentido das lutas hegemônicas 

quanto das lutas subalternas de resistência – pois poder sem resistência, por 

menor que seja, não existe.[...]  Os objetivos do controle social através de sua 

                                                           
2 Haesbaert (2014) nessa citação aborda os conceitos de poder a partir da visão do autor Michel Foucault 

para quem as relações de poder se dão, para além das relações provenientes da hierarquia do Estado, nas 

relações sociais de modo geral.  
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territorialização variam conforme a sociedade ou cultura, o grupo e, muitas 

vezes, com o próprio indivíduo (incluindo, por exemplo, as diferenças de 

gênero e etária ou geracional). (HAESBAERT, 2014, p. 59) 

 

 

 Para Souza (2006), da mesma forma, há uma vinculação naturalizada do vocábulo 

território à visão tradicional de Estado-nação ou “território-nacional” (SOUZA, 2006, 

p.331). No entanto, essa acepção não consegue dar conta dos processos espaciais que o 

conceito abarca, pois o território “é, fundamentalmente, um espaço definido e delimitado 

por e partir de relações de poder” (SOUZA 1995a, p.78 apud SOUZA, 2006, p. 331).  

Em diálogo com as contribuições de Haesbaert (2014) e de Souza (2006), esse 

espaço delimitado e definido é enfatizado para Sack, (1986) por meio da acepção de 

fronteira, limite, controle. A presença e a ausência de regulação territorial são igualmente 

expressões de relações de poder entre atores sociais, que moldam essas manifestações.  

(SACK, 1986)3. Da mesma forma que as fronteiras territoriais são uma forma de 

expressão de poder, a ausência de fronteiras também é. Essas fronteiras apontam quem 

exerce e como são exercidas as relações de poder, quem as sofre ou as impõe.  

Ainda sobre as fronteiras e as relações de poder, Sack (1986) explica que as 

fronteiras ditas ‘naturais’ são caracterizadas por recursos naturais (rios, cadeias de 

montanhas, pele, gênero) que servem para uma demarcação política de controle.  Esse 

argumento é utilizado para discutir a questão da construção social das fronteiras, pois 

segundo o autor, as fronteias territoriais que delimitam as centralidades e as periferias são 

as expressões de um fenômeno social construído a partir das relações de poder entre os 

atores locais, para quem a influência das fronteiras ditas naturais é menos importante. 

Para Souza (2006), essa disputa é orientada por razões que podem ser, por 

exemplo, materiais. No entanto, a noção de território está mais ligada ao aspecto político, 

agindo como um campo de força, conforme afirma a seguir: 

 

As razões específicas para se desejar territorializar um espaço e manter o 

controle sobre ele são várias, sempre ligadas ao substrato espacial em seu 

sentido material e, eventualmente, também aos significados atribuídos às 

formas espaciais: as características geoecológicas e, em particular, os 

recursos naturais de uma certa área; o que se produz ou quem produz em um 

dado espaço; as ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu 

espaço ou objetos geográficos específicos (um santuário, por exemplo). Não 

se pretender negar, em absoluto, que esses aspectos possam ser de vital 

importância para que se compreenda a gênese de um território ou as razões do 

interesse por apossar-se de um espaço ou mantê-lo. Contudo, o território não 

                                                           
3 “Political actors have a choice to mould relationships of power and rule thourght territorial control or non-

territorial control.” (1986, p.27) 
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deve, por conta disso, ser simplesmente confundido com substrato espacial 

material que serve de referência para a territorialização. Os territórios não são 

‘coisas’, matéria tangível, e sim ‘campos de força’ (SOUZA, 1995a, p.97) que 

só existem enquanto duram as relações sociais das quais eles são projeções 

espacializadas. O verdadeiro Leimotiv do conceito de território é político, e não 

ecológico, econômico ou, como ocorre com o conceito de ‘lugar’, cultural-

simbólico’. (SOUZA, 2006, p.335, grifo do autor) 

  

Souza (2006) interpela seus leitores a partir da provocação teórica sobre 

concepções de poder, pois, para ele, assim como a noção de território é polissêmica, as 

noções de poder variam de acordo com posições epistemológicas. Para o autor, deve-se 

superar visões mais negativas, como a de Michel Foucault, cuja noção de poder está 

essencialmente ligada às noções de repressão e opressão por trás das lógicas de disciplina 

e eficiência (SOUZA, 2006). Em seu lugar, Souza propõe uma abordagem crítica do 

poder, visto como algo que não é negativo em si, conforme afirma Hannah Arendt, e que 

não deve ser vinculado naturalmente a conceitos como força, dominação, vigor e 

violência.  

 

[o] poder é sempre, como diríamos, hoje, um potencial de poder, não uma 

entidade imutável, mensurável e confiável como a força. Enquanto a força é a 

qualidade natural de um indivíduo isolado, o poder passa a existir entre os 

homens quando eles agem juntos, e desaparece no instante em que eles se 

dispersam [...]Um grupo de homens relativamente pequeno, mas bem 

organizado, pode governar, por tempo quase indeterminado, vastos e 

populosos impérios [...] Por outro lado, a revolta popular contra governantes 

materialmente forte pode gerar um poder praticamente irresistível, mesmo 

quando se renuncia à violência face a forças materiais vastamente superiores. 

(ARENDT, 1983, p. 212-213 apud SOUZA, 2006, p.332).   

 

Souza (2006), valoriza as noções de coletividade implícitas no poder, pois para 

que alguém o tenha é necessário que o poder seja, de algum modo, concedido. No entanto, 

quando os grupos, nessa visão mais coletiva de poder, acabam se dissolvendo, desaparece 

o poder individual de um agente. E ainda afirma que “o poder ‘puro’, sem o concurso da 

violência como coadjuvante, é, na verdade, algo fundado sobre o entendimento, 

dialogicamente (o que não exclui, decerto, o engodo, a mentira, a falta de sinceridade, a 

mistificação, a manipulação retórica)[...] ” (SOUZA, 2006, p.334). Portanto, segundo o 

autor, esse modo de pensar o poder seria mais consonante com a autonomia individual e 

coletiva.  

Em abordagens mais estruturalistas, no entanto, essa autonomia do sujeito, é 

colocada em suspenso, pois conforme sugere Foucault (2007, p.8-9), “em toda sociedade 

a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 
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redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório[...]”. Nesse sentido, a noção de 

poder está presente nas formas discursivas e na leitura dos acontecimentos. O poder, para 

Foucault, é algo implícito, velado e que em geral é manifestado nos discursos e nas 

práticas no interior da sociedade.  

Podemos observar que tanto em Souza (2006) como em Haesbaert (2014), há uma 

preocupação central, resguardadas possíveis divergências teórico-metodológicas: 

relacionar território e poder e identificar os agentes dominadores e influenciadores, bem 

como a forma como esse poder é exercido.  

Haesbaert (2014) distingue em sua análise os conceitos de território e 

territorialidade, outro vocábulo comumente utilizado nas análises espaciais. Haesbaert 

(2014), analisando a relação da territorialidade com o sentido identitário, afirma que: 

 

Embora em bases muito distintas e num jogo de influências sociais muito 

diverso das sociedades tradicionais, teríamos hoje um certo retorno às 

‘ideologias territorialistas’ que, em pleno mundo globalizado, manifestam-se 

com crescente importância, a territorialidade, num sentido simbólico, 

impondo-se como argumento para a construção efetiva de território – ou o 

território torna-se, provavelmente, como afirmam Bonnemaison e Cambrèzy 

(1996, p.14) o mais eficaz de todos os construtores de identidade. 

(HAESBASERT, 2014, p.62) 

 

 A territorialidade seria, portanto, uma qualidade do território, ligada à lógica 

simbólica. Haesbaert (2014) ainda explica que a territorialidade pode ser observada de 

diferentes formas. Esses conceitos são chamados de múltiplos territórios e 

multiterritorialidade e há uma distinção importante entre eles. Haesbaert (2014) traça uma 

complexa explicação sobre os conjuntos semânticos multiplicidade de territórios, 

territórios plurais, dialogando com as produções de Zambrano (2001): 

A pluralidade de territórios indica sua multiplicidade: ‘a superfície terrestre 

como suporte está sujeita a um processo permanente de 

organização/diferenciação, processo central para a reprodução sistêmica. [...]’ 

Os territórios plurais, além de conceberem a multiplicidade descrita 

anteriormente, concebem todo espaço terrestre ocupado por distintas 

representações sobre ele, configurando a série de relações sociais entre as 

diferentes percepções de domínio, [...] Os territórios plurais permitem 

perceber, em cada unidade do múltiplo, a pluralidade de percepções territoriais 

estruturadas (a cotidianidade dos habitantes), estruturando (processo de 

construção) e estruturantes (p. ex: judiciais, eclesiásticas e algumas 

guerrilheiras, formadas pela progressiva ação dos movimentos sociais) . 

(ZAMBRANO, 2001, p.29-30 apud HASEBAERT, 2014, p.75) 
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Os territórios plurais podem ser observados de duas formas: uma priorizando os 

limites para o interior e outra “a partir do território plural como conjunto superposto de 

vários territórios (ou territorialidades) cuja abrangência pode ir além dos seus limites”. 

(HASEBAERT, 2014, p.75). Em seguida podemos então entrar na discussão sobre 

multiterritorialidades, sendo esta uma condição experimentada não só nos dias de hoje, 

mas sempre pela apropriação de territórios e territorialidades pelo homem. Da mesma 

forma que os homens têm várias territorialidades, ou seja, se territorializam em vários 

lugares, há territórios que têm diferentes territorializações simultâneas e/ou justapostas.  

 

Multiterritorialidade inclui assim uma mudança não apenas quantitativa – pela 

maior diversidade de territórios que se colocam ao nosso dispor (ou pelo menos 

das classes mais privilegiadas) – mas também qualitativa, na medida em que 

temos hoje a possibilidade de combinar de uma forma inédita a intervenção e, 

de certa forma, a vivência, concomitante, de uma enorme gama de diferentes 

territórios. (HAESBAERT, 2004, p.13) 

 

 

 O conceito de multiterritorialidades será retomado em alguns pontos da pesquisa 

de campo, pois sendo o fenômeno turístico uma camada desse território justaposto a 

outras territorialidades, é possível que haja conflitos de lógicas de apropriação, conforme 

discutido nos capítulos 3 e 4 deste trabalho.  

Ainda na análise do espaço geográfico outro par mostra-se muito importante: as 

lógicas territoriais zonais e reticulares, duas lógicas da territorialização. A primeira dá 

conta da homogeneidade e da continuidade do espaço, como forma de controle, e é muito 

utilizada, por exemplo, para delimitar as fronteiras político-administrativas do Estado. 

Essa lógica considera o todo de uma zona, sem dispensar nenhuma parte. A outra, 

reticular, dá conta dos processos de territorialização que permitem uma sobreposição de 

territórios, considerando que são espaços múltiplos e heterogêneos e que se interconectam 

em diversos pontos, configurando o território-rede. Essas duas lógicas não operam de 

modo dicotômico, pois funcionam como “tipos ideais”, ou seja, são formas de abstração 

que não se manifestam em estado puro na realidade. (HAESBAERT, 2014; FRATUCCI, 

2014). Pode-se dizer que há “dominância de uma lógica sobre a outra dependendo de um 

momento histórico e/ou do sujeito que está em jogo”. (HAESBAERT, 2014, p. 71) 

 

1.1.2  O território turístico 
  

Após termos apresentado alguns conceitos da Geografia na seção anterior, 

procuraremos entender como eles têm implicações no campo de estudos do turismo. É 
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preciso advertir, no entanto, que o conceito de turismo com que nos identificamos é 

dotado de complexidade, porque considera explicações que priorizam a noção de 

fenômeno turístico, mas também considera o caráter econômico, que não pode ser 

ignorado para uma compreensão complexificada da realidade.  

 

O turismo, visto como resultado das ações dos seus diferentes grupos de 

agentes sociais produtores, constitui-se em um sistema complexo, aberto, 

dinâmico e em eterno movimento, o que torna o trabalho de quem o pensa 

bastante árduo e sempre incompleto. Cada um dos agentes sociais age e 

interage com os outros agentes sociais de maneira quase sempre aleatória, 

sazonal e diacrônica, o que nos impede de pensar o turismo como um sistema 

fechado ou completo. Entretanto, esse movimento entre os diversos agentes 

sociais sempre se dá em uma dimensão espacial específica, o que torna o 

espaço um dos pontos de partida para a compreensão de todo o processo de 

produção do turismo. Tal processo, operado pelos agentes sociais envolvidos 

com o turismo, concretiza-se em um fenômeno socioespacial complexo, que 

tem como face mais visível uma atividade econômica extremamente dinâmica 

e impactante na contemporaneidade do nosso mundo social. (FRATUCCI, 

2014, p.91) 

 

Esta pesquisa parte de duas premissas básicas do fenômeno turístico 

contemporâneo: a concepção de que o turismo é um fenômeno complexo que exige rigor 

metodológico para ser estudado, estando além de análises unilaterais que priorizem a 

dialética como explicação absoluta, e, em segundo lugar, o entendimento de que o turismo 

é um fenômeno localizado que ocorre no território e resulta de interações entre agentes 

sociais orientados por lógicas particulares (FRATUCCI, MORAES, ALLIS, 2015; 

FRATUCCI, 2014).  

Fratucci (2014) explica que esse fenômeno multifacetado passou a ser estudado 

nas disciplinas que têm como objeto principal as culturas e o espaço, como a Geografia, 

a Sociologia, a Antropologia e o Urbanismo. Esses estudos vêm se desenvolvendo e 

formando conteúdos que explicam o fenômeno turístico por outras variáveis, que não 

somente a econômica, linha dominante na história dos estudos nesse campo. 

(FRATUCCI, 2008)  

Em estudos que priorizam a variável espaço, provenientes das interseções entre 

Turismo e Geografa, uma das categorias fundamentais é o território. Fratucci (2014) 

discute as categorias da geografia utilizadas por pesquisadores do fenômeno/atividade 

turística e afirma que por muito tempo se utilizou a expressão espaço turístico, 

consolidada principalmente por Roberto Boullón (2002), em seu livro Planejamento do 

espaço turístico. No Brasil e na América Latina em geral muito estudos de planejamento 

utilizaram essa categoria para a análise espacial.  Para o autor, o espaço turístico é o 
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produto da “presença e distribuição territorial dos atrativos turísticos que [...] são a 

matéria-prima do turismo. Esse elemento do patrimônio turístico, mais o empreendimento 

e a infraestrutura turística, são suficientes para definir o espaço turísticos de qualquer 

país”. (BOULLÓN, 2002, p.79)  

Como metodologia para construção e ordenamento do turismo, a técnica proposta 

por Boullón (2002) foi muito utilizada. No entanto, teoricamente, a expressão mais 

acurada para definir os processos de apropriação do espaço seria território turístico. Isso 

porque a categoria espaço turístico não é capaz de conter “os processos provocados pelos 

diversos agentes sociais produtores do turismo. Esses processos são geradores de diversas 

territorialidades que, ao se manifestarem, estruturam um território descontínuo, reticular, 

um território-rede do turismo” (FRATUCCI, 2014b, p.95). A noção de descontinuidade, 

porém, é muito abordada por Boullón (2002), para quem há apropriação do fenômeno 

turístico em trechos do espaço.  

Nessa perspectiva, ao nos voltarmos para o território turístico, socialmente 

construído, vemos autores como Knafou (1991; 1996; 2012) e Fratucci (2014a) 

discutirem a turistificação de espaços previamente não turísticos, onde são produzidas 

relações socioespaciais específicas entre agentes sociais. Em algumas de suas produções, 

Knafou (1991; 2012) e Fratucci (2000) utilizam ora o território, ora o lugar como 

categorias para analisar o processo de turistificação e ordenamento territorial. Para 

Fratucci (2000), é na escala local “que o fenômeno turístico se manifesta territorialmente, 

estabelecendo-se com toda a materialidade das suas relações e interações. Entender a sua 

organização e o seu ordenamento territorial passa obrigatoriamente pela compreensão do 

lugar turístico” (FRATUCCI, 2000a, p.123). O uso da categoria lugar, por sua vez, estaria 

mais ligado à percepção das relações simbólico-culturais e de pertencimento.  

Para Knafou (2012) é necessário, no entanto, compreender que esse processo de 

construção de uma nova territorialidade tem seu início demarcado e que em geral as 

comunidades receptoras do turismo na atualidade não tiveram essa territorialidade desde 

sempre. Isso porque há nos locais uma pré-história turística: “Do mesmo modo que não 

nascemos turistas e que estamos sujeitos à aprendizagem, os lugares turísticos têm todos 

por definição uma história pré-turística [...]” (KNAFOU, 2012, p.13) 4. 

                                                           
4 De même qu’on ne naît pas touriste et qu’on le devient moyennant um apprentissage, les lieux touristiques 

ont tous, par définition, une histoire pré-touristique. (KNAFOU, 2012, p.13)  
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Essa nova apropriação do território convive com outras antes construídas, material 

e simbolicamente. Por isso, Knafou (1991, p.15) adverte que muitas vezes esse território, 

antes apropriado por outras territorialidades, não deve ser considerado como descoberto 

e sim inventado, pois a nova territorialidade a ele atribuída é construída socialmente e 

depende de um olhar diferente sobre possiblidades novas de usos. Há, portanto, a 

invenção de outro uso, agora turístico, daquele mesmo espaço e por isso o primeiro turista 

é considerado um inventor e não um descobridor de uma nova territorialidade do espaço. 

Essa nova função do território impõe aos habitantes uma nova visão de seu próprio 

território (KNAFOU, 1991) 5.  

Essa invenção de um lugar/território turístico, segundo Knafou (1991), é 

acompanhada por dois movimentos: o primeiro é essencialmente um processo que desvia 

as funções do espaço, por exemplo o uso do território como habitat. Uma velha casa, 

conforme exemplifica, adquire um novo uso e assim pode torna-se um museu, 

estruturando um novo sistema social e econômico. O lugar turístico no caso, passa de uma 

“função funcional” (pleonasmo construído pelo autor intencionalmente) para uma função 

turística. Nesse sentido, no território/lugar, há também uma mudança na sociedade, uma 

vez que parte dela não é mais composta de atores e sim de espectadores. Essa dinâmica, 

evidenciada por Knafou (1991), é o movimento de subversão da estrutura social pelo 

fenômeno turístico. 6 

O segundo movimento, concomitante, é aquele de incorporação de novos 

territórios, antes não explorados na cotidianidade dos habitantes (KNAFOU,1991). Nessa 

proposta, o espaço, antes não funcionalizado, mas que pode ter representações simbólicas 

para a comunidade local (HAESBAERT, 2014), é apropriado pelo turismo, que lhe dá 

                                                           
5 “Bien sûr [...] il peut y avoir quelque impudence à «découvrir» des lieux connus depuis longtemps, la 

découverte étant, par définition, l'action de découvrir ce qui est inconnu, ignoré. Mais, le mot « découverte 

est alors employé dans un contexte différent : il s'agit, en effet, de découvrir, non pas le lieu en lui-même, 

mais une autre utilisation du lieu [...]Plus modestement, le premier touriste s'est également comporté comme 

l'inventeur d'un lieu, , révolutionnant le territoire et ses habitants, en imposant une nouvelle vision.” 
6 L'invention du lieu touristique commence donc par un détournement de l'utilisation traditionnelle du 

territoire dont, en même temps, la signification change : la maison ancienne, qui était d'abord un habitat, 

devient source de consommation esthétique ou éducationnelle et le musée remplace la vie qui est devenue 

impossible dans un nouveau système économique et social. Le lieu promu touristique passe donc d'une 

fonction principalement fonctionnelle — si on peut se permettre ce pléonasme — à une fonction touristique, 

traduisant le glissement d'une société d'acteurs à une société où une partie des acteurs se transforme 

temporairement en spectateurs, car la consommation touristique est avant tout une consommation 

esthétique reposant sur une vision d'un territoire. Et c'est en cela que réside la force de subversion par le 

tourisme des structures existantes. D'où l'importance accordée à juste titre par beaucoup de spécialistes du 

tourisme aux mécanismes de formation des images touristiques. (KNAFOU, 1991, p.16-17) 
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um novo significado. Inicialmente, esse movimento é feito pelos turistas (KNAFOU, 

1991; 1996).  

Para uma compreensão desse fenômeno de subversão da estrutura social e das 

funções do território/lugar, Santos (1992) traz uma contribuição importante para a análise 

do espaço geográfico, a partir de quatro categorias: “a forma, a estrutura, a função e o 

processo” (SANTOS, 1992, p.49). Entende-se que a sociedade impõe os processos 

históricos e que, a partir desse momento, se materializam no espaço as formas, as 

estruturas e as funções.  

 

Forma é o aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao arranjo 

ordenado de objetos, a um padrão. Tomada isoladamente, temos uma mera 

descrição de fenômenos ou de um de seus aspectos num dado instante do 

tempo. Função, de acordo com o Dicionário Webster, sugere uma tarefa ou 

atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa. Estrutura 

implicara inter-relação de todas as partes de um todo; o modo de organização 

ou construção. Processo poder ser definido como uma ação contínua, 

desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos 

de tempo (continuidade) e mudança. (SANTOS, 1992, p.50) 

 

As categorias, explicadas de modo simplificado, são entendidas, no método 

geográfico proposto por Milton Santos, como um sistema pelo qual a realidade por ser 

compreendida. A estrutura refere-se à estrutura social vigente com suas realidades 

políticas, sociais, econômicas e culturais. O processo pode ser apreendido como “ o 

conjunto de mecanismos e ações a partir dos quais a estrutura se movimenta, alterando-

se as suas características” (CORRÊA, 2009, p.1). As atividades exercidas pela sociedade 

em cada momento histórico dizem respeito à função. Por último, a forma diz respeito às 

produções do ser humano, sejam elas de domínio material ou não. Por meio dessas formas 

as atividades humanas são realizadas. Essa forma, a forma espacial, é passível de ser 

estudada em várias escalas, como um bairro, uma rua, uma casa etc. (CORRÊA, 2009) 

Essas categorias agem de forma sistêmica, influenciando-se recursivamente7. Isso 

nos leva a entender que todas as categorias são alteradas se, por exemplo, determinado 

território que antes tinha função de habitação for refuncionalizado pelo fenômeno 

turístico. A própria função da habitação, conforme explica Knafou (1991) pode ser 

refuncionalizada pelo turismo, pois a casa pode adquirir uma função de museu ou algo 

semelhante.  

                                                           
7 A palavra “recursiva” é muito utilizada por Morin, pois segundo o autor os efeitos são influenciados pelas 

causas, mas também as causas são influenciadas pelos efeitos, combatendo de alguma forma os princípios 

da causalidade e do determinismo (MORIN, 2005).  
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As categorias forma, função, estrutura e processo são diferentes pontos de vista 

sobre uma única realidade, que é o espaço social, e devem ser operadas separadamente 

para dar conta de cada uma das parcelas teóricas que o explicam. No entanto, é importante 

entender que tais separações são abstrações teóricas e que a totalidade, numa perspectiva 

mais holística, não deve ser perdida de vista (SANTOS, 1992). 

Uma nova função atribuída ao território, segundo Knafou (2012), impõe aos 

habitantes uma nova visão de seu próprio território, o que pode desencadear outras 

relações (geralmente conflitivas) com as precedentes. É inegável que o fenômeno turístico 

é transformador e que, de alguma forma, atravessa a vida cotidiana das comunidades 

receptoras, envolvidas direta e até mesmo indiretamente nele. No entanto, comungamos 

com a ideia de que essas comunidades na sua geo-história pré-turística (KNAFOU, 2012) 

não estavam em estado de equilíbrio, sem conflitos. Por isso, a chegada dos turistas e de 

uma lógica diferente não pode ser considerada o único fator de desequilíbrio e de 

possíveis conflitos. Entendemos que o turismo pode implicar, na estrutura social 

(SANTOS, 1992) dos grupos receptores, um encontro com alteridades (FRATUCCI, 

2014) e uma intersecção de lógicas locais e globais, movimento este tipicamente 

globalizado. 

As transformações advindas da introdução do fenômeno turístico nas 

comunidades receptoras – por exemplo, na função dos territórios, na forma como estão 

dispostos, nas lógicas de trabalho – causam, no entanto, diversas implicações para o 

território, como o crescimento urbano desordenado, uma possível mudança nas paisagens 

naturais entre outras consequências. Quando trazidas ao contexto cotidiano dos destinos, 

essas discussões sobre as diversas visões dos diferentes agentes produtores do território 

turístico podem ajudar a compreender o conflito entre grupos e atividades (SEARLE, 

2011).8 Esses diferentes grupos são, segundo Fratucci (2014), os turistas, os agentes do 

capital (mercado), o setor público (municipal, estadual e federal), as populações 

residentes e os trabalhadores diretos e indiretos do setor turístico. 

                                                           
8 Atualmente essas pautas têm sido levadas ao extremo, em casos em que cidades discutem a inibição do 

fenômeno turístico pelo excesso de pressão nos territórios. O fenômeno turístico nesses casos vem se 

sobrepondo à apropriação do território por outras dimensões da vida cotidiana das cidades. Podemos aqui 

comentar as discussões muito atuais sobre a “turismofobia” e as reivindicações locais pela diminuição de 

fluxos de turistas pelo excesso de pressão no território. É o caso de cidades como Barcelona, que recebe 

todos os meses grandes fluxos de turistas.  
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Cabe, no entanto, fazer uma ressalva apontada por Fratucci, Moraes e Allis (2015, 

p.4), pois o “turismo não é o sujeito da ação e sim a consequência das ações dos diferentes 

agentes sociais que o produzem”.  

 

 

Visto dessa forma, o território do turismo é uma composição dos territórios 

construídos por cada um dos agentes sociais responsáveis pelo acontecer do 

fenômeno turístico e não apenas pelo território que contém a atividade 

turística. O território do turismo é, portanto, a soma dos territórios dos turistas, 

dos agentes do mercado, do poder público, dos trabalhadores da atividade 

(diretos e indiretos) e do território da população local dos destinos turísticos. 

Nos processos de planejamento e de gestão desses territórios é condição sine 

qua non a contemplação das relações e interações que se estabelecem entre os 

territórios de cada agente social, pois é a partir delas que se estabelece o 

território do turismo, em sua concretude e totalidade. (FRATUCCI, 2014, p.93) 

 

 

  

A afirmação acima supera o pensamento tradicional do turismo, sobre o território 

e sua produção. Os estudos sistêmicos, por exemplo, priorizam a atividade econômica do 

turismo e a regulação do estado (superestrutura), sem levar em conta outras visões, como 

a dos trabalhadores e das populações locais. Esse território, portanto, produzido por uma 

rede complexa de agentes e funções, segundo Fratucci (2014), é maior que o território do 

turista.  

As territorialidades distintas, operadas pelos diversos agentes presentes no 

território turístico, não estão em geral refletidas nas políticas públicas. Ou melhor, não 

estão mencionadas nas análises e diagnósticos dos destinos turísticos (FRATUCCI, 

2014). Isso significa que a lógica mais corrente é a do mercado, do turista e, em alguns 

casos, a lógica do setor público. 

 

Cada um dos agentes sociais age e interage entre si e com os demais agentes 

sociais a partir de lógicas de territorialização distintas, quase sempre aleatórias, 

sazonais e diacrônicas, o que nos impede de pensar o turismo como um sistema 

fechado ou estático. (FRATUCCI, MORAES, ALLIS, 2015, p.2) 

 

Aparecem então algumas questões existenciais para as populações locais e 

permanece uma pergunta: como se pode viver em um lugar que não existia antes da sua 

descoberta/invenção? Ou mesmo, como se pode viver em um lugar que só acontece 

durante um período e que desaparece com a ida do último turista?9  (KNAFOU, 1991). O 

                                                           
9 Dès lors, les règles de fonctionnement du tourisme sont posées : le lieu devenu touristique n'existe que 

par et pour le tourisme. Pour la société d'accueil, ce constat, n'est pas sans poser un délicat problème 

existentiel : comment peut-on vivre dans un lieu qui n'existait pas avant sa « découverte » (aux yeux du 
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lugar é colocado entre parênteses, como que em suspensão. O autor chega a comparar os 

períodos de baixa temporada ao fenômeno da hibernação, em um jogo de uma vida dupla.  

 Outra pergunta é lançada pelo autor: se no encontro entre o primeiro turista e a 

sociedade que o acolhe nasce uma nova territorialidade, será que ambas as partes teriam 

consciência de que esse movimento é o início de um processo de desapropriação do 

nativo?10 A pergunta não é diretamente respondida, no entanto, acreditamos que não, não 

há consciência do processo.  

  Esse território, essa nova territorialidade, essa nova camada é também trazida por 

Knafou (1991) como um contrato tácito entre essas forças externas que atuam sobre a 

sociedade e as forças internas da estrutura social que é implicada no processo de 

territorialização tipicamente turístico. Esse contrato se funde sobre o distanciamento da 

ideia que as populações têm de seu território e a nova territorialidade imposta pelos novos 

agentes, os turistas. Segundo Knafou (1991), as populações têm modos diferentes 

(desiguais) de conceber essa ideia. O autor explica que essa diferença entre os casos de 

turistificação pelo mundo é justamente o que devemos tentar explicar, para entender a 

complexidade do fenômeno11 (KNAFOU, 1991). Por esta razão, há diferentes percursos 

de desenvolvimento do turismo, que iremos abordar na seção 1.2.2  

 Knafou (1996) ainda diferencia três tipos de relações entre turismo e território, 

importantes noções para compreender as distintas experiências pelo mundo. A primeira 

refere-se aos territórios sem turismo, pois há ainda muitos lugares que não desenvolveram 

essa territorialidade e que, portanto, operam outras lógicas de territorialização. A segunda 

é o turismo sem território, em que o mercado ou o setor público direcionam estratégias 

para atrair turistas, mas não obtêm resultados. Nesses casos, há uma territorialidade 

turística desenvolvida para os turistas:   

 

 

                                                           
reste d'une partie de la société au moins) ou dans un lieu qui n'existe que saisonnièrement et qui, donc, 

disparaît avec les derniers touristes ? (KNAFOU, 1991, p.18) 
10 Peut-on alors considérer que la première rencontre entre le touriste venu d'une autre civilisation et le 

milieu d'accueil a constitué l'invention d'un territoire nouveau, à mi chemin entre l'appropriation en cours 

par l'arrivant, destiné à n'être que de passage, et l'amorce d'un processus de dépossession chez l'indigène, 

destiné à subir une invasion nouvelle dont il ne mesurait certainement pas le déferlement ? (KNAFOU, 

1991,p.18) 
11 Dans toute invention d'un lieu touristique, il existe donc un contrat tacite passé entre la société locale et 

la société globale, qui exprime le décalage entre l'idée que se font d'un même lieu ses habitants et ceux qui 

en révèlent la nouvelle nature, ainsi qu'en même temps, les inégales aptitudes de la population locale à 

combler le décalage en question. Ce contrat est donc fonction, à la fois, des structures des sociétés en contact 

«[...]et des forces de changement, actives ou potentielles. C'est l'hypothèse qui est ici formulée. Elle a 

l'ambition de contribuer à expliquer les dynamiques différentes que, d'un lieu à l'autre, une meilleure 

connaissance du tourisme fait progressivement apparaître dans leur complexité . (KNAFOU, 1991, p.10) 
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[...] isto é, um turismo que não procede de iniciativa de turistas, como na 

Europa dos séculos XVIII e XIX, mas que resulta da iniciativa de operadores 

de turismo que colocam um produto no mercado; um produto certamente 

localizado, tendo alguma relação com o território, mas um produto que não é 

suficiente para produzir um "território turístico", isto é, um território 

apropriado pelos turistas. Está-se então em presença de lugares de passagem, 

de território de outros, onde o turista só faz uma incursão ou até uma excursão. 

Frequentemente, é este "território", impropriamente qualificado, que se planeja 

"por" e "pelo" turismo. Bem amiúde, o "planejamento do território" é apenas 

um planejamento do espaço, no qual o turismo constitui um princípio de 

organização (KNAFOU, 1996, p. 7-8). 

 

 

 A terceira relação entre turismo e território é aquela onde existem os territórios 

turísticos, “isto é, territórios inventados e produzidos pelos turistas, mais ou menos 

retomados pelos operadores turísticos e pelos planejadores” (KNAFOU, 1996, p.8). Esses 

movimentos de territorialização, onde de fato existem territórios turísticos, muitas vezes 

trazem consigo outros dois: a desterritorialização e a reterritorialização (HAESBAERT, 

2003; 2004; 2014; FRATUCCI, 2000b; RODRIGUES, 2006; FERREIRA, 2014). 

Evidentemente, esses processos não dizem respeito ao turista em si, mas à comunidade 

receptora e à pressão sobre seus territórios. Esses dois conceitos têm sido muito estudados 

pelos geógrafos, sociólogos e antropólogos em busca de compreender esses movimentos 

e suas implicações funcionais e simbólicas nos territórios.  

 Uma série de mudanças na estrutura social, na forma, no processo e na função 

(SANTOS, 1992) dos territórios turísticos faz com que a organização espacial do 

território possa ser alterada. Nesse caso, o conceito da desterritorialização é criticamente 

utilizado por Haesbaert (2014), para quem nas Ciências Sociais há um uso indevido do 

conceito, de modo a reproduzir as relações capitalistas, naturalizando-as. Haesbaert, no 

entanto, associa esse processo à exclusão social e à precarização territorial.  

 

Surpreendentemente, [...] a perspectiva mais especificamente social, que o 

debate sobre a territorialização deveria priorizar, praticamente não é abordada 

[no discurso de diversas áreas das Ciências Sociais]. Provavelmente essa 

negligência, vinculada à leitura crítica que a questão geralmente implica, 

ligada por sua vez à crescente exclusão (ou inclusão precária12) promovida pelo 

capitalismo contemporâneo, deve ser associada ao fato de esses discursos 

serem moldados fundamentalmente a partir dos países centrais. Pois é 

justamente a partir de um outro ponto de vista, ‘periférico’, que gostaríamos 

de destacar aqui a abordagem que vincula desterritorialização e exclusão(...) 

(pp.311-312). Essa ‘imbricação’ parte do pressuposto de que ambas as noções 

incorporam sempre um caráter social multidimensional, dinâmico e que deve 

                                                           
12 Haesbaert (2014) utiliza o termo para apontar que o sujeito não deve ser descrito como excluído, pois 

isso o descredita da possibilidade de reação frente à sociedade que o exclui. Usar o termo exclusão é ignorar 

esse dado.  
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ser geográfica e historicamente contextualizado. (HAESBAERT, 2004, p. 313 

apud HAESBAERT, 2014. P. 182-183)  

  

O território turístico complexo, a partir da visão de que é produzido por diversos 

agentes, sobretudo da perspectiva das populações locais e dos trabalhadores diretos e 

indiretos, manifesta essas dinâmicas territoriais de desterritorialização e 

reterritorialização causadas, por exemplo, pela especulação imobiliária advinda de 

situações de gentrificação.  Esse conceito, muito em voga nas publicações sobre turismo 

no Brasil e no mundo (SEARLE, 2011), aborda as mudanças graduais ou mais 

imediatistas que provocam a refuncionalização e requalificação do espaço urbano. Tais 

processos geram em alguns casos, efeitos perversos, quando se “trata de reformas bruscas 

e radicais, mais precisamente quando se trata de reformas empreendidas em conjunto pelo 

setor público e privado que conseguem, devido a essa parceria, atingir uma área bem 

maior e resultados a curto prazo” (SILVA, 2004, p.48).  Hiernaux e González (Lees et 

al., 2008 apud 2014) discutem as bases teóricas que abordam o turismo como um dos 

transformadores do espaço urbano, por meio da gentrificação. Para os autores, esse 

fenômeno consiste na desapropriação espacial de uma população com menor 

possibilidade econômica por outras parcelas que possuem maior poder econômico e 

capital cultural.13 

Desta forma, os conceitos de desterritorialização e reterritorialização servem de 

aporte teórico para compreender as dinâmicas socioespaciais nos destinos turísticos, 

ainda que no Brasil, a realidade da desigualdade e da precarização territorial seja uma 

tônica em boa parte das cidades brasileiras. Em alguns casos, o turismo está 

profundamente imbricado nesse processo, cabendo análises mais complexas do 

fenômeno. No trecho a seguir, Fratucci (2008) exemplifica esses conceitos ligados à 

discussão, apontando o trabalhador do setor do turismo e as relações com o espaço de 

trabalho e de moradia: 

 

[...] é importante assumirmos o papel do trabalhador como um dos agentes dos 

processos de turistificação dos espaços. A favelização das periferias dos 

destinos turísticos é um forte argumento para comprovar esta nossa posição. 

Sem preparo específico para atuar nos serviços turísticos e por conta disso, 

explorados pelo trade turístico, que lhe oferece salários baixos e poucas 

oportunidades de ascensão social pelo do seu trabalho, ele faz dessas periferias 

seu lugar de vida, deslocando-se diariamente para os espaços turísticos para 

                                                           
13 O conceito de gentrificação será retomado no segundo capítulo desta pesquisa, pois no trabalho de Xavier 

(2006) é adaptado para casos na América Latina, como o de Armação dos Búzios, onde existem populações 

tradicionais e que são gradualmente deterrritorializadas de áreas centrais.  
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trabalhar. Tal atitude contribui para a formação dos espaços segregados dos 

destinos turísticos, onde é possível mapearmos facilmente os trechos 

destinados aos visitantes, mais dotados de infraestrutura e de segurança e os 

trechos ocupados pela população local, mais afastados e com menos opções de 

infraestrutura urbana [...] (FRATUCCI, 2008, p.93) 

 

 Essas diferenças entre o território turístico (trechos turistificados do espaço) e 

aqueles trechos onde o trabalhador mora ficam evidentes. Em alguns casos, essas zonas 

estão muito distantes e passam ao largo da visão do turista. Há, portanto, em alguns casos 

pesquisados, uma profunda e indissolúvel relação entre o processo de construção do 

território turístico e o aparecimento de zonas onde há ocupação desordenada da 

população.  

Em alguns destinos brasileiros, por exemplo, a construção do território turístico 

se deu em lugares onde já havia populações tradicionais, como caiçaras, indígenas e 

remanescentes quilombolas. Essas realidades, sobretudo nas áreas litorâneas do país, 

deram origem a destinos onde hoje encontramos grande desigualdade social e 

precarização territorial.  

Sobre essa construção, Prado (2003), a partir de diversas pesquisas sobre turismo 

desenvolvido em áreas litorâneas, apresenta algumas situações encontradas em 

comunidades depois de um período. No campo da Ilha Grande, ligada ao município de 

Angra dos Reis (RJ), especificamente no Abraão, a autora constrói um quadro, alinhando 

os principais problemas advindos do desenvolvimento do fenômeno turístico, como se 

pode observar na figura a seguir: 

 

Figura 3: Mudanças nas comunidades receptoras do turismo (grifo nosso) 
1. mudanças drásticas na ocupação do território e no uso dos recursos naturais: 

            a. proibições e interdições no caso de áreas protegidas;  

            b. deslocamento dos nativos de seus locais originais (expulsão, internalização, 

segregação espacial).  

2. destruição do objeto de atração: 

            a. especulação imobiliária;  

            b. densificação e excessos de todo tipo (gente, demandas, serviços, construções);  

            c. problemas de infraestrutura;  

            d. problemas de regulamentação;  

            e.“o lugar não é mais aquele”. 

3. ambiguidade em relação ao turismo: 

            a. perplexidade da população nativa;  

            b. é bom– é a vocação do lugar, traz divisas;  

            c. é ruim– sentimento de invasão (o mal que vem de fora).  

4. conflitos/confrontos de interesses e valores entre grupos diversos 

            a. diversos segmentos disputando espaço econômico, político, social, cultural  
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            b. nativos X não nativos – marginalização dos nativos – disputa por território e 

trabalho com os novos moradores (empregados e empresários do turismo) – disputa de 

valores 
Fonte: Prado (2003, p.211) 

 

 Algumas das características constatadas por Prado (2003) serão retomadas neste 

trabalho, pois em nosso campo alguns desses sintomas também foram observados. Tais 

mudanças, sobretudo as que estão sinalizadas em negrito, são comuns também ao destino 

de Armação dos Búzios e algumas delas foram descritas nas entrevistas com os meios de 

hospedagem e associações e nas atas do Comtur.  

 A construção do território turístico, conforme foi discutido nesta seção, pode 

implicar os lugares receptores de diversas formas, sobretudo alterando as lógicas de 

territorialização, de modo a transformar as ocupações. Sobre as territorialidades 

envolvidas e o modo como o turismo convive e ressignifica outras esferas da vida social 

falaremos na seção seguinte.  

 

1.1.3 Territorialidade turística e as outras apropriações do território 

 

Nossa discussão se inicia pelas contribuições do livro Les lieux du Voyage, em 

que Rémy Knafou (2012) fala sobre os processos de turistificação do território. Em sua 

abordagem encontra-se uma valorização dos agentes que inventam a territorialidade 

turística: 

 

Então a grande maioria dos lugares atualmente turísticos tem uma 

‘turisticidade’ que resulta da vinda dos primeiros turistas e, na ocasião, do novo 

olhar lançado neles pelos homens [...] A inclinação do olhar foi, portanto, uma 

condição fundamental para a aparição dos lugares turísticos.14 (KNAFOU, 

2012, p.13)  

 

 A qualidade de serem turísticos e a turistificação como um processo, no nosso 

entendimento, são caracterizadas como um movimento transformador, embora guardem 

marcas da apropriação do território que é atribuída aos primeiros turistas. Para Knafou 

(2012), essas marcas podem ser deixadas por turistas que são anônimos ou pouco 

conhecidos; no entanto, alguns desses turistas são pessoas ilustres e, por isso, a alguns 

                                                           
14 Car la grande majorité des lieux actuallement touristiques ont une touristicité qui resulte de la venue des 

premiers touristes et, à cette occasion, du regard nouveau porte sur eux par des hommes.  [...] Le 

basculement du regard a donc été uns condition fondamentale de l’apparition de lieux touristiques.  
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deles é atribuída a própria imagem da invenção do destino.15 No caso do destino objeto 

desta pesquisa, esse papel é representado pela atriz francesa Brigitte Bardot, que esteve 

no vilarejo de Búzios na década de 1960 e até hoje é lembrada como inventora do turismo 

local.  

 Em alguns destinos isso ocorre de modo intencional, enquanto em outros trata-se 

de um processo casual gerado pela presença de pessoas necessariamente famosas que, ao 

desfrutarem de seus momentos de descanso e lazer em um determinado local, acabam 

atribuindo-lhe um status turístico que se imortaliza, como ocorreu no caso da celebridade 

francesa em Armação dos Búzios.  

 No entanto, esses lugares pré-turísticos, conforme diz Knafou (1991) possuem 

alguns atributos que o farão, a partir de uma fase de transição, um território turístico, 

como, por exemplo: sua paisagem, seja ela urbana ou rural, e a estrutura social que 

compõem o território com suas funções (produtivas, estéticas, simbólicas), que são 

geralmente dominadas pelo desejo de produzir bens e serviços, ligados sobretudo ao 

transporte e ao comércio. 16 

 Conforme discutido na seção anterior, essas territorialidades, que são múltiplas, 

devem conviver justapostas ou concomitantes, em um destino turístico. Depois da 

invenção do território turístico, vêm os primeiros equipamentos e técnicas que são 

aprendidos pelas comunidades receptoras, criando ferramentas de acomodação e 

múltiplas práticas recreativas, contemplativas e esportivas.17 Nesse movimento, o 

desenvolvimento desigual do fenomeno turístico nas comunidades receptoras pode variar 

segundo a escala, mas sua natureza não muda necessariamente (KNAFOU, 1991). 

 No território também turístico há o encontro de duas territorialidades distintas 

entre si: aquela que é sedentária, composta pelos indivíduos que habitam o espaço, e a 

territoriarialidade nômade daqueles que estão só de passagem pelo destino, mas que, 

                                                           
15 Si, par définition, la plupart des premiers touristes sont restés anonymes ou peu connus, certains sont 

passés à la postérité, en compagnie du lieu qu'ils contribuèrent à lancer ou à populariser.  
16 Le lieu pré-touristique a en lui tous les attributs qui en feront, souvent sans grande transition, un lieu 

touristique : son paysage, rural ou urbain, sa société, composent un territoire dont les fonctions peuvent être 

variées (productive, esthétique, symbolique), mais sont généralement dominées par le souci de produire des 

biens, y compris d'organiser et de faciliter la production en question, à travers, notamment, l'appareil 

commercial et les transports 
17 Ce n'est qu'après la phase d'invention du lieu et de son patrimoine génétique, que des équipements et des 

aménagements, qui sont autant d'apprentissages par le milieu local, viennent compléter le territoire 

touristique en créant outils d'hébergement et de multiples pratiques récréatives, contemplatives et sportives. 

Le mouvement peut alors changer d'échelle, mais il ne change pas nécessairement de nature.  
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segundo Knafou (1996), também se apropriam do território, ainda que transitoriamente. 

O autor atribui boa parte dos conflitos nos destinos às territorialidades distintas operadas 

pelos dois grupos. Para Fratucci (2014, p.46), nesse encontro entre territoralidades 

distintas, é o lugar turístico que pode ser  “compreendido como o trecho do espaço onde 

os fragmentos das redes mostram sua dimensão social concreta, pois é nele que o 

femômeno turístico ocorre, solidária e repetitivamente, fruto da diversidade e das 

incertezas das relações entre população local e os turistas”.  

 Podemos dizer, no entanto, que há dois fatores que nos levam a compreender e 

problematizar ainda mais essas territorialidades distintas apresentadas por Knafou (1996): 

1) Essas duas territorialidades, uma sendentária e outra nômade, são compostas por 

duas lógicas que estão presentes nos grupos dos agentes produtores do turismo 

(FRATUCCI, 2008; 2014). A territorialidade sedentária está ligada à comunidade 

local, aos trabalhadores diretos e indiretos, ao setor privado e ao setor público e, 

por sua vez, a territorialidade nômade é propria do grupo dos turistas.  

2) Com efeito, se considerarmos que cada um dos grupos citados acima é 

heterogêneo internamente e essas diferenças intragrupais operam territoralidades 

diferentes, necessariamente estamos complexificando e nos aproximando da 

realidade. Por exemplo, no grupo dos agentes públicos, de lógica sedentária, há 

diferentes instituições que se apropriam do território segundo critérios técnicos 

ligados à forma como veem o território e de acordo com suas atribuições e 

responsabilidades. Nesse caso, o grupo dos agentes públicos, dentro de um 

determinado destino, por mais microlocal que seja a análise, poderá perceber que 

as ações são de dificil coordenação e que cada uma das institiuções opera em 

trechos do espaço e com processos administrativos diferentes. Também o grupo 

privado é composto por diferentes visões de mundo. Além de operarem diversos 

segmentos, como o agenciamento receptivo, a hospedagem, a alimentação e a 

recreação, esses grupos podem apresentar conflitos dentros de suas próprias 

categorias, além de se apropriarem do território de modos distintos.  

 

 O aprofundamento das territorialidades nômades e sedentárias, elucidadas 

anteriormente, serão exemplificadas nos discursos dos agentes produtores do turismo do 

setor privado que foram entrevistados nesta pesquisa.  
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 A superposição das territorialidades do setor público, do grupo privado e dos 

turistas gera a turistificação de trechos, mas não do território como um todo. Isso significa 

que a turistificação do espaço, mantendo sua natureza e variando conforme a escala de 

desenvolvimento, não turistifica o espaço segundo a lógica zonal exclusivamente.  

 

Essa atividade econômica dinâmica e vital para muitos países, estados ou 

províncias e municípios, sobrevive do consumo de trechos privilegiados do 

espaço, os quais são apropriados pelos seus agentes sociais dentro do que 

estamos classificando como processo de turistificação. (FRATUCCI, 2008, 

p.53, grifo nosso)  

 

 

 Segundo Fratucci (2014b) há uma combinação entre a lógica de territorialização 

zonal e reticular de apropriação do espaço, pois se de um lado o turista estabelece redes 

no seu deslocamento, o espaço também sofre apropriações zonais. O que existe, portanto, 

nos territórios turistificados são trechos (zonas) que se ligam com outros trechos, por meio 

de redes, pela produção desse território complexo que é construído pela ação de diferentes 

agentes e suas lógicas particulares e complementares. Porém, como nos adverte Haesbaert 

(2014, p.71), “as organizações em rede, como sabemos, nunca preenchem o espaço social 

em seu conjunto, inserindo-se assim, de alguma forma, dentro de dinâmicas sociais 

excludentes”.  

 Esses trechos turistificados se diferenciam nas cidades em contraste com outros 

tipos de ocupação também associados ao turismo e à precarização dos territórios: 

 

Os espaços turistificados apresentam características de ordenamento bastante 

específicas e vêm se tornando objeto de interesse e de análise dos governantes 

que, em uma visão imediatista, estabelecem políticas para a sua gestão visando 

exclusivamente ao aumento dos resultados econômicos possíveis com a 

atividade, ignorando toda a complexidade do fenômeno socioespacial que a 

determina. Tais políticas acabam por criar, no médio e no longo prazo, 

distorções e impactos negativos, tanto para os turistas, como para os próprios 

empresários e para as populações residentes naqueles espaços, gerando a sua 

desvalorização e, na maioria das vezes, o seu abandono gradual pelo mercado 

do turismo. Todas essas transformações afetam sobremaneira o ordenamento 

dos espaços apropriados pelo turismo, podendo gerar consequências negativas 

como o crescimento urbano caótico, a eliminação das paisagens naturais, a 

construção de paisagens artificiais destacadas dos valores, símbolos e mitos 

locais. Além disso, pode ocasionar o aparecimento de conflitos internos nos 

grupos sociais locais e, também, nas suas relações com os visitantes e com os 

agentes do mercado que ali se instalam para operar a atividade econômica 

gerada. Contraditoriamente, para a própria continuidade da atividade turística, 

essas consequências negativas não são bem-vindas, na medida em que ajudam 

a afastar os visitantes, o que diminui a produtividade do setor, o número de 

empregos gerados e a arrecadação de impostos (FRATUCCI, 2008, p.93) 
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 No nosso entendimento, no entanto, as análises sobre o fenômeno turístico devem 

ser feitas com cautela, levando sempre em consideração outros fenômenos que estão 

intrinsecamente ligados a ele, de modo a evitar creditar exclusivamente ao turismo 

consequências decorrentes de processos socioespaciais muito mais complexos.  

 Outra questão que poderia ser acrescentada à análise das dificuldades enfrentadas 

nos territórios turistificados é a marca da sazonalidade nos usos das novas áreas, que já 

fora sinalizada por Knafou (1991). Em alguns destinos turísticos, como é o caso de 

Armação dos Búzios, há, associado à sazonalidade, um grande número de residências de 

veraneio. Esse tipo de ocupação acaba gerando impactos no planejamento das cidades, 

pois, como será observado, as casas de veraneio aumentam a demanda por serviços 

públicos como rede de água, luz, esgotamento sanitário, calçamento e, no entanto, se 

transformam em fixos (SANTOS, 2006) que não são ocupados na maior parte do tempo. 

Essas duas lógicas do veraneio combinam as territorialidades nômade e sedentária e 

podem impactar negativamente no município. No caso de Armação dos Búzios, veremos 

no capítulo 2 como os condomínios, principais ocupações de veraneio, transformaram a 

paisagem, alteraram o acesso aos ambientes costeiros e provocaram a desertificação de 

algumas zonas da cidade durante o ano (XAVIER, 2006).  

 Sobre esse aspecto, Macedo (1993, apud Cardoso et al, 2011, p. 355) explica as 

consequências da ausência de vínculo por parte dos proprietários de residências de 

veraneio18, elencando alguns dos fatores mais importantes, causados pelos turistas e 

veranistas: 

 

Insuficiência da trama urbana para receber elevados contingentes de veranistas 

que multiplicam em muitas vezes a população destas cidades;  Inexistência de 

serviços de abastecimento adequados de água e ausência de esgotos;  

Incapacidade dos municípios em aparelhar suas sedes baseando a economia da 

cidade em função exclusiva da temporada de verão; Índice de inadimplência 

no pagamento de IPTU extremamente alto no caso de segundas residências; 

Tais ocupações são voltadas para a máxima exploração dos valores 

paisagísticos ligados à praia e ao mar, causando a eliminação dos demais 

valores paisagísticos e ambientais, como barras de rios, manguezais e matas; 

Tais residências, que ficam fechadas a maior parte do ano, criam um custo de 

infraestrutura que é absorvido e pago pelos moradores locais.  

 

 Os problemas causados por esse tipo de ocupação demonstram que essa forma 

de turistificação do espaço, baseada nas residências de veraneio, pode impactar tanto nas 

                                                           
18 As casas de veraneio fazem parte do turismo de segunda residência, ou atualmente denominado fenômeno 

turístico imobiliário.  
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paisagens como em dificuldades para administração pública local. Além disso, provoca 

um planejamento da cidade em função da sazonalidade, construindo a infraestrutura de 

acordo com a carga máxima atingida durante a alta temporada, mas que durante o ano 

passa a maior parte do tempo ociosa. Isso onera o serviço público, transferindo essa 

conta para os moradores locais.  

 Atualmente, com o advento da plataforma AirBnB de aluguel de quartos, casas e 

apartamentos, essas transações estão cada vez mais fáceis, havendo uma ocupação mais 

constante desses imóveis. Esse fator implica novamente na construção da territorialidade 

dos turistas veranistas, atrelada à lógica sedentária.  

 Na próxima seção, com um olhar mais voltado para a cidade e para construção 

de uma urbanização provocada pelo turismo, levantamos uma discussão sobre as 

influências das lógicas dos diferentes agentes produtores do território turístico na cidade, 

evidenciando sobretudo as lógicas formais que são construídas no planejamento e na 

gestão das cidades.  

   

1.2 A CIDADE: TURISMO, PLANEJAMENTO, GESTÃO E FORMAÇÃO 

DISCURSIVA  

 

 O fenômeno turístico, concretiza-se em diferentes escalas: uma rua, um bairro, 

um centro, uma zona. No entanto, esse fenômeno, em geral, está inserido no modo de 

vida urbano. A urbanização turística, organização espacial das cidades, é um dos 

principais vetores do crescimento urbano nos dias de hoje (MASCARENHAS, 2005). 

Há alguns pesquisadores no Brasil envolvidos com a temática, sobretudo Luchiari 

(1998), Mascarenhas (2005) e Paiva (2013). Esses autores desenvolveram estudos 

teóricos e, em alguns casos, descreveram a urbanização turística, em diferentes campos, 

trazendo contribuições importantes para a compreensão do fenômeno.   

 
A cidade está na origem da relação entre o turismo e a urbanização, pois 

constitui, desde muito tempo, um atrativo para os viajantes, mesmo quando os 

interesses não são necessariamente relacionados ao lazer. O turismo é um 

fenômeno eminentemente urbano. Este argumento se sustenta no fato de que a 

cidade constitui não somente o principal centro de emissão de turistas, como 

também um importante centro de recepção. (PAIVA, 2013, p. 136) 

 

 Para Paiva (2013, p.135), “o turismo interfere no processo de urbanização 

contemporânea na medida em que reforça as transformações funcionais, técnicas, 
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estruturais, formais e estéticas da cidade contemporânea, ligadas às práticas sociais da 

atividade turística”. 

 

Considerando a urbanização como um processo, e a cidade como uma forma 

espacial, conclui-se que a urbanização atrelada ao turismo não gera 

exclusivamente cidades turísticas, mas fragmentos no tecido urbano, voltados 

para a fluidez da atividade turística, pois, conforme foi salientado 

anteriormente, a produção e consumo do ‘espaço turístico’ se inserem na 

produção do espaço em sua totalidade. (PAIVA, 2013, p.140) 

  

 Essa afirmação, indica, conforme as categorias apresentadas na seção anterior, 

que a apropriação do território é feita de modo a combinar as duas lógicas, zonal e 

reticular. No caso do espaço urbano, ela envolve uma rede complexa de interações com 

outros fenômenos da cidade.  

 

Entretanto é necessário salientar que a produção e o consumo do “espaço 

turístico” inserem-se na produção e consumo do espaço em geral, verificados 

no processo de reprodução da acumulação capitalista. Neste sentido, a 

produção e o consumo do espaço – destinado ao turismo ou não – não se 

excluem enquanto uso e apropriação. A incidência espacial do turismo 

coincide com outras práticas sociais contemporâneas, com outros usos e 

apropriações espaciais, além das preexistências espaciais de herança histórica. 

(PAIVA, 2013, p.127) 

 

 As cidades sofrem uma fragmentação urbana em que é possível observar que 

esses tecidos, industriais e turísticos, convivem e compõem a totalidade urbana. No 

entanto, as áreas turísticas têm uma estrutura urbana diferente (PAIVA, 2013). A cidade 

é o resultado dos processos socioespaciais que “[...] refletem a interação entre várias 

escalas geográficas, sendo gerada pela interação complexa de uma miríade de agentes 

modeladores do espaço, interesses, significações e fatores estruturais[...]” (SOUZA, 

2006, p. 166). Se a urbanização sempre foi, no entanto, uma marca das cidades, 

atualmente discute-se que esse modo de viver e de apreender o espaço é mais que uma 

forma que se aplica somente no espaço urbano: 

 

Ocorre uma especialização (separação) de lugares na escala do território com 

a multiplicação de núcleos dormitório, centros de consumo e centros de 

produção não necessariamente coincidentes e aglutinados. A urbanização, 

assim, tende a deixar de estar relacionada apenas à urbe, ao urbano, à cidade, 

à aglomeração de pessoas, equipamentos e infra-estruturas [sic]. A urbanização 

tende a assumir uma forma pulverizada em segmentos dispersos e conquista 

desta maneira fragmentada a escala do território - e passa a se referir também 

a processos gerais e socio-econômicos [sic] no meio rural (se é que ainda hoje 

podemos falar de uma dicotomia rural-urbano). (LIMONAD, 1999, p.89) 
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 Sobre essa junção, turismo e urbano, Mascarenhas (2005) organiza quatro 

principais implicações do turismo no processo de urbanização e modernização das 

comunidades receptoras, como se pode observar no quadro a seguir: 

 

Figura 4: Implicações do fenômeno turístico nas cidades 

1) Na economia urbana, o consumo prevalece sobre as atividades produtivas. Devemos 

registrar que tal fenômeno torna-se possível pelo fato de que as elites e as camadas 

médias dos centros emissores, em particular das metrópoles, elegem as cidades 

turísticas para realizar parte de suas necessidades e desejos, convertendo-as em 

aglomerações sazonais de serviços e artigos de prazer, voltados para uma clientela 

externa. Trata-se, portanto, de uma possibilidade gerada pelas condições concretas 

da rede urbana. Algo que Nash (1995) sugere como uma forma de imperialismo: a 

subordinação de lugar a outro através do turismo. 

2) O crescimento demográfico e econômico tende a ultrapassar as taxas médias 

regionais e nacional, como reflexo da expansão recente das práticas turísticas. Tal 

performance se manifestada no Brasil à revelia do contexto econômico recessivo. 

No território fluminense, podemos facilmente observar que os municípios de 

economia voltada para o turismo ou veraneio (segunda residência) apresentam o 

maior incremento demográfico nas últimas décadas. 

3) Embora estas cidades tendam a apresentar maior dinamismo econômico que a 

média, e, por conseguinte, exerçam atração de fluxos migratórios em busca de 

oportunidades de renda e trabalho, o subemprego, a precarização dos contratos, o 

baixo índice de sindicalização e baixa remuneração consistem na tônica dominante 

das cidades turísticas[...] 

4) No tocante à composição e à dinâmica do tecido social, as camadas médias (artesãos, 

donos de pousadas, restaurantes, lojas e bares) se apresentam como numericamente 

expressivos e atuantes. Tal segmento lidera o debate político local e exerce pressão 

no sentido da dotação de serviços públicos e preservação ambiental.  
Fonte: adaptado de Mascarenhas, (2005) 

 

As implicações apresentadas no quadro anterior estão em acordo com alguns dos 

pontos que levantados no processo de turistificação de Armação dos Búzios, verificados 

no capítulo 2, nas atas do Comtur no capítulo 3 e nas entrevistas no capítulo 4. A cidade 

recebeu fluxos de migrantes regionais, nacionais e internacionais, conforme apresentou 

Xavier (2006); obteve uma expansão demográfica e econômica muito significativa nos 

últimos anos; foi e continua sendo frequentada pelas elites e subordinada a lógicas globais 

como a dolarização da economia (PAIVA, 2004) e há uma expressiva participação social 

das entidades de classe empresariais do turismo e de produtores associados ao turismo 

nas decisões sobre a cidade.  

Discutiremos, nas próximas seções, o planejamento e a gestão das cidades e a 

produção dos discursos sobre a cidade e suas formas e, posteriormente, os principais 

discursos sobre o turismo apresentados por Knafou (1996). Entendemos que o uso das 
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palavras reflete muitas vezes a posição do agente na cidade, orientando suas ideologias e 

visões sobre o turismo e o espaço urbano.  

1.2.1 Breves contornos teóricos sobre planejamento, gestão e desenvolvimento 

urbano 

 

A cidade, território estudado nesta pesquisa, é onde o turismo se concretiza, 

produzido por diversos agentes, sofrendo apropriações e algumas intervenções para 

regular o crescimento, planejar e gerir suas implicações de acordo com parâmetros 

estabelecidos (partindo do setor público, havendo participação da sociedade em geral ou 

não). Há, portanto, a necessidade de definirmos alguns desses conceitos mais ligados à 

Geografia Urbana.  

Souza (2006, p.149) busca definir planejamento e gestão explicando que há 

grande confusão no uso dessas duas expressões. Para ele, planejamento significa “tentar 

prever a evolução de um fenômeno, explicitar intenções de ação, estabelecer metas e 

diretrizes”. É ainda: “buscar simular os desdobramentos de um processo, com o objetivo 

de melhor se precaver contra possíveis problemas ou, inversamente, com o fito de melhor 

tirar partido de prováveis benefícios”. Essas propostas remetem o planejamento sempre 

ao futuro, algo a ser desenvolvido.  

 A noção de gestão, no entanto, remonta ao presente, e está ligada, 

etimologicamente à noção de management, do inglês. A ideia de gestão está relacionada 

a gerir, administrar e, atualmente, vem sendo incorporada ao vocabulário não só das 

empresas, mas ligada ao setor público.  

 

Encarados dessa forma, gestão e planejamento não são termos nem 

intercambiáveis, nem concorrentes; eles dizem respeito a diferentes tipos de 

atividades, atividades essas complementares uma em relação à outra e que não 

se encontram em relação hierárquica entre si, mas tão-somente possuem 

referenciais temporais distintos. Teoricamente, o planejamento é a preparação 

para gestão futura, em que o que se busca é evitar ou, pelo menos, minimizar 

problemas, além de ampliar margens de manobra; quanto à gestão, ela é o que 

deveria ser, ao menos em parte (pois o imprevisível e o indeterminado estão 

sempre presentes, o que torna a capacidade de improvisação e a flexibilidade 

sempre imprescindíveis) a administração das condições e dos resultados que 

o planejamento pretérito ajudou a construir. (SOUZA, 2006, p.150, grifo do 

autor) 

 

 

 Há, como dito anteriormente, um uso incorreto que considera essas duas noções 

como sinônimos, ou ainda uma como sucessora da outra. Há uma falta de compreensão 

da natureza dessas duas noções, resultada de uma distorção, segundo a qual a gestão 



48 
 

 

estaria acompanhada de processos mais democráticos, enquanto o planejamento 

decorreria supostamente de decisões mais autoritárias. Souza (2006) explica que nas 

décadas de 1970 e 1980, intelectuais das áreas da geografia e da sociologia da linha 

marxista não aderiam à palavra planejamento, pois ela significava a intervenção do Estado 

para beneficiar empresas. Mas o início do uso da palavra gestão é realizado pelos 

intelectuais advindos do hiper-conservadorismo neoliberal, na década de 1980.  

 

A ojeriza dos analistas conservadores ao planejamento se consolida na década 

de 90, e tem um fundo diverso e motivação bem distinta das invectivas 

proferidas pelos intelectuais marxistas. Estes denunciavam o fato de o Estado 

e seu planejamento regulatório servirem, ainda que muitas vezes de forma 

indireta e no longo prazo, aos interesses capitalistas, realizando-se 

intervenções em detrimento dos interesses da maior parte da população ou de 

certas minorias oprimidas (zoneamentos segregatícios, privilegiamento de 

bairros ricos, e por aí vai), mesmo que o discurso do planejamento fosse o de 

promover o bem comum sobre a base de uma racionalidade técnica 

politicamente neutra. (SOUZA, 2006, p.151) 

 

O Estado forte, defendido anteriormente pelos capitalistas, ainda deixa problemas, 

dado que sua ineficiência em alguns pontos atrapalha os interesses dos capitalistas e por 

isso, é considerado obsoleto. É inegável que o Estado forte, segundo Souza (2006), deixa 

ranços da burocracia excessiva e que, por outro lado, a palavra gestão é mais fortemente 

relacionada à eficiência e está mais familiarizada em ambientes de negociação. Nesse 

contexto, nasce o empresarialismo ou empreendedorismo urbano: 

 

O Estado deveria auxiliar de forma a mais direta possível os interesses 

empresariais, o que inclui ‘desburocratizar’, privatizar e ‘flexibilizar’ (relaxar 

ou eliminar normas, diminuir exigências legais, oferecer incentivos fiscais 

etc.). Vai-se ainda mais longe: a própria cidade deveria ser administrada como 

se fosse uma empresa, buscando ser competitiva perante outras cidades para 

atrair investimentos e turistas. [...] eliminação ou, pelo menos, drástica redução 

de regras, normas e balizamentos de longo prazo, legalmente amparados, que 

não tenham interesse imediato para a acumulação capitalista, e privilegiamento 

de acordos informais e procedimentos que facilitem essa acumulação, dentro 

do espírito de dar preferência às negociações de circunstâncias. Na esteira 

disso, louvam-se os relaxamentos casuísticos da legislação existente, mediante 

instrumentos ambivalentes e que podem ser desenhados ou adaptados 

exatamente com esse fim, com as ‘operações interligadas’.  (SOUZA, 2006, p. 

152/157)  

 

Para Souza, esse planejamento que fora refutado e que tem por predicados ser 

velho, regulatório e excessivamente burocrático, acaba por esvaziar o sentido político do 

debate público. Já na linha mais empresarial, que estabelece por exemplo o planejamento 

empresarial de cidades, o planejamento, transformado em gestão, é tão despolitizador 
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quanto o outro modelo, pois se reduz “a caricaturar a política sob a forma de ‘parcerias 

público-privadas’ e encenações de participação” (SOUZA, 2006, p.165). 

Frente a essas tendências no uso das noções de planejamento e gestão de acordo 

com a ação de diferentes ideários, Souza (2006) baseia-se na discussão apresentada por 

Carlos Matus sobre a construção de cenários, que seria uma alternativa mais acurada entre 

duas necessidades: a simplicidade e o realismo. O autor considera 4 etapas que chama de 

trincheiras para essa metodologia: 

 

Figura 5: Elaboração de cenários 
Primeira trincheira: capacidade de predição. Aqui o que é feito é estabelecer uma única imagem 

ou um único fio evolutivo para o futuro; ou seja, a extrapolação de uma tendência. Esta é, 

segundo Matus, a mais vulnerável das quatro ‘trincheiras’.  

Segunda trincheira: a capacidade de previsão. O que Carlos Matus entende por previsão é uma 

simulação flexível, que se traduz na construção de cenários alternativos, para usar a 

terminologia consagrada pela técnica dos cenários.  

Terceira trincheira: capacidade de reação veloz ante à surpresa. Nenhuma simulação, por mais 

flexível que seja, e mesmo que sejam construídos mais de três ou quatro cenários alternativos 

(mas que, de qualquer modo, não poderão ser muito numerosos, em nome da simplicidade e da 

viabilidade), poderá eliminar o risco do inesperado. Diante disso, faz-se mister desenvolver 

rotinas que permitam um mínimo de agilidade por parte do agente tomador de decisões, em 

especial tendo em mente a possibilidade de surpresas negativas como catástrofes ‘naturais’ e 

acidentes.  

Quarta trincheira: aprender com os erros. Quando tudo o mais falha, sempre resta, como 

sabedoria e consolo, diante de problemas que não se consegue debelar ou de erros que não se 

pode corrigir ou reverter, uma última possibilidade: extrair lições para o futuro e tentar aprender 

com os erros cometidos.  
Fonte: adaptado de SOUZA (2006, p.160) 

 

  

 A construção de cenários apresentada anteriormente busca trazer elementos das 

duas vertentes: se por um lado nas ações de planejamento faltam mecanismos de gestão, 

esta apresenta-se, por outro, como ferramenta no próprio planejamento. O mais 

interessante talvez seja identificar, no caso desta pesquisa, como esses diferentes agentes 

produtores do território turístico, sobretudo aqueles de territorialidade sedentária (agentes 

públicos, privados, comunidade local e trabalhadores) mobilizam suas visões e ideologias 

sobre a cidade e o que se espera que ela seja.  

 Conforme afirma Souza (2011), é necessário que os pesquisadores estejam atentos 

aos modos como os agentes utilizam os vocábulos para caracterizar suas percepções sobre 

os acontecimentos e para defender posicionamentos. Nas próximas duas subseções 

buscamos identificar algumas dessas palavras e ideias já analisadas na literatura científica 

e que foram importantes para a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo desta 

dissertação.  



50 
 

 

 

1.2.2 A formação de discurso: ideologias sobre a cidade 

 

Em A ordem do discurso, Foucault (2007) parte de uma hipótese formulada com 

base na noção de repressão: “suponho que em toda sociedade a produção do discurso é 

ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório[...]” (FOUCAULT, 2007, p.8-9). A partir dessa afirmação, ele 

sugere que, além de identificarmos esses discursos, identifiquemos as questões políticas 

que formam esses discursos. E adverte: 

 

Essas formas prévias de continuidade, todas essas sínteses que não 

problematizamos e que deixamos valer de pleno direito, é preciso, pois, mantê-

las em suspenso. Não se trata, é claro, de recusá-las, definitivamente, mas 

sacudir a quietude com a qual a aceitamos; mostrar que elas não se justificam 

por si mesmas, que são sempre o efeito de uma construção cujas regras devem 

ser conhecidas e cujas justificativas devem ser controladas; definir em que 

condições e em vista de que análises algumas são legitimas; indicar as que, de 

qualquer forma, não podem mais ser admitidas”. (FOUCAULT, 2007, p.28) 

 

 Refletindo sobre a estratégia de identificar os discursos, é importante concebê-

los como um vasto campo, sendo “constituído pelo conjunto de todos os enunciados 

efetivos (quer tenham sido falados ou escritos), em sua dispersão de acontecimentos e na 

instância própria de cada um” (FOUCAULT, 2007, p.30).  

 Souza (2011) no capítulo “A cidade, a palavra e o poder: práticas, imaginários e 

discursos heterônomos19 e autônomos na produção do espaço urbano”, debruçou-se sobre 

as representações socioespaciais por meio da análise do discurso. Souza (2011) afirma 

que a obra de Foucault é uma contribuição para desvendar esses elementos do discurso.  

O autor explica que existe uma 

 

[...] dificuldade para os pesquisadores e planejadores profissionais em 

enxergarem a complexidade de interesses envolvida na disputa simbólica em 

torno de determinadas palavras, notadamente daquelas que se apresentam 

carregadas de forte significado político e ideológico. (SOUZA, 2011, p.149, 

grifo do autor). 

                                                           
19 Souza (2011) explica que o discurso heterônomo é “aquele, que, produzido por indivíduos e instituições 

direta ou indiretamente comprometidos com a perpetuação de desigualdades e assimetrias estruturais, 

legitima, reforça ou fomenta a heteronomia, em qualquer uma suas manifestações (dominação de classe, 

sexismo, racismo etc...)”. Nesse sentido, heteronomia é ser governado por outrem, por normas que vêm de 

fora.  
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  Há, muitas vezes, por parte dos que planejam a intervenção no espaço urbano 

certa indiferença, agindo como se não tivessem consciência de que não estão se ocupando 

só da organização espacial “mas também, e sobretudo, das relações e práticas, o que 

exigiria que levassem em conta muito mais profundamente os homens e mulheres 

concretos, suas expectativas, seus valores, seus temores. E, claro, suas palavras. ” 

(SOUZA, 2011, p.149) 

 Nesse trabalho, portanto, são levadas em conta palavras do senso comum, que, 

no entanto, revelam sentidos e forças, e são estratégias discursivas que estão presentes 

nas falas dos agentes, mas também em muitos materiais utilizados comumente como 

livros, artigos, leis etc. Souza (2011) elenca alguns discursos que considera mais 

importantes para sua análise. Abordamos cada um deles para elucidar como esses 

vocábulos e ideias precisam ser complexificados.  

 O primeiro deles é a noção de crescimento desordenado das cidades. Para Souza 

(2011), essa expressão é utilizada pelos agentes sem levar em conta que, no interior de 

um contexto de desordem, pode haver outras ordens: 

 

Passa-se ao largo de que, por trás da aparente “desordem”, há uma “ordem” 

socioespacial derivada dos imperativos imanentes ao capitalismo e dos vetores 

de força típicos de sociedades heterônomas. A “desordem (ou “entropia”) 

socioespacial e ecológico-espacial relativa decorrente de processos de 

predação e dilapidação de recursos espaciais não é lida, ao mesmo tempo, 

como produto de uma “ordem” mais abrangente e supralocal nem como 

contexto no qual se desenvolvem “novas ordens”, muitas delas clandestinas e 

ilegais. (SOUZA, 2011, p.152) 

 

 A utilização dessa ideia pode, portanto, significar que os agentes que a ratificam 

não admitem outras ordens ou que a ordem estabelecida não dê conta da realidade 

complexa existente no contexto, não consiga explicá-la. Da mesma forma, a noção de 

espaços carentes também é caracterizada por uma visão negativa “típica visão que define 

os espaços residenciais dos pobres sobretudo pelo que lhes falta, e não pelo que eles têm” 

(SOUZA, 2011, p.152). Outro discurso que também está no bojo das qualificações dos 

espaços ditos desordenados é a constatação de que isso aconteceu porque não houve 

investimento, privado e público, adequado nas áreas, depositando todas as esperanças nas 

ações desses agentes.  

 A próxima linha de discurso, evidenciada por Souza (2011) é a que qualifica os 

espaços como deteriorados e degradados:  
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Visão segundo a qual um espaço residencial com infraestrutura deteriorada, 

como é típico de ‘espaços obsolescentes’ (aliás, outro termo problemático), 

pode e deve ser definido, acima de tudo, por essa característica, deixando-se 

de lado a dinâmica sócio-espacial [sic] em sua riqueza cultural e sócio-política 

e, tacitamente, decalcando preconceitos inferiorizantes sobre a população 

residente. (SOUZA, 2011, p.152) 

 

 

 No mesmo sentido vai a noção de caos urbano: “Imagem forte, o ‘caos’ é a 

“desordem” elevada à máxima potência. [...] tem [...] marcado presença no discurso de 

planejadores urbanos do Brasil e de outros países” (SOUZA, 2011, p.152). E para 

transformar esses territórios, ou salvá-los da desordem, são justificados os processos de 

revitalização, pois “o que está ‘deteriorado’ está, implicitamente, também “sem vida”, ao 

menos do ponto de vista estético, cultural e econômico das elites; faz-se mister, portanto, 

uma ‘revitalização’[...]” (SOUZA, 2011, p.152). Esse vocábulo é muito utilizado na 

justificativa de intervenções urbanas, como a gentrificação e outros processos.  

 A própria noção de planejamento, trazida como planejamento adequado, é 

sinalizada por Souza (2011, p.152) para demonstrar como existem armadilhas no uso de 

tal expressão: 

 

O bordão segundo o qual em países como o Brasil o principal problema ou um 

dos principais problemas é a ‘falta de planejamento’ é ingênuo, ignorando não 

só que um planejamento conservador (ainda que “tecnicamente bem feito”, de 

acordo com os cânones da excelência puramente técnica) não contribuirá 

significativamente para resolver os problemas socioespaciais de fundo, mas 

também que planejamentos e planos menos ou mais conservadores têm, sim, 

existido – muitas vezes servindo para cristalizar ou até para agravar certos 

problemas. 

 

 Nos discursos institucionais do turismo, são percebidas essas formações 

discursivas ligadas ao planejamento, mas é necessário advertir que, embora Souza (2011) 

estabeleça a crítica sobre a forma como esses planejamentos são apresentados e o que eles 

representam, essas ferramentas não podem deixar de existir, a menos que se encontrem 

outras mais eficazes. Por isso, problematizamos aqui os interesses por trás do 

planejamento e os discursos ideológicos a eles implícitos, mas o planejamento em si.  

 Outra expressão utilizada é vontade política, marcada por uma “típica visão 

voluntarista, que ‘fulaniza’ as explicações dos problemas socioespaciais e ignora ou 

subestima o condicionamento exercido pelas estruturas profundas” (SOUZA, 2011, 

p.152). Essa expressão é redutiva na medida em que não dá conta dos processos 
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socioespaciais e acredita que as soluções dependem da ação dos agentes públicos movida 

pelas lógicas do favor e das trocas relacionadas ao voto. 

 Outro elemento do discurso oriundo do senso comum é o adjetivo favela, que 

parece já ter sido naturalizado entre os vocábulos, mas que  

 

[...] costuma carregar um conteúdo pejorativo que não escapa à percepção 

daqueles que sofrem com valorações negativas por trazerem a marca de um 

estigma socioespacial (no caso, os ‘favelados’). Não é à toa que, algumas 

vezes, o termo “favela” é, de algum modo, tácita ou explicitamente 

contestado[...]”(SOUZA, 2011,p.151) 

  

 Souza (2011) reforça a importância de desvelar a ideologia presente em geral no 

uso desses elementos, que estão comprometidos com a reprodutibilidade das relações de 

poder assimétricas e reitera a importância do uso da hermenêutica crítica “dedicada a 

perscrutar a dimensão cultural-simbólica da produção do espaço e as relações 

contraditórias e conflituosas entre os agentes dessa produção. ” (SOUZA, 2011, p.151) 

 

1.2.3  Discursos sobre o fenômeno turístico  

 

 Embora muitos desses discursos apresentados na subseção anterior estejam no 

bojo das interações na cidade e, portanto, encontrem-se emaranhados no cenário turístico 

como um todo, há algumas formações que estão presentes especificamente nas relações 

entre turismo, cidade, território, meio ambiente, planejamento, entre outros. A proposta é 

identificar e tentar relativizar os discursos, relacionando-os com os processos sociais 

específicos de cada grupo social, evidenciando que há uma complexidade nas relações 

socioespaciais estabelecidas pelos agentes.  

  Um dos autores que organizaram essas ideias sobre pensamentos comuns no 

turismo foi Rémy Knafou (1996). A sistematização levou em conta alguns pontos 

principais ligados ao turista e ligados a algumas ideias sobre o fenômeno.  

 A primeira delas refere-se ao turista, pois “é de bom-tom zombar-se do turista, 

sejamos nós artistas, cientistas, jornalistas etc. Esta atitude, a mais comumente difundida, 

não deve ser subestimada ou contornada, por ser reveladora da profundidade de algumas 

condutas” (KNAFOU, 1996). Há nesse discurso ou comportamento, uma intenção elitista, 

que refuta aÖ ideia de dividir espaços e algumas ações com eles e com outras pessoas. 

Há uma recusa desse Outro, também pelo fato de que os turistas estão em movimento e, 

em geral, essa mobilidade incomoda, pois não é passível de controle.  
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[...] uma parte da atividade turística é um ato de distinção que contém, 

fundamentalmente, uma contradição insolúvel: de um lado, o turismo é questão 

de aparecer histórica e sociologicamente (Veblen, 1899); sob este prisma, traz 

consigo a herança de práticas elitistas que consistem de se distinguir de outras. 

Por outro lado, devido a razões tanto econômicas como sociológicas, o turismo 

não é mais uma prática elitista, mas tornou-se parte de uma cultura de massa. 

De resto, para "aparecer", é preciso um mínimo de sociedade, isto é, de 

densidade humana. Dito de outra forma, a ausência de turistas, isto é, de 

congêneres pode inquietar: será que fizemos a boa escolha, se não há ninguém? 

E a presença de numerosos congêneres, se conforta, incomoda, porque o 

espaço disponível é medido. Ah, como os lugares turísticos seriam agradáveis 

se não houvesse outros turistas! Mas, por definição, os lugares turísticos são 

lugares em que há turistas, onde fomos precedidos e onde seremos seguidos 

por muitos outros. Uma das dificuldades do turista contemporâneo é, pois, 

conjugar herança elitista e práticas de massa. E é em parte por causa desta 

contradição mal vivida que apregoam tantas condenações ao turista e ao 

turismo. E, fato agravante, as práticas do que estamos prontos a denunciar nos 

incomodam o mesmo tanto, sobretudo porque são nossas e porque, então, o 

turista é o Outro que está muito perto de nós. (KNAFOU, 1996, p.2) 

 

 Um dos fenômenos que revolucionaram também a afirmação acima, embora ela 

ainda seja muito válida, foi o advento das redes digitais, que permitem que turistas falem 

e postem fotos em tempo real nas plataformas. Esse fenômeno possibilita uma distinção 

social não presencial, a todo momento deslocalizada. 

 O segundo discurso tem a ver com o incômodo causado pelo turista, pois é em 

seu nome que é destruído o meio ambiente. A turistificação seria o processo pelo qual os 

territórios, alterados, passariam por um processo de degradação. Essa ideia, segundo 

Knafou (1996) não é nova e faz parte do imaginário social há muito tempo.  Há, portanto, 

três explicações para esse fato. A primeira é o bordão reproduzido pelas pessoas locais: 

“antes era melhor". A rejeição da novidade ou a recusa de sua própria mudança. A ideia 

segundo a qual "antes era melhor" é velha como o mundo e, em matéria turística, velha 

como o turismo. Sempre se encontrará alguém mais velho que pode conhecer um lugar 

turístico antes de se transformar ainda mais. No entanto, Knafou (1996) explica que essa 

ideia está relacionada ao eu, ao interno, pois em geral, nossas recordações e sobretudo 

aquelas ligadas à infância e à juventude, nos reportam a uma felicidade, a um tempo 

melhor em relação a nós mesmos. Por isso associamos aos lugares essa concepção.  

 A segunda ideia relacionada ao meio ambiente é a do medo da saturação, ou de 

uma mudança coletiva.   

 

O turismo de massa é sinônimo de concentração de grandes quantidades de 

turistas em espaços limitados. É evidente, então, que a transformação do 

meio de recepção seja forte, até total. Desde então, os efeitos ‘destruidores’ 
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do turismo são aparentes, à medida que os esforços construtores se 

desdobram. Como sempre, há dois aspectos a serem considerados no 

fenômeno em questão: alguns considerarão o interesse - econômico, social, 

demográfico, mesmo estético - da transformação operada. Outros verão 

somente os efeitos negativos do número: os atravancamentos, a poluição, a 

concretificação do lugar etc., em suma, numa única palavra, a saturação do 

sítio, do espaço. Esta última atitude se inscreve na corrente ideológica 

malthusiana que, receando a superpopulação, a condena. Com efeito, desde 

o século XIX, os especialistas em demografia e em economia sucederam-se 

para nos advertir que o mundo caminhava para a catástrofe, em razão do 

crescimento demográfico mais rápido que o crescimento dos recursos. Estas 

advertências jamais corresponderam a constatações científicas, mas foram 

geralmente acompanhadas de um aparelhamento científico. Encontramo-nos 

num terreno que se diz ou que pretende ser científico, mas que nos é 

fundamentalmente ideológico, ligado aos grandes medos, aos grandes mitos 

da superpopulação, ao paraíso original, ao defloramento da natureza. Em 

matéria turística, esses medos e mitos têm seus correspondentes, suas teses. 

O argumento científico mais difundido é a "capacidade de carga" de um dado 

meio, a qual não poderia ultrapassar um certo limiar, a partir do qual se 

saturaria. (KNAFOU, 1996, p.3) 

  

 Essa capacidade de carga corresponderia ao limite máximo de crescimento 

turístico suportável para um destino. Caso excedesse o limite, o destino estaria fadado à 

decadência. No entanto, as metodologias para definição dessa carga ainda são 

contraditórias. (KNAFOU, 1996). Esse conceito é desenvolvido em linhas gerais como 

“o número de turistas que um espaço pode receber sem prejuízos físicos em seus 

ecossistemas ou em seu meio ambiente artificial, sem incomodar a comunidade e as 

culturas locais e sem prejudicar a qualidade da experiência turística. ” (KNAFOU,1996, 

p.4). A grande falha dessa ideia é que, em primeiro lugar, considera a capacidade máxima 

que o lugar suporta, além disso não considera a transformação do lugar, em uma narrativa 

mítica de conservação absoluta, que contraria a própria natureza do turismo.  

 

O "desenvolvimento sustentável" consiste no primeiro avatar da ideologia 

malthusiana, a última vestimenta científica de um velho temor, o do excesso 

numérico, aqui levado a espaços limitados. E, assim, o desenvolvimento 

sustentável procura inscrever-se no campo da racionalidade econômica: é 

preciso limitar o número para preservar os recursos, o que subentende que a 

quantidade seria contrária ao bom funcionamento de um lugar turístico. O que 

não é evidente[...] Em detrimento do modelo cultural que certas elites 

intelectuais e econômicas buscam impor desde há muito, os lugares saturados 

têm, indiscutivelmente um duplo significado: o grande número é ao mesmo 

tempo responsável por evidências incômodas que muitos deploram e da 

animação que muitos buscam. E, apesar dos incômodos produzidos pela 

quantidade, apesar dos atravancamentos, das formas variadas de poluição, do 

aumento dos preços, as concentrações turísticas continuam a atrair e, em 

muitos casos, continuam a crescer. E é nesta última constatação que protestam 

todos os que não aceitam a evidência segundo a qual os lugares turísticos 

concentrados têm mais sucesso, acentuando uma nova demonstração: a de que 

o excesso de êxito levaria a um declínio irremediável dos espaços em questão. 

(KNAFOU, 1996, p.4) 



56 
 

 

 

 Os aspectos presentes nos discursos e apresentados por Knafou (1996), 

apresentam as contradições nas formações discursivas e como essas ideias tomaram uma 

proporção que na verdade não reflete um discurso oficial e comprovado cientificamente 

sobre a carga nos destinos. Em outra parte, ele critica a curva do ciclo de vida do produto 

turístico indiretamente, e afirma que essas posições, de cunho moral, são posições 

contraditórias.  

 Na discussão empreendida nesse capítulo, procuramos estabelecer conexões 

entre conceitos como recursos que nos acompanharam nas análises do material de 

pesquisa de campo.  Se por um lado, o aporte da Geografia Cultural e Urbana nos foram 

imprescindíveis, a produção dos autores que abordam os temas no Turismo nos 

proporcionaram reflexões especificas da problemática que nos propusemos a analisar. 

Essas reflexões serão retomadas nos próximos capítulos, empíricos, nos quais a teoria 

irá ganhar corpo no campo de pesquisa, ora confirmando pressupostos teóricos dos 

autores, ora refutando-os e apresentando contradições e ambiguidades do campo.  
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2 A CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

 

 No capítulo anterior apresentamos os conceitos que nos auxiliam na 

compreensão do campo da perspectiva que nos propusemos a analisá-lo. Nosso campo de 

pesquisa é o município de Armação dos Búzios, localizado no estado do Rio de Janeiro, 

Brasil. O município é um destino turístico importante, regional, nacional e 

internacionalmente. É também lugar de pesquisa de muitas instituições e pesquisadores, 

com diferentes olhares e recortes.  

 Diversas pesquisas foram desenvolvidas nos últimos anos sobre Armação dos 

Búzios, com olhares provenientes de muitas áreas do conhecimento (JUSTUS, 1996; 

BERANGER, 1993; FRATUCCI, 2000b; PAIVA; 2004; XAVIER, 2006; SILVA, 2011; 

NAGEM, 2012; ALMEIDA, 2015; CARVALHO, 2015; COSTA, 2017). Esses trabalhos 

(livros, artigos e dissertações) foram muito importantes para a construção do projeto de 

pesquisa que deu origem a esta dissertação, tendo mostrado caminhos já explorados e 

conclusões já elaboradas sobre o objeto. Por esta razão, partimos deles para buscar 

elaborar uma descrição mais profunda do campo, perfilando uma breve revisão dos pontos 

principais das pesquisas que interessam ao nosso recorte.  

 A primeira parte deste capítulo é direcionada à contextualização do objeto de 

estudo, Armação dos Búzios, numa abordagem que vai das questões históricas mais 

marcantes ao contexto socioeconômico, recorrendo a pesquisas precedentes e dados 

estatísticos. Narramos o passado tendo sempre em vista o presente, para tornar a narrativa 

menos abstrata e mais propícia à compreensão da configuração territorial atual.  

 Na segunda parte do capítulo, descrevemos e analisamos alguns pontos que 

consideramos importantes sobre o processo de turistificação da cidade, segundo a 

discussão feita no primeiro capítulo. Elencamos os tópicos de acordo com o material da 

pesquisa empírica que será apresentada nos dois últimos capítulos e que, de alguma 

forma, dialogam com elementos do processo de turistificação do destino.  

 A última parte destinou-se à descrição de pontos importantes sobre o turismo no 

município no momento atual: uma breve noção da governança e as principais leis que 

ordenam o território. Todos esses pontos apresentaram-se como imprescindíveis para a 

compreensão da problemática da pesquisa. 
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2.1 TERRITÓRIO FÍSICO-ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO 

 

 Inicialmente, apresentamos o mapa (figura 6) do estado do Rio de Janeiro, 

destacando a Região da Baixada Litorânea ou a Região Turística da Costa do Sol, em que 

está contida a cidade de Armação dos Búzios.  

 

Figura 6: Configuração territorial do estado do Rio de Janeiro 

 

 

Fonte: CEPERJ, 2013  

 

             Em quase todos os trabalhos que revisamos sobre o município é comum encontrar 

um longo percurso histórico, rico em detalhes, que permite ao leitor estabelecer algumas 

conexões sobre o passado e o presente da cidade. Há algumas divergências de datas 

históricas, por exemplo, a estada da famosa atriz francesa Brigitte Bardot e alguns eventos 

que foram reconstituídos por meio da história oral.  

 Nesta pesquisa, vimos a necessidade de estudar alguns momentos históricos, mas 

sem a pretensão de revisitar exaustivamente cada um dos pontos importantes da história 

de Armação dos Búzios. O nosso olhar está direcionado para o processo de turistificação 
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do município, ou de trechos dele, e, portanto, para a construção do seu território turístico. 

Mais adiante, nossa leitura se dará pela abordagem dos meios de hospedagem – fixos 

(SANTOS, 1996) – pelos quais também é possível narrar pontos importantes da história 

dos fluxos na cidade. Nosso olhar volta-se, aos fluxos migratórios e locais de ocupação, 

que nos interessam sobremaneira.  

 A história do município de Armação dos Búzios, anteriormente Ponta dos 

Búzios, começa com a ocupação de populações sambaquieiras, que pode ser demonstrada 

pela quantidade de vestígios de sambaquis (restos de conchas, cerâmicas e artefatos) 

encontrados não só em Armação dos Búzios, mas em toda região. Essa ocupação remonta 

há cinco mil anos e hoje em dia, devido à expansão urbana e à especulação imobiliária, 

pouco dela se encontra sinalizado e preservado (CARVALHO, 2015). Há sítios 

remanescentes por toda a praia de Geribá (cantos direito, esquerdo e meio), centro, Ossos, 

Ponta da Lagoinha, Ferradura, Tucuns, Armação, Forno, João Fernandes, Manguinhos e 

em trechos que hoje em dia seriam as redondezas da Fazenda Campos Novos 

(CARVALHO, 2015). Sobre esse dado podemos traçar algumas indicações: as ocupações 

concentraram-se nas praias de Geribá, Tucuns, Ferradura, Ossos e Armação, Forno, João 

Fernandes, Manguinhos e alguns trechos ao longo da Rodovia Amaral Peixoto, no 

território da Fazenda Campos Novos; essas ocupações hoje em dia estão em trechos 

turistificados do espaço, tendo sido construídos condomínios e pousadas sobre elas.  

 Segundo Carvalho (2015), a ocupação posterior foi de índios tupinambás, que se 

espalharam pelo território, mas ocuparam em grande parte a península. No período de 

colonização da Coroa Portuguesa, os Jesuítas tiveram grande atuação na região e 

construíram a Fazenda Campos Novos, que sempre esteve muito ligada à história de 

Armação dos Búzios. No período colonial, no território do pequeno vilarejo de 

pescadores, que formava uma só vila compreendendo Cabo Frio e Arraial do Cabo, houve 

diversos ciclos econômicos, concentrados principalmente na ponta da península. 

 A história do município também é fortemente marcada pela presença de povos 

afrodescendentes, instalados no território para trabalhar na agricultura. Essas populações, 

fugidas de fazendas da redondeza, passaram a se estabelecer no bairro hoje conhecido 

como a Rasa. A Praia de José Gonçalves abrigou também o tráfico de escravos por muito 

tempo, mesmo depois da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Mais tarde, 

o traficante, José Gonçalves, foi detido e seus bens confiscados. Ali também se 

estabeleceu uma ocupação quilombola (ACCIOLI, 2012) 
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 Esses dois principais núcleos, Rasa e Baía Formosa (perto da Praia de José 

Gonçalves), hoje em dia são comunidades ativas que buscam a continuidade cultural por 

meio da defesa das terras, direitos e identidade (ALMEIDA, 2015). Atualmente ambas 

desenvolvem de modos distintos atividades relacionadas ao turismo.  

 No século XIX, o povoado recebeu algumas ondas de imigrantes que buscavam 

desenvolver a agricultura e que, portanto, precisavam de terras produtivas. Outros 

pequenos ciclos, como do café e da cana de açúcar foram iniciados, porém não obtiveram 

sucesso (CARVALHO, 2015).  

 Em 1915, o Sr. Eugenio Honold comprou a Fazenda Campos Novos20 e terras na 

Ponta dos Búzios, iniciando o cultivo da banana. No entanto, houve, conforme fontes 

históricas relatam, um grande incêndio que fez com que o proprietário desistisse da 

plantação (CARVALHO, 2015). Anos depois, os herdeiros fundaram a Companhia 

Odeon, responsável pelo primeiro loteamento em Armação dos Búzios, em 1951. Entre o 

período de desistência do Sr. Eugenio Honold e a década de 1950 são encontrados poucos 

relatos históricos sobre a cidade (XAVIER, 2006).  

 A primeira metade do século XX é, portanto, marcada por uma vida social típica 

entre lugares do litoral brasileiro, conforme explica Carvalho (2015): 

 

No alvorecer do século XX, a condição de Búzios permanecia próxima a dos 

séculos anteriores, com uma rotina típica das demais aldeias litorâneas do 

Sudeste, cujos moradores ficaram conhecidos pelo termo genérico ‘caiçaras’. 

Esse grupo se originou da miscigenação de índios, brancos e, posteriormente, 

negros. A população caiçara esteve, inicialmente, localizada entre o Paraná e 

o sul do Rio de Janeiro. Com o tempo, disseminou os elementos culturais que 

a caracterizam por outros pontos da costa brasileira. A cultura caiçara é o 

resultado da troca de experiências entre as matrizes étnicas brasileiras. A 

cultura caiçara em Búzios permaneceu praticamente inalterada até a segunda 

metade do século XX, devido ao relativo isolamento da região, que poupava 

os habitantes do contato com o modo de vida urbano. Nessa época, os buzianos 

viviam da agricultura de subsistência, da pesca e do pequeno comércio. O 

ideário religioso seguia os padrões do Brasil colonial, com a supremacia 

católica coexistindo com os cultos afro-brasileiros e as primeiras igrejas 

protestantes, estas fundadas a partir da década de 20. (CARVALHO, 2015, p. 

31-32) 

 

                                                           
20 Nos anos 1960, a Fazenda Campos Novos foi palco de lutas agrárias, levando à morte do sindicalista 

Sebastião Lan.  Mais tarde, devido à pressão, a Prefeitura de Cabo Frio desapropriou as terras. A Fazenda 

Campos Novos hoje é tombada como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 

Nacional (IPHAN), tratando-se de um elemento histórico cultural muito importante para a interpretação 

das cidades da região (CARVALHO, 2015). 
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 Um dos relatos que retratam esse momento antes da mudança, ocasionada pelos 

fluxos migratórios e pelo turismo, pode ser encontrado no livro Dados Históricos de Cabo 

Frio, de Abel Beranger (1993). O município foi pouco citado em sua obra, cuja primeira 

edição foi publicada em 1962, e dá conta de todo o território que abrangia Cabo Frio na 

época.  

  
3º Distrito: Armação dos Búzios, outrora Armação das Baleias. Fundado em 

1740, já foi aldeia de índios no tempo de Antônio Salema. Sua população é de 

3.520 almas (1960). Acha-se situado a 24 quilômetros da cidade e a ela ligado 

por boa estrada de rodagem. Constitui um litoral típico, bordejado pelas 

construções dos pescadores e suas canoas. Possui belas praias e excelente 

ancoradouro abrigado dos ventos. Algumas de suas praias são ótimas para 

banho e pesca. Praias de Tucuns, Geribá, Ferradura, Brava, Manguinhos, Rasa, 

Una, com pequena barra do rio Uma, sem préstimo. Vivem seus moradores da 

pesca, da criação de gado e agricultura em pequena escala. Possui grupo 

escolar, escola rural, escolas para filhos de pescadores, posto telefônico, posto 

de saúde, etc... No alto de uma colina acha-se a velha igreja de Santana. 

Compreende vários lugares:  Saco Fora (com capela e Escola Rural), Baía 

Formosa, Manguinhos, Rasa, Itapeba. (BERANGER,1993, p.45) 

   

 A partir dessa descrição é possível identificar a marginalidade da condição de 

Armação dos Búzios em relação a Cabo Frio. O relato é de algo muito distante. Sobre 

esse fato, Xavier (2006) afirma:  

 

Durante toda a primeira metade do século XX, o acelerado processo de 

urbanização em curso no país não alcançou o território de Búzios. Na década 

de 50, essa pequena localidade desenvolvia atividades de subsistência e 

constituía o terceiro distrito de Cabo Frio, o mais importante polo da região 

(XAVIER, 2006, p.56). 

 

 Nesse momento há uma mudança extraordinária na vida social do vilarejo. A 

primeira figura a se sobressair foi o Sr. José Bento Ribeiro Dantas, presidente da 

companhia aérea Cruzeiro do Sul, que veio ao vilarejo porque seu filho, Joaquim Ribeiro 

Dantas, possuía um terreno com uma pequena casa em Manguinhos. O Sr. José Bento foi 

um dos precursores de diversos fatos que transformaram gradativamente a vida social da 

comunidade local buziana. São obras dele a escola de Manguinhos, o posto de saúde e a 

Avenida José Bento Ribeiro Dantas, principal acesso que corta a península em direção à 

ponta. Além disso, sua casa era um lugar de encontro, pois como mantinha relações muito 

próximas com diplomatas, era um lugar que começava a receber alguns visitantes 

(FRATUCCI, 2000b; CARVALHO, 2015). Segundo Xavier (2006), seu papel é: 
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[...] determinante como anfitrião’, influindo na prática de visitação à cidade 

por pessoas de alto poder econômico e simbólico, apresentando o lugarejo a 

ilustres convidados, todo final de semana, inclusive os estrangeiros que vinham 

de diversas partes do mundo e que se hospedavam em sua casa em 

Manguinhos. (XAVIER, 2006, p. 58)  
 

 Em menos de cinquenta anos, a vila foi palco de diferentes processos sociais: os 

fluxos migratórios regionais, nacionais e internacionais, a urbanização crescente, visível 

pelo aumento de infraestrutura urbana, o desenvolvimento do fenômeno turístico, a 

projeção nacional e internacional do distrito na mídia nacional e internacional pela 

presença da atriz francesa Brigitte Bardot e, em 1995, no fim de um longo período de 

lutas, a conquista da emancipação de Cabo Frio, obtida por Armação dos Búzios  no ano 

de 1995 (FRATUCCI, 2000b).   

 O fenômeno da turistificação se deu nesse cenário e foi ora discurso de 

desenvolvimento, ora justificativa de muitas das ações voltadas para o território. Nesse 

exercício de compreender os múltiplos processos, vamos nos ater à história mais recente, 

a partir da linha do tempo histórica apresentada no Anexo C.  

 É a partir do processo de turistificação do vilarejo que houve também um 

crescimento populacional expressivo, sobretudo entre os anos de 1990 e 2000, conforme 

tabela 1.  

 

Tabela 1: Censo Demográfico de 2010 – Evolução do crescimento demográfico 

Armação dos Búzios 
 

Ano Habitantes 

Percentual de 

crescimento 

(%) 

Crescimento 

demográfico 

acumulado 

1950 3.231 - - 

1960 3.560 10,2 10,2 

1970 4.108 15,2 27,1 

1980 5.354 30,3 65,7 

1990 8.309 55,2 157,2 

2000 18.204 119,1 463,4 

2010 27.538 51,3 752,3 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 
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 O crescimento observado é de fato muito acentuado, sobretudo entre os anos 

1990 e 2000, o que pode ser explicado pelo desenvolvimento do fenômeno turístico e pela 

emancipação político-administrativa do município. Além disso, no mesmo período houve 

também migrações internas no estado do Rio de Janeiro, especialmente para as áreas 

produtoras de petróleo, como é o caso da região em que Búzios se insere. O censo mais 

recente realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2014) é de 

estima que a população buziana chegou a 30.439 habitantes. No entanto, há imprecisão 

nesse dado, pois já se passaram quase cinco anos desde a última pesquisa.  

 Sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), outro indicador 

socioeconômico, Armação dos Búzios experimentou um período de alta de 2009 a 2014, 

quando entrou num período de declínio, conforme gráfico a seguir (Figura 7). Isso pode 

ser explicado devido à crise econômica vivida no Brasil e especialmente no estado do Rio 

de Janeiro.  

 

Figura 7: Evolução do PIB de Armação dos Búzios 

 

Fonte: http://www.deepask.com  - Ministério da Saúde - DATASUS 

 

 A sucessão de fatos históricos elaborada por Xavier (2006), na linha do tempo 

do anexo C, elaborada a partir de múltiplas referências, teve como limite temporal os 

anos de 1950 e 2005. Com a emancipação, a configuração territorial de Armação dos 

Búzios passa a compreender o território ilustrado a seguir pelo mapa da figura 8: 
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Figura 8: Mapa de Armação dos Búzios com divisão oficial dos bairros 

 
Fonte: (ARMAÇÃO, 2006) 
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Na ocasião, durante as negociações pela separação, houve a cessão do território do bairro 

Maria Joaquina para o município de Cabo Frio. Porém, já há alguns anos a população 

do bairro vem reivindicando que a área seja anexada a Armação dos Búzios. Por isso, 

em março deste ano (2018), foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro a Lei 7.880, que retoma a antiga divisão territorial, definindo o limite entre 

os dois municípios pelo curso do Rio Una (figura 9).  

 

Figura 9: Projeto de anexação do território do bairro Maria Joaquina à cidade de 

Armação dos Búzios 

 

Fonte: (PROJETO, 2017)  
 

 Ainda comentando a linha do tempo de Xavier (2006), no anexo C, percebe-se 

que aos poucos, o território turístico de Búzios vai sendo construído e cada vez mais os 

investimentos e novas prioridades vão sendo escolhidas. Alguns desses fatos históricos 

merecem comentários. Um deles é a construção da Ponte Rio-Niterói, que permitiu que 

grandes contingentes de turistas viessem para a região. Outra obra de infraestrutura de 

acesso de grande impacto foi a inauguração da Via Lagos em 1998, que ligou a BR 101 

aos municípios da região.  

 Outra obra de infraestrutura que também ampliou o acesso à região foi a 

construção do Aeroporto de Cabo Frio em 1998. Embora Armação dos Búzios já tivesse 

o seu aeroporto, este operava somente para voos particulares, tendo aquele um papel 
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importante na captação de voos charters e atualmente de voos regulares de algumas 

companhias aéreas.  

 Com vistas a complementar o trabalho realizado por Xavier (2006), propomos a 

seguir uma linha do tempo com os principais fatos históricos registrados entre 2006 e 

2018 (FIGURA 10): 

 

Figura 10: Continuação do quadro de Xavier (2006) sobre processo de 

modernização de Armação dos Búzios 
DÉC ANO HISTÓRICO ESPECIFICAÇÕES 

00 2005 
 

Criação das Áreas de 

Especial Interesse Ambiental 

 

Fazem parte dessas áreas o complexo da Ponta 

do Pai Vitório, o Mangue de Pedra; a Ponta da 

Zapata; a Praia de Tucuns; a Lagoa da 

Ferradura; o entorno da Lagoa de Geribá; a 

Ferradurinha; e o canto Esquerdo de Geribá. 

 2006  

Plano Diretor de Armação 

dos Búzios 

 

Foi aprovado o Plano Diretor da Cidade de 

Armação dos Búzios. 

 2006  

Inauguração do Porto da 

Barra 

 

Polo gastronômico em Manguinhos. 

 2008  

Inauguração do Hospital 

Rodolfo Perissé 

 

O hospital é inaugurado no bairro de São José. 

 2009  

Eleito Prefeito Delmires de 

Oliveira Braga – PDT 

 

 

Foi eleito o Prefeito que depois da emancipação 

ganhou a primeira eleição. 

10 2010  

Reforma e Inauguração do 

Pórtico de Búzios 

Reforma da obra de Hélio Pelegrino. 

 2010  

Inauguração do 

Empreendimento Hoteleiro 

Super Club Breezes no bairro 

de Tucuns 

 

Houve a inauguração, ainda que a construção 

tenha sofrido investigação por parte do 

Ministério Público por ter sido construído em 

área de restinga.  

 2011 
 

Rota Escravista 

 

A rota foi criada pela Lei Municipal 919 de 20 

de dezembro de 2011. Estabelece a história dos 

povos africanos escravizados e desembarcados 

em Armação dos Búzios.   

 2011  

Criação do Parque Estadual 

da Costa do Sol 

Decreto Estadual nº 42.929 de 18 de abril de 

2011. 
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 2012 

Inicia-se o Projeto Búzios 

Cidade Inteligente 

O projeto foi pactuado durante o evento da 

Rio+20 e inaugurou uma fase de pesquisas e 

investimentos em matrizes energéticas eólica, 

placa de energia solar e outros. 

 2012 
Pórtico de Armação dos 

Búzios 

Inaugurado o Pórtico que divide 

territorialmente os municípios de Cabo Frio e 

Armação dos Búzios, no bairro Baía Formosa. 

 2013  

Eleito Prefeito André 

Granado Nogueira da Gama – 

PSC 

 

Médico concursado, ex-secretário de Sáude. 

 2013 Inauguração do Cine Teatro 

da Rasa 

A Prefeitura desapropria a área do Projeto 

Bem-Te-Vi e inaugura um Cine Teatro. 

 2013 Criação de taxas para entrada 

e permanência de veículos de 

turismo 

Lei Municipal 999 de 24 de dezembro de 2013 

(vans, micro ônibus e ônibus) 

 2013 

Curso ConheSer Búzios 

Parceria entre as Secretarias de Turismo e 

Educação no Projeto de Educação Ambiental, 

Cultural e Turística para profissionais 

envolvidos direta ou indiretamente com o 

turismo. 

 2014 Inauguração do Centro de 

Informações Turísticas da 

Rasa 

Inaugurado logo após a divisa territorial do 

município entre o município de Cabo Frio e 

Armação dos Búzios, pela entrada da Rasa.  

 2014  

Conselho Municipal de 

Turismo 

de Armação dos Búzios 

 

É iniciado o trabalho do Comtur em Armação 

dos Búzios, criado em 1999 em lei, mas 

iniciado somente no ano de 2014. 

 2014 

 

Plano de Mobilidade 

de Armação dos Búzios 

 

 

Início do Plano de Mobilidade de Armação dos 

Búzios, que buscou reorganizar as vias e 

estabelecer prioridades na questão da 

mobilidade na cidade.  

 

 2014  

Inaugurada a Feira Periurbana 

 

Feira que acontece na Praça da Ferradura às 

quintas-feiras e sábados à noite, reunindo 

agricultores locais, artesãos e gastronomia. 

 2016  

Escola de Artes Zanine 

Caldas 

 

É inaugurada a Escola de Artes Zanine Caldas, 

ao lado da Prefeitura. 

 2016  

Inauguração do INEFI 

 

É inaugurado um centro esportivo, com ginásio, 

piscina e uma praça na Rasa. 

 2016  

Reeleito Prefeito André 

Granado Nogueira da Gama 

 

2º mandato para prefeito da cidade de Armação 

dos Búzios 
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 2017  

Inaugurado Centro de 

Monitoramento de Armação 

dos Búzios 

 

São inauguradas 119 câmeras espalhadas por 

todo o território e monitoradas pela Guarda 

Municipal e a Polícia Militar. 

 2018 Inauguração da Praça dos 

Quilombolas 

Praça na entrada da colônia dos pescadores, 

perto do Mangue de Pedra. 

Fontes: Site da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios; reportagens do G1; informações obtidas 

diretamente na Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.  

 

 Em seu trabalho, Xavier (2006) analisa as políticas públicas municipais e sua 

distribuição espacial, indicando que desde o período da emancipação houve uma 

predominância nos investimentos na área peninsular do território. No entanto, se 

comparamos o momento do trabalho de Xavier (2006) e o atual cenário, vemos que 

houve, nos últimos 12 anos, uma série de investimentos na parte continental do município, 

sobretudo na saúde e na educação.  

 Na próxima subseção, abordamos o processo de turistificação do município, de 

acordo com algumas características particulares, a ação de alguns agentes específicos e 

alguns processos socioespaciais discutidos no primeiro capítulo.  

 

2.2 A TURISTIFICAÇÃO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS: ELEMENTOS PARA UMA 

COMPREENSÃO SOCIOESPACIAL DO FENÔMENO 

 

[...]Antes, pequena e simplória 

De beleza e valor sem igual 

Hoje, no auge da glória 

És orgulho nacional 

Seus súditos reverenciam 

A terra que nos uniu 

Somos todos nós buzianos 

Vindos de pátrias mil[...] 

(Hino de Armação dos Búzios, 2017) 

 

 O trecho do Hino de Armação dos Búzios revela, a partir do uso de adjetivos, um 

imaginário ligado à construção de um reino, com súditos, com palavras associadas a 

poder, como valor e glória, e um desfecho muito consensual. Esse fenômeno que 

atravessou a vida de todos, o turismo, associado à migração, de pátrias mil, desencadeou 

um processo de mudança socioespacial nunca antes experimentado em Armação dos 

Búzios. No entanto, como vimos nesta pesquisa e em outras aqui citadas, esses processos 

não só criaram terras (no plural), como diversas visões do que é ser buziano, divergentes 

entre si.  
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 Tais pesquisas, selecionadas segundo sua relação com o turismo e com processos 

socioespaciais que de alguma forma dialogam com essas duas variáveis, são de diversos 

campos das Ciências Sociais e das Ciências Sociais Aplicadas, com abordagens teórico-

metodológicas distintas, advindas da Geografia, Turismo, Antropologia, Sociologia, 

Educação, Urbanismo, História, Geologia, Psicologia Social e Administração.  

 Com base na leitura e seleção dos temas que atravessam os trabalhos, elegemos 

alguns tópicos que consideramos relevantes sobre o assunto. Esses tópicos apontam uma 

relação direta e indireta com as discussões que serão abordadas nos capítulos seguintes 

dessa pesquisa.  

 

2.2.1 Vila de pesca e roça: as transformações nas lógicas de apropriação do território 

e nas rotinas de trabalho 

 

 Em trabalhos mais recentes, como o de Paiva (2004), desenvolvido na área da 

Educação, a roça e a pesca são apresentadas, assim como em Carvalho (2015), de modo 

muito forte. Nos chamou a atenção a forma como a roça aparece e é bem valorizada na 

pesquisa. Identificamos que a pesca, pela ligação posterior a uma imagem bucólica, lenta 

e harmônica do nativo com o mar, talvez tenha sido muito mais explorada não só na 

construção social da imagem de promoção da cidade, mas também em trabalhos de cunho 

acadêmico.  

 Em geral, as comunidades tradicionais caiçaras eram muito caracterizadas pela 

pesca e, portanto, pela caça. Paiva (2004), em seu trabalho “O município de Armação dos 

Búzios e a Educação. A escola pública municipal da aldeia de pescadores que se tornou 

município e polo internacional de turismo”, descreve o processo de transformação da 

pequena aldeia de pescadores em destino internacional, do ponto de vista da educação. 

Paiva (2004) demonstra como a perda dos territórios relacionados ao cultivo da roça 

representou uma subtração significativa da identidade tradicional, substituída pelo 

trabalho ligado ao turismo, em pousadas ou em casas de turistas21. A citação direta a 

seguir foi retirada do documentário Memória de um povo22, com o relato do filho do Sr. 

                                                           
21 A pesquisadora utiliza esse termo casa de turistas algumas vezes durante a pesquisa. Isso pode apontar 

como em Armação dos Búzios esse fenômeno do veraneio se confunde com o fenômeno turístico.  
22 O documentário é uma série de 20 entrevistas por meio da história oral, que foram realizadas com pessoas 

da comunidade para relatar os últimos 80 anos do vilarejo. Os 20 DVDs estão disponíveis para consulta na 

Biblioteca Municipal de Armação dos Búzios.  
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José Bento Ribeiro Dantas, o Sr. Joaquim Bento Ribeiro Dantas, que narrou como era o 

vilarejo quando ele começou a frequentar, na década de 1940: 

 

É claro que você tinha um contraste muito ruim, de uma pobreza muito grande. 

Pouquíssimos homens. Os garotos como não tinham futuro aqui, com 13, 14 

anos, se engajavam nas traineiras para ir pescar ou saiam daqui para estudar e 

não voltavam mais. Agora é uma coisa engraçada porque era uma pobreza com 

muita dignidade. As pessoas tinham uma educação muito bonita, as pessoas 

eram finas, educadas de conversa agradável, sobretudo as senhoras, apesar da 

pobreza. Não havia miséria. Isso é que é importante de falar [...] As 

dificuldades eram imensas, para se conseguir um remédio tinha que ir a Cabo 

Frio. (JOAQUIM, 2012)  
 

 Na sua pesquisa, Paiva (2004) observa as mudanças na educação por meio dos 

processos de construção do município e, portanto, no momento da emancipação. Ela 

demonstra, por meio de pesquisas, como a escolaridade dos buzianos vai sendo 

modificada pela mudança da lógica da estrutura social, antes moldada pelos processos 

econômicos relacionados à pesca e à roça, e agora mais ligada ao turismo. A pesquisadora 

resume as causas do processo de retração da pesca de acordo com as entrevistas realizadas 

com moradores nativos: 

 

Pesca predatória no litoral, praticada por embarcações de turistas, 

principalmente as do tipo atuneiro, que usam isca viva para a pesca em alto 

mar (sardinha e manjuba); utilização de compressores na pesca, dizimando os 

peixes da região; retirada clandestina de corais e demais elementos da natureza; 

prática de atividades recreativas na orla; poluição decorrente do crescimento 

imobiliário do município. (PAIVA, 2004, p.75) 

 

  

 Uma de suas entrevistadas relata que é muito pequeno o número de pessoas 

envolvidas com a pesca nos dias de hoje (idos de 2000), pois, em geral, as pessoas estão 

empregadas em condomínios como vigias, jardineiros, motoristas de caminhão pipa. 

Tudo isso, segundo a entrevistada, gira em torno do turismo e para isso, mesmo nessas 

funções, é exigida escolaridade e formação melhores. (PAIVA, 2004) 

 Vemos um deslocamento das lógicas de trabalho que estavam situadas no setor 

primário, da pesca artesanal e da roça, para o setor terciário, na prestação de serviços e 

alguns comércios. Paiva (2004, p.28) narra que, com a “retração da pesca, ocorrerá o 

desaparecimento de uma série de outras atividades a ela relacionadas, todas pertencentes 

ao setor primário. Trata-se de atividades manuais, que não dependiam de escolarização 

para seu exercício”. Era nessas atividades, típicas do convívio direto com outras gerações, 

sobretudo com os mais velhos, que se dava o processo de transmissão cultural em que se 



71 
 

 

aprendia a pescar, a cultivar o milho, o feijão, a salgar o peixe, a fazer a farinha, a construir 

barcos e seus remos, a tecer as redes de pesca e a produzir o carvão vegetal.  

 Na Rasa, segundo a pesquisa de Almeida (2015), não havia muita comunicação 

entre as populações da península e do bairro. A ocupação do local se deu, num primeiro 

momento, pela construção do Quilombo da Rasa, que aos poucos foi atraindo pessoas de 

todas as partes. Ali, a comunidade também vivia da pesca e da roça, conforme citação a 

seguir: 

 

A inferência: ‘todo mundo tinha roça’ denota que as pessoas produziam os 

produtos necessários à própria sobrevivência. Havia uma grande solidariedade 

e reciprocidade nas relações: ‘o que um não tinha, trocava com o outro, mas 

não faltava comida pra [sic] ninguém, a gente plantava tudo e tudo que se 

plantava dava’, diz D. Eva23. (ALMEIDA, 2015, p.84) 

 

 A construção civil também é muito citada como um fator que transformou a vida 

social e marcou os processos de trabalho e migração no território buziano.  

 

A construção civil, na década de 1970, utilizava basicamente mão-de-obra 

local. São pescadores que também se tornam construtores de casas para 

turistas. Na década seguinte, muitos construtores, todos nativos, edificavam 

casas para turistas e, com o dinheiro que ganhavam, construíram outras para 

alugar. A partir daí, a especulação imobiliária emprega muito mais ‘gente de 

fora’, principalmente migrantes nordestinos e das regiões do entorno, como é 

o caso de trabalhadores das áreas rurais de Campos. (PAIVA, 2004, p.80) 

 

 Vemos na citação acima que o hábito de alugar casas por parte dos nativos é 

antigo e se deu pela transformação socioespacial desencadeada pelo fenômeno turístico. 

O território, antes apropriado por outras lógicas simbólicas e funcionais, vai sendo 

transformado por outras funções, em processos graduais e relacionando-se com outros 

fenômenos que configuram uma mudança socioespacial na vila.  

 

2.2.2 Primeiros turistas: invenção do território e benfeitorias 

 

 O processo de invenção do território turístico (KNAFOU, 2012), no caso de 

Búzios, aconteceu gradualmente a partir da década de 1950. Segundo Fratucci (2000b) 

pessoas que costumavam frequentar a cidade de Cabo Frio começaram a acessar o distrito 

                                                           
23 D. Eva é ainda uma grande referência no quilombo da Rasa, sendo uma das mais antigas, atualmente 

com 108 anos.  
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vizinho, primeiro pelo mar e depois por terra. Aos poucos foram comprando pequenas 

casas de moradores nativos para usos de veraneio. 

 

A partir disso, cada vez mais as praias isoladas da península foram sendo 

procuradas por aqueles segmentos de maior poder aquisitivo da sociedade 

brasileira, que já não se satisfaziam com Cabo Frio e desejavam veranear em 

lugares mais privativos e isolados. Enquanto Cabo Frio vai se popularizando, 

as praias de Armação dos Búzios vão se tornando o refúgio dos mais ricos 

(FRATUCCI, 2000b, p.123) 

 

 O impacto da construção, nos anos 1950, de rodovias e abertura de vias, 

aumentou a possibilidade de acesso a Búzios por um pequeno, e ainda pouco expressivo, 

fluxo de pessoas. E, conforme afirma Xavier (2006), os processos de urbanização do país 

já estavam em curso, o contato e a instalação de pessoas de fora na cidade possibilitou 

uma modernização no lugar.  

 Como já dissemos em seção anterior, o Sr. José Bento Ribeiro Dantas foi o 

precursor desse fluxo e, consequentemente, dessa modernização. Mas antes dele, seu 

filho, Joaquim Bento Ribeiro Dantas24, junto com o filho de Jack Sampaio (um dos 

herdeiros e fundador da Companhia Odeon), Boy Sampaio, comprou um terreno em 

Manguinhos e construiu uma pequena casa. Isso, segundo o documentário (JOAQUIM, 

2012), seria em torno do ano de 1947. Os dois gostavam muito de mergulhar e pescar.  

Posteriormente, com as vindas cada vez mais escassas de Joaquim à Armação dos Búzios 

devido à moradia em Petrópolis, seu pai, Sr. José Bento, começou a frequentar o lugarejo 

e aumentou a propriedade, estando ali, segundo seu filho, de 1953 até 1969, ano de sua 

morte.  

 

Ele foi ficando apaixonado pelo lugar e foi vendo as carências e ficou 

apaixonado pela resolução dessas carências. A rigor, antigamente o único lugar 

que tinha soro antiofídico era na geladeira dele. Todo mundo que tinha mordida 

de cobra saia correndo porque sabia que na casa do Sr. Bento tinha o soro. Aí 

ele foi. Fez a escolinha ali e na escolinha ele montou um pequeno ambulatório, 

conseguiu que o médico da base aérea de São Pedro da Aldeia viesse aqui. 

Uma das obras que ele mais gostava foi ter visto que o mar estava corroendo o 

morro da Igreja. Então ele montou e começou a fazer aquele cerco, aquele cais 

[...] em volta da Igreja porque aquilo ameaçava ruir a Igreja[...] (JOAQUIM, 

2012). 

  

 Por meio da casa dele, um meio de hospedar-se no vilarejo, muitas pessoas 

tiveram acesso ao lugar. Sua casa ficava em Manguinhos, primeiro bairro da península, 

                                                           
24 Essa data de 1947, atribuída à construção da casa que depois seria ampliada pelo Sr. José Bento foi citada 

pelo filho dele no documentário. No entanto, essa data não aparece em nenhum outro trabalho.  
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localizado na parte norte. No trecho da entrevista a seguir, vemos a explicação da Sra. 

Eudóxia Ribeiro Dantas, esposa do Sr. José Bento Ribeiro Dantas: 

 

Naquela época [refere-se a 1955] as pessoas ‘de fora’ eram poucas e nós 

tínhamos a casa aberta a todos, todos os sábados. As pessoas iam jantar na 

minha casa, especialmente o pessoal do corpo diplomático. A embaixada 

completa da Inglaterra passava os fins de semana em Búzios. E eram 

animadíssimos, ao contrário do que pudemos supor. O carnaval e as festas de 

fim de ano foram as temporadas mais divertidas de Búzios para mim. Já 

naquela época havia muitos franceses. Grande parte vinha direto do Galeão 

[hoje, Aeroporto Internacional Tom Jobim] sem passar um dia sequer na 

Capital” (O Peru Molhado25: outubro de 1987, apud Justus, 1996, p.27). 

 

  Esse processo de receber as pessoas, que no documentário apareceu como não 

sendo um ponto forte do Sr. José Bento, era, no entanto, equilibrado com a presença de 

sua esposa, que cuidava da vida social da família, conciliando o jeito simples do marido 

com a vida social que o trabalho de presidente da Cruzeiro do Sul lhe impunha. Esse 

movimento foi trazendo cada vez mais estrangeiros para o vilarejo, por meio de fortes 

relações com diplomatas. Aos poucos, outras casas vão sendo construídas, como a de 

André Mouraieff26, primeiro estrangeiro a construir uma casa em Armação dos Búzios, 

que trouxe a primeira bomba de gasolina e o telefone à cidade.  

  

2.2.3 A polêmica estada de Brigitte Bardot: “quem conta um conto aumenta um 

ponto” 

 

Embora a invenção dos usos de lazer e veraneio do território de Armação dos 

Búzios não possa ser creditada historicamente a Brigitte Bardot, corriqueiramente e 

também, muitas vezes por desconhecimento, ela é tida como “descobridora” de Armação 

dos Búzios. Evidentemente, sua estada pode ser considerada um dos principais pode ser 

considerada um fato extraordinário que impactou a vida e o imaginário da população 

local, bem como a imagem de Armação dos Búzios ante o público externo. 

                                                           
25 O fotógrafo argentino Marcelo Lartigué e o jornalista português Anibal Fernando Henriques Martinho 

fundaram o irreverente jornal O Peru Molhado em Armação dos Búzios, em 1981. O jornal teve edições 

em inglês e espanhol, com um total de 1.239 edições nos seus 34 anos de circulação, pelo preço de R$1,00. 

Teve sua última edição no ano de 2015, muito pela morte de Marcelo Latirgué em 2014. (COSTA, 2017). 

Conforme afirmou Costa (2017), foi um veículo relevante para pesquisas por tratar do cotidiano do vilarejo. 

Encontramos nas pesquisas de Costa (2017), Xavier (2006) e Justus (1996) material de análise de diversos 

temas por meio das reportagens publicadas no veículo.  
26Filho do Príncipe Apostol, que foi o último Tzar da Rússia em 1914.  
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Sabe-se que na década de 1960 a atriz francesa esteve algumas vezes hospedada 

no município, lugar de que gostava. Porém, há diferentes versões sobre a história. Alguns, 

por exemplo, dizem que não havia nada de turismo na cidade. Apresentam-se inúmeras 

confusões quanto às datas de sua estada e tempo de permanência. E sobre as 

consequências disso, há quem diga que ela foi a salvação de Búzios e há quem tome 

determinados cuidados ao falar sobre o assunto.   

As datas que nos pareceram mais precisas e confiáveis foram as apresentadas no 

documentário A Búzios de Bardot (2014) sobre a estada da atriz no povoado, produzido 

provavelmente para fins turísticos e de memória. Embora possamos julgar que para esses 

fins possa ter sido um pouco aumentada a história e o impacto dela na ocasião, são 

apresentadas diversas fontes históricas durante a narrativa, o que lhe dá alguma 

credibilidade. O fato é que ser uma das principais estrelas do cinema naquela época, fazer 

uma viagem ao Brasil e, após uma coletiva de imprensa no Copacabana Palace, dirigir-se 

diretamente a Búzios não seria uma ação que passaria despercebida. No entanto, não era 

previsível o impacto que houve sobre o curso da história.  

A primeira vez que a atriz esteve em Armação dos Búzios foi em 1964, 

acompanhada pelo seu namorado Bob Zagury, marroquino que morava no Brasil. 

Segundo o documentário, ela estaria passando por um momento difícil de sua carreira e 

esperava encontrar, naquele vilarejo bucólico, um espaço de repouso e tranquilidade. 

Porém, a imprensa brasileira descobriu o fato e apareceu no aeroporto para cobrir a sua 

chegada. Após alguns dias ilhada no hotel carioca, a atriz fez um acordo com a imprensa, 

concedeu a entrevista e seguiu para Armação dos Búzios, mais especificamente a Praia 

de Manguinhos.   

No documentário, a narrativa construída foi de um cenário de harmonia entre a 

população local e Brigitte. Há inclusive o relato de que quando chegava algum jornalista 

ou fotógrafo as pessoas imediatamente avisavam a atriz, pois sabiam que ela não desejava 

ser vista. Conta-se também que a atriz gostava de tomar banho de mar nua, mas também 

acompanhava a chegada dos pescadores com a pesca e convivia bem com as pessoas do 

lugar.  

Esse período ficou cristalizado na memória e no imaginário das pessoas do lugar, 

pelas narrativas e pela imprensa, por meio de inúmeras reportagens feitas no o período.  

 

Figura 11: Brigitte Bardot em Armação dos Búzios 
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Fonte: (MENASCE, 2014)  

 

Na figura 11, o vestuário da atriz e da mulher não identificada que está 

caminhando ao seu lado contrasta com as roupas das mulheres locais, que estão cobertas 

com vestidos abaixo dos joelhos. Diante de uma sociedade marcada pelo isolamento, pela 

falta de infraestrutura, pela vida social muito caracterizada pelo fenômeno religioso 

cristão, teria sido a estada de Brigitte Bardot um evento tão facilmente assimilado pela 

tradicional comunidade? 

 

Sua estada na pequena aldeia de pescadores e seu hábito de praticar o nudismo 

tornaram-se notícias de destaque na imprensa, em especial na revista Vogue e 

no jornal Le Monde, ambos da França, fato que, segundo o atual secretário 

municipal de turismo, Isaac Tillinger, contribuiu para a construção da imagem 

favorável que a localidade tem até os dias de hoje. (FRATUCCI, 2000b, p.123) 

 

Em entrevista ao Jornal Peru Molhado, a Sra. Eudóxia trouxe uma outra visão 

sobre a estada da atriz e o contato com a comunidade: 

 

Não sei como foi. Só sei que alguém contou a ela sobre Búzios ainda na 

Europa. Algum amigo dela procurou o Andre Mouraviev e ela alugou a casa 

dele por três meses, o tempo que o Andre ficava na Europa, cuidando de seus 

negócios. Ela pagou exatamente 300 cruzeiros. Era um preço altíssimo. Foi 

formidável para Búzios porque ela arrastou um mundo de gente do Rio de 

Janeiro para vê-la, espiar... O pessoal da terra, como sempre, não deu a menor 

bola. Esnobaram a Brigitte. Para eles era apenas uma estrangeira a mais. Não 

tinham o menor interesse em travar relações com ela, apesar deles saberem 

quem ela era. Achei a atitude do pessoal da terra muito coerente com o modo 

de vida que tinham na época. A presença da Brigitte em nada alterou seu dia a 

dia. (JUSTUS, 1996, p.27) 

 

Em uma segunda estada em Armação dos Búzios, a atriz esteve hospedada na casa 

do Secretário do Consulado Argentino no Brasil, Ramón Avelañeda, na atual Pousada do 

Sol, no centro da cidade, na Rua das Pedras. O lugar se transformou no centro da vida 
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turística do município e até os dias de hoje é conhecido internacionalmente (XAVIER, 

2006).  

 Aos poucos, a cidade foi se tornando destino de pessoas que vinham se hospedar 

inicialmente em casas. A casa foi a pedra fundadora da hospedagem em Armação dos 

Búzios e por isso, vir ao vilarejo estava, em primeiro lugar, ligado a uma posição social, 

pois dependia de bons relacionamentos para ser convidado ou do aluguel de residências, 

como no caso de Brigitte Bardot. Somente no final da década de 1960 e início dos anos 

1970 é que começam a surgir os primeiros meios de hospedagem, alguns deles 

funcionando até os dias de hoje. “Como Búzios não possuía uma infraestrutura turística, 

a locação de casas dos moradores locais foi a opção mais viável para os que queriam 

usufruir dos seus atrativos locais, sem que para isso fosse necessário se hospedar em Cabo 

Frio” (CARVALHO, 2015, p.46). 

 Esse processo aos poucos foi se profissionalizando e os meios de hospedagem 

são citados na maior parte das pesquisas que utilizamos, podendo ser compreendidos 

como um dos elementos mais controversos e interessantes da cidade. Em geral, nas 

pesquisas, houve sempre a descrição da quantidade, evidenciando que as pousadas são a 

maioria, pois em Armação dos Búzios a hotelaria tradicional e verticalizada não foi 

instalada. Salvo a presença de três resorts, predominaram meios de hospedagem de 

pequeno e médio porte.  

  

2.2.4 Estrangeiros em Búzios: Hola, que tal? 

 

A especulação está crescendo, aumentando tudo. A influência argentina na colonização foi 

muito benéfica. Porque você vê atualmente qualquer pescador, qualquer nativo fala o 

castelhano. Sabe alguma coisa. E aprenderam a fazer um bocado de coisas, aperfeiçoaram 

alguns serviços que os argentinos ensinaram. É uma certa colonização. Civilizaram-se mais. 

Então é mais fácil, bem mais fácil atualmente. Porque em 70 não era assim. Era mais difícil. 

Tinha muitos franceses, mas era mais difícil a compreensão do idioma, uma linguagem 

europeia. Já são aqueles franceses de que todo mundo fala. Tinha mais os franceses...  

(Jornal O Peru Molhado: maio de 1985 apud JUSTUS, 1996, p.62-63). 

 

Depois do fenômeno da estada de Brigitte Bardot no lugarejo, muitas pessoas 

começaram a chegar. Outro documentário que utilizamos é A Búzios de Bardot, 

produzido por José Wilson Barbosa em 2014, sobre a estada da atriz na cidade. No 

documentário, Mario José Paz, argentino, dono do Grand Cine Bardot, afirma que a estada 

da atriz influenciou fortemente a vida de todos os que chegaram a Búzios, pois sua fama 
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percorreu todos os lugares, chegando inclusive à Argentina, que era muito influenciada 

pelas culturas francesa e italiana. Muitos turistas começaram a chegar, mas também 

pessoas como Mario, que permaneceram em Armação dos Búzios. (A BÚZIOS, 2014) 

 Paiva (2004) aborda os processos migratórios ocorridos na cidade e diferencia os 

migrantes trabalhadores dos migrantes investidores. Em Armação dos Búzios, é possível 

identificar uma profunda relação entre esses fluxos migratórios, regionais, nacionais e 

internacionais, e sua relação com o fenômeno turístico, sendo este transformador do 

espaço. Embora esse não seja especificamente o objetivo deste trabalho, apontamos a 

possibilidade de compreensão desses fenômenos juntos, a partir do paradigma das 

Mobilidades (SHELLER, URRY, 2006) atualmente muito estudado por pesquisadores do 

campo do Turismo e das Ciências Sociais.  

 O fato é que nos anos que se seguiram, muitas pessoas, sobretudo da Argentina, 

migraram para Armação dos Búzios. Xavier (2006) apresenta a questão das migrações 

com alguns dados interessantes. Por exemplo, na Tabela 2, a quantidade de migrantes, 

proveniência e tempo de estada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Residentes migrantes segundo anos de moradia, município de Armação 

dos Búzios (2000) 



78 
 

 

 

                     Fonte: Xavier (2006)  

 

               A tabela 2 demonstra como havia, na época do censo, mais imigrantes que não 

migrantes. Isso demonstra como o fator da migração marcou a cidade desde essa época. 

A seguir na tabela 3, observamos a análise qualitativa da migração.  
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Tabela 3: Local de residência em 1995, análise qualitativa e quantitativa dos 

migrantes 

 
           Fonte: Xavier (2006) 

 

 Esses dados ajudam a entender aqueles fluxos, qualificando o fenômeno. Embora 

Armação dos Búzios tenha recebido migrantes de várias partes do mundo, o maior 

impacto da migração internacional se deu no fluxo de argentinos que vieram, fato citado 

em muitas pesquisas (XAVIER, 2006; FRATUCCI, 2000b; CARVALHO, 2015; 

JUSTUS, 1996; SILVA, 2011).   

 

Muitos outros vieram, amigos, visitantes, curiosos, dando origem a toda esta 

atividade turística internacional, que caracteriza Armação dos Búzios. A 

inclusão de Búzios nos principais roteiros internacionais, ou seja, o chamado 

movimento buziano nasceu nos anos 70, mais intensamente em 1976, com a 

tomada que os argentinos fizeram da cidade. Eram dezenas de investidores 

argentinos que aplicaram uma boa parte de seu capital no centro da cidade, 

especialmente na Rua das Pedras. A maioria, com uma situação financeira 

confortável, se afastava da crise em seu país e começava a investir em Búzios. 

Já outros, como eles próprios se denominam, eram ‘simples aventureiros’. 

(JUSTUS, 1996, p.31) 
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 Justus (1996), em sua pesquisa de base etnográfica, esteve diretamente ligada às 

populações migrantes investidoras, na construção da imagem, dos símbolos, por meio da 

investigação do estilo Búzios e das representações na Rua das Pedras. Seu trabalho marca 

um momento de suspensão, pois há uma expectativa em relação ao primeiro processo 

eletivo da recém emancipada cidade.  

 
Búzios, dizem, é uma esquina do mundo. Ponto de encontro e mistura de 

nacionalidades, cores, religiões, moedas, idiomas, culinárias, modas e talentos. 

O sucesso de Búzios como grande centro turístico se fez pela sustentação da 

marca da internacionalização: a concentração de estrangeiros é, sem dúvida, a 

sua particularidade. Conversando sobre esta questão com um desses 

estrangeiros, ele me disse: “Búzios tem uma identidade própria...Não 

sei...Talvez a identidade de Búzios seja a própria falta de identidade”. Parecia 

referir-se a essa identidade plural das cidades turísticas que acolhe todas as 

estranhezas. Pude concluir que nem todos se adaptam. Alguns ficam cerca de 

cinco ou seis anos, depois prosseguem em seu movimento nômade, mas outros 

ficam e trabalham, e, além de morarem em Búzios, casam-se e criam uma 

família, sentindo-se em casa, apesar de distantes dos parentes e de suas pátrias. 

(JUSTUS, 1996, p.32)  

 

 Observa-se na citação a constante relação entre os fluxos locais e globais, na 

construção de um lugar, de um significado. Dizer que a cidade tem uma identidade 

formada a partir da negação de uma única identidade é, por um lado, reconhecer que não 

há como defini-la a partir de essencialismos; por outro lado, tal afirmação também pode 

nos levar a ignorar que as comunidades originárias foram transformadas, vendo alterados 

os elementos que antes as caracterizavam. O vínculo simbólico estabelecido entre os 

grupos sociais e o território é uma variável muito delicada e deveria ser descrito mais 

cuidadosamente.  

 A autora ainda afirma que é “importante tratar Búzios não apenas como uma 

grande mistura de representações. Ao contrário, Búzios é a cidade das antíteses, uma vez 

que trata a categoria de contrários de forma bastante singular.” (JUSTUS, 1996, p.38) No 

relato a seguir, vemos a própria pesquisadora, em primeira pessoa, abordando 

questionamentos importantes sobre sua percepção sobre o município: 

 

Lembro-me particularmente de uma tarde em que voltava para casa com um 

colega, após um dia de aula do PPGAS27, quando ele me perguntou: ‘E então, 

como é que você está vendo Búzios?’. Pensei poucos segundos, minha resposta 

foi imediata: ‘Búzios é a cidade das antíteses... uma cidade antitética’. Não 

poderia ter-lhe respondido de outro modo. As tensões entre os pares de opostos 

fizeram-se presentes durante todo o tempo de minha travessia no campo. Esse 

                                                           
27 PPGAS – Programa de Pós-graduação em Antropologia Social – Museu Nacional.  
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foi um ponto tão forte que a meu ver ele particulariza a estrutura e o espaço 

social buzianos. O principal par de opostos é a própria questão natureza x 

cultura, ou diria melhor, natureza e diversidade cultural. Outras tensões se 

fazem presentes, como natural x artificial, rústico x sofisticado, local x global, 

regional x internacional. Lugar social originário do natural, me permitiria dizer 

que Búzios tem também uma origem plural, na medida em que aponta sempre 

para um Outro lugar, um lugar terceiro, um lugar Búzios indeterminado, num 

jogo permanente de presença e ausência. São opostos particulares: como disse 

Elias, um não se sustenta sem o outro. Como pensar a natureza de Búzios sem 

os estrangeiros? Como pensar os estrangeiros de Búzios sem a natureza?  

(JUSTUS, 1996, p.38-39) 

 

 

 Essas análises são importantes para compreender a presença desses pares, aos 

quais poderíamos acrescentar outros, como por exemplo, península e continente, pobreza 

e riqueza. Se, por um lado, há em Búzios, conforme a autora, um cosmopolitismo muito 

forte, por outro há também uma aldeia ainda com características muito provincianas, o 

que faz dela, segundo Justus (1996), uma aldeia global.  

 

2.2.5 Movimentos migratórios internos: processos de gentrificação 

 

 Em muitos trabalhos encontramos a narrativa de que os nativos, a comunidade 

de pescadores, teria aos poucos vendido suas casas, localizadas nas áreas litorâneas do 

município, sobretudo na península, e se mudando para o interior do continente. Isso 

porque muitos turistas acabaram comprando suas casas para torná-las imóveis de veraneio 

ou para investir em comércios, pousadas ou restaurantes (FRATUCCI, 2000b; XAVIER, 

2006; SILVA, 2011; CARVALHO, 2015).  

 Xavier (2006) explica que esse processo, específico da Rua das Pedras em sua 

análise, pode ser lido como um tipo de gentrificação (conceito que foi originalmente 

proposto pela autora Ruth Glass na Inglaterra na década de 1960). Em geral, o conceito 

trata de áreas centrais degradas de grandes centros urbanos, que passam por processos de 

requalificação, renovação ou reabilitação. Esses processos também fazem com que novos 

usos dos espaços sejam feitos, ocorrendo uma valorização do espaço e o retorno de classes 

altas para o lugar. No entanto, conforme afirma Xavier (2006), essas características não 

se aplicam a Armação dos Búzios, pois não havia na Rua das Pedras um grande centro 

urbano degradado e muito menos tratava-se de uma cidade de grande porte. Portanto, 

cabe uma atualização do conceito, conforme a citação a seguir.  
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No caso da cidades latino-americanas, os projetos de revitalização ou 

regeneração urbana objetivam preservar ou restaurar os “espaços de interesse 

histórico”, fomentar atividades ligadas ao turismo, lazer e cultura. A ação de 

gentrificação de lugares consiste, bastante resumidamente, na substituição da 

população de classe de renda mais baixa para as mais abastadas. Cumpre 

ressaltar que o processo gentrificação (originado do termo gentrification) de 

Armação dos Búzios possui nexos existentes entre a turistificação, ao papel 

cada vez mais importante do capital imobiliário na reprodução do capital e à 

competição entre lugares por atração de pessoas e investimentos. (XAVIER, 

2006, p. 53) 

 

 A colocação das pedras na Rua das Pedras foi um processo que estimulou um 

novo uso do território, mas não incentivou exatamente a moradia da classe alta. Xavier 

(2006, p.53) explica que essa “intervenção impulsionou a substituição das classes 

populares pelas classes abastadas e a propagação de estabelecimentos de consumo de 

luxo. Assim sendo, considerando a rua das Pedras podemos reconhecer o teor da 

transformação ocorrida com a noção de gentrificação de consumo [...]”. A partir desse 

momento, a Rua das Pedras torna-se um espaço de luxo, com diversos comércios, 

voltados sempre para os usos dos turistas.  

 Esse processo de gentrificação baseado no consumo também se manifestou em 

outros pontos do território de Armação dos Búzios, pois a especulação imobiliária foi 

sentida até os territórios da Rasa (ALMEIDA, 2012). Xavier (2006), no entanto, explica 

esse processo de venda dos territórios, sugerindo que:  

 

O rearranjo espacial e econômico, através da compra das primeiras casas de 

pescadores nas praias dos Ossos, da Armação, no Centro e em Manguinhos, 

iniciado na década de 60 e intensificado na década de 70, evidencia a migração 

interna dos pescadores e nativos para as áreas interiores da localidade, 

ocorrendo a apropriação do litoral de Búzios pelos que vinham de fora [...]. 

Esse afastamento do núcleo original dos nativos acontecia por meio de ofertas 

atraentes para a venda de suas propriedades, com consequências sócio 

territoriais irreversíveis. 

  

 Xavier (2006) propõe uma figura comparativa entre as décadas para explicar os 

movimentos de migração dessas comunidades, que, segundo ela, ocorreram da península 

para o continente (Figura 12): 

 A figura 12 demonstra quatro momentos: 1) as ocupações nos bairros 

Manguinhos, Centro e Ossos; 2) a chegada de novos moradores e veranistas na parte 

peninsular do território e o começo do processo de remanejamento desses grupos sociais 

originais; 3) a chegada dos investimentos no bairro da Marina; e 4) os bairros da Maria 

Joaquina, Cem Braças, Capão e Rasa, com grandes ocupações de baixa-renda.  



83 
 

 

 

Esse processo de deslocamento espacial possui interpretações variadas e visões 

que se confrontam. Grosso modo, existem aqueles que afirmam ter ocorrido 

uma expropriação territorial, na qual se podem identificar a vítima e o algoz. 

O primeiro, o buziano, é visto como ingênuo e desinformado do valor dos seus 

bens e costuma viver numa relação simbiótica e harmônica com a natureza. O 

segundo seria o ‘forasteiro’, estrangeiro ou não, com potencial financeiro para 

promover a reestruturação espacial que lhe aprouvesse. Uma outra forma de se 

encararem os deslocamentos espaciais é a da relação de cumplicidade e 

consentimento, na qual o buziano teria um papel também especulador na 

redistribuição social do espaço. (CARVALHO, 2015, p.49-50) 

  

 

Figura 12: Síntese esquemática da evolução da ocupação e remanejamentos de 

grupos sociais em Búzios (décadas de 60 a 90) 

 

Fonte: XAVIER (2006) 

 

 Carvalho (2015) afirma, no entanto que essas duas visões, opostas entre si, não 

deveriam ser polarizadas e sim que a interpretação deveria ter pontos de contato entre 
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essas duas teorias. Ele afirma ainda que tais processos devem ser analisados levando-se 

em consideração o contexto nacional de movimentos no território e a expansão do 

capitalismo.  

 Esse processo também foi verificado na Rasa, segundo a pesquisa de Almeida 

(2015), pois as terras, antes ocupadas pela comunidade quilombola, passaram por 

processos de invasão que perduram até os dias de hoje, quando as áreas do quilombo estão 

cercadas por loteamentos ou áreas de ocupação irregular.  

 

As ações e a chegada de grileiros e posseiros acabaram encurralando e 

imprensando os membros da Rasa, dando continuidade ao violento processo 

de expulsão dessas pessoas. Muitos moradores foram expulsos de áreas 

próximas à Praia dos Pescadores, ao Arpoador e ao Mangue de Pedras. Esses 

territórios são lembrados pelos descendentes como locais utilizados pelos 

quilombolas como reserva de alimentos, lugares que marcam a vida dos 

pescadores e moradores da Rasa. Até hoje, seus membros procuram 

caranguejos, entre outros animais, e colhem frutos em árvores frutíferas, que 

fazem parte de antigos cultivos realizados pelos habitantes da área. Mesmo 

enfrentando com muita coragem o processo violento de expulsão e a força do 

gado em seus roçados, com a expulsão dos membros da Rasa o território foi 

loteado e houve a venda das áreas que essas famílias tradicionalmente 

ocupavam – atualmente, a resistência traduzida por meio da luta quilombola 

gerou até mesmo ameaças à vida de D. Uia, liderança da luta quilombola na 

Rasa. A partir daí, os moradores relatam a chegada de famílias que vinham de 

diversos lugares, principalmente da baixada fluminense. (ALMEIDA, 2015, 

p.42) 

 

 Os territórios da Ponta do Pai Vitório, do Mangue de Pedra e da Praia da Gorda 

sofreram grande especulação imobiliária nos anos 1980, sobretudo pela instalação do 

complexo Maria Porto Veleiro. No documentário “Búzios conta a sua história”, há 

diversos trechos em que a população do Quilombo da Rasa conta os efeitos no território 

e as dificuldades enfrentadas na continuidade cultural e no acesso a esses lugares naquele 

momento de expansão urbana (BÚZIOS CONTA, 2010). Em um dos trechos, o Hotel Las 

Rocas é mostrado e uma das pessoas conta que a pesca era muito praticada antes de sua 

instalação na costa da ilha da Rasa, mas que depois foi necessário ter autorização para se 

aproximar do local sempre que necessário.  

 Nesses processos, no entanto, vemos e acompanhamos resistências. Na 

apresentação da pesquisa de campo, nos capítulos terceiro e quarto, retomaremos a 

questão.   

 

2.2.6 O “estilo Búzios” 
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 A cidade possui um estilo arquitetônico um pouco peculiar, pois não há prédios 

e nem mesmo casas sem telhado colonial. A característica de que as construções são 

obrigadas a respeitarem uma altura específica que não ultrapassa os dois pavimentos é 

muito marcante e contribuiu para que a paisagem natural fosse mais conservada. Além 

disso, como a construção do estilo utilizou como base a própria casa do pescador, o 

telhado colonial e a presença das janelas e portas de madeira também acompanha o estilo.  

 Uma das análises mais ricas de Justus (1996) sobre o estilo Búzios trata dos 

elementos de distinção social28 que estão, de algum modo, presentes nas representações 

simbólicas das construções do estilo. Esses elementos que distinguem a casa do pescador 

(funcional, simples, pragmática) daquela que mais tarde se torna o símbolo do estilo 

Búzios, são naturalizados para que sejam percebidos como legítimos. 

 Em entrevista com o Sr. Octavio Raja Gabaglia, Justus (1996) o questiona sobre 

o nascimento do estilo Búzios e a proibição da construção de três ou mais pavimentos. 

Ele explica que não foi uma situação pensada, mas que, durante a realização de uma obra 

na Rua das Pedras na década de 1970, ele constatou que um terceiro pavimento estava 

sendo construído e advertiu enfaticamente os construtores de que haveria uma lei 

proibindo esse tipo de obra. No entanto, não havia lei alguma. A lei propriamente dita foi 

cunhada anos depois, invertendo ironicamente a ideia de que no Brasil as leis não pegam, 

pois essa pegou antes mesmo de ser oficializada.  

 Justus (1996) analisa que esse elemento, muito importante para o estilo Búzios, 

é naturalizado e legitimado, mesmo que a lei não existisse e que ninguém tenho ido à 

Cabo Frio na época ver o Código de Obras. A citação a seguir é um trecho de sua 

entrevista com o arquiteto Otávio Raja Gabaglia retirado da dissertação: 

 

Mas era da época pré-Ponte, eram pessoas de um nível sociocultural, de um 

modo geral, alto, eram poucas pessoas, muito pouca gente mesmo e nós 

vivíamos num Paraíso. Era um monte de Adãos, com um monte de legítimas 

Evas. Então nós éramos “donos do pedaço”, e nós não rejeitamos jamais a 

chegada de ninguém. Pelo contrário. Seria uma posição muito burra. Nós 

sempre cooptamos as pessoas, evitando que elas trouxessem para dentro do 

Paraíso os vícios lá de fora. Então as pessoas tendiam a deixar seus vícios na 

fronteira. Porque? Porque era tão bom, ninguém era contra ela, ninguém era 

contra ninguém, era todo mundo a favor. Era só chegar e bater um papo, e 

explicar como devia ser e você entrava no ritmo e a coisa fluía num ritmo, de 

uma maneira muito suave.  Isso foi um misto de sorte por esse cuidado das 

pessoas, quer dizer foi o destino de Búzios. Porque as primeiras pessoas que 

vieram pra cá eram pessoas de um nível cultural muito alto. É claro que é uma 

                                                           
28 O conceito de distinção social foi introduzido por Bordieu (1989). Em Justus (1996) o conceito é 

fundamental para as análises sobre o vilarejo à época.  A ideia é que os elementos distintivos devem ser 

percebidos como naturais, quando na verdade, são criações subjetivas.  
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tese sociológica minha, mas eu acredito que é das poucas coisas que justifica 

a história de Búzios. (JUSTUS, 1996, p.109) 

 

 No discurso do arquiteto, é possível perceber a noção de que essas pessoas que 

chegaram foram fundamentais e que, justamente porque tinham, segundo ele,  uma alta 

cultura, foi possível que a história tomasse tais rumos.  

 Xavier (2006) compartilha da análise da distinção social empreendida por Justus 

(1996) e compreende esse processo como construtor de uma identidade arquitetônica para 

o município: 

 

[...] o ‘Estilo Búzios’, além de traduzir o estabelecimento de um padrão 

construtivo e estético envolto em um pretenso rótulo de identidade, é 

reconhecido como símbolo de status e de enraizamento nas tradições do 

lugar, em decorrência da evocação do fato original: um ‘modelo inspirado na 

tradição local, ou seja, na construção dos pescadores’. (XAVIER, 2006, p. 

140-141) 

 

 Anos depois, esse estilo foi sendo mudado por meio do estilo de outros arquitetos 

como Helio Pelegrino, que construiu, por exemplo, o Pórtico de Búzios, utilizando-se de 

vidros, pé direito mais alto e materiais de demolição.  (XAVIER, 2006) 

 

2.2.7 Tensões entre península e continente: um pano de fundo onipresente  

 

Histórias de piratas, histórias de novelas, histórias policiais, histórias de amor, 

histórias de pescadores. Qual é o segredo de Búzios? Que estranho magnetismo 

existe nessa península que atrai as pessoas de todo o mundo para as suas 26 

praias, seus famosos restaurantes, suas alegres noites repletas de atrações o ano 

inteiro? (texto de introdução do folheto promocional das Pousada Unidas de 

Búzios; 2000 apud FRATUCCI, 2000b)   

 

 O trecho citado acima mostra justamente as confusões, intencionais ou não, nas 

representações do território de Armação dos Búzios, por exemplo, ao dizer que na 

península há 26 praias. Há de fato uma imprecisão no número de praias, mas elas estão 

espalhadas por todo o território e não somente na península. Essas ideias povoam o 

imaginário de turistas e forasteiros e estão presentes nos discursos.  

 O contraste entre os territórios peninsular e continental está presente em muitos 

pares antitéticos em Armação dos Búzios, como as ideias de riqueza x pobreza, nativos x 

estrangeiros, turismo x não turismo. Em algumas pesquisas, essa dinâmica territorial 

aparece mais: em Xavier (2006), que afirma haver uma fragmentação territorial; em 
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Fratucci (2000b), pela narrativa da construção do Pórtico; em Nagem (2012), que fala em 

cisão entre a parte peninsular e continental; em Paiva (2004), que mostra que os bairros 

mais pobres estão fora península; em Freitas (2014), que afirma que o projeto Cidade 

Inteligente teria privilegiado a parte peninsular do município.  

 Xavier (2006) explica que essa representação da imagem de Armação dos Búzios 

como península, excluindo a parte continental, foi sendo construída aos poucos, na 

representação cartográfica, nas campanhas de marketing e na instalação de um Pórtico na 

entrada da península, deixando de alguma forma implícito que esse era o marco inicial da 

cidade (SILVA, 2011; XAVIER, 2006; FRATUCCI, 2000b).  

  A construção data de dezembro de 1997 e sempre foi a sede da Secretaria de 

Turismo da cidade, abrigando o principal Centro de Informações Turísticas do município. 

Anteriormente, a construção tinha duas abas laterais, porém elas foram retiradas, 

conforme a figura 13. O Pórtico (Figura 13) está localizado na RJ 102, justamente no 

trecho que une as duas principais entradas da cidade: do acesso de São Pedro da Aldeia 

e, portanto, da Via Lagos (principal acesso do Rio de Janeiro), e de Cabo Frio. 

 

Figura13: Foto do Pórtico de Búzios tirada da parte dos fundos (ainda com as asas 

laterais). 

 

       Fonte: http://cr1imoveis.com.br/porticobuzios/ 

 

 

Figura 14: Mapa de Armação dos Búzios e localização do Pórtico 
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             Fonte: My maps Google – marcações da autora 

 

 A dinâmica península x continente está presente também na representação 

cartográfica turística do município, sendo apresentada distorcida em escala: o território 

peninsular aparece muito maior do que realmente é, enquanto o centro é 

superdimensionado. Além disso, constata-se alguns casos de omissão de parte do 

território continental de Armação dos Búzios, conforme figura 15 a seguir, de acordo com 

a pesquisa de Xavier (2006). Esse primeiro mapa ainda está presente em muitos 

estabelecimentos comerciais, embora seja uma versão um pouco lúdica da realidade e 

atualmente funcione mais como uma representação passada da cidade.  

 

A expressão territorial de Búzios construída pelos grupos sociais dominantes 

e pelo Estado é evocada na competição entre cidades pela atração de 

investimentos. Estes atores selecionam a porção do território a ser reconhecida 

como charmosa, rústico-chique, cosmopolita/multicultural, enfatizando 

valores sociais que estimulam o orgulho coletivo. Concomitantemente, esse 

processo sedimenta as frações marginalizadas e estigmatizadas da parte 

continental do território, habitada, na maioria, pela massa menos abastada do 

município. Assim é construído o ocultamento das frações desvalorizadas do 

território buziano. (XAVIER, 2006, p.128) 
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Figura 15: Representações cartográficas e artísticas da “Península dos Búzios” (2), 

seus pontos turísticos (2) e ênfase [zoom] nas áreas mais adensadas e  

valorizadas (3 e 4) 

 

                      Fonte: Xavier (2006) 

 

 Esses mapas vêm sofrendo alterações ao longo dos anos, mas preservam, em 

geral, essas mesmas características: problemas na escala e omissão de parte do território 

do município. No entanto, mais do que uma representação turística com problemas, a 

pesquisadora Nagem (2012) evidenciou em sua pesquisa indicadores de desigualdade 

social e de segregação socioespacial a partir de uma profunda análise comparativa dos 

dados produzidos nos últimos dois Censos Demográficos do IBGE, em 2000 e 2010. 

Optamos por apresentar os dados obtidos em sua pesquisa, porque há tratamentos em 

mapas que, no capítulo seguinte desta dissertação, serão muito úteis para cruzamentos 

com os dados fornecidos pela Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico dos 

meios de hospedagem.  

 No último censo de 2010, em Armação dos Búzios, houve 72 setores censitários, 

em comparação com os 43 do censo de 2000. Nagem (2012) explica essa mudança do 

número de setores.  
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Esta alteração se refere ao redimensionamento e/ou desmembramento dos 

setores em função do aumento do número de moradias, devido a fatores 

associados ao inchaço na ocupação em áreas de baixa renda ou à construção 

de novos condomínios com fins residenciais, podendo ser, desta forma, um 

indicador de onde vem se dando o aumento dos bolsões de pobreza ou da 

apropriação do espaço por condomínios de luxo, evidenciando, portanto, a 

ocupação desigual do território. (NAGEM, 2012, p.92) 
 

 Foram diagnosticados 17.842 domicílios no Censo Demográfico de 2010, sendo 

que destes 17.607 são de uso particular. Esses particulares se dividem em dois grupos: 1) 

9.102 ocupados, ou seja, foram construídos com função exclusiva de habitação e na data 

da visita estavam ocupados; 2) 8.595 não estavam ocupados. O grupo dos domicílios não 

ocupados se divide em dois subgrupos: a) os de uso ocasional, que são aqueles destinados 

ao uso de habitação em finais de semana ou férias (6.642); b) os vagos, que são aqueles 

que estavam sem moradores na data em que foi realizada a pesquisa (1.953).  A 

pesquisadora chama a atenção para o fato de que, no ano de 2000, havia em Armação dos 

Búzios 5.340 domicílios particulares na cidade, tendo sido verificado, portanto, um 

crescimento de 230% desse indicador no período de 10 anos (NAGEM, 2012). 

 

Entre os dois últimos Censos Demográficos do IBGE, do ano 2000 ao ano 

2010, observa-se um crescimento populacional de 51,4% em Armação dos 

Búzios. Entretanto, o mesmo não ocorreu de forma homogênea ao longo do 

território buziano. A porção peninsular do município deve um crescimento 

populacional de 20,7%, enquanto a porção continental de 83,0%.  
 

 A indicação acima pode ser observada na figura 16 a seguir: 
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Figura 16: Mapa do crescimento populacional de 2000 a 2010 – Censo 

Demográfico

 
Fonte: Nagem, 2012  

 

 Os bairros com maior crescimento populacional que estão na zona peninsular 

são: Brava, Forno (Loteamento Nova Búzios), Ferradura e Portal da Ferradura. Esses 

loteamentos são ocupações mais novas na península e são caracterizados por ocupação 

regular, com parcelamento do solo correto. Observa-se que as zonas com maior 

crescimento populacional (mancha azul mais escuro) estão na parte continental do 

município, sobretudo nos bairros São José, Capão, Cem Braças, José Gonçalves, 

Caravelas e Baía Formosa.  

 Outro mapa de interesse para nossa pesquisa é o que apresenta o número de 

pessoas residentes no ano de 2010. Esse mapa, conforme a figura 17, demonstra que, na 

península, as zonas com mais residentes coincidem com os bairros da Brava (Ruas da 

Brava e Caiçara), Vila Caranga e Parque das Acácias. Em nossa pesquisa, a discussão 

sobre esses bairros será retomada tanto na apresentação do Plano Diretor de Armação dos 

Búzios quanto nas entrevistas.  
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Figura 17: Mapa de pessoas residentes por setor censitário 

 

 

 

Fonte: Nagem, 2012  
 

 O mapa anterior acompanha o de domicílios particulares permanentes, em que as 

manchas mais claras correspondem às zonas com menor número de domicílios ocupados. 

Essas manchas claras significam também que há um percentual maior de domicílios não 

ocupados (vagos ou de uso ocasional). Portanto, essas zonas mais claras podem 

representar os lugares com maior índice de casas de veraneio29, sendo elas na península: 

o canto direito da Praia de Geribá, uma parte do canto esquerdo de Geribá, Praia do Canto, 

o Centro, o morro do Humaitá e o Loteamento Nova Búzios (Brava, Forno, Foca, Ponta 

da Lagoinha). Na parte continental, essas manchas mais claras são o aeroporto e o Clube 

de Golf, a Marina, o Arpoador (Ponta do Pai Vitório) e o complexo da Praia das 

Caravelas, todas elas atualmente são zonas de condomínios de uso majoritariamente 

sazonal, conforme a figura 18: 

                                                           
29 O mapa em questão não leva em consideração o grupo dos domicílios de uso coletivo, onde estão alocados 

os meios de hospedagem como hotéis, pousadas e outros.  
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Percebe-se no cartograma [...] que os domicílios de uso ocasional ou 

desocupados concentram-se na região litorânea, junto às praias e costões 

rochosos, as mais valorizadas e aprazíveis do município, restando à população 

local as áreas mais continentais [...] (NAGEM, 2012, p.98) 

 

 

Figura 18: Mapa do percentual de ocupação dos domicílios particulares 

permanentes – Censo Demográfico 2010 

 

  Fonte: Nagem, 2012 

 

 

 O último mapa (figura 19) do estudo de Nagem (2012) é o relativo à renda, 

evidenciando sobretudo a população com renda per capita mensal menor que R$70,00 na 
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época da realização do censo 2010.30 Esse valor foi calculado pelo Governo Federal para 

mensurar a extrema pobreza: de acordo com esse critério, estariam nessa situação pessoas 

com renda menor ou igual R$ 70,00, que representava 1/8 do salário mínimo vigente 

(R$510,00). Em Armação dos Búzios, essa distribuição está também evidenciando 

distinções entre as duas partes, conforme a figura 19, a seguir: 

 

Figura 19: Mapa de percentual de pessoas com renda inferior a R$70,00 

 

Fonte: Nagem, 2012 

 

 O mapa demonstra que as manchas mais escuras (que representam áreas em que 

entre 31 e 54% das pessoas têm renda per capita inferior ao limiar da pobreza extrema) 

estão todas no continente, abrangendo os bairros Capão, Rasa, Cruzeiro e Baia Formosa.  

 Esses índices demonstram e corroboram as diferenças entre a península e o 

continente. No entanto, esses mapas ajudam também a identificar que, ainda que haja uma 

                                                           
30 Foi feita uma simulação do ajuste desse valor no site do Banco Central e, de acordo com os índices, esse 

valor estaria em aproximadamente R$110,00, o que ainda está coerente a 1/8 do salário mínimo em vigor.  
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predominância de características homogêneas agrupadas em pares antagônicos, pois as 

partes mais escuras estão predominantemente no território continental e as mais claras no 

peninsular, há também exceção. Essas exceções não são, em geral, levadas em 

consideração, como por exemplo, o grande número de condomínios de luxo no continente 

(áreas costeiras e não costeiras) e algumas áreas de ocupação de nativos localizadas na 

penínsola (Brava, Manguinhos, Vila Caranga, Canto Esquerdo de Geribá). Interessa-nos 

demonstrar onde estão os desvios da generalização e se, de alguma forma, trata-se de 

resistência. Esses pontos serão melhor abordados nos capítulos 3 e 4.  

  A desigualdade na ocupação é muito evidente também por outro ângulo, que 

coloca próximas as zonas logo antes do Pórtico: são os contrastes observados entre a Baía 

Formosa, ocupada por luxuosos condomínios, e o Cem Braças, bairro de ocupação 

desordenada, com alta densidade demográfica. No outro acesso da península, pela 

Subestação Búzios de energia elétrica, os contrastes também são sentidos, pois entre o 

bairro Cem Braças e Capão versus Geribá há também essa dinâmica da diferença de 

ocupação territorial.  

 No contexto do turismo, as áreas mais turistificadas estão localizadas na 

península, com densa oferta de meios de hospedagem e alimentação, bem como praias 

com infraestrutura de apoio. No continente, no entanto, há também atrativos e meios de 

hospedagem, conforme será demonstrado nos próximos capítulos.  

 Localizamos em edições antigas do jornal local, O Peru Molhado, uma entrevista 

do ex-secretário de Turismo, o Sr. José Márcio, sobre os projetos para o governo do 

prefeito na época, Dr. André Granado. A entrevista é do ano de 2013 e a primeira parte é 

direcionada ao desenvolvimento do turismo no continente. Na ocasião, ele defendeu a 

ideia de ter um centro de informações turísticas no bairro da Rasa, que era entrada da 

cidade, para quem vem do Rio de Janeiro. Falou um pouco sobre a construção de pórticos 

nas divisas político-administrativas com o município de Cabo Frio, destacando ser essa 

uma prioridade da sua gestão. Falou da importância de se desenvolverem ações para criar 

roteiros que abranjam Pai Vitório, Mangue de Pedras e Praia da Gorda. Disse que é inédito 

desenvolver ações desse tipo e que é preciso “parar com essa história de que Búzios é só 

do pórtico pra dentro, temos que desenvolver outras atrações” (TURISMO PARA 

TODOS, 2014, p.7). Podemos indicar que a fala do ex-secretário indica o reconhecimento 

de que nessas áreas citadas há potencial de desenvolvimento do turismo e o desejo de 

desconstruir a ideia da fronteira entre as partes do município. 
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  Nesta seção, buscamos levantar o maior número de dados e diversas construções 

sobre o processo de turistificação do município de Armação dos Búzios. Essa construção 

nos ajuda, por exemplo, a entender que o fenômeno turístico deve ser compreendido com 

a ajuda de paradigmas complexos, que partam do princípio de que o turismo foi um dos 

agentes transformadores do município, que gerou implicações sobre o ordenamento do 

território, a cultura e os processos sociais. Junto com a construção da cidade e, portanto, 

da sua gradual urbanização e modernização, caminha a construção da municipalidade, 

com todo o seu aparato institucional, processos migratórios internos e externos e o 

movimento constante de turistas. Esses fenômenos formam uma complexa rede de ações 

e interações que interferem umas nas outras e que, portanto, fazem da cidade um campo 

complexo de estudo.  

 Em relação aos meios de hospedagem de Armação dos Búzios, objeto desta 

pesquisa e sobre a distribuição espacial: 

 

A macrozona31 peninsular abrange o espaço mais valorizado do município, 

portanto é também o lugar que mais sente o efeito da especulação imobiliária. 

O território abrange a maior parte dos atrativos do município: 20 a 25 praias 

do município, mirantes, além da maior parte do comércio e serviços, 

principalmente de hospedagem. Possui a maior quantidade de áreas decretadas 

que visam preservar o ambiente natural no município, dentre elas estão 4 das 

5 áreas do Parque Estadual da Costa do Sol em Búzios. Por ser um parque 

segmentado situado em territórios com expansão urbana, as áreas de 

conservação ficam cada vez mais isoladas da ocupação humana, prejudicando 

o fluxo gênico da fauna e flora, e o próprio desenvolvimento mais sustentável 

desses ambientes. (KOTAKI, 2015, p.46) 

 

2.3 LEGISLAÇÃO E GOVERNANÇA DO TURISMO EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

 

 Nesta seção, traçamos brevemente alguns contornos sobre como o turismo está 

organizado em Armação dos Búzios atualmente, levando em consideração dois pontos: a 

                                                           
31 O recorte das macrozonas foi realizado no PDAB, sendo concebidas 3 macrozonas no município de 

Armação dos Búzios: “Art.27. Macrozona é o espaço do território municipal perfeitamente delimitado por 

características ambientais próprias, para a qual são definidas diretrizes de ocupação por este Plano 

Diretor.[...] I - Macrozona 1 – Área Peninsular, constituída pelas áreas de ocupação mais antiga, ou em 

processo de consolidação, que por possuir atributos naturais excepcionais, exige controle urbanístico e 

ambiental que garanta a preservação de suas características; II - Macrozona 2 – Área Continental, 

constituída pelas áreas de ocupação mais recente e por extensas áreas de expansão urbana, preservação 

ambiental ou de exploração por atividades agrícolas e pastoris. III - Macrozona 3 – Áreas insulares: as ilhas 

oceânicas pertencentes ao Município: Feia, do Caboclo e Caboclo Alto, Branca, Gravatás, Âncora, das 

Emerências, do Boi, do Breu, Ilhote e Rasa.” (PDAB, 2006, p.10) 
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governança e alguns dispositivos legais que orientam o desenvolvimento da atividade no 

município.  

 

2.3.1 Governança 

 

 O trabalho de Trentin (2016) descreveu e organizou, segundo a metodologia 

utilizada pela autora, a governança32 em Armação dos Búzios. Ela analisou o órgão 

executivo de turismo, a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, e as 

principais entidades ligadas ao turismo direta e indiretamente. Na figura 20, explicitamos 

as organizações apresentadas por Trentin (2016) e acrescentamos, na coluna à direita, 

dados que demonstram como essas governanças encontram-se um pouco diferentes em 

2018.  

 

Figura 20: Instrumentos organizativos e entidades que dialogam com o turismo no 

destino de Armação dos Búzios (adaptação e atualização) 

Armação dos Búzios 

 Trentin (2016) Situação atual (2018) 

Coordenação Poder público municipal e/ou 

sociedade civil 

Poder público municipal e 

COMTUR 

Organismo da administração 

pública tradicional 

Secretaria de Turismo, Cultura e 

Patrimônio Histórico 

Secretaria de Turismo, Cultura e 

Patrimônio Histórico 

Instituição de Cooperação Fórum de Entidades Civis de 

Armação dos Búzios 

Conselho Municipal de Turismo 

(Comtur) 

Trade Turístico 

Meios de hospedagem  

(hotéis e pousadas)  

Guias de Turismo 

Convention & Visitors Bureau 

Sindicato dos Hotéis, Bares, 

Restaurantes e similares.  

 

Pacto das Entidades, composto 

pela: Associação Comercial e 

Empresarial de Armação dos 

Búzios; Associação de Hotéis 

de Búzios; Associação de 

Pousadas de Búzios; 

Convention & Visitors Bureau; 

Sindicato dos Hotéis, Bares, 

Restaurantes e similares.  

Entidades que interatuam 

com o turismo 

Associação Comercial, 

Conselho de Segurança, 

Associação de Pescadores e 

Moradores, Conselho de Meio 

Ambiente, Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas 

Populares.  

Associação Comercial, 

Conselho de Segurança Pública, 

Câmara dos Vereadores, 

Associação de Pescadores e 

Moradores, Associação do 

Quilombo da Rasa, Associação 

dos Táxis, Conselho de Meio 

Ambiente, Conselho de 

Mobilidade Urbana, Conselho 

de Políticas Culturais.  

Fonte: Trentin (2016, p. 654), adaptação 

                                                           
32 Em seu trabalho, Trentin (2016) discute as principais definições do conceito de governança, sendo esta 

diferente da noção de governo e abarca o Estado, empresas e sociedade civil.  
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 Embora o Comtur já estivesse criado em lei, pela Lei Municipal 145/1999, ele 

foi formado somente no ano de 2013, com o decreto da nomeação dos conselheiros e 

suplentes. O Comtur reuniu-se até o ano de 2015, permanecendo inativo até abril de 2017, 

com a publicação de outra nomeação de conselheiros e suplentes.  

 A governança local do turismo hoje encontra-se articulada pelo Comtur, ativo e 

participante, e também pelo Pacto das Entidades, que reúne atualmente todas as entidades 

de turismo, num quadro um pouco diferente daquele encontrado no estudo de Trentin 

(2016), organizadas por meio da diretoria da ACEB, conforme explicou o representante 

da ACEB na entrevista apresentada no capítulo 4. Isso demonstra, justamente, o 

movimento político que a governança vem executando, adquirindo uma participação e 

representatividade cada vez mais forte e capilarizada, como será demonstrado no próximo 

capítulo.  

 A lei de criação do Comtur foi alterada em 2016, mudando a composição da 

representação da sociedade civil. Duas novas associações entraram: a Associação do 

Quilombo da Rasa e a Associação de Táxis. Um fato interessante que reforça o fenômeno 

das migrações na cidade é que os conselheiros e suplentes das entidades específicas de 

turismo são todos estrangeiros, de nacionalidades argentina, portuguesa, francesa, alemã 

e corsa.  

 A nomeação dos conselheiros e suplentes membros do Comtur está representada 

na figura 21 a seguir: 

 

Figura 21: Nomeação dos membros do Comtur pelo Decreto Municipal 847 de 10 

de outubro de 2017. 
I - do Poder Executivo Municipal:  

a) representantes do órgão municipal responsável pelo Turismo: 

 - Augusto César Fernandes Chegure – Titular;  

- Cristiano Marques de Oliveira – Suplente.  

b) representantes do órgão municipal responsável pela Cultura:  

- Mônica Werkhauser – Titular; 

 - Bruna Fernandes Teles – Suplente. 

 c) representantes do órgão municipal responsável pela Ordem Pública e Defesa Civil: 

 - Dynaia Rechicho Bittencourt De Oliveira – Titular;  

- Paulo Maurício Valentim Garcia – Suplente.  
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d) representantes do órgão municipal responsável pelo Planejamento e Desenvolvimento 

Urbano:  

- Maria Alice Passeri – Titular;  

- Leonard Hilsenrath Kotaki – Suplente. 

 e) representantes do órgão municipal responsável pelo Meio Ambiente: 

 - Carlos Henrique Tucci – Titular; 

 - Cássio Heleno Cunha Oliveira – Suplente. 

II – do Poder Legislativo Municipal:  

- Rafael Ferreira Dominguez – Titular; 

 - Alessandra Amantea – Suplente. 

 III – da Sociedade Civil:  

a) do Búzios Convention & Visitors Bureau: 

 - Thomas Weber – Titular; 

 - Octávio Mateus Martins – Suplente.  

b) da Associação Comercial e Empresarial de Búzios - ACEB:  

- Jacques J. Sitbon – Titular;  

- George Antoine Jean Mancini – Suplente.  

c) da Associação de Pousadas de Búzios 

 - Angel Luis Waizer – Titular;  

- Flávio Alejandro Zarate Chabluk – Suplente. 

 d) da Associação de Hotéis de Armação dos Búzios - AHB: 

 - Hector Sirera– Titular;  

- Sérgio Rebora – Suplente.  

e) da Associação de Quilombolas da Rasa: 

 - Marta Da Costa Cardozo De Andrade – Titular; 

 - Marco Antônio Gonçalves De Carvalho – Suplente.  

f) da Associação de Táxis de Armação dos Búzios: 

 - Arthur Da Silva Valles – Titular; 

 - Renato Mattos – Suplente. 

Fonte: Boletim oficial da cidade de Armação dos Búzios, Ano XII - Nº 845 - Armação dos Búzios, 6 a 11 

de outubro de 2017 

 

 As entidades empresariais do turismo são: Associação de Hotéis, a Associação 

de Pousadas, o Búzios Convention & Visitors Bureau, a Associação Comercial e 

Empresarial de Búzios e o SindSol, Sindicato Patronal de Búzios. Sobre a interação entre 

as associações, apresentamos no capítulo 4 a opinião dos entrevistados.  
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2.3.2 Dispositivos legais relacionados ao turismo em Armação dos Búzios 

 

 Elaboramos o quadro a seguir (Figura 22) para indicar, de modo sintético, de que 

forma o turismo está presente na formação das leis em Armação dos Búzios e de que 

assuntos tratam essas leis e decretos.  

 

Figura 22: Legislação municipal com relação ao turismo em Armação dos Búzios 

Lei/Decreto Assunto Especificação 

Lei Orgânica do 

Município 

Diretrizes do município 

de Armação dos Búzios  

Dá diretrizes para o desenvolvimento das atividades 

do setor público e determina que a parcela de 6% do 

orçamento do município seja destinada à pasta.  

Lei 41/1997 
Regulamenta atividades 

náuticas no município 

Regulamenta as práticas de esportes náuticos e de 

serviços explorados comercialmente nas praias do 

município  

Lei 416/2003 

Interação entre as 

Secretarias de Turismo e 

Fazenda para 

informações sobre 

abertura de empresas 

Foi criado no âmbito do Município de Armação dos 

Búzios o Cadastro de Estabelecimentos que Atendem 

ao Turista. 

Plano Diretor  

2006 

Plano Diretor da cidade 

de Armação dos Búzios  

Desenvolve diretrizes para desenvolvimento do 

turismo; zoneamento para meios de hospedagem e 

atividades ligadas ao turismo. 

Lei 999/2013 Transporte no município 

Estabelece a cobrança de taxas para entrada e 

permanência de veículos como vans, micro-ônibus e 

ônibus no município. 

LEI 799/2010 Guias de turismo 

Reitera as leis federal e estadual que estabelecem a 

obrigatoriedade do Guia de Turismo em excursões no 

município. 

Lei 1013/2016 
Institui o Bilhete único 

para o turismo náutico 

Institui a cobrança antecipada do ISS para passeios 

náuticos em escunas.  

Lei 472/2004 

Fica instituída a Tarifa 

de Desembarque no Cais 

do Centro de Armação 

dos Búzios. 

As operadoras de turismo náutico que operam os 

serviços de cruzeiros marítimos deverão pagar a 

quantia de R$ 4,83 (quatro reais e oitenta e três 

centavos) multiplicada pelo número de passageiros a 

bordo e acrescida em 20% (vinte por cento) no 

período noturno. 

Lei 1286/2016 Institui o Plano Verão  

Dispõe sobre estabelecer o prazo, bem como a 

elaboração do Plano Verão Anual, visando atender às 

demandas de nosso Município na alta temporada, e 

dá outras providências. 
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Lei 1150/2015 
Taxa náutica para 

qualquer embarcação 

Dispõe sobre a criação da Taxa de Turismo Náutico e 

dá outras providências. 

Lei 1095/2015 Plano de Mobilidade 

Para o turismo, estabelece diretrizes para melhorar a 

mobilidade nos períodos da alta temporada e reitera a 

importância da criação das trilhas, bem como dos 

elementos necessários para que seja um atrativo 

turístico. 

Fonte: Elaboração própria a partir das seguintes fontes: acervo legislativo do site da Câmara Municipal de 

Armação dos Búzios; Consulta a Boletins Oficiais eletrônicos do município de Armação dos Búzios; Site 

da Prefeitura de Armação dos Búzios.  

 

 

 Na Lei Orgânica do município de Armação dos Búzios encontra-se a descrição 

das atribuições da Secretaria de Turismo e do percentual a ser destinado do orçamento 

público para a pasta. Em 1997 foi instituída a lei que regulamenta a prática de esportes 

náuticos e as atividades náuticas comerciais. Essa lei sofreu alterações nos últimos anos, 

adaptando-se às demandas do setor e às novas modalidades praticadas. Em 2003, a lei 

municipal 416 apontou para o trabalho em conjunto das Secretarias de Finanças e de 

Turismo, estabelecendo o processo de trabalho em relação às informações diretas da 

Secretaria de Finanças sobre abertura de empresas e concessão de alvarás de 

funcionamento. Entende-se que a Secretaria de Turismo deve divulgar apenas as 

empresas que cumprem seus deveres legais junto à Prefeitura, sendo estabelecido como 

critério para a legalização o alvará.  

 Em 2006, com a aprovação do Plano Diretor da cidade, o turismo foi 

contemplado em diversas formas no documento. O plano será abordado no capítulo 3 com 

mais detalhamento.  

 Em 2010, foram reiterados os textos federal e estadual sobre a obrigatoriedade 

do Guia de Turismo nas excursões no município de Armação dos Búzios pela lei 

municipal 799/2010. Em 2013, a lei municipal 999 estabeleceu critérios para a entrada de 

veículos como vans, micro-ônibus e ônibus, criando uma taxa específica para cada tipo 

de objetivo e porte de veículo.  

 Em 2015, instituiu-se uma taxa náutica que não foi regulamentada por decreto, 

não tendo sido aplicada. Em 2016, é instituído como lei o Plano Verão, plano em que 

todas as secretarias devem discutir ações para diminuir impactos negativos do turismo na 

alta temporada. Pela lei, esse plano deve ser revisto todos os anos, conforme previsões 

para o período.  

 O Plano de Mobilidade, aprovado também no ano de 2015, é resultado de um 

longo estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas sobre a mobilidade urbana em 
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Armação dos Búzios e de contribuição da população por meio de audiências públicas. O 

turismo é contemplado especificamente por meio das diretrizes para desenvolvimento das 

trilhas e, por conseguinte, de estratégias que visam o ecoturismo no município. Mas, como 

é sabido, a mobilidade em geral é um elemento difícil na cidade e, portanto, sendo 

priorizados os deslocamentos a pé e de bicicletas, há também um estímulo ao turista que 

o faça, diminuído aos poucos os congestionamentos na alta temporada.  

 Em 2016, foi instituído o Bilhete Único para as empresas de passeios náuticos – 

agências e transportadoras turísticas – regulamentado por dois decretos e que passou a 

valer em meados de 2017. Todos os bilhetes são R$60,00 e é descontado o ISS já na 

retirada dos bilhetes pelas empresas. 

 O turismo, embora ainda necessite de leis mais específicas e mais clareza na 

apresentação destas às empresas e à população em geral, construiu, ao longo dos anos, 

leis que dão conta da mobilidade e do acesso aos lugares, de regulação do uso de espaços 

públicos e privados e, sobretudo da criação de taxas. No entanto, há ainda a necessidade 

de um planejamento mais consistente que, inclusive, já foi elaborado pela Fundação 

Getúlio Vargas, mas que aguarda o parecer dos conselheiros do Comtur para que possa 

ser encaminhado à Câmara dos Vereadores e ser apresentado à comunidade em geral.   

 Descrevemos neste capítulo a história do município, alguns dados 

socioeconômicos, analisamos o processo de turistificação do destino e a construção dos 

dispositivos legais e da governança do turismo na cidade. Entendemos que esses pontos 

são cruciais para compreendermos a ação do Conselho Municipal de Turismo, o 

surgimento da problemática específica desta pesquisa relacionada aos meios de 

hospedagem e, por fim, a opinião de alguns agentes produtores do turismo.  
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3 MEIOS DE HOSPEDAGEM EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS: POLÍTICAS 

PÚBLICAS E SITUAÇÃO ATUAL  

  

 Neste capítulo apresentamos os dados obtidos através de uma das etapas da 

pesquisa de campo, baseada em fontes documentais – as atas do Comtur, o PDAB e a 

LUOS–, reportagens publicadas em veículos on-line, além de alguns resultados do Censo 

Turístico dos Meios de Hospedagem realizado pela Secretaria de Turismo, Cultura e 

Patrimônio Histórico no ano de 2017.33 

Há, no entanto, a necessidade de apresentar, antes de entrar na construção da 

problemática, o lugar da pesquisadora no campo e quais foram os procedimentos 

metodológicos adotados em decorrência dessa posição. Esse caminho foi desenvolvido a 

partir da leitura do texto de Maria Luiza Cardinale Baptista, “Cartografia de Saberes na 

Pesquisa em Turismo: Proposições Metodológicas para uma Ciência em Mutação” 

(2014). Segundo a autora, deve-se estudar o fenômeno turístico a partir das contribuições 

do paradigma da complexidade, adotando, para isso, uma postura atenta e aberta, que 

parta do pressuposto de que seu objeto de pesquisa está em constantes movimento e 

mutação. Esse é o fundamento de nossa postura epistemológico-teórica, a partir da qual 

organizamos as diversas etapas da pesquisa desenvolvida.  

 

Nesse cenário, a investigação em Turismo se produz em um ambiente em que 

as fronteiras de áreas de saberes, no sentido de delimitações, agora significam 

porosidades e zonas de aproximações. Fronteiras teóricas são zonas de 

passagem. Desse modo, a Ciência em torno do Turismo deve ser percebida, 

cada vez mais, pelo seu caráter transdisciplinar e mutante, do ponto de vista 

teórico e metodológico. Cartografar, assim, é mapear universos de estudos 

turísticos em transmutação. Para tanto, começamos tentando compreender 

como a Ciência se faz em processos de caosmose – caos, osmose no cosmo. 

[...] O que está em jogo, portanto, é a orientação de mobilização desejante dos 

produtores de conhecimento em Turismo, dos sujeitos que fazem as 

investigações científicas, no sentido de oferecer-lhes uma orientação 

metodológica mais humana e coerente com o cenário caosmótico que 

caracteriza a trama das relações humanas, econômicas, dos sujeitos e 

operadores do Turismo. Assim, com essa minha proposição, na perspectiva da 

Cartografia de Saberes, a metodologia deixa de ser uma engrenagem dura e 

rígida, definida a priori, e passa a ser construída no processo, a partir de 

sinalizadores. (BAPTISTA, 2014, p.345-346) 

 

                                                           
33 O trabalho realizado esteve sob coordenação técnica da presente pesquisadora e o uso de algumas 

informações foi autorizado pelo Secretário de Turismo, por meio do ofício 42/2018 (Anexo).  
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A citação anterior nos orientou no longo processo de imersão no campo, por 

prever que essas vivências nos ajudam a problematizar a realidade. Por essa razão 

narramos essas vivências nesta seção.  

A perspectiva da pesquisadora no campo de pesquisa é a partir de sua atuação na 

Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios, onde 

ocupa o cargo de Turismóloga desde 2015, para o qual foi aprovada em concurso público 

em 2012. Desde então desenvolve trabalhos ligados ao atendimento ao turista, aplicação 

da Lei 999/2013 (taxa para veículos fretados que chegam à Armação dos Búzios), 

planejamento, ordenamento e monitoramento do fenômeno turístico no município. 

Atualmente desenvolve também um trabalho mais articulado com outras secretarias e 

coordenadorias, como Fazenda, Postura e Vigilância Sanitária.  

De 2015 a 2017, a pesquisadora trabalhou no Pórtico, grande parte do tempo em 

contato com turistas que vinham pedir informações ou com emissão de autorizações para 

veículos de turismo. Também foram desenvolvidos trabalhos no entorno do Pórtico, como 

orientação e solicitação de documentação de veículos turísticos. Nesses anos, a secretaria 

também manteve um Centro de Informações Turísticas localizado no bairro da Rasa, logo 

após a curva que dividia os municípios de Armação dos Búzios e Cabo Frio. A 

pesquisadora esteve algumas vezes trabalhando ali também.  

No primeiro ano de trabalho tornou-se evidente que o Pórtico era um elemento de 

divisão. Isso porquê além do contato com colegas de trabalho buzianos – a pesquisadora 

reside em Cabo Frio –, que o utilizavam como referência “para lá do Pórtico” ou “antes 

do Pórtico”, alguns turistas manifestavam essas indagações ao serem atendidos. 

Perguntavam: “Aqui já é Búzios ou a cidade começa a aqui?” Ou “Já chegamos a Búzios, 

ok?”. Eram expressões ouvidas não só em português, mas também em outras línguas. 

Esses fatos geraram algumas perguntas e percepções a respeito desse lugar e a sensação 

de que havia de fato uma fronteira entre a península e o continente.  

Em 2017, a pesquisadora esteve envolvida, durante três meses, em operações junto 

à Guarda Municipal para abordar veículos na entrada da península. Em um primeiro 

momento, essa operação se localizava em Manguinhos, perto do Posto Policial. No 

entanto, posteriormente, foi feita outra base que ficava na outra entrada da península: a 

Subestação. Todas as manhãs, das 7h às 14h, era feita essa operação. Esse momento foi 

difícil, especialmente por poder perceber que ali também havia a mesma dinâmica de um 

certo território de fronteira, só que as relações eram diferentes. O caminho era a divisa 
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entre os bairros Cem Braças e o Bosque de Geribá, realidades muito contrastantes. 

Naquele lugar, a fronteira é praticamente tangível e a sensação de perigo é discrepante 

entre os dois lados. Todas as manhãs víamos o movimento dos trabalhadores em direção 

à península: muitos iam de bicicleta, de vans, enquanto outros iam a pé. Sem falar dos 

carros com reboques levando cadeiras, isopores, espreguiçadeiras, guarda-sóis e outros 

elementos de praia, além de carrinhos com opções de pequenos lanches. Era o fluxo das 

pessoas que trabalhavam na praia de Geribá e outras praias da península.  

Em 2017, quando o Conselho Municipal de Turismo foi reativado, a pesquisadora 

passou a acompanhar as reuniões e auxiliar nos assuntos administrativos que se fizeram 

necessários. Em junho de 2017, em parceria com outras secretarias e o Comtur, a 

prefeitura iniciou um trabalho de visita aos meios de hospedagem do município. A 

pesquisadora também esteve envolvida nesse trabalho. Muitos imóveis foram visitados. 

O movimento de sair da secretaria fez com que o olhar se alargasse e conseguisse, 

finalmente, dar conta de quase todo o território municipal. A pesquisadora esteve em 

todos os bairros, em quase todas as ruas, travessas, a pé ou de carro. Foram muitas 

experiências interessantes, algumas chocantes, e a visão dos funcionários envolvidos foi 

sendo ampliada. Foram encontrados meios de hospedagem onde não poderíamos pensar 

que haveria turismo. Além disso, muitas histórias interessantes, muitos jeitos de receber 

hóspedes e muitas situações diferentes em relação à legalização das empresas.  

Depois desse trabalho, como será demonstrado na análise das atas do Comtur, a 

pesquisadora passou a tratar de assuntos que envolvem diretamente as empresas, estando 

em contato com as secretarias de Fazenda, Planejamento, Ordem Pública e Saúde. Nessa 

mesma época, o setor administrativo da Secretaria de Turismo foi transferido para o 

Centro – no espaço Zanine, um centro cultural localizado ao lado da Prefeitura de 

Armação dos Búzios. No Centro, não é tão perceptível a divisão entre o que é península 

e o que não é. Aliás, poderíamos até dizer que ela não é nem lembrada. Estar no Pórtico, 

era, de alguma forma sentir os dois lados, mas estar no centro é fazer outra experiência, 

com certeza menos marginal, menos limítrofe.  

Diante das experiências relatadas, é importante dizer, portanto, que houve, mesmo 

que de forma assistemática, uma observação direta da pesquisadora no campo. Pelas 

experiências vividas, pela leitura de trabalhos já publicados sobre o município, pelas 

leituras e discussões em sala no PPGTUR/UFF e pelas orientações do Prof. Aguinaldo 

Cesar Fratucci, se construiu a problemática de pesquisa. Essa perspectiva, diretamente 
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envolvida com o campo de pesquisa, foi sendo também relativizada, já que a pesquisadora 

entende que sua visão é também parcial, revela uma parte da situação, ainda que em 

muitos momentos haja a sensação de que seja possível compreender a situação como um 

todo.  

Adotamos para esta pesquisa a estratégia das trilhas da Cartografia dos Saberes, 

sugeridas por Baptista (2014). As trilhas são quatro: a dos saberes pessoais, a dos saberes 

teóricos, a do laboratório de pesquisa e, por último, a trilha dos saberes picados.  

Na primeira trilha são levados em consideração os saberes do pesquisador sobre 

o tema/objeto; na trilha dos saberes teóricos o pesquisador vai “buscar os saberes dos 

outros, em textos que tragam informações a serem trabalhadas para acrescentar aos seus 

saberes pessoais” (BAPTISTA, 2014, p.351); na trilha seguinte, como o próprio nome 

diz, o laboratório de pesquisa é a parte empírica do exercício, em que o pesquisador sente 

e vive o campo, de modo a extrair com a máxima completude possível as relações e 

processos inerentes ao campo. Por último, a trilha dos saberes picados, que assim como 

sugere a Antropologia ao indicar o uso do diário etnográfico, sugere ao pesquisador que 

faça anotações sobre o campo, pequenos insights e qualquer pensamento sobre sua 

pesquisa que lhe venha à mente. Segundo Baptista (2014), essa última trilha é por vezes 

negligenciada pelos pesquisadores, mas consiste em importante ferramenta metodológica.  

Adaptando as trilhas sugeridas por Baptista (2014) ao nosso exercício 

metodológico, identificamos algumas fases que foram construídas. Os trabalhos 

elaborados no decorrer das diversas disciplinas do curso de mestrado são um registro a 

partir do qual é possível notar algum amadurecimento da pesquisadora em relação às 

questões vinculadas ao objeto de pesquisa. O fato de escrever e reler estimula a autocrítica 

sobre o que se pensa a respeito do objeto. Nesse momento, as leituras que mais 

influenciaram a pesquisa foram: Fratucci (2000b), Xavier (2006) e Carvalho (2015), que 

observaram a cidade como objeto de pesquisa.  

Na trilha seguinte, a dos saberes teóricos, a pesquisa ora proposta traz uma 

temática ligada ao campo do Turismo com uma abordagem que combina traços da 

Geografia, da Antropologia e da Sociologia Urbana. Em uma discussão teórica que 

privilegia as noções de território e poder, foram problematizados o zoneamento urbano 

da cidade de Armação dos Búzios do ano de 2006, o mapa atual dos meios de hospedagem 

distribuídos pelo território municipal, e as relações de diferentes agentes sociais com esse 
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território. Esses conceitos de território e de poder são principalmente influenciados pelo 

autor Rogério Haesbaert (2014) e por Foucault (2007).  

Na terceira trilha, a do laboratório de pesquisa, Baptista (2014) indica a 

importância do contato com o objeto de pesquisa, ainda que de modo informal, para 

entender as emergências do campo antes mesmo de formular uma proposta metodológica. 

Desde 2016, ano em que iniciou o curso de mestrado, a pesquisadora faz coleta e arquiva 

alguns materiais sobre a cidade (livros, reportagens e documentários).  

O contato com o campo como pesquisadora, em uma entrada mais formal, foi feito 

via e-mail da própria UFF (mariamalatesta@id.uff.br). No entanto, sempre foi esclarecido 

para os participantes da pesquisa que a pesquisadora também é funcionária concursada 

da Secretaria de Turismo de Armação dos Búzios. Se em alguns momentos esse 

esclarecimento foi um elemento facilitador no campo, em outros gerou desconfiança e 

bloqueou os contatos, impedindo a pesquisa. Esses papéis distintos – servidora e 

pesquisadora – foram desafiadores e provavelmente permitiram um olhar mais profundo, 

mas por outro lado, impediram o acesso a algumas realidades. 

Por último, gostaríamos de chamar a atenção para a importância dos registros e 

dos pensamentos picados. Segundo Baptista (2014), manter um diário de pesquisa, que 

registre sempre as situações, as percepções, é algo fundamental para a pesquisa.  No 

momento em que a pesquisa ainda não foi formalmente iniciada, as trilhas do laboratório 

de pesquisa e dos saberes picados se confundem um pouco. Posteriormente, esta última 

mostrou-se útil para a interpretação dos dados coletados, quando foram levados em conta 

os diversos modos de observação do campo. Por vezes, esse movimento ajudou a 

descartar hipóteses, desconsiderar ideias que a princípio seriam possíveis formulações de 

problemas de pesquisa e que se mostraram senso comum ou problemas sociais e não 

propriamente de pesquisa.  

Os materiais que foram levantados para este capítulo foram obtidos de diferentes 

formas. As atas do Comtur são documentos públicos e estão disponíveis para todas as 

pessoas que chegam à secretaria. Os resultados do Censo dos Meios de Hospedagem 

foram solicitados pelo Prof. Aguinaldo Cesar Fratucci, orientador desta pesquisa, junto 

ao Secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico por meio do ofício PPGTUR-

UFF Nº02/2018, no dia 26 de abril de 2018 (Anexo D). A reposta da Secretaria de 

Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, foi enviada por e-mail com os dados solicitados 

e com o ofício nº. 42/2018, autorizando o uso dos dados (Anexo E).  

mailto:mariamalatesta@id.uff.br
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 A seguir, com base nos dados obtidos, apresentamos o contexto do surgimento 

da problemática ligada aos meios de hospedagem que surgiu no Comtur em 2017. Essa 

problemática, anunciada na introdução desta pesquisa, diz respeito aos critérios 

estabelecidos no PDAB e na LUOS e a realidade dos meios de hospedagem em 2017. 

Analisamos também o material obtido pela Secretaria de Turismo, com dados do cadastro 

desses meios de hospedagem que foram pesquisados no censo.  

 

3.1 O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) 

 

Em uma breve localização histórica do Comtur, vemos que sua criação oficial 

aconteceu no ano de 1999, por meio da Lei Municipal 145, de 26 de maio de 1999. Porém 

a instância não foi ativada naquele momento. Somente em 2013, a partir da alteração da 

Lei Municipal 990, de 13 de dezembro de 2013, e da primeira nomeação dos conselheiros, 

é que foi de fato iniciada a atividade do Conselho em Búzios. Esse primeiro mandato 

estendeu-se até 2015, quando o Comtur ficou inativo e só voltou a funcionar em abril de 

2017.  

 A atual composição do conselho é formada por cinco representantes do poder 

executivo, um representante do poder legislativo e seis representantes da sociedade civil. 

As reuniões do ano de 2017 tiveram sempre quórum e houve participação de ouvintes que 

também puderam expressar suas opiniões. Praticamente todas as reuniões do Comtur 

aconteceram no Pórtico, local onde estava localizada a Secretaria de Turismo, Cultura e 

Patrimônio Histórico na época. Cada uma das instituições do Comtur indica, como de 

praxe, um conselheiro e um suplente.  

No ano de 2017, a partir de uma nova gestão na Secretaria de Turismo, Cultura e 

Patrimônio Histórico, o Conselho Municipal de Turismo foi reativado. Foram realizadas 

14 reuniões durante esse período e sem dúvida o assunto mais recorrente foi a saturação 

da cidade e a necessidade urgente de ordenamento. Se antes pesquisadores das instâncias 

de governança apontavam que as ações eram sempre voltadas para o marketing e a 

promoção dos destinos, em Armação dos Búzios o papel do Comtur tem sido de 

ordenamento. Como dissemos na introdução deste capítulo, a partir do contexto da cidade 

de Armação dos Búzios, nos interessa particularmente a forma como esse grupo social, o 

Comtur, articula as ideias sobre cidade, turismo, ordenamento, planejamento, gestão, 
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território. Todos esses aspectos configuram o contexto em que está inserida nossa 

problemática: os meios de hospedagem em Armação dos Búzios.  

Os representantes das entidades de turismo são praticamente todos estrangeiros, 

alguns deles instalados há 20, 30 e 40 anos na cidade. A maior parte deles não fala bem 

o português, no entanto são bem compreendidos por todos. Eles são franceses, argentinos, 

portugueses e têm empresas no município. São dos setores de hotelaria, agenciamento, 

restaurante e casas noturnas. 

A participação da Associação do Quilombo da Rasa, comunidade tradicional, foi 

assídua, mas ainda muito tímida em termos de espaço nas discussões. É sua primeira vez 

que no Conselho, assim como a Associação de Taxistas. Estes últimos, por formarem a 

associação mais tradicional da cidade, por serem do centro e estarem muito ligados aos 

pescadores, trazem uma marca de respeito e defesa de interesses dos chamados 

“nativos”34 para dentro do grupo. Consideram o turismo também sua principal fonte de 

clientes e lidam o tempo todo com as empresas do setor.  

 As secretarias têm muito a contribuir com o Conselho. O Turismo e a Cultura são 

praticamente a mesma pasta. A participação da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano foi uma das mais valorizadas além da Ordem Pública. Isso 

porquê o espaço público, aquele a ser ordenado, as praias, as calçadas, dizem respeito a 

essas duas pastas, principalmente. Por isso, a todo tempo foram solicitados desses 

conselheiros conhecimentos técnicos para balizar a discussão. Além disso, pela atuação 

há muitos anos na Prefeitura, houve, por parte dos conselheiros que são arquitetos uma 

participação muito ativa na construção do Plano Diretor de Armação dos Búzios de 2006. 

Em muitos momentos partes do plano foram citadas para dar legitimidade às discussões 

durante as reuniões. O plano também é lembrado pelos empresários mais antigos da 

cidade que participam do Conselho. Estes também recorrem ao plano para legitimar seus 

discursos. A participação do poder legislativo também é interessante, pois promove uma 

ponte entre os poderes e ajuda o Conselho nas questões técnicas. 

 

 

 

 

                                                           
34 A expressão nativos é por vezes utilizada, mas também o termo filhos da terra.  Outra expressão muito 

utilizada é “minhoca da terá”.  
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3.1.1 “Estamos vendendo Búzios e entregando Madureira”  

 

 Em uma rápida consulta ao site da Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, 

é possível encontrar diversas fotos das praias da cidade e há algo em comum entre elas: 

todas estão sem movimento de pessoas, vazias. As fotos têm como objetivo a promoção 

da cidade como um ambiente calmo e paradisíaco. No entanto, quando o turista chega, 

encontra outra realidade na paisagem, não só nas praias, mas segundo os assuntos 

discutidos no Comtur, ele encontra uma cidade com dificuldades de ordenamento em 

diversos aspectos. Essa ideia de vender uma coisa e entregar outra dá a sensação de que 

não há coerência no que se faz. Esse é um dos problemas centrais para o Conselho.  

 O título desta seção é justamente a fala de um dos conselheiros, empresário do 

turismo, que evidencia essa discrepância por meio da comparação com Madureira35, 

falando sobre a passagem entre da Igreja Santa Rita (Manguinhos) até a entrada da Praia 

da Tartaruga, onde muitos comércios têm seus produtos na porta pendurados, com trânsito 

caótico e falta de calçadas. É o caminho que os turistas fazem para chegar ao centro e às 

praias da ponta da península.  Na descrição dos ambientes de praia, da Avenida José Bento 

Ribeiro Dantas (principal eixo que corta a península) e do centro, há essa impressão 

compartilhada por todos: a cidade tomou um caminho sem freios, desordenado. Um 

conselheiro das entidades afirma sobre o Centro da cidade: 

 

Existem problemas que são gritantes, como hoje as travessas que viraram 

favelas. Essas ruas foram transformadas em [calçadão] pedestres por pressão 

das entidades na época, até para serem locais bucólicos, onde você pudesse ter 

um banco, sentar e ter um estilo Búzios [...] Tomaram aquilo lá. O que eram 

lojas se transformaram em cozinhas e a rua se transformou em salão[...] 

(COMTUR, 2017l, p. 3) 

 

 

 Na citação anterior vemos ainda o estilo Búzios ser citado como um estereótipo 

do lugar tranquilo e bucólico, em contraposição ao imaginário associado a outras cidades. 

Esse movimento aparece em vários momentos do discurso dos conselheiros e a ideia de 

cidade que Armação dos Búzios não quer se tornar aparece com outras comparações 

também.  

 

[...] é importante pensar na carga de uma cidade, ou seja, a proporção espacial, 

a densidade que suporta. Há uma proporção, uma escala, de acordo com algum 

                                                           
35 Madureira é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, onde existe um mercado chamado Mercadão de 

Madureira. É famoso pelos preços baixos. No seu interior, os comerciantes colocam nas portas das lojas as 

mercadorias expostas, para atrair os clientes.   
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ponto de referência. A arquitetura [...] tem uma proporção graciosa, uma lei 

harmônica que determina esses tamanhos. Essa proporção está na Lei de Uso 

e Ocupação do Solo que estabeleceu alturas das cumieiras, do segundo 

pavimento etc. ‘É preciso ter esse tipo de lei, caso contrário, viveremos em 

uma cidade com arquitetura banal assim como Araruama, Iguaba ou São 

Gonçalo’ (COMTUR, 2017g, p.1) 

 

Os estereótipos presentes no imaginário, verificados também nas construções dos 

argumentos de Justus (1996) e em Xavier (2006), fazem referência a ideias populares de 

cidade.  Em outras falas, por exemplo, vemos a questão da arquitetura aparecendo como 

um elemento de distinção social e de poder simbólico, conforme apontaram Justus (1996) 

e Xavier (2006), evocando o estilo Búzios como sendo o oposto da ideia desordenada de 

cidade. 

A própria ideia de Madureira carrega um significado forte da ideia de “povão”, 

significado oposto daquilo que o Conselho entende que seria o público da cidade.  Essas 

ideias populares, sobretudo a noção de favela, também são por vezes acionadas, como 

uma forma naturalizada, conforme afirma Souza (2011):  

 

[...] costumam carregar um conteúdo pejorativo que não escapa à percepção 

daqueles que sofrem com valorações negativas por trazerem a marca de um 

estigma socioespacial (no caso, os ‘favelados’). Não é à toa que, algumas 

vezes, o termo ‘favela’ é, de algum modo, tácita ou explicitamente 

contestado[...] (SOUZA, 2011,p.151) 

 

Esse estigma socioespacial, essa sensação de que falta ordem, é mobilizado nos 

momentos em que não se está falando de uma favela ou outra, mas da favela como um 

elemento que qualifica um espaço, com uma conotação negativa, de uma ocupação 

desordenada. Além disso, em espaços de turismo, a favela como construção espacial traz 

a ideia de posse de um território (SOUZA, 2011) e também traz a presença de pessoas 

que talvez não devessem ocupar determinados espaços.  

Em outro momento, um dos conselheiros (estrangeiro) faz uma comparação: “E 

continuou dizendo que não há como aplicar as leis da Suíça no Brasil, pois aqui há favelas 

etc. [...]” (COMTUR, 2017m, p.1). Essa afirmação revela três pautas importantes nas 

discussões do Conselho: novamente o uso da palavra favela, a aplicação das leis e a 

comparação com outros países por meio de exemplos. A favela nesse caso é um elemento 

que distingue os processos sociais entre Suíça e Brasil, representado pela cidade de 

Armação dos Búzios. Essa frase, carregada de sentidos, expressa um pensamento 

complexo de comparação de dois ambientes tão distintos, que podem com certeza ser 
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comparados, mas que possuem processos históricos muito diferentes.  A favela, nesse 

caso, pode indicar a condensação de uma série de processos sociais que distinguem os 

dois países: a cultura, o processo de colonização, a precariedade territorial, a desigualdade 

social, entre outros. O fato é que muitos conselheiros trazem exemplos internacionais do 

turismo, o que não significa – e nessa frase há consciência disso – que essas ideias possam 

funcionar no Brasil, por causa das peculiaridades de cada contexto.  A própria aplicação 

das leis é um indicador de diferença, pois, conforme afirmou-se reiteradamente nas 

reuniões do Comtur, as leis no Brasil podem “pegar” ou não.  

Em 2018, foi apresentado nas reuniões do Comtur o Estudo de Capacidade de 

Carga das Praias de Búzios, onde foi apresentada a metodologia, os cálculos de pessoas 

que as praias suportam dentro do que se imagina que seja uma boa experiência de praia 

para o turista (COMTUR, 2018). Foram apresentados os dados da quantidade de leitos 

por praias e a quantidade de pessoas para cada praia. O estudo está em fase de construção, 

mas já foi parcialmente apresentado nas reuniões.  

 

3.1.2 As leis em Armação dos Búzios: pares antagônicos  

 

 A discussão de minutas de leis, projetos, regras em geral, é um momento 

em que vimos manifestadas duas realidades: se, por um lado, as leis federais parecem não 

dar conta da realidade da cidade e, portanto, algumas são contestadas, por outro, as leis 

que foram criadas no início do município, segundo os Conselheiros, não dão conta da 

escala que a cidade adquiriu com o tempo. De um lado a noção mais genérica e 

universalizante sobre a necessidade do ordenamento e do outro a impossibilidade de 

cumprir certas exigências pelo particularismo da cidade.  

Essa primeira realidade expressa o desejo de que em Búzios haja algo peculiar, 

que não possa ser generalizado, mas, ao mesmo tempo, que as instituições públicas 

cumpram as leis que existem.  

Por exemplo, foi discutida no Comtur (2017a) a classificação hoteleira padrão 

nacional. Um dos comentários foi justamente a impossibilidade de classificação da 

hotelaria em Búzios pelo sistema, já que para ser um hotel 5 estrelas seria necessário ter 

elevadores, andares e outras exigências que para os padrões das construções permitidas 

em Búzios não seria possível. Há necessidade, portanto, de uma matriz local de 

classificação.  
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Por outro lado, as leis municipais também criam certas dificuldades, como é o 

caso do Decreto Municipal 722/201636 sobre empachamento, sobre o qual um dos 

conselheiros “[...] disse que concorda com as ações, mas que se a lei for aplicada 

completamente, muitos negócios irão fechar [...]; não se pode fazer uma lei que não é 

possível de ser aplicada” (COMTUR, 2017h, p. 2). 

Em outro momento, o Código de Posturas é questionado, pois, conforme citação 

a seguir, está obsoleto em relação ao tamanho que a cidade adquiriu: 

 

[...] disse que hoje o nosso Código de Posturas é obsoleto e não está em acordo 

com a realidade. Disse que não adianta colocá-lo em prática, pois isso só vai 

infernizar a vida do comerciante, sem trazer resultados. [...]o código está 

obsoleto devido à mudança de escala da cidade, pois a cidade antes era 

pequenininha. E hoje temos outro cenário. “Tinha uma loja baixinha, com o 

telhado baixinho, com as luzinhas amarelas na Rua das Pedras, que é o que 

Thomas gosta, que Hector gosta, uma Búzios que já morreu. Hoje a escala é 

5m de altura de fachada, quando na época era 3m de altura de fachada. Então 

o padrão Otavinho explodiu nesses últimos 20 anos. O Hélio Pellegrino mudou 

o padrão Otavio. [...] Essa briga de arquitetos, essa briga política, chegou a 

botar todo o nosso sistema administrativo em cheque. Então o nosso sistema 

administrativo não funciona mais por causa de brigas de arquitetos e 

urbanização[...] Em função disso, vai ter que se rever até o próprio plano de 

ocupação do solo[...] E infelizmente essa confusão do fiscal que chega no 

prédio que foi legalizado, que tem altura que foi legalizada, e pronto. Então 

antes de mandar a fiscalização, tem que ter essa conversa, com o presidente da 

Câmara, com o Prefeito, para se definir um novo código. E o que podemos 

fazer nesse meio termo? O bom censo [sic], como você mesmo falou. E o que 

é o bom censo [sic]? Vamos fazer acordo, até fazermos um código de posturas 

que possa dar conta. [...] ” (COMTUR, 2017m, p.5, grifo nosso) 

 

 A citação explica a situação da escala e da proporção em que sofreu influências 

de dois arquitetos. As leis atuais nesse caso não dão conta da expansão da cidade, como 

esse mesmo conselheiro exemplifica: “A gente passou do mercadinho, para mercado e 

agora para hipermercado, é uma outra realidade, nunca mais nós vamos voltar para o 

mercadinho” (COMTUR, 2017m, p. 6). Esses movimentos são evidentes: de passado e 

presente, de um espaço anterior e o espaço de agora. Na retórica, há o conflito dessas duas 

ideias de cidade: o saudosismo de um tempo passado e a sensação de falta de controle 

sobre uma realidade que cresceu muito. Essas visões, complexas, na percepção desse 

conselheiro devem transcender-se para gerar leis mais adequadas para o enquadramento 

                                                           
36 Esse decreto é, conforme explicado no próprio Comtur, parte do trabalho do arquiteto Índio da Costa na 

cidade e dispõe sobre as fachadas dos comércios na cidade. Não são permitidos, por exemplo, cartazes 

próximos à vitrine, adesivos nos vidros das vitrines, painéis em cima dos telhados, totens. O decreto, 

conforme explicado nas reuniões, diz que as pessoas devem ser atraídas aos comércios não pelas 

propagandas, mas pelas fachadas, que devem chamar a atenção pela sua arquitetura. Determina o quanto 

de cada fachada pode ser utilizado comercialmente.  
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da cidade. Mas essa discussão não é do Comtur e muito menos inédita, conforme 

apresenta o editorial do Jornal O Peru Molhado, em 2015 (Figura 23): 

 

Figura 23: Editorial do jornal local O Peru Molhado - 2015 

 

Fonte: (ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 2015) 

  

Permanece então no discurso essa dúvida: se cumprirmos as leis como devem ser 

cumpridas, nem nós mesmos sobreviveremos; mas se nada for colocado em prática dá-se 

o caos, conforme citação a seguir: 

 

[...] disse que esses problemas que o conselho está olhando são questões de 30 

anos. Segundo ele ‘há muitos decretos e leis e que se tudo for colocado em 

prática não fica nada: nem o Pórtico, nem o posto de gasolina, banco. Está tudo 

errado. Por isso, tem que se começar pelo mais grave. Por exemplo, alvará que 

é um documento básico. Se o empresário não tem alvará, qual o prazo que se 

pode dar a ele para que tenha alvará? Até a alta temporada ou depois da alta 

temporada? Vamos definir isso. O assunto é tão grave que a gente vem 

conversando e não consegue avançar há dois ou três meses aqui. (COMTUR, 

2017l, p.3) 

   

[...] Para restaurante é questão de vigilância sanitária. O cara tem que ter o 

mínimo de segurança para oferecer para os seus clientes. A hotelaria vai ter 

outras[...] não dá para ter 40% de vagas [estacionamento] no preço que tem os 

terrenos hoje. Então acho que a gente deveria definir uma situação daqui para 

enfrentar[...] não sei se tem cura, mas ter um tratamento de médio ou longo 

prazo. No curto prazo tem que ter o entendimento de por onde nós vamos 

começar. [...] (COMTUR, 2017l, p.3) 
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Na primeira citação, fica claro que muitas obras, sobretudo aquelas com o pé 

direito alto, estão fora do padrão e, se tudo for “levado ao pé da letra”, não há como 

ordenar. As vagas de estacionamento, que obedecem a uma legislação própria nos anexos 

do Plano Diretor da cidade (2006), para muitos estabelecimentos, é impraticável, 

conforme enfatizado na citação anterior. Isso demonstra que até mesmo os empresários 

presentes no Conselho, em alguns momentos caem em contradição em suas falas, pois há 

tantas situações erradas sendo praticadas pelas empresas turísticas, que segundo eles, no 

cenário de crise que o país vive há também que adaptar-se para sobreviver.  

 

3.1.3 “É preciso trocar o pneu com o carro em movimento”: controvérsia e 

descoordenação 

 

 Em uma das reuniões, foi apresentada a estratégia para captação do mercado 

americano, executada no final de 2017. Essa ação foi feita pela Secretaria nos Estados 

Unidos. Ao final, houve o seguinte questionamento por parte de um dos conselheiros das 

entidades de turismo:  

 

[...] comentou que é preciso cuidar da experiência turística do americano que 

vier para cá, pois é uma oportunidade única e não podemos perder esse 

mercado. Sugeriu que seja feito um trabalho endógeno, com funcionários 

fiscais, com a guarda, com todas as pessoas envolvidas no turismo. Todos 

precisam entender a importância desse momento. (COMTUR, 2017k, p.3) 

 

 

 A resposta foi que no cenário de crise econômica, com a urgência da sobrevivência 

de muitas empresas, há a necessidade de “trocar o pneu com o carro andando.” 

(COMTUR, 2017k, p.4). Essa frase é rica de símbolos de complexidade, pois se, por um 

lado, há necessidade de ordenamento, por outro o tempo não pode parar, ou seja, o fluxo 

não pode parar para que a cidade seja colocada no eixo. Mesmo que seja difícil conseguir 

dirigir com o carro sem um pneu, há que se encontrar um modo de que esse mesmo carro, 

que continua em movimento, seja consertado. Isso demanda muita habilidade.  

 Há nessa expressão, contudo, uma metáfora para discutirmos gestão e 

planejamento. Definir o destino (visão), o tempo (curto, médio, longo), o trajeto 

(metodologia) e a quantidade de combustível que será necessária (recursos) são ações 

típicas de planejamento. Trocar o pneu, por sua vez, tem a ver com lidar com improvisos, 

com a realidade no dia a dia, com adversidades. Podemos então buscar uma aproximação 
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com essas duas categorias. O importante, conforme afirma Souza (2006), é que essas 

noções não se substituam e que cada uma delas tenha o seu momento, caso contrário, os 

resultados não serão vistos.  

 Nesse sentido, em várias reuniões, os números do impacto do turismo, por 

exemplo, a quantidade de meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras 

turísticas, veículos, atrativos etc., são considerados uma ferramenta de gestão, mas 

deveriam, no entanto, ser também uma ferramenta para planejar.  

 A gestão é muito acionada no discurso ao se tratar da Prefeitura, sustentando que 

há problemas nos processos e descoordenação entre as secretarias. Há a explicação de 

que, em certos momentos, alguns problemas não são resolvidos devido à complexidade 

das decisões em questão: 

 

[...] disse que agora que está entendendo um pouco mais a lógica da prefeitura 

e do setor público, percebe que toda vez que há algum problema de legalização 

complexo ou mesmo simples há conflito entre as instituições. Por exemplo, o 

MP quer uma decisão, o juiz quer outra, o dono quer outra e muitas vezes não 

se consegue sair daquele problema. [...] ressaltou a importância dessa interação 

entre setor público e privado. (COMTUR, 2017m, p.2) 

  

Essa citação demonstra a complexidade dos processos. De outro modo, em 

algumas falas de conselheiros, a pressa é identificada. Essa busca por resultados mais 

imediatos é uma contribuição mais típica da iniciativa privada, que vê no esforço para um 

resultado somente um processo, mas que não tem valor em si se este não obtiver êxito. O 

setor público, que é quem direciona os trabalhos do Comtur, pois o Conselho é consultivo, 

possui mais conhecimento sobre os instrumentos legais, sobre o PDAB.  

 

3.1.4. As noções sobre o território 

 

 Em algumas reuniões, alguns fatos sobre a noção de território apareceram, 

mostrando a dinâmica já apontada no capítulo 2, entre península e continente. Na 

discussão do Decreto 722/2016 do empachamento, uma vereadora convidada perguntou 

“se haveria alguma zona de abrangência do projeto que fosse ‘além do Pórtico’ 

(COMTUR, 2017h, p.1) A resposta foi que o objeto do projeto era o centro da cidade.  

Outro convidado, ao falar dos problemas de segurança, 

 

[...]esclareceu sobre a visão do turista, pois apesar dos problemas que a cidade 

tem, ele acredita que o turista tira o melhor do destino e não leva uma 
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impressão negativa. Disse ainda que há muitas carências na cidade, mas em 

todos os locais há problemas também. Falou-se sobre a posição da península e 

que pela geografia da cidade a segurança poderia ser mais fácil de se 

administrar, pois só há uma entrada. (COMTUR, 2017d, p.1) 

 

 Essas noções, mais uma vez reduzindo o espaço da cidade à península, aparecem 

também no Comtur. Exceto a parte em que se diz que há uma entrada só para a península, 

o que não é verdade, o argumento dele não está errado. No Comtur, fala-se do território 

turistificado, das praias, das empresas, mas este não é o único espaço onde se discute 

Segurança Pública37. Como, em geral, os trechos mais turistificados estão 

majoritariamente no território peninsular, é compreensível que o discurso esteja mais 

voltado para esse território. 

 Em junho de 2017, foi apresentada uma proposta de criar um evento de música 

eletrônica no espaço do Club de Golf – na parte continental. O evento foi apresentado ao 

Comtur para que os conselheiros pudessem dar o seu parecer. O produtor do evento disse 

que a escolha de fazer o evento seria para não incomodar a península e um dos 

representantes do setor público disse “[...] que produzir um evento fora da península, do 

ponto de vista da mobilidade urbana é uma boa estratégia, pois estaria na contramão do 

fluxo de veículos” (COMTUR, 2017e, p. 2).  O evento não aconteceu, mas essa dinâmica 

territorial apareceu.  

 Em outro momento, um dos conselheiros afirmou ser necessário “valorizar o 

Mangue de Pedra38 e torná-lo um ponto de visitação para turistas. ” (COMTUR, 2017n, 

p.3). No entanto, o assunto acabou quando outro conselheiro, que é parte da diretoria do 

Conselho, disse não achar oportuno, pois está muito longe do centro.  Esse argumento 

demonstra que as decisões em relação ao espaço podem ser – e provavelmente estão – 

                                                           
37 Há na cidade o Conselho de Segurança Pública, do qual alguns conselheiros e suplentes do Comtur fazem 

parte. Não tivemos acesso às atas, até pelo recorte que fazemos. No entanto, entendemos que não é 

atribuição do Comtur analisar a segurança pública como um todo, somente de fato a parte que cabe ao 

turismo. No entanto, alguns territórios explorados pelos turistas de modo experimental estão fora do 

território da península, conforme mostraremos no próximo capítulo. Nesse sentido, a discussão sobre 

segurança deveria sim dar conta das partes em fase de turistificação, ou dos recursos naturais e culturais 

dos quais os turistas também usufruem e que estão no continente.  
38 O Mangue de Pedra atualmente faz parte da proposta do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, 

que será submetida e enviada à UNESCO. Está localizado entre a Praia Rasa e a Praia da Gorda. “Os 

Geoparques da UNESCO são áreas geográficas únicas e unificadas em que os locais e paisagens de 

importância geológica internacional são geridos com um conceito holístico de proteção, educação e 

desenvolvimento sustentável. A abordagem deve combinar a conservação com o desenvolvimento 

sustentável, ao mesmo tempo em que envolve as comunidades locais para geração de emprego e renda por 

meio do Geoturismo, Geoeducação e Geoconservação. Atualmente existem 127 Geoparques Globais da 

UNESCO em 35 países. ” (MANGUE DE PEDRA, 2017, p.1) 
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orientadas do centro para o resto do território. No entanto, esse território específico do 

Mangue de Pedra vem sendo trabalhado por instituições sem fins lucrativos e 

universidades como forma de salvaguardar o patrimônio ambiental e cultural. Houve 

inclusive a distribuição de um material elaborado pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Armação dos Búzios, com vistas a explicar todas 

as peculiaridades do mangue, dos pontos de vista ambiental, geológico, histórico-cultural, 

educacional e turístico. O material está em português e inglês. 

Esses foram alguns momentos em que estão registradas nas atas as dinâmicas 

complexas que caracterizam o território de Armação dos Búzios. O material evidencia 

que há um interesse turístico maior, por parte do Conselho, de ações que visem o território 

da península, por conta da concentração de equipamentos turísticos nessa área.  

 

3.1.6. Os meios de hospedagem: o contexto no Comtur 

 

Desde a primeira reunião do Comtur no ano de 2017, houve um interesse e o 

anúncio de uma especial atenção aos meios de hospedagem do município. Isso porque há, 

já faz algum tempo39, uma reclamação constante de empresas e entidades do setor sobre 

a grande oferta hoteleira nas On-Line Travel Agencies (OTA). O principal problema 

apontado refere-se à concorrência desleal causada pela inexistência de legislação e 

tributação sobre essas empresas.40 Sobre o assunto, um trecho da ata da primeira reunião 

mostra:  

 

Houve discussão sobre tamanho, exigências e possibilidade de inserção dos 

meios de hospedagem que estão em situação irregular na legalidade.  [...] 

afirmou que é preciso discernir quais os tipos de irregularidades e sua 

gravidade, para que se possa estabelecer tipos de punições proporcionais e 

termos de ajuste de conduta com prazos estabelecidos. [...]  (COMTUR, 2017a, 

p. 1) 

 

 Na segunda reunião, o projeto começou a ser desenhado, decidindo-se que a 

Secretaria capitanearia um projeto de visita aos meios de hospedagem, denominado 

Censo dos Meios de Hospedagem, e que seria parte de um projeto maior chamado Búzios 

                                                           
39 Em matéria do Jornal O Peru Molhado, o representante da Associação de Hotéis de Búzios disse ter sido 

enfático na visita do Ministro do Turismo ao contestar a oferta de meios de hospedagem sem alvarás, sem 

CADASTUR, em localizações impróprias anunciados em sites de venda na internet.  
40 Iremos no próximo item entender melhor o que é exatamente essa concorrência desleal à qual as empresas 

do setor se referem, quais as exigências legais das empresas e quais as implicações para as empresas que 

não seguem as leis.  
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Próspera, Búzios Legal41. Nesse momento discutiu-se sobre “o sentido do nome censo e 

se haverá fiscalização com isso. O senhor presidente explicou que é importante refletir 

sobre isso e disse que também tem a função de trazer estabelecimentos para a legalidade.” 

(COMTUR, 2017b, p.2) 

 

[...] explicou a importância de não utilizar a palavra “fiscalização” e sim censo. 

O censo deve conhecer a realidade do local. Ressaltou ainda que é preciso levar 

em conta o zoneamento do Plano Diretor 2006 dos bairros. É preciso ter um 

documento para entregar ao estabelecimento visitado com todas as 

informações da visita.  [...] é preciso dizer ao empresário que há um benefício 

financeiro em ser cadastrado. O senhor Thomas falou que poderia ser feita uma 

lista com os benefícios. O senhor Flavio ratificou a necessidade da criação da 

lista para convencimento do empresário, por exemplo, a questão dos juros 

bancários. (COMTUR, 2017b, p.1) 

 

 O projeto, pelo que consta nas atas, tinha a função de conhecer os meios de 

hospedagem do território, sem, no entanto, atuar como fiscalizador. Também abordou-se 

o problema das casas que se tornam meios de hospedagem: 

 

[...] a Secretaria de Desenvolvimento Urbano está encontrando muitas 

dificuldades com uma nova situação que está acontecendo. Disse que estão 

sendo feitos projetos de construção de casas com muitas suítes, como se fosse 

uma pousada. E que em alguns casos, tem se inclusive no projeto descrito o 

local onde ficará a recepção. No entanto, é solicitado uso residencial do imóvel. 

Depois que ele é construído, solicitam alvará de funcionamento como meio de 

hospedagem. [...] esse problema precisa ser enfrentado e que é necessário levar 

para a Procuradoria a ideia da criação de uma lei que impeça esse imóvel de 

ser transformado em pousada posteriormente. [...] Comentou sobre o problema 

das OTAs que estão vendendo os meios de hospedagem ilegais. Disse que será 

feito um decreto que não permitirá que as OTAs ofereçam meios de 

hospedagem ilegais, sob pena de multas altas. Com isso, ‘os ilegais’ vão migrar 

para o AirBnB. E pensando nisso também será feita uma exigência de que o 

imposto seja cobrado no site e seja exigido o seguro RC. Com o aumento dos 

preços, haverá uma diferenciação do tipo de cliente. (COMTUR, 2017k, 2017, 

p.2) 

 

Nas citações anteriores, percebe-se que há uma atenção especial sobre os meios 

de hospedagem e, conforme explicam os conselheiros, um certo desordenamento. A 

proposta seria criar mecanismos dentro da própria prefeitura para coibir as mudanças de 

usos das casas para meios de hospedagem e, de alguma forma, organizar o mercado por 

                                                           
41 Em 2013 e 2014, houve um projeto chamado Lidera Rio, promovido pelo Sebrae, do qual a Prefeitura de 

Búzios, a Secretaria de Turismo e as entidades participaram na construção do projeto Búzios Próspera, 

Búzios Legal, que tinha como foco central a ação de fiscalização do trade turístico e um projeto piloto de 

requalificação da Rua Manoel de Carvalho, no centro da cidade.  
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meio das OTA e da plataforma AirBnB42. Essa influência do setor público incidiria sobre 

o preço da hospedagem na cidade e, portanto, segundo os tipos de clientes. 

 

O Sr. Presidente falou sobre a relação dos preços com a oferta e demanda e 

disse que em Búzios o mercado, por exemplo, de hospedagem está sofrendo 

um desequilíbrio, pois há hospedagem sendo vendida a R$50,00 em Geribá. O 

turista que utilizar esse serviço não vai comprar de empresas legalizadas 

serviços de transfer, passeio e alimentação. [...] quando o turista utiliza essa 

hospedagem ele acessa uma cadeia de serviços turísticos que não reflete o 

público que queremos. Por isso é importante manter o nosso objetivo principal: 

encher a cidade de turistas o ano todo com o público que queremos. Todo o 

ordenamento que fizermos na cidade será pra cumprir esse objetivo 

(COMTUR, 2017l, p. 1) 

 

Essas ideias foram tratadas no Conselho com bastante entusiasmo, pois essas 

iniciativas vão ao encontro das expectativas das entidades e dos empresários legalizados. 

 

Eu não sou muito afim [ pensar] coitado do cara, coitado do empresário, porque 

assim se legitima tudo e no fim o mal compensa. O cara roubou, furtou e 

coitado do cara. Não, se o cara estava errado ele sabia e não podia fazer. Se 

não quer fazer assim, faça em Cabo Frio. Só porque agora temos toda essa 

situação, temos que legalizar tudo? Eu tenho essa forma de pensar, sou assim, 

tenho que agir de acordo com a minha consciência. Parece que no final das 

contas o bandido fica beneficiado.” (COMTUR, 2017m, p.5-6) 
 

 Em outro momento, essas opiniões tratam também do tipo de turistas: 

 

Porque esse é um problema sério, pois não é aluguel de suítes de pescadores, 

esse é um problema pequeno. ‘A situação é a concorrência desleal da 

quantidade de hotéis, casas, condomínios, condotéis. Essas pessoas operam 

com tarifas baixas e não trazem o turista que a gente está querendo. E não é 

um mérito de se o cara é branco, preto, pobre ou rico. É um turista que às vezes 

não gostamos que venha na cidade.’ (COMTUR, 2017k, p.2) 
 

 

 Sobre os parâmetros municipais para meios de hospedagem, destaca-se o 

zoneamento do PDAB como principal instrumento para ordenar as atividades comerciais 

pelas zonas. Essas atividades foram mencionadas também nas reuniões: 

 

Houve discussão sobre tamanho, exigências e possibilidade de inserção dos 

meios de hospedagem que estão em situação irregular na legalidade[...] 

afirmou que é preciso discernir quais os tipos de irregularidades e sua 

gravidade, para que se possa estabelecer tipos de punições proporcionais e 

termos de ajuste de conduta com prazos estabelecidos. Discutiu-se sobre a 

                                                           
42 A plataforma AirBnB é uma rede mundial de imóveis em que as pessoas podem reservar quartos, 

apartamentos e casas com relativa segurança. As pessoas que alugam suas propriedades pagam uma taxa 

de 2 a 3% de comissão à empresa.  
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importância de recorrer ao Plano Diretor da Cidade e identificar diretrizes 

propostas para o ordenamento do comércio. (COMTUR, 2017a, p.2) 

 

O Sr. Rafael Dominguez retomou a discussão sobre a mais-valia e disse que o 

projeto tem que ser proposto pelo Poder Executivo e ser discutido e votado na 

Câmara. Na Câmara pode haver até audiência pública. Disse que nos casos em 

que é feita a mais-valia leva-se em conta a questão social e o tempo em que 

essas pessoas estão ali. Explicou que o maior problema é que depois que se 

tem a mais-valia é preciso cuidar do entorno para não deixar se proliferar 

aquela decisão em que especificamente se abriu uma exceção. O Sr. Presidente 

chamou a atenção para o fato de que estamos tratando de uma situação somente 

que é o caso em que o hotel está em um lugar que não poderia pelo zoneamento.  

Que há, por exemplo, situações diferentes como o hotel que está no local certo, 

com empresa constituída, mas que tem três vezes mais área construída do que 

poderia ter segundo as leis do município. ( COMTUR, 2017m, p.2) 

 

 

 O recurso da mais-valia43 será retomado nas entrevistas, em que um dos 

entrevistados explicou exatamente do que se trata e como seria a aplicação do dispositivo 

legal para a situação do processo de formalização dos meios de hospedagem. Mas, vale 

ressaltar que essa é uma medida extrema e que mesmo na situação dos meios de 

hospedagem, provavelmente não seria possível legalizar todas as construções.  

 Em 2018, na reunião do Comtur em que foi apresentado parcialmente o Estudo 

de Capacidade de Carga das Praias de Búzios, comentou-se que diante da quantidade de 

leitos em cada praia, que no zoneamento do PDAB não havia sido cumprido. (COMTUR, 

2018) 

  A partir dessa discussão do Comtur, descreve-se na próxima seção a 

problemática específica no que tange os meios de hospedagem e o ordenamento do 

município. Na terceira seção, serão apresentados e analisados os resultados do projeto 

Censo dos Meios de Hospedagem.  

 

 

 

3.2 OS MEIOS DE HOSPEDAGEM EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

 

                                                           
43 A mais-valia é um processo de legalização de um imóvel que foi construído em situação não permitida 

pelo poder público municipal. Ela é decretada pelo executivo e o dono do imóvel deve parar uma 

contrapartida que em geral é calculada pela própria prefeitura. No decreto são justificadas as situações 

aceitas, como por exemplo taxa de ocupação maior do que a permitida, número de andares superior ao 

permitido e imóvel fora do zoneamento. 
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 Podemos arriscar dizer que os meios de hospedagem são as empresas que, por 

causa de seus altos investimentos, perduram no território por mais tempo. Em 

praticamente quase todos os trabalhos sobre Armação dos Búzios há estimativas sobre o 

número de meios de hospedagem na cidade (FRATUCCI, 2000b; PAIVA, 2004; 

NAGEM, 2012; SILVA, 2011). Isso porque o setor sempre teve uma grande 

representatividade em relação a outros municípios da região e mesmo no estado do Rio 

de Janeiro. As análises sobre os meios de hospedagem na cidade, pesquisados pela 

secretaria, são reservadas para o próximo item deste capítulo.  

 Assim como outros comércios, as empresas do setor hoteleiro, devem cumprir 

obrigações legais, como obtenção de licenças, pagar impostos e taxas, e cumprir as 

obrigações trabalhistas. Essas obrigações variam de acordo com o regime tributário à qual 

elas estão submetidas, como o Microempreendedor Individual (MEI), o Simples Nacional 

ou Lucro Presumido. Nesta seção descrevemos as situações legais dos meios de 

hospedagem. 

 

3.2.1 Lei Geral do Turismo 

 

 A Lei Geral do Turismo – Lei Federal 11.771/2008 estabelece o que são os meios 

de hospedagem e suas atribuições: 

 

Art. 23.  Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 

estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados 

a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de 

freqüência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros 

serviços necessários aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, 

mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de 

diária.[...] § 2o  Considera-se prestação de serviços de hospedagem em tempo 

compartilhado a administração de intercâmbio, entendida como organização e 

permuta de períodos de ocupação entre cessionários de unidades habitacionais 

de distintos meios de hospedagem. (BRASIL, 2008, p.12) 

 

 

 A lei ressalta a obrigatoriedade de que essas empresas cumpram com as 

obrigações edilícias exigidas, bem como outras exigências que possam ser exigidas por 

outras instituições. Há obrigatoriedade do Cadastur – registro de pessoa jurídica junto ao 

Ministério do Turismo – que atualmente é realizado pela plataforma on-line do ministério. 

Para isso, são exigidos documentos como o Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, o alvará de funcionamento e o contrato social da empresa. 
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 Na Portaria 100, de 16 de junho de 2011, que instituiu o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), há uma diferenciação quanto ao 

número de Unidades Habitacionais (UHs), estabelecendo, no art. 7º, os tipos de meios de 

hospedagem, segundo suas características distintas: 

 

I  –  HOTEL: estabelecimento com serviço de recepção, alojamento 

temporário, com ou sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de 

uso exclusivo dos hóspedes, mediante cobrança de diária; II  –  RESORT: hotel 

com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de serviços de 

estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio 

empreendimento; III  –  HOTEL FAZENDA: localizado em ambiente rural, 

dotado de exploração agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência do 

campo; IV  –  CAMA E CAFÉ: hospedagem em residência com no máximo 

três unidades habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã 

e limpeza, na qual o possuidor do estabelecimento resida; V  –  HOTEL 

HISTÓRICO: instalado em edificação preservada em sua forma original ou 

restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de 

importância reconhecida; VI  –  POUSADA: empreendimento de 

característica horizontal, composto de no máximo 30 unidades habitacionais e 

90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e alojamento temporário, 

podendo ser em um prédio único com até três pavimentos, ou contar com 

chalés ou bangalôs; e VII  –  FLAT/APART-HOTEL: constituído por unidades 

habitacionais que disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, 

em edifício com administração e comercialização integradas, que possua 

serviço de recepção, limpeza e arrumação. (BRASIL, 2011, p.3) 

 

 Portanto, essas diferenciações, no que diz respeito ao número de UHs entre as 

modalidades cama e café e a pousada, são importantes para esta pesquisa.  

 

3.2.2 Licenças para meios de hospedagem  

 

 Conforme a Lei Orgânica da cidade de Armação dos Búzios e o Código 

Tributário Municipal (ARMAÇÃO, 2009), todas as empresas devem cumprir as seguintes 

obrigações legais junto à prefeitura: estar com a situação fundiária e edilícia em dia 

(Registro geral do imóvel, certidão de habite-se), alvará de funcionamento e licença 

sanitária.  

 Em uma das reuniões do Comtur, um dos conselheiros do setor público afirmou 

que a maior dificuldade dos meios de hospedagem em Armação dos Búzios é o habite-

se, certidão de uso, habitacional ou comercial, do imóvel, devido ao seu alto custo. Essa 

certidão, conforme manual da Secretaria de Desenvolvimento Urbano está disponível no 

site da prefeitura. 
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Se a atividade não estiver incluída entre as relacionadas no uso especificado 

no Habite-se, O requerente deverá abrir processo de mudança de uso, o que 

será analisado pela Secretaria de Planejamento Urbano (SECPUR). Deverá ser 

apresentado documento e projeto de acordo com especificações conforme 

tabela. (ARMAÇÃO, 2014, p.9) 

 

 

 Essa especificação é sobre a mudança, por exemplo, de uso residencial para 

comercial, que foi discutido no Comtur e que é uma das dificuldades dos meios de 

hospedagem que são refuncionalizados.  

 Outra exigência para abertura da empresa é a Consulta Prévia, que diz respeito à 

localização do imóvel, de acordo com as atividades comerciais e industriais que irá 

exercer. Esse procedimento é feito pelo site da Junta Comercial do Estado do Rio de 

Janeiro (JUCERJA) e repassado à prefeitura por conta do projeto do REGIN – Sistema 

Integrado de Cadastro44.  

 Os meios de hospedagem devem ter ainda o alvará de funcionamento que, 

segundo o Código Tributário (PMAB, 2009), podem ser de natureza definitiva, provisória 

(com pendências junto à Prefeitura), precária (para eventos) e mais recentemente 

simplificada (para empresas tipo MEI, que são isentas dessa taxa). A licença sanitária 

também é outra exigência para meios de hospedagem, mesmo para aqueles que não 

sirvam refeições. Ela é renovada todos os anos e os estabelecimentos tipo MEI são isentos 

da taxa, mas devem renovar também os procedimentos todos os anos. Em alguns casos, 

dependendo da zona que o meio de hospedagem ocupará, é necessária também a 

solicitação de uma licença ambiental obtida por meio da Secretaria de Meio Ambiente.   

 

3.2.3 O Plano Diretor, zoneamento e a lei de Uso e Ocupação do Solo  

 

 No Brasil, uma das ferramentas atualmente mais utilizadas no planejamento 

urbano é o Plano Diretor Municipal, que tem como princípio gerador a construção 

coletiva de políticas públicas locais de desenvolvimento para o município. Enquanto 

ferramenta de planejamento urbano, o Plano Diretor é uma indicação do Estatuto da 

Cidade, lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (BRASIL, 2001). Embora essa 

ferramenta seja muito antiga no planejamento das cidades, somente em 2001, após a luta 

                                                           
44 O REGIN é o sistema que vem sendo implantado pela JUCERJA para integração e simplificação do 

cadastro das empresas no estado do Rio de Janeiro. Por meio de um único cadastro, a empresa é direcionada 

para todas as instituições que deve solicitar licenças, consultas e registros. Para mais informações: 

https://www.jucerja.rj.gov.br/Servicos/Regin  

https://www.jucerja.rj.gov.br/Servicos/Regin
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pela Reforma Urbana, é que se instala o Plano Diretor Participativo, em que são 

valorizadas as opiniões de diversos grupos das cidades, na construção de um projeto mais 

democrático, no “combate à especulação imobiliária, e demais forças que impediriam o 

exercício da função social da propriedade” (TANAKA, 2017, p.10). Atualmente, os 

estudiosos do urbanismo têm avaliado a política dos planos diretores levando em conta 

os pontos positivos e negativos dessa política.  

A partir do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Participativo tornou obrigatório, 

por exemplo, que cidades que dispõem de áreas de especial interesse turístico elaborem 

um plano diretor. (BRASIL, 2001, p. 1).  

No ano de 2003, a Prefeitura de Armação dos Búzios iniciou o trabalho de 

diagnóstico do município para realização do PDAB. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

fez o diagnóstico (XAVIER, 2006) e a minuta da lei que sofreu muitas alterações depois 

que foi encaminhado à Câmara dos Vereadores.  

O Plano Diretor de Armação dos Búzios (ARMAÇÃO, 2006) foi criado pela Lei 

Complementar nº. 13, de 22 de maio de 2006, e o fenômeno e a atividade turística estão 

presentes na parte referente às atividades econômicas, mas também nas áreas de especial 

interesse (Anexo A) e no zoneamento (Anexo B) (ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 2006).  

As áreas de especial interesse turístico (AEIT) trazem um recorte diferente das 

zonas e não envolvem todo o território, obedecendo uma lógica mais reticular, em que 

estão incluídas as áreas de especial interesse turístico. É evidente que as áreas priorizadas 

para a ação do poder público em relação ao turismo estão na parte peninsular. São 

contemplados: Centro, Ossos, Armação, João Fernandes, todas as praias e a orla marítima 

de Manguinhos, que naquele mesmo ano se tornou o Porto da Barra, polo gastronômico.  

 

Figura 24: Áreas de especial interesse turístico e os objetivos 

AEIT 1 Armação  

Ossos 

João Fernandes  

a) implantação de rede coletora de esgotamento sanitário e 

sistema de drenagem; 

 b) implementação de projeto urbano para valorização e 

requalificação do Centro Antigo; 

 c) recuperação da Lagoa da Usina, com urbanização do seu 

entorno.  

AEIT 2 Orla Marítima a) implementação do Plano de Intervenção na Orla do 

Município – Projeto Orla;  
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b) requalificação da área em torno do Píer dos Pescadores; c) 

implantação de Centro Náutico junto à Praia de Manguinhos.   

AEIT 3 Praias  a) valorização do patrimônio natural e ambiental protegido por 

legislação estadual e federal e municipal;  

b) ordenamento e regulação das atividades turísticas;  

c) garantir o livre acesso dos espaços públicos, através de 

planejamento integrado com as medidas de controle do uso e 

ocupação do solo nas áreas litorâneas, com vistas a evitar a 

privatização das praias.  

Fonte: PDAB (ARMAÇÃO,2006) 

 

Na figura 24, observamos que na AEIT 1, a intenção de requalificar e valorizar o 

centro antigo tem a ver com os conceitos apresentados sobre o fenômeno da gentrificação, 

em uma nova fase, de provável valorização do casario antigo. Em contrapartida, 

observamos ainda os esforços de infraestrutura básica, com ações relacionadas à rede de 

esgoto. Na AEIT 3, a ação “c” mostra que a política de acesso às praias deve ser orientada 

para a garantia do livre acesso aos espaços públicos, já evidenciando a possibilidade de 

que esses espaços sejam privatizados, conforme apontou Xavier (2006). 

Em relação à concentração nas áreas da península, é sabido que o fenômeno 

turístico ultrapassa os limites do Pórtico e chega, do ponto de vista dos turistas, ao 

Aeroporto Humberto Modiano, à Marina, ao Clube de Golf, à Praia das Caravelas, à Praia 

Rasa e outras localidades do continente. Além disso, se levarmos em conta a complexa 

rede de lugares que o turismo atravessa no destino, esse mapa deveria contemplar muitas 

porções do território. Porém, as prioridades do poder público, no ano de 2006, são 

evidenciadas pelo mapa vigente.  

O zoneamento urbano45 (Anexo B), outro recorte de ordenamento do território 

municipal, é aquele em que a ocupação e as características ambientais são levadas em 

                                                           
45 Em seu artigo, Fauth (2006) faz uma breve revisão dos conceitos de urbanismo racionalista e modernista 

e aborda o conceito de zoneamento funcionalista demonstrando as críticas a esse modelo. O zoneamento é 

muito criticado por Fauth (2006), para quem essa ferramenta de ordenamento territorial elaborada pelos 

modernistas e especialmente consagrada por Le Corbusier pela Carta de Atenas é baseada em um modelo 

urbano supostamente perfeito e ordenado, cujas funções delineariam a forma ideal. A partir dessa ideia, as 

cidades se dividiriam em dois grupos: “os lugares passaram a ser considerados legais, oficiais, formais, 

planejados, ou, por outro lado, informais, ilegais, espontâneos”45 (FAUTH, 2006, p.58).  A Carta de Atenas 

foi um documento elaborado por um grupo de arquitetos e urbanistas da corrente progressista que definiram, 

além de questões sobre o patrimônio, quatro funções fundamentais do homem: habitar, trabalhar, circular 

e cultivar. A partir dessas funções nasceu o zoneamento que conhecemos hoje, que procurou harmonizar 

no espaço urbano essas funções até chegar a uma forma ideal. O arquiteto Le Corbusier foi quem editou a 
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consideração. A partir dele são delimitadas zonas específicas para determinadas 

atividades. É notória, na construção dessas zonas, uma tentativa de acomodação de 

atividades diferentes, em busca de uma melhor convivência entre diferentes funções de 

ocupação.  

As zonas estão apresentadas na figura 24 a seguir: 

 

Figura 25: Plano Diretor de Armação dos Búzios 2006 – descrição do zoneamento 
NOME  DESCRIÇÃO 

I - Zona de 

Conservação da 

Vida Silvestre – 

ZCVS 

ZCVS 5 

ZCVS 7,5 

é aquela que abriga sítios naturais raros e de grande beleza cênica, 

ou ecossistemas naturais de importância regional ou local, na qual 

o parcelamento da terra e a ocupação urbana estão condicionados 

ao licenciamento ambiental e serão, obrigatoriamente, objeto de 

Relatório de Impacto de Vizinhança. 

II - Zona de 

Ocupação 

Controlada – ZOC 

ZOC 10 

ZOC 15 

ZOC 17,5 

ZOC 20 

corresponde às encostas dos morros cobertas de vegetação, em 

grande parte comprometidas com ocupação urbana, onde deverão 

ser minimizados possíveis impactos negativos das edificações na 

paisagem e no meio ambiente, podendo ser exigidos estudos de 

impacto ambiental e de vizinhança.  

III - Zona 

Residencial – ZR 
ZR 10 

ZR 30 

ZR 40 

constituída por três subdivisões, é aquela onde prevalece o uso 

residencial unifamiliar ou multifamiliar, com atividades de apoio 

ou complementares a esse uso, controladas quanto ao incômodo e 

impactos;  

IV - Zona 

Comercial – ZC 
ZC 10 

ZC 20 

ZC 50 

constituída por três subdivisões, é aquela onde prevalecem as 

atividades comerciais e de prestação de serviços, classificadas e 

controladas de acordo com as intensidades e níveis de incômodo e 

impactos, admitida a presença do uso residencial e de atividades 

econômicas de pequeno porte ligadas ao uso industrial, reguladas 

segundo níveis de impacto. 

V-Zona Urbana 

Tradicional – ZUT 

ZUT 70 

corresponde à área de ocupação tradicional da Cidade, cujas 

características físicas devem ser preservadas sem impedir a 

dinâmica dos usos que a demandam, devendo toda construção ou 

transformação de uso das edificações ser submetida à análise 

especial de inserção urbanística; 

VI - Zona Especial 

– ZE 
ZE 30 

ZE 10A 

ZE 10B 

ZE20 

constituída por quatro subdivisões, corresponde a área que contém 

sistema de alagados e brejos, nas quais a aprovação de projetos de 

loteamento serão submetidos ao EIA/RIMA, e os demais 

parcelamentos da terra, bem como empreendimentos situados em 

lotes superiores a 1000 m2, estarão condicionados ao 

Licenciamento Ambiental (LA), nos termos do disposto neste 

Plano Diretor. 

VII - Zona 

Econômica 

Ecológica – ZEE: 
ZEE10 

compreende a área lindeira ao Município vizinho, utilizada por 

atividades hortifrutigranjeiras de escala familiar, chácaras, sítios de 

recreio, e similares, onde se pretende garantir a preservação e 

manutenção de suas características naturais, com o 

estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo 

compatíveis com a preservação ambiental. 

Fonte: Plano Diretor de Armação dos Búzios, 2006, adaptação 

 

                                                           
carta. Um dos modelos que mais levaram em consideração essa lógica funcionalista de construção e 

ordenamento da cidade foi o plano piloto de Brasília, sendo um dos ícones desse conceito.  
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É possível perceber, na descrição da intensidade da ocupação do solo no PDAB 

(ARMAÇÃO, 2006) vigente, que um tipo específico de equipamento de turismo, os 

meios de hospedagem, é muito citado.  

Em algumas zonas há o desestímulo à implementação de novos meios de 

hospedagem, como é o caso das seguintes: ZOC 15, ZPC 17,5, ZR 30 e ZR40; na ZC 50 

é proibida a exploração dessa atividade (ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 2006). 

No PDAB (ARMAÇÃO, 2006), na parte em que se fala sobre o uso e ocupação 

do solo, a intensidade da ocupação, de acordo com o lote mínimo e a taxa de ocupação46, 

é estabelecida como parâmetro, como se pode observar na figura 26, a seguir: 

Figura 26: Anexo IX do PDAB – Intensidade da ocupação 

ZONA  

UNIFAMILIAR  CONDOMÍNIO   HOTEL  

LOTE  

MÍNIMO  

(m2)  

TAXA DE  

OCUPAÇÂO  

(%)  

FRAÇÃO  

MÍNIMA  

(m2)  

LOTE  

MÁXIMO  

(m2)  

TAXA DE  

OCUPAÇÃO  

(%)  

LOTE  

MÍNIMO  

(m2)  

TAXA DE  

OCUPAÇÃO  

(%)  

ZCVS 5  

(*)  

9.000  5  9.000  Exist.  

   

5  50.000  5  

ZCVS 

7,5  

(*)  

1.800  7,5  1.800  Exist.  

  

7,5  9.000  7,5  

ZOC 10  

  

900  10  900  Exist.  

  

10  4.000  10  

ZOC 15  

  

1.800  15  1.800  Exist.  15  9.000  12  

ZOC 

17,5  

  

1.200  17,5  1.200  Exist.  17,5  4.800  17,5  

ZOC 20  

  

1.200  20  1.200  Exist.  20  4.000  20  

ZOC 25  

  

900  25  900  Exist.  25  4.000  25  

ZR 10  

  

5.000  10  5.000  Exist.  10  vedado  

  

ZR 30  

(**)  

800  30  800  Exist.  30  1.600  20  

ZR 40  

  

360  40  450  5.000  25  900  25  

ZC 10  

  

600  10  vedado  vedado  

ZC 20  

  

5.000  20  vedado  vedado  

ZC 50  

   

360   50  360  1.800  50   vedado  

                                                           
46“ I - Taxa de Ocupação: percentual expresso pela relação entre a área de projeção da edificação, ou das 

edificações, sobre o plano horizontal da área do lote ou terreno; II - Lote Mínimo, ou área mínima do lote: 

dimensão mínima do lote expressa em metros quadrados (m2); III - Fração Mínima: área mínima de fração 

ideal da unidade autônoma, em condomínio, expressa em metros quadrados (m2) ”. (PDAB, 2006, p.29) 
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ZUT 70  

  

200  70  200  existente 25  200  70  

ZE 10 - 

A (**)  

2.000  10   

  

vedado  10.000  5  

ZE 10 - 

B  

  

2.000  10   

  

vedado  

  

10.000  5  

ZE 20  

  

1.000  20  vedado  vedado  

ZE 

30 

(**)  

800  30  

  

800  10.000  30  1600  20  

ZEE 10  

  

5.000  10  

  

5.000  50.000  10  10.000  10  

  Fonte: PDAB (ARMAÇÃO, 2006) 

(*) Máximo de 8 unidades autônomas, em condomínio, conforme estabelecido no Artigo 77, §  2º.  (**) 

Em quadras cercadas por canal com o mínimo de 30 metros de largura, conforme estabelecido no Art.77,   

§ 3º, serão permitidos lote mínimo de 360 m2 e taxa de ocupação de 50 %.  Obs: A categoria “Existente” 

refere-se aos lotes existentes e regularizados junto ao Registro Geral de Imóveis, na data na data de 

publicação desta Lei. 

 

 Tais parâmetros consideraram o meio de hospedagem como hotel e estabeleceram 

critérios para a sua instalação. No entanto, nessa fase, não houve clareza sobre as 

diferenças de tamanho dos meios de hospedagem e, portanto, podemos inferir que foram 

considerados pelo plano como uma categoria homogênea. O dado que fica evidente é que 

o tamanho dos lotes para uso residencial (unifamiliares) são sempre muito menores que 

para serviços do tipo meios de hospedagem. Isso nos faz entender que a primeira 

dificuldade para fazer essa mudança no habite-se, ou seja, da função do imóvel, de 

residencial para comercial, pode ser o tamanho do lote. A única exceção está na ZUT 70 

(centro), na qual esses valores estão equiparados, sendo os lotes mínimos, em ambos os 

casos, de 200m². Observamos que nessa fase, o texto do PDAB bem como a figura 26, 

apresentam as zonas onde não poderia haver meios de hospedagem. 

Em 2010, a lei de criação do PDAB é alterada por meio da lei complementar nº 

27, de 22 de agosto de 2010, especificamente na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) 

que modificou a parte de uso e ocupação do solo. Nessa parte, houve uma diferenciação 

maior em relação aos meios de hospedagem, assim como para as empresas em geral, pois 

foi estabelecida uma tabela com todos os tipos de atividades, classificando-as por porte, 

conforme a figura 27 a seguir: 

 

Figura 27:  Usos e atividades – Serviços – LUOS 

Usos Caracterização Atividades 
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Serviços Tipo A Serviços que, por seu porte ou tipo 

de atividade, não causam incômodo 

ao uso residencial lindeiro.   

 

Serviços de hospedagem com até 25 

(vinte e cinco) unidades habitacionais 

(UH), restaurantes, lanchonetes e 

similares, sem entretenimento, 

reparação e manutenção de artigos 

pessoais e domésticos, aluguel de fitas, 

vídeos, livros e similares, cabelereiros e 

tratamentos de beleza, atividades 

relacionadas ao turismo com área 

máxima de operação até 200 m2 

(duzentos metros quadrados), 
atividades de correio e comunicação.   

Tipo B Serviços de pequeno e médio porte, 

que devem estar localizados 

próximo à população, mas podem 

ocasionar incômodo moderado ou 

ocasional ao uso residencial 

lindeiro, tais como ruídos ou riscos 

de acidentes, porém são passíveis de 

ser controlados com normas 

especiais a serem definidas na 

Consulta Prévia à aprovação do 

projeto.   

 

Lavanderia e tinturaria, fornecimento de 

comida preparada com área até 50 m2 

(cinquenta metros quadrados), serviços 

de instalação e manutenção com área até 

50 m2 (cinquenta metros quadrados), 

escritório ou sede administrativa de 

empresa com área até 50 m2 (cinquenta 

metros quadrados), atividades 

imobiliárias, atividades artísticas e 

literárias, agências bancárias, serviços 

de saúde, serviços veterinários, 

academias de atividades físicas, creches 

e educação pré-escolar e especial, asilos 

e orfanatos, associações, sindicatos e 

similares, recreação e lazer.   

Tipo C Serviços que exigem planejamento 

específico para sua localização, pois 

podem causar incômodo à 

população lindeira, pelo movimento 

de veículos, ruídos ou riscos de 

acidentes que geram por causa dos 

materiais que utilizam, e que devem 

observar normas de projeto e 

localização a serem definidas a 

partir da análise de Relatório de 

Impacto de Vizinhança, nos termos 

dispostos nesta Lei e no Plano 

Diretor do Município.  

 

Serviços de hospedagem acima de 25 

(vinte e cinco) unidades habitacionais 

(UH), atividades turísticas com área 

de operação superior a 200 m2 

(duzentos metros quadrados), escolas, 

hospitais e equipamentos de saúde, 

culto religioso, restaurante com 

entretenimento e similares, sala de 

espetáculos e similares, atividades 

desportivas, ginásios e estádios 

esportivos, sede administrativa de 

empresa com área superior a 50 m2 

(cinquenta metros quadrados), empresa 

prestadora de serviços para a construção 

civil e manutenção predial, manutenção 

e reparação de veículos ou 

embarcações, serviços de 

armazenagem, guarda de veículos. 

Fonte: LUOS (2010), grifo nosso  

 

 Embora sejam citadas atividades turísticas com menos de 200 m² ou acima de 

200 m², os meios de hospedagem foram os únicos empreendimentos turísticos realmente 

citados e estão nos itens tipo A e C da figura anterior, apresentados nos anexos da lei de 

Uso e Ocupação do Solo. Estar nos itens A ou C tem a ver com o tamanho da empresa, 

pois entende-se que esse grupo, dependendo do espaço que ocupa e da capacidade de 

atendimento, pode causar incômodos à população residente. Nos casos dos 

empreendimentos tipo C, deve ser feito um Relatório de Impacto da Vizinhança sobre 
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como a empresa tentará controlar esses impactos, em um limite territorial determinado 

pelo órgão municipal responsável (PMAB, 2015) 

No caso dos meios de hospedagem, o tamanho está ligado ao número de unidades 

habitacionais (UHs), que pode ser para tipo A, até 25 UHs, e para tipo C, a partir de 26 

UHs. Essas atividades são distribuídas pelas zonas do PDAB, que recebem diferentes 

tratamentos de acordo com o objetivo da ocupação e a situação ambiental, como foi 

demonstrado na figura 24.  

 Elaboramos a tabela (Tabela 4), com os dados que diferenciam esses dois tipos 

de meios de hospedagem (A e C) (PDAB, 2006; LUOS, 2010). Trata-se de relação 

complexa entre a taxa de ocupação, o tipo de serviço (se é A ou C, implicado no número 

de UHs), o tamanho do lote, a localização e o fato de não ser permitido construir mais 

que dois pavimentos.  

 

Tabela 4: Zonas do PDAB segundo serviços A e C, lote mínimo e taxa de ocupação 
 

*Vedadas áreas 3 (canto esquerdo do bairro Ferradura) e 5 (parte do canto direito do bairro Geribá) 

Fonte: LUOS (ARMAÇÃO, 2010); PDAB (ARMAÇÃO, 2006) 

 

 

 A partir de uma análise mais minuciosa, podemos estabelecer alguns pontos de 

reflexão sobre pontos que consideramos contraditórios. Consideramos que, embora na 

construção do PDAB tenha sido estabelecido que haveria em algumas zonas um 

desestímulo à atividade de hospedagem, é na LUOS que esses parâmetros ficam mais 

ZONA 

Meio de hospedagem TIPO A 

(até 25UHs) 

Meio de Hospedagem TIPO C 

(acima de 25UHs) 
Área mínima do 

lote 

TO (taxa de 

ocupação) 

Área mínima 

do lote 

TO (taxa de 

ocupação) 

ZCVS 5 40.000 5% - - 

ZCVS 7,5 3.600 7% - - 

ZOC 10 4.000 10% - - 

ZOC 15* 9.000 12% - - 

ZOC 17,5 4.800 17,5% - - 

ZOC 20 4.000 20% - - 

ZOC 25 3.600 25% - - 

ZR 10 vedado - - - 

ZR 30 
4.200 20% - - 

4.000 40% - - 

ZR 40 1.000 25% - - 

ZC 20 vedado - 5.000 20% 

ZC 10 vedado - 600 10% 

ZC 50 vedado - 360 50% 

ZUT 70 200 70% - - 

ZE 10A 10.000 5% - - 

ZE 10B 10.000 5% 2.000 10% 

ZE 20 vedado - - - 

ZE 30 4.200 20% - - 

ZEE 10 10.000 10% - - 
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claros e aparecem mais restritivos. Outra inferência possível de ser feita é que, de acordo 

com a LUOS, há um direcionamento em relação ao tamanho dos meios de hospedagem, 

pois, em geral, os meios de hospedagem tipo A, até 25 UHs não aparecem de forma tão 

restritiva.  

 Há cinco zonas (duas áreas estão na mesma zona) onde não são permitidos meios 

de hospedagem que tenham até 25 UHs, conforme a tabela 4. No entanto, em algumas 

delas (ZC 10, ZC 20 e ZC 50) é permitida a instalação de meios de hospedagem acima de 

25 UHs. A permissão, no caso, traz uma contradição, pois embora possam ser 

estabelecidos meios de hospedagem de maior porte, no caso da ZC10 e da ZC50, os lotes 

mínimos são respectivamente de 600m² (com lote máximo de 2.000 m², com 10% de taxa 

de ocupação), e 360m² (com 50% de taxa de ocupação). A proporção indicada pode 

apontar que nessas zonas é mais difícil cumprir as exigências, já que o número de 

pavimentos também deve ser respeitado (sempre dois). Isso porque, de acordo com as 

normas para construção e as proporções indicadas, a construção é restrita, a menos que 

sejam considerados os remembramentos47 de lotes. 

 Na leitura do PDAB, a zona ZC50, que abrange toda a Avenida José Bento 

Ribeiro Dantas, desde o bairro de São José até o centro da cidade e também a Estrada da 

Usina até a Travessa do Colégio, é descrita da seguinte forma: “a) desestimular a 

instalação de comércio de grande porte, gerador de ruídos e de impactos sobre o sistema 

viário; b) vedar a instalação de serviços de hospedagem, devido aos possíveis conflitos 

com as demais atividades comerciais” (PMAB, 2006). Esse fato, pode indicar que as 

dificuldades no cumprimento das proporções indicadas são um indício de desestímulo.  

 Nas zonas em que os lotes exigidos são grandes, como por exemplo as ZOC, a 

orientação do PDAB é de estimular o uso residencial e diminuir a densidade da ocupação. 

Em alguns casos, como o da ZOC 15, é indicado o desestímulo à atividade hoteleira como 

forma de diminuição de ruídos, conforme figura 28 a seguir: 

 

 

 

 

Figura 28:  Especificações do Plano Diretor para as zonas de  

ocupação controlada (ZOC) 
III - Zona de Ocupação Controlada 10 (ZOC 10):  

                                                           
47 Remembramento é a união de dois ou mais lotes.  
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a) promover uma ocupação esparsa, através de baixa taxa de ocupação;  

b) priorizar as atividades de apoio ao Parque Municipal da Usina;  

c) servir de transição entre a Zona de Uso Tradicional e a Zona de Conservação da Vida Silvestre 5, no 

trecho correspondente ao Parque Municipal da Lagoinha, sob tombamento estadual;  

d) implantar o Parque Municipal da Usina.   

IV - Zona de Ocupação Controlada 15 (ZOC 15):  

a) manter a densidade de ocupação existente;  

b) desestimular a implantação de serviços de hospedagem, devido a possíveis conflitos com o uso 

residencial predominante na zona e o ruído e movimento de veículos inerentes a essa atividade;  

c) manter o remanescente da vegetação nativa, recuperando as áreas degradadas, onde couber.   

V - Zona de Ocupação Controlada 17,5 (ZOC 17,5):  

a) reduzir a densidade de ocupação;  

b) manter a predominância do uso residencial;  

c) desestimular a implantação de serviços de hospedagem, devido aos possíveis conflitos viários com o 

uso residencial predominante na zona e o ruído e movimento de veículos inerentes a essa atividade; 

 d) manter o remanescente da vegetação nativa, recuperando as áreas degradadas, onde couber.   

VI - Zona de Ocupação Controlada 20 (ZOC 20):  

a) reduzir a densidade de ocupação;  

b) manter a predominância do uso residencial.   

VII - Zona de Ocupação Controlada 25 (ZOC 25): 

 a) reduzir a densidade de ocupação prevista;  

b) manter a predominância do uso residencial. 

Fonte: PMAB (ARMAÇÃO, 2006), elaboração própria  

  

 Na ZR30, que é uma das mais extensas do município, contemplando toda a faixa 

rosa (vide ANEXO B), que abriga parte dos bairros Manguinhos, Geribá, Baía Formosa, 

Marina e Rasa, a taxa de ocupação “varia de acordo com a presença ou não de áreas 

quadradas cercadas por canal de 30 metros na ZR 30-Área 7” (PMAB, 2006, p.7). No 

entanto, a taxa de ocupação em geral é de 20% dos lotes, o que indica que a taxa de 

ocupação busca diminuir a densidade da ocupação, conforme direcionamento do PDAB: 

 

 [...] a) reduzir a densidade de ocupação urbana visando qualificar o espaço 

urbano para o uso residencial; b) desestimular o uso residencial multifamiliar, 

hospedagem e comércio, com vistas a reduzir a pressão sobre a infraestrutura 

de esgotamento sanitário e pluvial e o sistema viário existente. (PMAB, 2006, 

p.27) 

   

 Esses exemplos demonstram como a política pública municipal de ordenamento 

do território pode desestimular a construção de novos meios de hospedagem. Na 

macrozona peninsular, mesmo em áreas comerciais, não há estímulo para esse tipo de 
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atividade, exceto na ZUT 50. E apesar do plano indicar a expansão urbana para a 

macrozona continental, há em todo o território uma tendência ao desestímulo à construção 

de meios de hospedagem.  

 

3.3 ANÁLISE DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

  

 A proposta desta seção é a apresentação e análise do material coletado pela 

Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico durante projeto que ocorreu no ano 

de 2017, através de visitas aos meios de hospedagem do município.  

 Constatamos que há contradições quanto ao número de meios de hospedagem na 

cidade, pois encontramos diferenças muito significativas entre trabalhos publicados, o 

Inventário de Turismo de Armação dos Búzios de 2010, realizado pelo Instituto Ideias, e 

reportagens sobre o setor publicadas em 2017/2018.  

 A pesquisa de Fratucci (2000b), por exemplo, utiliza os dados do inventário da 

TurisRio de 2000 e afirma que, naquele momento, havia em Armação dos Búzios 156 

meios de hospedagem, com 3.057 unidades habitacionais e 7.397 leitos. Silva (2011) 

utiliza o dado do Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE), que, em 2005, 

indicava que havia 170 estabelecimentos hoteleiros em Armação dos Búzios. Na pesquisa 

de Barbosa (2003) é citado o Perfil do Município, que foi elaborado antes da confecção 

do PDAB pela FGV onde há uma nota de rodapé indicando que a Prefeitura acredita que 

a maioria dos estabelecimentos de hospedagem não sejam regularizados e que o número 

de estabelecimentos pode variar em até quatro vezes mais do que os números oficiais 

indicam. Portanto, é visível que nas pesquisas esses números são controversos.  

 Desde 2016, há uma série de reportagens em veículos locais que, em geral, 

anunciam números muito maiores do que os oficiais, chegando a declarar que há em 

Armação dos Búzios cerca de 800 meios de hospedagem. Para fazer o cálculo, leva-se em 

consideração as ofertas nas OTAs, onde estão misturadas ofertas de aluguel de casas de 

veraneio, cama e café, pousadas, hostel, hotéis etc.  

 Nesta seção analisamos os dados do Censo de Meios de Hospedagem, 

disponibilizados à pesquisadora pela SMTCPH, em planilha de excel contendo os 

seguintes dados: coordenadas geográficas dos meios de hospedagem, data de abertura 

(ano), situação do esgotamento sanitário, situação da pavimentação dos logradouros, 

abastecimento de água, tipificação do regime tributário e tipo de meio de hospedagem. 
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Cada um dos dados foi separado por planilhas temáticas com a coordenada geográfica. 

Depois essas planilhas foram imputadas no suporte para confecção de mapas do Google 

chamado My maps. Esse aplicativo permite a edição dos ícones, gerenciamento de dados 

pelas tabelas de atribuição dos dados e aumento e diminuição da escala segundo o 

objetivo do mapa.  

 

3.3.1 Dados gerais sobre os meios de hospedagem 

 

 Os dados fornecidos pela Secretaria contabilizam 409 meios de hospedagem, 

localizados em boa parte do território de Armação dos Búzios. Em alguns poucos casos, 

1 ou 2 registros não puderam ser utilizados, pois estavam incompletos.  

 Os dados estão dispostos no mapa a seguir (Figura 29), que demonstra de 

antemão que os meios de hospedagem pesquisados pela SMTCPH estão majoritariamente 

no território peninsular. As áreas que não estão ocupadas por meios de hospedagem na 

península são áreas com restrições ambientais, circunscritas em parques municipais, áreas 

de proteção ambiental e no Parque Estadual da Costa do Sol.  
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Figura 29: Mapa da distribuição espacial geral dos meios de hospedagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte:  adaptação de SMTCPH
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 Os meios de hospedagem distribuídos pelo território estão diferenciados segundo os 

seguintes agrupamentos realizados pela Secretaria (Tabela 5)48. No município a modalidade 

Guest House é muito utilizada pelos visitantes, provavelmente por conta do histórico dos meios 

de hospedagem e pela influência estrangeria que esses exercem sobre as empresas. No entanto, 

tecnicamente falando, podemos indicar que as Guest Houses, seriam um meio de hospedagem 

do tipo Cama e café, onde, em geral, a hospedagem se dá em residências que disponibilizam 

somente algumas áreas para a hospedagem. 

  

 Tabela 5: Quantificação de meios de hospedagem segundo o tipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMTCPH (2017)  
  

 Em geral, predomina a modalidade pousada, que são a metade do grupo analisado. 

Outras categorias como a modalidade guest houses e hotéis estão em menor proporção, segundo 

os dados da SMTCPH.  

  Pelas coordenadas geográficas, identificamos que os meios de hospedagem estão 

divididos, segundo a divisão de bairros do PDAB, apresentada no capítulo dois (Figura 8) e 

organizados conforme a tabela 6. Segundo o critério de divisão de bairros da PMAB e a divisão 

de macrozonas do município, podemos afirmar que, de acordo com os dados deste 

levantamento, há 369 meios de hospedagem localizados na península e 40 na macrozona 

continental.  

 

 

 

                                                           
48 As modalidades foram autodeclaradas pelo responsável do meio de hospedagem.  

Tipo Quantidade 

Pousada 264 

Hotel 40 

Resort 3 

Guest House 52 

Cama e café 14 

Hotel Fazenda 2 

Apart-hotel 3 

Albergue 14 

Outros 13 

Camping 2 

Total 407 
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Tabela 6: Quantidade de meios de hospedagem por bairro 

Macrozona Bairro Nº de Meios de Hospedagem 
Península João Fernandes 46 

Península Armação 15 

Península Brava 14 

Península Humaitá 16 

Península Canto 7 

Península Centro-Mangue 47 

Península Vila Caranga 3 

Península Portal da Ferradura 10 

Península Tartaruga 8 

Península Enseada do Gancho 2 

Península Alto de Búzios 8 

Península Ferradura 37 

Península Albatroz 5 

Península Ferradurinha 2 

Península Forno 1 

Península Geribá 61 

Península Bosque de Geribá 13 

Península Manguinhos 64 

Península Ossos 10 

Continente São José 3 

Continente Capão 1 

Continente Tucuns 13 

Continente Praia Rasa 12 

Continente Marina 1 

Continente Rasa 3 

Continente Arpoador 2 

Continente Vila verde 1 

Continente Baia Formosa 1 

Continente José Gonçalves 1 

Continente Caravelas 2 

 

                        Fonte: SMTCPH (2017) 
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Essa distribuição de tipos de meios de hospedagem pode ser vista por meio do mapa a seguir 

(Figura 30), que contempla as diferentes modalidades espalhadas pelo território com legendas 

de cores. 49

                                                           
49 Para apontar os meios de hospedagem que são cama e café a as guest houses escolhemos a mesma cor, por 

entender que, apesar de haver algumas diferenças na cidade, esses meios de hospedagem tem uma caracterização 

muito próxima.  
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Figura 30: Meios de hospedagem de acordo com o tipo 

 
Fonte: SMTCPH, elaboração própria
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  Há três bairros que não apresentaram meios de hospedagem no levantamento da 

secretaria: Cem Braças, Malhada e Alto da Marina. Em alguns bairros, por exemplo, 

Manguinhos e Geribá, Centro e João Fernandes, é possível perceber a predominância de alguns 

tipos. Nos bairros de Geribá e Manguinhos predominam as cores vermelha e verde, 

correspondentes às pousadas, às guest houses e à modalidade cama e café, conforme a imagem 

aproximada dos bairros na figura 31. Há também alguns albergues, destacados na cor roxa. 

Podemos inferir que nesses bairros há a apropriação de casas para transformação em meio de 

hospedagem como forte característica. 

 

Figura 31: Meios de Hospedagem por tipo: Geribá e Manguinhos 

 

Fonte: SMTCPH, elaboração própria   
 

 Em João Fernandes, no entanto, destacado na figura 32, vemos que as pousadas e os 

hotéis predominam. Isso denota, conforme já apontado, que no bairro houve maior investimento 

de capital na hotelaria. No centro, apesar da diversificação, os meios de hospedagem são, em 

geral, pousadas.  

 

 

 

 

 

Geribá 

Manguinhos  
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Figura 32: Distribuição espacial dos meios de hospedagem de João Fernandes e Centro 

 

Fonte: SMTCPH, elaboração própria 

 

 Na próxima subseção demonstraremos como se deu a evolução dos meios de 

hospedagem em Armação dos Búzios e como, por meio desses fixos, pode ser indicada a 

construção do território turistificado.  

  

3.3.2 Histórico dos meios de hospedagem  

 

 Um dos objetivos desta pesquisa foi demonstrar como foi o processo de 

territorialização dos meios de hospedagem no território do município de Armação dos Búzios. 

Esta subseção foi dedicada a este objetivo e foi construída por meio de três fontes: 1) o material 

coletado pela SMTCPH, que possui o ano de abertura dos meios de hospedagem; 2) a consulta 

ao Inventário Turístico de Armação dos Búzios, elaborado no ano de 2010; 3) as edições do 

Guia Quatro Rodas referentes aos anos 1968, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 e 2015.  

 No inventário procuramos entender quais empresas não funcionam mais e não são mais 

meios de hospedagem, mas que funcionavam no de 2010 e, pela consulta do CNPJ ver o ano 

de abertura/formalização. É o caso, por exemplo, do Hotel Island nas Rocas, da Pousada 

João Fernandes 

Centro 
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Colonial, do Hotel Cabanas de Búzios, entre outros. Esses e outros registros foram inseridos no 

mapa, mas pode haver alguma imprecisão na data de fechamento. No caso de outras pousadas 

que estavam nos guias, mas também não existem mais, consideramos como a data marco aquela 

que apareceu em ao menos um dos guias consultados.  

 Foram identificados no total 435 imóveis que entre 1970 e 2018 foram meios de 

hospedagem. No entanto, com 12 que não funcionam mais, nem mesmo com outro nome, 

tivemos 423 identificados entre as fontes consultadas. Os mapas foram dispostos em forma de 

apêndice nesta pesquisa (Apêndice A), em categorias conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 7: Meios de Hospedagem – quantidade de meios de hospedagem de 1970 a 2017 

Ano Meios de 

Hospedagem 

1970 1 

1975 3 

1980 10 

1985 17 

1990 34 

1995 64 

2000 110 

2005 165 

2010 239 

2015 340 

2017 411 

                                                    Fonte: SMTCPH, INVENTÁRIO 2010,  

                                                    elaboração própria.  

  

 Verificamos que o movimento de crescimento do número de meio de hospedagem em 

Armação dos Búzios foi sempre muito expressivo, e de 2010 até 2017, os meios de hospedagem 

praticamente dobraram em número.  

 No Guia 4 Rodas de 1980, não conseguimos identificar a data exata de abertura e 

acreditamos que seja anterior a esse ano. Caso seja, pode indicar que os primeiros meios de 

hospedagem se concentraram no entorno do píer, conforme o mapa de 1970 e no bairro dos 

Ossos, o que faz muito sentido do ponto de vista da ocupação. Esse bairro é um dos primeiros, 

onde está localizada a Igreja de Santana e onde era, há muitos anos, todo o núcleo de exploração 
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e beneficiamento das baleias. Mesmo que não foi possível encontrar a data de abertura esses 

meios de hospedagem, consideramos 1980 o ano para colocar no mapa.  

 Depois, vimos que a expansão territorial dos meios de hospedagem a partir de 1980 

foi, de certa forma, espalhada em pontos do território continental, peninsular e insular. A praia 

de Geribá também desde 1975 apresentou um meio de hospedagem. Na década de 1990 

observamos a expansão em Geribá, Ferradura e em Manguinhos. Em 1995 observamos que a 

distribuição espacial que temos hoje foi desenvolvida, mas já estava sinalizada desde esse ano.  

 De 2000 a 2005, há uma grande expansão e é justamente o momento de construção do 

PDAB. O documento, provavelmente, se baseou nesse cenário dos meios de hospedagem e 

imaginou o zoneamento nessas condições. No entanto, depois desse ano, a hotelaria mais que 

dobrou e houve inclusive o preenchimento de zonas que não eram indicadas.  

 Em relação às zonas do PDAB onde não poderiam haver novos meios de hospedagem, 

fizemos a comparação de algumas zonas entre 2005 (data anterior ao PDAB) e 2017, quadro 

atual dos meios de hospedagem para demonstrar as diferenças entre os anos e a relação com o 

zoneamento, como no caso das figuras 34, 35 e 36: 

 

Figura 33: Meios de hospedagem – Geribá e Manguinhos em 2005 

 

Fonte: SMTCPH, elaboração própria 
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Figura 34: Meios de hospedagem – Geribá e Manguinhos em 2017 

 

 

Fonte: SMTCPH, elaboração própria 

 

Figura 35: Zoneamento do PDAB - Geribá e Manguinhos 

 

Fonte: PDAB (ARMAÇÃO, 2006) 

  

 Nas figuras, vemos que as indicações do PDAB, essas zonas laranjas que correspondem 

à zona ZR40, onde são indicados pelo PDAB meios de hospedagem com 900m² de lote e 50% 

Ferradura 

 

Manguinhos

 

 

 Ferradura 

 Ferradura 

Geribá 

 

ZR 30 

 

ZR 40 

 

ZOC 20 

 

Manguinhos

 

 

 Ferradura 

Ferradura 

 

Geribá 

 



146 
 

 
 
 

de taxa de ocupação e vemos que nessas zonas, apesar do texto no PDAB ser de desestimulo, 

houve uma grande expansão. Também nas zonas ZOC 20 (Ferradura) e na ZR30 (mancha rosa 

que atinge Geribá e Manguinhos) também houve crescimento do número de meios de 

hospedagem.  No entanto pela comparação entre as figuras houve uma grande expansão. 

Também na linha marrom que corta toda a figura e corresponde a ZC50, nessa poderiam ter 

somente meios de hospedagem acima de 25UHs e há uma série de meios de hospedam, 

sobretudo na altura da entrada da Praia da Tartaruga.  

Novamente, nas figuras seguintes (Figuras 37, 38 e 39), verificamos que por meio da 

comparação entre os anos de 2005 e 2017 com o zoneamento, houve expansão na ZOC 15 

(Brava), na ZR 30 (zona rosa, no entrono da Lagoa do Centro) e na ZR30 na Praia do Canto. 

No centro, ZUT 50, também houve expansão, no entanto, por ser uma área de predominância 

comercial, não havia o desestímulo a atividade de hospedagem no PDAB (ARMAÇÃO, 2006) 

e na LUOS (ARMAÇÃO, 2010).  

 

Figura 36: Meios de hospedagem – Centro, Brava, João Fernandes em 2005 

 

 

Fonte: SMTCPH, elaboração própria 

 

 

 

 

 

João Fernandes  

 

Centro 

 



147 
 

 
 
 

Figura 37: Meios de hospedagem – Centro, Brava, João Fernandes em 2017 

 

 

Fonte: SMTCPH, elaboração própria 

Figura 38: Zoneamento do PDAB – Centro, Brava e João Fernandes 

 

Fonte: PDAB (ARMAÇÃO, 2006) 

 Os dados apresentados nesta seção demonstraram a expansão dos meios de hospedagem 

no território, sobretudo na macrozona peninsular, indicando que nas áreas em que houve o 
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desestímulo à ocupação de novos meios de hospedagem, isso não aconteceu. Esse fato pode 

apontar que, assim como apontou um dos representantes do Comtur, o que foi decidido no 

PDAB para meios de hospedagem não foi cumprido totalmente.   

 

3.3.3 Indicadores de infraestrutura dos meios de hospedagem em relação ao território 

 

 Neste item, tratamos, por meio dos mapas, os dados dos meios de hospedagem segundo 

a pavimentação do logradouro onde está localizado, o abastecimento de água e o esgotamento 

sanitário.  

Os meios de hospedagem estão distribuídos segundo o critério de esgotamento sanitário 

em duas modalidades: os que estão ligados à rede de esgoto da Prolagos (concessionária 

responsável pelo serviço de saneamento básico da cidade de Armação dos Búzios e de outras 

cidades vizinhas), e os que possuem sistema de fossa, filtro e sumidouro, conforme figura 40. 

Os que possuem rede ligada à Prolagos estão em azul e os que ainda possuem sistema individual 

de fossa filtro e sumidouro, em vermelho.  

 

Figura 39: Distribuição de esgotamento sanitário dos meios de hospedagem de Armação 

os Búzios 

.  

Fonte: SMTCPH, elaboração própria 
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  A distribuição espacial demonstrou que a maior parte dos estabelecimentos que já estão 

ligados à rede de esgoto está na macrozona da península, sobretudo nos bairros de João 

Fernandes, Centro, Geribá e Ferradura. No entanto, em alguns bairros dessa macrozona, como 

a parte superior de Geribá, mais próxima à Avenida José Bento Ribeiro Dantas, há uma 

predominância do sistema de esgotamento individual com fossa, filtro e sumidouro.  

 A divisão entre os tipos de ligação demonstrou que 46% dos meios de hospedagem 

possuem sistema de esgotamento sanitário individual com fossa, filtro e sumidouro e 54% já 

estão ligados à rede da Prolagos.  

 Outro indicador analisado foi o abastecimento de água potável para os meios de 

hospedagem. Há duas opções: estar ligado à rede e receber água diretamente da Prolagos ou 

não. Se o estabelecimento respondeu que não, há a opção de que ele receba caminhão pipa da 

própria distribuidora (ou clandestino). Esses casos acontecem em lugares onde ainda não há 

rede pública de abastecimento de água. Conforme a figura 41, os meios de hospedagem que 

possuem abastecimento de água da Prolagos estão em azul e os que não possuem estão em 

vermelho.  

 

Figura 40: Distribuição do abastecimento de água potável dos meios de hospedagem 

 
Fonte: SMTCPH, elaboração própria  
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 A rede de abastecimento de água potável da Prolagos já está bastante consolidada, 

atendendo a 96% dos meios de hospedagem do município, frente a 4% que ainda não possuem. 

Esses 4%, que equivalem a 18 meios de hospedagem, estão espalhados pelo território, mas a 

maior concentração deles está no bairro Albatroz, onde também não há rede coletora de 

esgoto.50 Os outros casos estão principalmente no Centro, em Geribá, no bairro da Rasa, Baía 

Formosa e Vila Verde.  

 A pavimentação das ruas onde estão os meios de hospedagem também foi outro dado 

coletado na pesquisa. Destacamos com uma forma oval três meios de hospedagem no bairro de 

Manguinhos que estão em ruas não pavimentados. Esse trecho do território é caracterizado pela 

ocupação por condomínios de veranistas, havendo poucos moradores. Os que estão em ruas 

pavimentadas estão em azul e os que estão em ruas de terra estão em vermelho. 

 

Figura 41: Mapa com a distribuição dos meios de hospedagem que estão em logradouros 

pavimentados e não pavimentados  

 

Fonte: SMTCPH, (sinalizações da autora) 

 

 

 Os meios de hospedagem estão majoritariamente (95%) situados em logradouros que 

já se encontram pavimentados . O maior número de meios de hospedagem em logradouros não 

                                                           
50 De fato, em visitas ao bairro, pudemos perceber que falta infraestrutura urbana nesse bairro, pois a iluminação 

pública é deficiente e a pavimentação, apesar de já existir em algumas partes, está em estado ruim. Percebemos 

que é um bairro vazio, sem movimentação a pé. O transporte o público também não acessa o bairro, provavelmente 

dificultando a mobilidade de trabalhadores do setor.  
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pavimentados está na porção continental do município, alguns deles mais afastados da ocupação 

mais densa, como indicado na figura 42. 

 Este capítulo teve como propósito analisar os documentos sobre meios de hospedagem, 

dando à problemática um contexto nas discussões do Comtur, na legislação vigente e nos 

parâmetros municipais que direcionam as empresas. A análise dos dados fornecidos pela 

SMTCPH demonstrou a situação dos meios de hospedagem em relação ao território. No 

próximo capítulo, as situações que foram apresentadas neste capítulo e nos anteriores serão 

analisadas em relação à fala dos entrevistados.  
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4  O DISCURSO DE AGENTES PRODUTORES DO TURISMO LIGADOS À 

HOSPEDAGEM  

 

 Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos com as entrevistas semiestruturadas 

realizadas, a partir do tratamento segundo o método da análise de conteúdo (BARDIN, 1977). 

Dando continuidade à proposta de Baptista (2014), das Cartografia dos Saberes, seguimos para 

a elaboração dessas entrevistas levando em consideração a terceira e quarta trilhas do saber, 

depois do esforço teórico e de familiarização com o campo, além da apresentação da 

problemática por meio da pesquisa documental.  

 Entrevistamos, nesta fase pesquisa, proprietários de meios de hospedagem e membros 

de entidades de classe que os representam em nível municipal. O contato inicial com eles foi 

feito por e-mail, utilizando o endereço institucional da pesquisadora (e-mail da UFF). Seus 

respectivos endereços eletrônicos foram localizados por meio de pesquisa via internet. No 

entanto, poucas foram as empresas que nos responderam. Por e-mail, estabelecemos 55 contatos 

com empresas de muitas partes da cidade.  

 Algumas que responderam os e-mails não se dispuseram participar da pesquisa ao 

receberem uma explicação sobre o tema, especialmente os estabelecimentos de cama e café ou 

guest houses. Na maioria dos casos, foi feito um telefonema para as empresas explicando do 

que se tratava, esclarecendo que tudo seria feito de modo anônimo. Apenas três responderam 

agendando. Em outros dois meios de hospedagem não foi possível agendar a visita por falta de 

disponibilidade do proprietário, embora tenham ocorrido sinceros esforços.  

 Realizamos inicialmente três entrevistas com proprietários de meios de hospedagem. 

Em todas elas, esclarecemos que se tratava de um trabalho acadêmico vinculado à UFF, ainda 

que a pesquisadora atuasse profissionalmente na Secretaria de Turismo. Informados sobre as 

condições e procedimentos, os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (apêndice B). Todas as entrevistas foram gravadas e feitas pessoalmente.  

 Como mantemos fortes laços com as pessoas que trabalham na Biblioteca Municipal, 

com quem obtivemos alguns materiais de pesquisa, relatamos a dificuldade em conseguir mais 

entrevistados. Elas me colocaram em contato com três pessoas que possuem meios de 

hospedagem na cidade e são usuários da biblioteca. Por meio dessa intermediação conseguimos 

mais três entrevistas muito interessantes e diversas entre si. Uma das entrevistadas, no momento 

do agendamento, manifestou sua preferência pela realização da entrevista por telefone. Ela 

possui um “aluga-se suítes” não formalizado e, provavelmente por essa razão, ciente da minha 



153 
 

 
 
 

atuação profissional, preferiu não ter contato pessoal. Além disso, a maior parte das perguntas 

feitas pelo telefone não cabiam ao seu caso. Mesmo assim, fiz o registro das informações e ela 

preencheu na biblioteca o termo de consentimento.  

 Depois desse dia, em uma das entrevistas realizadas em um meio de hospedagem de 

João Fernandes, perguntei ao entrevistado se poderia me indicar mais pessoas/empresas. Ele 

me indicou mais uma empresa que tem duas unidades, uma na Ferradura e outra em Geribá. A 

seguir, essa empresa me indicou outra também do bairro de Geribá. Os outros contatos que 

estabeleci foram todos feitos por vias institucionais, com as entidades e com os outros meios 

de hospedagem. Todas as entrevistas foram realizadas entre 20 de abril e 20 de maio de 2018.  

 Foram elaborados dois tipos de roteiros semiestruturados: um para meios de 

hospedagem e outro para as entidades envolvidas com o turismo, Associação de Hotéis de 

Búzios (AHB), Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB), Búzios Convention & 

Visitors Bureau (BC&VC)  e a Associação de Pousadas de Búzios (APB). Com essas quatro 

associações, foram realizadas três entrevistas, pois o representante do BC&VB é também o 

atual presidente da APB. Essa foi uma solicitação do pesquisado. Em ambos os roteiros, foram 

levantadas questão sobre os meios de hospedagem, de modo a cumprir os objetivos levantados 

por essa pesquisa. (Apêndice C e D). Os roteiros serviram como norte para as entrevistas, mas 

em quase todos os casos, houve muita riqueza de detalhes nas narrativas, o que nos permitiu 

aprofundar aspectos diversos com os entrevistados. Esses aspectos foram determinados pelas 

entrevistas que tiveram encaminhamentos distintos, devida à trajetória dos entrevistados e ao 

nível de comprometimento com a empresa ou com o turismo na cidade.  

 Optamos por dividir a análise de conteúdo em duas etapas: em um primeiro momento 

as entrevistas foram apresentadas uma a uma, respeitando a sua unidade, suas ênfases e dando 

um parecer geral. Essa análise buscou compreender a lógica central do discurso, como propõe 

Bardin (2011). 

 

[...] cada entrevista se constrói segundo sua lógica específica. Apoiando os temas, 

conservando-os (manifestando-os ou escondendo-os), há uma organização 

subjacente, uma espécie de calculismo, afetivo e cognitivo, muitas vezes inconsciente 

na medida em que a entrevista é mais um discurso espontâneo do que um discurso 

preparado. Sob a aparente desordem temática, trata-se de procurar a estruturação 

específica, a dinâmica pessoal, que, por detrás da torrente de palavras, rege o processo 

mental do entrevistado (BARDIN,2011, p. 96) 

 

 Nesse momento já foi possível identificar uma diversidade de opiniões entre os 

entrevistados. Conforme consta no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), 
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as informações que podemos revelar dizem respeito ao bairro de localização, o ano de abertura 

e as informações dadas na entrevista. Localizamos, em cada um deles a zona do PDAB em que 

estão situados. Esse processo é importante, pois age como uma pequena localização de cada 

uma das entrevistas.  

 Em um segundo momento, foram identificadas sete categorias que emergiram do 

discurso das entrevistas. Essas categorias dialogam com os objetivos da pesquisa e foram 

estabelecidas após a transcrição das entrevistas, de acordo com a recorrência dos temas. 

 Três categorias estão ligadas aos aspectos teóricos discutidos no primeiro capítulo desta 

pesquisa: 1) o território do turismo é maior que o território do turista; 2) o processo de 

turistificação e gentrificação; 3) a superposição de territórios, multiterritorialidades. Outras 

quatro categorias estão relacionadas ao objeto empírico mais especificamente: 4) a dinâmica 

territorial entre península e continente; 5) o zoneamento do PDAB; 6) meios de hospedagem 

formalizados e não formalizados; 7) casa, meio de hospedagem e refuncionalização.  

 As categorias foram analisadas logo após a apresentação, envolvendo aspectos 

abordados nos capítulos 1, 2 e 3 desta dissertação. Desta forma, buscamos construir uma 

tessitura entre as ideias e concluir a pesquisa, apresentando seus principais resultados.  

 

4.1 BREVE LOCALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 Os entrevistados foram divididos em dois grupos: os proprietários e representantes 

indicados dos meios de hospedagem e os representantes das associações de classe do local. 

Descrevemos no quadro a seguir (Figura 42) as principais características dos entrevistados e 

anunciamos os códigos que foram adotados para identificação de cada um deles. 

 

Figura 42: Códigos dos entrevistados 

Código Bairro Zona do PDAB Entrevistado 

MHJF1 João Fernandes ZOC 17,5 Proprietário 

MHJF2 João Fernandes ZOC 17,5, Gerente 

MHA Armação ZC 50 Proprietário 

MHF Ferradura ZOC 30 Proprietário 

MHC Centro ZUT 50 Proprietário 

MHG1 Geribá 1 ZR 40 Proprietário 
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MHG2 Geribá 2 ZR 40 Proprietário 

MHBG Bosque de Geribá ZR 30 Proprietário 

MHBF Baia Formosa ZR 30 Proprietário 

MHVC Vila Caranga ZR 40 Proprietário 

Código Associação 

ACEB ACEB 

AHB AHB 

APB e BC&VB APB e BC&VB 

Fonte Elaboração própria  

 

 Embora dez pessoas tenham sido entrevistadas, o total de empresas atingidas foi de 

doze, pois em dois casos (MHJF2 e MHF) há duas unidades da empresa no território municipal 

e os representantes demonstraram as especificidades de cada uma. No grupo dos entrevistados 

das associações, o representante da ACEB é hoteleiro e possui dois meios de hospedagem e o 

representante da APB/BC&VB possui quatro meios de hospedagem. 

 O proprietário do MHA é argentino, casado e o meio de hospedagem é de 2000. Foi 

construído para ser uma residência naquele ano e só depois, em 2003, é que se tornou pousada. 

A entrevista teve como pontos marcantes a trajetória das entidades de turismo na cidade, o 

envolvimento com o associativismo não ligado ao turismo, a oposição aos meios de 

hospedagem não formalizados e a reiteração da ideia de que o turismo na cidade é liderado por 

agentes do setor privado que estão preocupados com projetos pessoais e não com o bem comum. 

Ressaltou por diversas vezes iniciativas positivas relacionadas ao meio de hospedagem, 

preocupação com os funcionários e com o impacto da empresa na cidade. Relatou alguns flashes 

do processo de turistificação, especialmente no que tange à gentrificação e à desterritorialização 

de nativos. Evidenciou ainda a importância de combater a sazonalidade.  

 O MHJF1 descreveu que o meio de hospedagem foi, na verdade, construído para ser 

uma residência e que depois foi adaptado para pousada. O meio de hospedagem existe desde 

2002 e a proprietária atual adquiriu-o em 2017. É formalizado e defende o cumprimento das 

leis e dos papeis institucionais sobretudo os ligados à fiscalização. De modo geral construiu 

suas afirmações de modo genérico, utilizou dados informados em reuniões da APB. O principal 

ponto de seu raciocínio girou em torno do embate entre meios de hospedagem formais e não 

formais, além de destacar em vários momentos que João Fernandes é o bairro mais privilegiado 

turisticamente por conta dos atributos ligados à paisagem.  
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 O representante do MHJF2 estruturou sua entrevista em torno de argumentos sobre as 

belezas naturais de João Fernandes, a necessidade de planejamento da cidade e de sua 

experiência como arrendatário de uma pousada em Geribá, antes de ser gerente do hotel. O 

meio de hospedagem é formalizado e foi construído especificamente para essa função. Trouxe 

muitas diferenças entre os modos de disposição dos meios de hospedagem entre os dois bairros, 

a formalização e os tipos de público que frequentam os dois bairros. Falou sobre questões 

relacionadas aos padrões de construção na cidade e a conservação do meio ambiente. Afirmou 

que o tipo de legislação da cidade favorece que haja mais meios de hospedagem e estruturas 

menores.  

 O MHF é formalizado e administrado por um casal de brasileiros que respondeu à 

entrevista. Eles possuem outra pousada em Geribá. São da hotelaria e da gastronomia como 

formação e possuem experiência em destinos famosos pelo país. O ponto central da entrevista 

foi a indicação de estratégias para que haja mais controle dos processos de entrada de turistas 

na cidade, intermediados pela prefeitura e, ao mesmo tempo, num processo de 

responsabilização do empresário, a noção de que o espaço público deve ser cuidado por quem 

o explora comercialmente. Nessa visão, caso não haja comprometimento das empresas, a 

prefeitura deve fiscalizar e impor taxas para que ela mesma faça o serviço. A entrevista trouxe, 

em diversos momentos, a inclinação a instrumentos que permitam selecionar públicos que vêm 

à cidade e cobrar taxas de usufruto. Houve também algumas referências às experiências de 

outros destinos brasileiros. Houve pouca aderência do território no discurso, pouca 

identificação com a cidade como moradores. Mencionaram a taxa de ocupação de forma 

negativa, pois querem construir mais UHs no meio de hospedagem.  

 O entrevistado do MHG1 é engajado com a política empresarial em nível federal e 

estadual, com a Associação Brasileira de Hostels e a RioHost. As ênfases de sua entrevista 

foram: a democratização do turismo e, portanto, do destino Búzios; dificuldades de se inserir 

nos espaços de participação do turismo do município, dificuldades no processo de legalização. 

Afirmou que o público que frequenta seu meio de hospedagem explora o território, e, 

especialmente os recursos naturais e culturais ligados à parte continental do município, como 

José Gonçalves, Mangue de Pedra e Ponta do Pai Vitório. Sua localização em Geribá está mais 

próxima ao meio da praia e, portanto, ao comércio de Manguinhos na Avenida José Bento 

Ribeiro Dantas.  

 Em Geribá, o meio de hospedagem MHG2, completamente diferente do primeiro, 

apresentou uma proposta diferente. Sua localização está quase no bairro da Ferradurinha e, por 
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isso, as referências da sua entrevista foram todas ligadas ao Canto Esquerdo de Geribá. Sendo 

uma nativa, a entrevistada contou a história de sua família, que, no início da década de 1990, 

invadiu um pedaço de terra no bairro para construir uma casa. A família era originalmente do 

Centro da cidade. Depois, no ano de 2007, o meio de hospedagem começou a operar, mas 

somente no ano de 2012 foi formalizado. A narrativa caminhou para os movimentos dos 

buzianos no território, a questão do parentesco, os problemas políticos do município e as 

resistências no território.  

 No MHVC a entrevista caminhou para aspectos sobre o processo de turistificação, o 

impacto do turismo na formação da cidadania, no valor do trabalho, o problema da sazonalidade 

e o processo de internalização das leis. A proprietária, brasileira, socióloga aposentada, que foi 

turista no distrito desde 1982, comentou diversos aspectos para além das questões relativas ao 

meio de hospedagem. Ela trouxe exemplos de como o fenômeno turístico transformou o 

vilarejo, sobretudo em relação aos processos sociais advindos do contato cultural entre os 

nativos e os estrangeiros e, segundo ela, como esses fatores influenciaram em alguns traços 

culturais locais, sobretudo aqueles relativos à construção cidadã de direitos e deveres.  

 No MHBF fomos recebidos pela proprietária, turismóloga, que nos trouxe um relato 

muito rico que e apresentou olhares interessantes sobre o fato de estar fora do Pórtico. O meio 

de hospedagem está localizado no bairro da Baía Formosa, próximo do bairro Marina. Sua 

experiência foi marcada pela hospedagem doméstica, familiar, por estar em uma casa alugada, 

onde os turistas experimentam um tipo de hospedagem menos tradicional. No seu relato, alguns 

pontos nos chamaram bastante a atenção: sua percepção sobre o território, sobre as fronteiras, 

como ela foi buscando recursos para interpretar o território e como relata a experiências 

territoriais dos turistas de modo curioso. Na sua fala apareceu também a dificuldade em 

trabalhar na sazonalidade. Outro fator importante foi que a proprietária disse não ter sentido 

necessidade de se legalizar, por oferecer uma hospitalidade familiar – ela não possui placas 

indicativas do estabelecimento turístico.  

 No Centro, por telefone, entrevistamos a proprietária do MHC, um “aluga-se suítes”. 

É comum andar pelas ruas do Centro, Manguinhos e Geribá e encontrar inúmeras placas com 

anúncios e contatos telefônicos. A proprietária contou que mora no andar de cima e, no andar 

térreo, aluga alguns quartos. Disse, no entanto, que não está nas OTAs. Consegue alugar por 

indicação de pessoas ligadas ao turismo. Disse que faz isso somente de vez em quando, mas 

que gosta muito da experiência de estar com os turistas. Foi uma entrevista muito mais limitada, 

pois a maioria das perguntas não se adequavam à realidade da proprietária. O fato de não estar 
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em uma OTA faz com que ela não perceba tanto as relações com o mercado. Ainda assim, ela 

se distinguiu de outro grupo que adota a mesma prática, por meio de vendedores ligados ao 

turismo, só que em tempo integral. As pessoas alugam suas casas para qualquer pessoa e 

constantemente. Ela classificou a atividade como ruim. 

 No Bosque de Geribá, o MHBG, mais próximo da divisa entre continente e península, 

não era formalizado. Trata-se de uma casa com quartos comercializados pela booking.com. O 

entrevistado administra a casa com sua esposa e a outra parte do tempo dedicam suas atividades 

a uma associação de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade social. Foi um discurso 

crítico em relação à cidade, suas diferenças sociais e o turismo. Demonstrou que a atividade do 

meio de hospedagem não produz efeitos ruins na cidade e que ele não vê motivos para se 

formalizar devido à atividade não acontecer constantemente. Em suas respostas manifestou uma 

dificuldade em conviver com casas de aluguel em seu bairro e destacou que é importante criar 

critérios para os alugueis, para que não perturbem a vizinhança de moradores com festas e 

música alta.  

 As entrevistas com as associações de classes locais tiveram um roteiro diferente 

daquele realizado nos meios de hospedagem, embora também abordando as questões de 

território do turismo, plano diretor, situação dos meios de hospedagem e zoneamento. Os 

representantes das associações entrevistados mostraram convergência em algumas repostas, 

mas também alguns pontos de controvérsia. Todas as associações fazem parte do Pacto das 

Entidades.  

 A primeira entidade entrevistada foi a AHB. O representante construiu a sua narrativa 

em torno de um discurso em que prevaleceram os aspectos difíceis do destino e o histórico que 

levou a cidade ao atual momento de desordem do turismo. Sua análise abordou a ineficiência 

do órgão municipal executivo em fiscalizar e coibir as construções indevidas e a informalidade. 

Destacou a importância do processo de confecção do Plano Diretor e o papel atuante da AHB 

junto ao Fórum das Entidades Civis de Armação dos Búzios (FECAB) e da colaboração sobre 

as diretrizes para o turismo incluídas no plano.  

 O representante da ACEB, que também é o diretor do SindSol, construiu sua 

argumentação sobre a cidade de modo a recorrer a eventos históricos, mas sobretudo à 

profundidade nas questões analisadas, referenciando leis e problemas de modo criterioso. Sua 

entrevista foi equilibrada, apesar de também falar do problema da informalidade. Indicou 

soluções legais para os problemas e destacou a importância de regulamentação para as 

atividades comerciais, mesmo que sejam de caráter doméstico e familiar. Sua descrição do 
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território também foi equilibrada, destacando elementos da península e do continente, sobretudo 

aqueles relacionados a esportes, aventura e cultura. Disse que é preciso desenvolver outras 

atividades, mas pensar em cada uma delas com planejamento.  

 O presidente da APB é a mesma pessoa que responde pelo BC&VB. Ele ressaltou em 

sua entrevista que priorizaria responder pela APB, já que atinge especificamente as pousadas. 

O representante, argentino e morador da cidade desde 1996, estruturou sua fala descrevendo os 

pontos perguntados, ressaltando o território desordenado, a transição da paisagem natural para 

construída e os problemas das pousadas de pequeno porte.  

 Cada uma das entrevistas teve uma linha de raciocínio, uma lógica que permeou todas 

elas, em um jogo de controvérsias e de posições políticas desses agentes no seu campo. O 

tratamento das entrevistas com base na metodologia da análise de conteúdo apresentou-se como 

uma ferramenta para colocar em relevo as diferentes lógicas de territorialização, as formas de 

expressão, o contato com as partes do território e com outros agentes produtores do turismo que 

não somente os da iniciativa privada.  

 

4.2 A ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

 

 A partir da transcrição das entrevistas, identificamos inicialmente sete categorias 

distintas. No entanto, uma delas, a das multiterritorialidades não apareceu em muitos relatos e 

apresentou a possibilidade de encadeamento com a primeira categoria. Por isso reduzimos o 

conjunto para seis grandes categorias. As categorias estão presentes de diferentes formas tanto 

nas entrevistas realizadas junto aos meios de hospedagem, quanto naquelas com as associações 

que os representam. Essas categorias estão diretamente ligadas à estrutura de capítulos e seções 

anteriores que traçamos nessa pesquisa.  

 Da parte teórica emergem dois blocos:  a noção de que o território do turismo é maior 

que o território do turista (FRATUCCI, 2008), em um contexto de multiterritorialidades 

(HASBAERT, 2014); e uma outra categoria relacionada ao conceito de turistificação do 

território (KNAFOU, 1991; KNAFOU, 2012; FRATUCCI, 2008). Do ponto de vista empírico, 

emergem outras quatro: a dinâmica territorial entre a península e o continente (XAVIER, 2006; 

FRATUCCI, 2000b; PAIVA, 2004); a questão do zoneamento do PDAB; as lógicas formais e 

informais na atividade turística; e a casa e o meio de hospedagem, observando os processos de 

refuncionalização dos fixos no território. 
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 Abordamos cada uma dessas categorias nesta seção, mas dispomos todos os quadros 

no apêndice E, com as palavras-chave e o resumo dos pontos de cada fala do entrevistado por 

categoria, estabelecendo conexões com a teoria apresentada no primeiro capítulo, as fontes 

documentais consultadas e apresentadas no segundo e no terceiro capítulos, e as entrevistas 

empreendidas no campo. 

 

4.2.1 O território do turismo é maior que o território do turista; multiterritorialidades 

 

 Esta categoria teórica emergiu nos discursos dos entrevistados em vários momentos.  

A territorialidade que mais se distinguiu daquela apropriada pelos turistas é a do trabalhador do 

setor de hospedagem. Esse movimento dos trabalhadores, em geral vindos dos bairros do 

continente e das cidades vizinhas, indica a ocorrência de deslocamentos pendulares diários. 

Muitos empresários se manifestaram sobre isso afirmando ser oneroso manter funcionários de 

outros municípios, mas apontaram problemas com os nativos que buscam trabalho.  

 Na alta temporada, tais deslocamentos entre as cidades ou entre as porções do território 

– península e continente – são dificultados com o aumento do volume de trabalhadores que se 

dirigem à península, conforme descreveu o entrevistado MHA:  

 

Os funcionários sempre tento que sejam de Búzios, por questão de custos, porque a 

passagem é muito cara. Ultimamente consegui encontrar funcionários de Búzios de 

boa qualidade, que eu faço referência e são pessoas que ficam. Eles são de São José e 

Rasa. É difícil no verão pois demoram muito para chegar aqui. Uma camareira para 

chegar aqui às 7h no verão, acorda às 5h. Mas não é porque tem engarrafamento. É 

mais porque os ônibus vêm lotados. Há o mesmo número de ônibus na baixa estação 

e na alta. Na alta estação se contratam mais pessoas para a temporada então há muito 

mais pessoas nos ônibus e para não chegar atrasados tem que cada vez sair mais cedo.  
 

 A citação indica a necessidade de planejamento e a compreensão de que esses agentes 

produtores também fazem parte do fenômeno turístico e estão sujeitos à sazonalidade, que 

precisam de soluções criativas e práticas para lidar com os problemas gerados nessas épocas. O 

MHF reitera a reflexão “O ruim de Cabo Frio na alta temporada é que eles levam quase três 

horas pra [sic] chegar até aqui vindo de Cabo Frio. A maior reclamação deles é essa. Mas até 

as pessoas que moram na Rasa reclamam no verão”.  Esses agentes produzem um outro 

território turístico, formado por redes entre suas residências e os lugares de trabalho, que, no 

caso dos municípios vizinhos, extrapolam a divisão político-administrativo entre os municípios. 

Essa situação gera imbróglios para a resolução de problemas regionais, pois se nem mesmo no 
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território do município essas questões conseguem ser resolvidas, é difícil imaginar que elas 

possam ser apontados e solucionados em nível regional.  

 Nas duas entrevistas realizadas em meios de hospedagem no bairro de João Fernandes 

– ambos em lugares muito altos e de difícil acesso a pé –, as pessoas falaram sobre as subidas 

e os meios de transporte público. No MHJF1, a proprietária, logo no início da entrevista, 

convidou a pessoa que estava na recepção para ajudar nas respostas sobre situações mais antigas 

do que a sua gestão. No momento da pergunta sobre a localização/acesso ao meio de 

hospedagem para funcionários e fornecedores, a empresária respondeu que era fácil, pois todos 

tinham carros próprios. A funcionária imediatamente se manifestou contrariando-a, afirmando 

que somente os da recepção possuíam carros e que os outros chegavam por meio de uma lotada 

(transporte informal em carro de passeio) organizada entre diversos trabalhadores para enfrentar 

os problemas de mobilidade no bairro. A proprietária falou sobre a subida a pé pelos hóspedes 

e disse que eles reclamam, mas que a vista compensa. Na segunda entrevista de João Fernandes, 

o entrevistado disse:  

 

A questão da localização que por ser próximo das duas praias mais, que pra mim e pra 

muita gente são as mais bonitas de Búzios, tem a questão da vista, vista e acesso, tem 

a questão do transporte que não é fácil. Transporte público aqui para quem trabalha e 

não tem carro[..] tem que descer lá no pinguim e vir caminhando. Os trabalhadores 

fazem isso todos os dias. O turista argentino tem o hábito de caminhar bastante então 

eles também fazem esse trajeto caminhando, mas numa boa. Eles vão caminhando 

daqui até o centro da cidade. (MHJF2, 2018) 
  

 Nas duas situações apresentadas podemos sustentar a análise por meio do conceito das 

multiterritorialidades (HAESBERT, 2014), pois, embora fisicamente o trajeto seja o mesmo, 

ele é sentido e vivido de modos diferentes, dependendo sempre da condição em que a pessoa 

se encontra. Para o turista que está em situação de descanso e lazer, a subida, por mais empenho 

físico que exija, tem o benefício da paisagem do caminho e não é um movimento rotineiro. Para 

o trabalhador, no entanto, esse momento é uma condição de trabalho exigente que pode 

dificultar o desempenho de suas atividades laborais. Essas duas territorialidades, superpostas, 

se encontram e demonstram a complexidade do território produzido pelas lógicas distintas de 

apropriação por agentes diferentes. Além disso, temos a visão da proprietária do MHJ1, que é 

condicionada pela sua lógica de apropriação do território, o que faz com que ela perceba a 

realidade de modo parcial, assim como todos os agentes que integram essa densa rede de 

sentidos.  
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 Outro ponto relacionado à lógica das multiterritorialidades é o exposto pela proprietária 

do MHG2, na citação a seguir: 

 

O problema da Ferradurinha é o acesso, [...] eu acho lindo. Mas eles acham horrível o 

acesso. A maioria acha horrível. Eu acho lindo pela situação de me lembrar muito 

ainda do passado. É um lugar que ainda tá [sic] muito preservado ainda, aquele 

cantinho ali que a gente passa, aquela estradinha. Mas o turista na maioria das vezes 

ele não vê isso, ele vê que é difícil o acesso, o carro não chega, estão bem mal-

acostumados. Querem chegar na praia de carro, na beira do mar e tomar posse. 

(MHG2, 2018) 
  

 Essa fala é rica de sentidos, pois demonstra a percepção do território de acordo com a 

apropriação do agente que produz. Isso porque para a empresária, a praia e o seu acesso 

remetem a um passado, a uma territorialidade ligada a um tempo outro. Isso demonstra que há 

afetos envolvidos na ideia do lugar. Para o turista, no entanto, segundo a empresária, isso não 

acontece. Provavelmente porque ele não tem essas referências e percebe o lugar de outra forma, 

de acordo com suas expectativas típicas de turista. Outro ponto a ser levado em consideração é 

que esse lugar, conforme apontado pela mesma empresária, é um ponto onde há muitas famílias 

ainda estabelecidas que são buzianas. Portanto, a noção de passado está vinculada ao presente 

pela resistência dessas pessoas no território. Outra palavra importante do seu discurso é a 

expressão tomar posse. Isso porque o seu meio de hospedagem foi construído em um lugar 

invadido, de posse, portanto. Isso demonstra a disputa pelos territórios que emana da 

convivência entre agentes diferentes do turismo e de territorialidades distintas. 

 Ainda sobre o Canto Esquerdo de Geribá e Ferradurinha, eles podem ser identificados 

como trechos do território que estão ilhados pela ocupação em condomínios e pousadas, que 

quase sufocam as ocupações tradicionais mais (aparentemente) desordenadas. A paisagem 

produzida demonstra a desigualdade social.  

 Outro ponto que atinge esse território que é mais extenso e diverso do que o do turista 

é a noção de que a comunidade influencia na experiência dos turistas. Identificamos em duas 

entrevistas que os entrevistados, além de não indicarem alguns pontos turísticos, não os 

conhecem. Em suas falas houve desconhecimento sobre os recursos naturais localizados no 

continente. Isso pode indicar que, como comunidade local, essas pessoas não exploram outros 

territórios e não se apropriam deles, por desconhecimento ou desinteresse. Se, por um lado, o 

território do turismo é maior que o do turista, por outro, identificamos que o contrário também 

pode ser observado, pois o território apropriado pelo morador, pela comunidade receptora, é 
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mais localizado, menos extenso e, nesse caso, o território que alguns turistas percorrem é muito 

maior.  

 O território das associações, ou seja, onde estão os associados, os meios de 

hospedagem, também foi outra emergência nessa categoria. Na entrevista da AHB, por 

exemplo, os meios de hospedagem estão todos na península, mas o entrevistado apontou que as 

empresas no eixo da Estrada José Bento Ribeiro Dantas estão formalizadas e disse que estão 

associadas. Na entrevista da ACEB, o representante afirmou que há pouquíssimos casos de 

associativismo no continente. E, na entrevista da APB, o entrevistado disse que há um de seus 

associados localizado na Baía Formosa. Esse fato parece apontar que o território representado 

nas associações ligadas diretamente aos meios de hospedagem, e, portanto, aos agentes 

produtores de turismo da iniciativa privada formais, está majoritariamente na porção peninsular 

do município. O território dos meios de hospedagem não formalizados é, nesse caso, maior do 

que o território daqueles formalizados. 

  

4.2.2  A turistificação do território  

 

 A noção da turistificação do território como um processo foi observada em diversos 

momentos das entrevistas. Esse ponto foi um dos mais interessantes, pois, além de revelar 

histórias e percepções distintas, demonstrou coerência com pontos apresentados sobre o 

conceito de turistificação (KNAFOU, 1991, 1996, 2012) revisitados no primeiro capítulo. 

Embora esse processo não tenha aparecido em todas as entrevistas, algumas contribuições 

trouxeram pontos importantes sobre o processo geo-histórico de turistificação de Armação dos 

Búzios. Além disso, esses pontos de contato com a teoria também se estenderam aos conceitos 

de desterritorialização (HAESTBERT, 2014) e de gentrificação (XAVIER, 2006).  

 O proprietário do MHA, que está localizado nas adjacências do Hotel Atlântico – 

empreendimento hoteleiro com mais de 150 unidades habitacionais e estrutura para eventos –, 

falou sobre a construção do hotel em torno do ano 2000. Ele disse que na época alguns 

empresários se opuseram, mas que ele entendia que seria benéfico para o entorno, pois a 

realização de eventos os ajudaria a enfrentar a sazonalidade nos meses de baixa temporada. 

Mas, o que mais nos chamou a atenção na sua fala foi sua afirmação de que, naquela época, ele 

ficava observando a construção junto com os proprietários do hotel. Ele contou que ali era um 

conjunto de várias casas de pescadores que moravam na praia da Armação e que venderam suas 

propriedades e foram morar na Rua Caiçara, localizada nos fundos do hotel. Esse dado 
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demonstra como a turistificação nesse trecho do território envolveu a desterritorialização e a 

reterritorialização de diversos agentes locais. Além disso, ele indicou que muitas dessas pessoas 

trabalharam na construção do hotel, o que provavelmente alterou as suas lógicas de trabalho 

ligadas ao mar e à roça, indicadas por Paiva (2004) e Xavier (2006), para a construção civil.  

 A proprietária do MHVC também trouxe muitas contribuições interessantes sobre esse 

processo. Num primeiro momento ela teve uma territorialidade ligada à lógica do turista, mas 

em 2000 ela iniciou, ainda que timidamente, a empreender no ramo de hospedagem. Ela falou 

muito sobre sua percepção sobre a cidade, com doses muito elevadas de senso crítico. Na 

citação a seguir, a entrevistada descreveu a sua opinião sobre o porquê desses processos ligados 

à cidadania não serem observados na cidade. 

 
Para falar a verdade para você, é uma cidade que ficou muito isolada. Em termos de 

leis, eles não entendem. Até hoje o cidadão daqui, que acho que nem sabe que é 

cidadão ainda. Eles acham que eles são[...] só primos[...], é uma constatação. Então 

eles acham que eles têm o direito de fazer as leis [...]. A gente fala de imigrante, mas 

é a mesma coisa aqui, no sentido de Búzios é meu. Mas não é um meu assim na 

soberba. Mas meu assim: eu faço a lei porque eu sou antigo aqui, eu sou buziano [...]. 

De uma lado eles não assumem a cidadania deles em termos de direitos e deveres, de 

um outro lado eles tem uma visão muito, tinha um nome para isso, no sentido de 'isso 

me pertence, a terra é minha, a lei sou eu', mas não é ignorância isso. [...] é diferente 

de empoderamento [...].  Tenho direito de ir e vir, tenho direito disso e tenho direito 

daquilo. Igual a todo mundo. Eles é o contrário. Não é assim 'eu' [...]. É no sentido de 

que nós somos os primeiros. 
 

 Essa citação demonstra que, na percepção da entrevistada, o processo de construção da 

cidadania, ou da ausência dela, está ligado a uma defesa de território, por afirmarem que são os 

primeiros. No Comtur, quando discutimos a noção particular e universalista trazida por meio 

das discussões sobre as leis na cidade, identificamos semelhanças com o que ela disse, pois há 

a mesma postura diante da lei: aqui é diferente, não funciona aqui, eu faço a minha lei. No 

trabalho de Prado (2003), essa analogia também está presente, pois no seu campo de pesquisa 

os caiçaras também acionam esse discurso para defender seus direitos e a legitimidade. 

 Outro ponto dessa entrevista que aponta para a teoria é a dolarização da economia, 

também apontada por Paiva (2003) como um problema. Na visão da entrevistada, esse processo 

econômico teve consequências sociais ligadas ao valor real do trabalho.  

 

[...] tornou-se o turista o modelo para eles [...] Por que que eu acho que se tornou um 

modelo? Porque quando eu vim pra cá em 1999, o real estava forte, mas era moeda, 

ainda tinha moeda. O centavo era forte, mas era moeda. Então eles não queriam. Eu 

fui ter contado antes que na época da alta temporada vinha muito estrangeiro então o 

valor do trabalho aumentava assim porque era tudo negociado em dólar, isso é muito 

importante. Quando eu vim para cá era tudo em dólar. Só pra você ter uma ideia, você 
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chegava numa loja o valor estava em dólar e do lado do dólar [...] na porta da loja 

tinha o valor do cruzeiro da conversão. [...] Então aqui a subordinação era ao dólar. 

Então por isso era uma cidade muito cara. E isso não é parâmetro para um povo pobre 

feito o nosso. Por isso que também havia, por isso que tinha essa separação. Essa 

separação era uma separação de situação econômica. Por quê? Porque muita coisa 

você não comprava ali, sabe aqui da cidade. Você não comprava. Você sonhava, mas 

não comprava. [...] Por isso também que alimentação deles permaneceu [...] da roça. 

 

Depois com a vinda do real [...] eles entraram nesse mercado. E é por isso que era 

separado e você percebia isso. Você não via buziano assim no seu dia a dia de turista 

brasileiro. A gente que era brasileiro não sentia o outro, o brasileiro, a não ser 

trabalhando. A outra coisa que também confundiu muito a cabeça deles foi que na 

temporada qualquer serviço que eles fossem fazer para o turista eles recebiam em 

dólar. Então você já imaginou a cabeça desse povo? Quando eu vim pra cá eu lembro 

que quando eu falava em 10 reais não era nada. Não, hoje não, hoje já conseguiu 

clarear. Moeda? Jogava fora e dava para as crianças. Meu Deus! O que é isso? [...] 

Então tava [sic] muito difícil de equacionar isso aí: o valor real do trabalho e o que 

eles viam. Porque para carpir qualquer coisa eu te dou tantos dólares. E o dólar ele ia 

lá trocava e vinha um monte de dinheiro. Então quando eu comecei essa reforma daqui 

eu não tinha pedreiro daqui. Precisou vir lá de Cabo Frio, das comunidades ali meio 

quilombolas, através de pessoas eu fui arrumando gente para trabalhar aqui que não 

tinha. Porque se eles viessem aqui fazer alguma coisa, como alguns vieram, no meio 

do caminho eles paravam. “Ah, não. Esse dinheiro que eu combinei com a senhora 

não dá não. Vou cobrar tanto”. [...] E tudo isso estragou muito a cabeça deles. Você 

tornou também comércio muito caro. 

 

 A opinião da entrevistada, baseada na sua antiga experiência como turista, é que esse 

processo acentuou a distinção social presente e alterou os parâmetros do valor do trabalho para 

o buziano. Ela reforça ainda que essa realidade da roça e da pesca continuava a ser a rotina de 

algumas pessoas.  

  O processo da construção das relações de trabalho narradas pela entrevistada do 

MHVC pode ser relacionado a outra fala da empresária buziana de Geribá, que afirma: “Eles 

ficam deslumbrados no verão. Tem muito dinheiro, roda muito dinheiro no verão. Que te 

possibilita curtir baladas igual ao turista. E aí no dia seguinte não vai trabalhar, porque tá com 

o dinheiro no bolso e não precisa. Mas é tudo ilusão de verão.” Ela mesma evita contratar 

buzianos porque afirma que há “muitos preguiçosos” e que, em geral, há uma má fama entre as 

pessoas. Mas, diante das afirmações dos entrevistados, alertamos que não é possível desprezar 

esses processos sociais complexos e imbricados, reduzindo-os a generalizações pejorativas que 

colocam o buziano nessa posição.  

 A entrevistada do MHVC retomou a discussão sobre o modelo de trabalho, afirmando 

que “[...] esse modelo de turismo e turista que veio aqui no começo foi muito difícil [...] chegava 

no inverno eles não tinham o que comer, só comiam peixe[...]. Porque não tinha turista no 

inverno. [...] Por isso que cada um que tem um pedaço de terra, faz um quartinho e aluga”. 



166 
 

 
 
 

Além disso, a fala da entrevistada retomou uma das colocações de Knafou (1991), pois, para o 

autor, a turistificação inaugura, em geral, uma vida dupla dos destinos: se na alta temporada as 

pessoas vivem uma lógica no território em função do turismo, no período da baixa, essa lógica 

não existe. 

 Na entrevista do MHG2, a entrevistada afirma sobre o bairro de Manguinhos no trecho 

entre a entrada da Praia da Tartaruga e o trevo da Igreja de Santa Rita.  

 
Eu acho que ali tem muita gente de fora, porque ali tem muito aluguel anual. Então 

possibilita bastante que pessoas de fora que vêm tentar a vida aqui estejam por ali. [...] 

Tenho parente ali. Tem muito buziano ali, aliás. Mas tem muita gente de fora também. 

Tem muitas pessoas que tinham casas ali, fizeram para alugar e foram pra [sic] atrás 

do pórtico, atrás do hospital, pra [sic] Rasa. Tem muita gente que saiu do centro e foi 

pra Rasa. É uma questão de alugar o que tem e morar num lugar mais afastado, 

mantendo o imóvel ali e fazendo renda; tem o ano todo. Ruas de Manguinhos tem 

muito buziano ainda. Pessoas que moram ali a vida toda. 
 

 A partir desse fato indicado nas duas entrevistas, podemos inferir que o fenômeno de 

aluguel de residências e de saída de seus territórios é uma nova forma de gentrificação 

espontânea, não mais ocasionada só pela venda, mas pela possibilidade de gerar renda constante 

sem depender totalmente do emprego, para sobreviver à lógica da sazonalidade, conforme 

descreveu Knafou (1991). 

 Outro ponto que identificamos nas entrevistas dessa categoria é que o processo de 

turistificação local, conforme apresentado no segundo capítulo, foi fortemente impulsionado 

pela presença da atriz francesa Brigitte Bardot. Sua presença no destino fez com que a 

territorialidade turística, já inventada por outros agentes, levasse a fama do vilarejo para o 

mundo e, portanto, há ainda pessoas que atribuem a ela pensamentos e palavras. É o caso da 

entrevistada do MHJF1: “A gente quer para Búzios um turismo de qualidade. Não igual ao que 

Brigitte Bardot sonhou, mas melhor do que se tem por aí.” Knafou (1991) afirma que, no 

momento em que nasce uma territorialidade distinta das funções usuais do território, no caso a 

territorialidade turística, nem os agentes locais nem o inventor têm noção do processo que irá 

desencadear-se. A fala da empresária do MHJF1 parece indicar que, nesse processo de 

construção do território turístico, prevaleceu o uso das elites por meio das casas de veraneio e 

dos hotéis e pousadas, frequentados por pessoas de classe alta e que atualmente, busca-se mais 

esse turismo, pois há uma democratização maior do acesso ao destino. O uso da figura da atriz 

pode ser apontado como um elemento simbólico de poder, que se apropria da expressão para 

legitimar uma ideia de distinção (JUSTUS, 1996). 
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 A proposição de que atualmente o destino está em uma fase do processo de 

turistificação mais acessível e democrática também está presente na fala do representante da 

AHB, a respeito de uma palestra que aconteceu sobre a posição do destino no mercado: 

 

Há mais ou menos dez anos atrás, nós tivemos um professor que deu uma palestra 

aqui na pousada Dom Quijote, um mestre em turismo que, na época a gente estava até 

bem turisticamente, nunca estivemos bem 100%. Mas melhor do que estamos hoje. E 

essa palestra foi uma palestra muito importante, ela mostrava que a gente estava em 

um determinado patamar e que para se manter nele na verdade, a gente estava a 

caminho do topo, e que ficar no topo é muito difícil. É mais ou menos esse estágio 

intermediário entre a subida e o topo é o melhor e que, depois que você chega ao topo, 

se você tiver a coragem de chegar no topo é exatamente como no surf, você vai ter 

que se equilibrar na crista da onda[...] e aí depois você começa a cair, se você não 

conseguir se manter.  E isso aconteceu com Búzios. Fomos muito bem avisados.  

Fomos muito bem instruídos. Todos aqui sabemos o nosso papel. Mas não o fazemos.  

 

 Essa ideia justifica o discurso e, em outros momentos, o entrevistado compara o 

processo de turistificação e de falta de ordenamento local àquela ocorrida na cidade de Porto 

Seguro. O trabalho apresentado pelo palestrante provavelmente estava relacionado ao ciclo de 

vida do produto turístico, em que há várias fases de desenvolvimento e que os destinos devem 

tomar diversos cuidados para não atingirem a fase de saturação. Esse mesmo discurso é sentido 

nas discussões do Comtur, quando seus membros afirmam que buscam o turismo praticado na 

década de 1990.  

 

4.2.3 A dinâmica territorial entre península e continente 

 

 O tema sobre a dinâmica territorial entre a parte peninsular e continental do município 

apareceu nas entrevistas no momento em que foi perguntado aos entrevistados sobre sua 

localização em relação à cidade e sobre os locais que o turista frequenta. Nesses momentos 

apareceram expressões como “depois do Pórtico”, “fora Pórtico”, “lá em Búzios”, entre outras, 

que demonstramos nessa seção do capítulo. Nessa categoria foi possível identificar que essa 

dinâmica da divisão está presente no olhar do empresário. Mas, foi no discurso da ACEB que 

encontramos algumas pistas sobre a intencionalidade da construção do Pórtico: 

 

A situação do Pórtico, ela nasceu da seguinte coisa: era o combate à ilegalidade. [...] Na 

época, eu estou falando de 1990 e alguma coisinha, no governo Brizola, deve ter sido 

em 1992, nós estávamos muito preocupados porque a Rasa praticamente não existia, 

era muito pequeno, Cem Braças já estava começando, São José, Tucuns, tudo muito 

pequenininho. A ideia do Pórtico foi fazer uma estação de fiscalização de todas as 

mercadorias que entrassem na cidade. Então a intensão ali era ter uma fiscalização do 



168 
 

 
 
 

ICMS. Então todo o caminhão que entrasse em Búzios a gente ia segurar ali e ver qual 

a mercadoria está indo para onde. Então a sala de Isacão51, a salinha do canto, é a sala 

da fiscalização. Ela ia ser aberta aquela sala que ia pegar o carro que entra, vai ali e fala. 

[...] Então essa era a intenção da coisa. O projeto era do Otavinho [...], foi assinado um 

termo de acordo com o chefe de gabinete do governo da época, o governo era Cabo 

Frio, o chefe de gabinete era o Sr. Delmires de Oliveira Braga, que depois veio a ser 

prefeito. Ele era chefe de gabinete do José Bonifácio e o patrocinador era o BANERJ,  

que era o banco do estado do Rio de Janeiro. Quem assinou isso foi o Sr. Trajano [...] 

que era o diretor de marketing do BANERJ, que era presidente da TurisRio. O Sergio 

Ricardo de Almeida, atual presidente da Loterj, era vice do ex-presidente da TurisRio. 

E aí nós assinamos esse acordo para a construção do Pórtico. O BARNERJ ia bancar 

[...]. Aí acabou que emancipou, aí já o próprio pessoal do PDT disse 'não, deixa esse 

negócio de Búzios para lá'. Aí Mirinho ganhou a eleição seguida com esse projeto. E aí 

Mirinho, muito animado com as obras de Helio Pelegrino, mostrou o projeto para o 

Helio. E Helio refez o projeto, fazendo um pórtico turístico. [...] Totalmente, mudou 

muito, pé direito. E fez o Pórtico do jeito que está lá hoje. Aí foi patrocinado pela 

Brahma. Pelo Marcelo Teles [...]. Porque só tinha dinheiro para fazer um e há 20 anos 

atrás era muito pouca a atividade comercial fora da península. Então por isso, mas a 

ideia do pórtico era fiscalizatória de ICMS. Nada mais do que isso. Aliás, ia passar a 

polícia militar para lá também, o DPO [...]. 

  

 O Pórtico, esse fixo (SANTOS, 2006) controverso em Armação dos Búzios, é 

anunciado em diversos discursos. Na fala do representante da ACEB, observamos que não 

houve, inicialmente, segundo ele, a intenção de dividir o território com a construção do pórtico. 

Conforme demonstrou seu comentário, a ocupação urbana e, sobretudo, comercial, no 

continente, não era expressiva à época. No entanto, com os fluxos migratórios internos e a 

migração de pessoas de outras cidades do interior do estado do Rio de Janeiro para a cidade, a 

parte continental foi sendo cada vez mais ocupada e aquilo que eram somente povoados isolados 

uniu-se num território mais contínuo, provocando a sensação de que esse ponto, o Pórtico, 

indica uma fronteira. A localização do pórtico tem a ver também com o fato de que está num 

ponto onde se encontram os dois principais acessos à cidade: o que vem de Cabo Frio e o que 

vem do Rio de Janeiro, ambos passando por trechos da RJ102.  

  Além disso, os elementos simbólicos que estão no entorno do Pórtico, como as 

bandeiras de 48 nacionalidades, impõem ao território um caráter diferencial, conforme disse o 

MHBF, do bairro localizado na parte continental do município: “Tem gente que acha que 

Búzios começa ali no Pórtico. Teve uma moça aqui que me disse: 'ah, você não fica em Búzios, 

porque você tá tão longe da rua das Pedras... você não tá nem naquelas bandeirinhas'.” Em 

seguida, a proprietária confessou que ela mesma tinha essa impressão. 

 

                                                           
51 O entrevistado se referiu ao primeiro Secretário de Turismo de Armação dos Búzios Isaac Tilinger, que iniciou 

sua gestão no ano de 1997 permanecendo até o ano de 2000.  
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Olha, eu vou falar a verdade: eu também pra mim isso aqui não era Búzios. Bem antes 

do curso eu dizia “ah, isso aqui...eu nem sei...fica ali do lado de Búzios". Porque eu 

também achava que começava no Pórtico. Que é onde tem Geribá, é onde tem as 

coisas. Aqui não me dizia nada. E hoje como eu estou morando aqui, eu vejo, caramba, 

como as pessoas não sabem. E não sabem porque isso não é explorado. [...] Quando 

você passa o retão até o posto vira Marina de um lado e Baía Formosa de outro. Eu 

achava que era Rasa ainda, mas depois vi no IPTU que não é, também por causa do 

preço. O bairro da Rasa é um bairro popular. Aqui não, aqui em Baía Formosa é caro. 

Mas eu descobri com as pessoas que moram aqui, porque o turista não sabe. 

   

  Nessa fala observamos que a proprietária não identificou o território como sendo parte 

de Armação dos Búzios e que ela acha que, pelo valor do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), ele se diferencia da porção da Rasa. Outros meios de hospedagem também trouxeram 

essas questões, mas houve diversidade nas opiniões. A maior parte mencionou que, quando o 

turista quer fazer algo mais diferente, que possui um perfil mais explorador, procura atividades 

no território costeiro do continente com a prática de atividades esportivas. Em alguns meios de 

hospedagem, vimos um certo receio para indicar essas opções, afirmando que indicam algumas 

praias como Tucuns, Caravelas e José Gonçalves, mas que temem colocar em jogo a segurança 

dos turistas ao sugerirem passeios em áreas mais desertas ou afastadas. 

 O MHF apontou a necessidade de turistificação do território onde estão localizados a 

Ponta do Pai Vitório e o Mangue de Pedra:  

 

Eu acho que se tivesse uma segurança ali no local o turismo iria fluir. Não é colocar 

barzinho não. É colocar uns guias mirins, orientando a contar a história e inventar uma 

história. Eu morei na praia do Forte na Bahia seis anos lá tem o castelo Garcia d'ávila 

[...] eles vendem o peixe lá, que eu acho a fauna pequena, mas eles fazem um iguana 

virar um bicho louco muito bonito [...]. É o contar a história. 

  

A questão da segurança foi apontada nas atas do Comtur principalmente no que tange 

às estratégias de controle do território peninsular, aproveitando que há ali somente duas 

entradas. Entende-se que, nesse sentido, a porção do território turistificado é a peninsular e que 

por isso, é necessário garantir que esses espaços possuam segurança. Mas, se o território do 

turista extrapola as zonas comercializadas comumente, é indicado trabalhar a questão da 

segurança, o acesso e sinalização em outros pontos do território. Entendemos que a estratégia 

de reforçar a segurança nas entradas da península, no entanto, não deve ser criticada, porque 

segrega a porção do território turístico, mas sim porque não propõe outros pontos de apoio no 

território. A ideia de fechar as saídas da península é muito oportuna quando se sabe que há 

problemas na península e não se deve deixar que escapem assaltantes, por exemplo.  
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Os mapas turísticos que são apresentados ao turista foram comentados espontaneamente 

em algumas entrevistas. O MHBF afirmou trabalhar somente com mapas que mostram a porção 

do território onde ele está. O MHG2 disse que “a maioria dos turistas acho que Búzios se limita 

depois do Pórtico pra cá. Até pelo mapa”. A representação cartográfica foi apontada em dois 

meios de hospedagem de modo espontâneo e as entrevistadas demonstraram que os recursos 

naturais no continente não estavam bem sinalizados no mapa.  

A entrevistada do MHG2, buziana, demonstra seu olhar sobre o território e faz diversas 

afirmações interessantes sobre sua percepção nas indicações que propõe ao turista e se justifica, 

sobre indicações no território continental: “[...] Pra dizer que eu não indico, tem um pessoal que 

faz trilha no Pai Vitório [...]. Eu não indico porque não é bonito, não tem atrativo. [...] Ah, 

Tucuns. Tucuns às vezes quando a pessoa quer explorar mais eu indico que eu acho bacana 

[...]”. No entanto, afirma em seguida: “Mas o pessoal não quer. Fora Pórtico, só Tucuns, eu não 

acho bonito. Mas eu não vou falar para eles irem na Cem Braças. [...] Eu fecho com uma 

empresa quando o hóspede quer chegar lá, porque sozinha eu não sei nem dizer como é que se 

faz pra chegar lá. Eu nunca fui”. Esse relato de uma buzina revela que a apropriação turística 

do território por ela também é restrito à sua percepção de beleza, que segue um pouco os padrões 

dos lugares mais turistificados.  

 De modo muito crítico, a entrevistada do MHVC referiu-se ao fato de que a península, 

por ser turistificada, dispõe de muito mais infraestrutura que o continente:  

  

Quando eu vim pra cá em 1999, [...] a mentalidade eu acho é que Búzios era 

considerado uma cidade turística ou quase um país turístico. A noção que eles tinham, 

ou seja, os donos de Búzios, porque aqui tem dono, ganha quem ganha, eles estão lá 

na prefeitura, então eles, na cabeça deles, Búzios era só turismo ou só para turista. Os 

outros eram outros. Então quando se falou da infraestrutura nessas outras regiões em 

que não havia água, tinha que dar condições para que essas pessoas que viviam fora 

desse perímetro urbano, reivindicando alguma coisa, eles falaram que não. Búzios 

tava [sic] para atender turista. O resto era resto. Isso me assustou. Não foi falado assim 

com essa frieza, mas foi o que deu para entender no jornal, eu li, era isso. Olha que 

coisa terrível, quer dizer, os pobres, que moravam fora desse perímetro, não tinham 

direito a nada. Eles tinham o dever de servir na infraestrutura, mas não tinham direito 

de pessoa, de humano [...]. Eu fiquei revoltada com isso, quando eu vi isso escrito, 

com todas as letras, que eram os senhores 'da casa grande'. 

 

 A entrevistada do MHVC relatou nessa parte já a sua vinda como moradora e não como 

turista, pois ela começou a frequentar a cidade em 1982 e mudou-se definitivamente em 1999. 

Isso pode indicar que a sua percepção como moradora foi mais aguçada para o território fora 

da península. No seu discurso, a preocupação com os aspectos da infraestrutura foi muito 
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marcante, sobretudo porque, onde ela morava anteriormente (nasceu em Pirajuí (SP) e depois 

mudou-se para São Paulo), havia a noção de que, por mais pobre que uma pessoa fosse, era 

necessário o básico: água, luz, saneamento básico e infraestrutura de acesso. Mas na cidade de 

Armação dos Búzios ela identificou que os investimentos eram concentrados à península e que 

essa dinâmica entre aqueles que trabalham no turismo e aqueles são os donos dos meios de 

hospedagem pode ser explicada pela metáfora do final de sua fala: casa grande e senzala, 

referência clara à obra clássica do sociólogo Gilberto Freyre. A entrevistada citou essa metáfora 

por ser formada em Sociologia. Para ela, o que determinou a distribuição dos recursos no 

território foi o tipo de relação, servil, que se estabeleceu entre os dois territórios. Observamos 

que nessa sua observação emergiram questões relacionadas ao poder, pois essa dinâmica 

observada no território e nas relações sociais de produção podem apontar para uma realidade 

de opressão de uma parcela da população sobre outra.  

 Na entrevista do MHBG houve também comentários que seguiram a linha de uma crítica 

social à prestação de serviços, mas a ideia não estabeleceu uma fronteira nítida entre península 

e continente, apenas acenou que há diferença no tratamento das áreas.  

 

A questão do lixo deixa muito a desejar em toda a cidade, principalmente na parte da 

cidade que é menos vista, vamos dizer assim, que é o Alto da Rasa e o Cruzeiro. A 

questão do lixo nessas áreas da cidade chega a ser de saúde pública. Além de não 

haver seletividade na coleta [...], eu sei que isso extrapola a sua pesquisa, mas a gente 

se pergunta, por que que lá na ponta da península tem um outro tipo de tratamento, 

por que que na Rasa ou no cruzeiro parece que pertence a uma outra cidade ou 

pertence a cidade nenhuma? "Você acha que isso tem a ver com turismo?" Eu penso 

que o bem-estar da cidade você não pode trazer só para uma Rua das Pedras. Será que 

é essa a proposta da cidade? Se for essa a proposta da cidade de se preocupar com o 

turista que só vai à Rua das Pedras, a resposta é não. Mas se a resposta é que nós 

devemos cuidar não só dos turistas que vem à cidade, mas das pessoas que servem a 

esses turistas, a resposta é sim. 

 

 A parte menos vista, segundo ele, são esses dois bairros, que não estão em uma parte 

mais fronteiriça entre península e continente, mas estão mergulhados no interior do complexo 

que é a grande Rasa. A indagação do entrevistado apresenta uma dúvida: será que a discrepância 

que existe entre o território da Rasa e o tratamento do território turístico da ponta da península 

tem a ver com turismo? A resposta do MHBG se relaciona com as afirmações feitas pela 

entrevistada do MHVC, pela ideia do uso da palavra servir. Ambos utilizam a ideia de que a 

população que habita as regiões periféricas opera o esquema do serviço ao turismo nas partes 

onde há mais infraestrutura, mas, mais do que isso, de que há subordinação entre elas.  
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 A construção que traçamos em relação aos territórios pode indicar uma leitura da 

realidade apoiada sobre uma discussão que leva em consideração o materialismo histórico-

dialético, baseado na explicação de um conflito dual entre classes, os opressores e os oprimidos. 

Apesar de reconhecermos que a realidade também expressa essa explicação, entendemos que 

esse paradigma, como qualquer outro, não deve ser isolado para explicar a realidade, conforme 

explica Morin:  

 

A palavra dialógica não é uma palavra que permite evitar os constrangimentos lógicos 

e empíricos como a palavra dialética.  Ela não é uma palavra-chave que faz com que 

as dificuldades desapareçam, como fizeram, durante anos, os que usavam o método 

dialético. O princípio dialógico, ao contrário, é a eliminação da dificuldade do 

combate com o real. (MORIN,2005, p.190)  

  

 Essa lógica entre península e continente, por mais dialética que possa parecer, não é a 

oposição dura entre duas partes completamente diferentes entre si, pois não é possível 

compreender esses dois blocos como homogêneos.  Há um jogo de contradições e resistências 

que faz do território peninsular uma colcha de retalhos – na qual a lógica de apropriação do 

território ora obedece um esquema mais zonal, ora mais reticular (HAESBERT, 2014; 

FRATUCCI, 2008, 2014b) –, marcada pela predominância das ocupações turísticas nas áreas 

litorâneas da península, enquanto seu interior abriga ocupações mais desordenadas e mais 

fragmentadas, marcadas pelos processos socioterritoriais de gentrificação e resistência. O 

território continental também não é homogêneo, pois abarca inúmeros condomínios no litoral e 

um resort em Tucuns. No seu interior, nas áreas menos valorizadas, há uma ocupação 

desordenada, conforme demonstrado na análise do capítulo 2, referente à situação demográfica 

e econômica do município.  

 A descontinuidade do território turístico na península foi apontada nas entrevistas de 

MHA e MHG2, que descreveram respectivamente a Rua Caiçara e o bairro Manguinhos como 

lugares onde se reterritorializaram os moradores nativos, provenientes da Armação e do Centro. 

Portanto, esse embate não acontece somente entre os dois territórios – península e continente – 

mas também no interior deles, onde esses diferentes tipos de ocupação estão muito próximos. 

Esse fator pode ser relacionado à discussão do Comtur sobre esse mesmo trecho que vai do 

trevo da Igreja de Santa Rita à Praia da Tartaruga, quando eles afirmam que o comércio é 

desordenado e o comparam a Madureira. Esse trecho do território é percebido por esses agentes 

como desordenado e talvez não turístico.  
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 Todos esses fatores fazem da península e do continente espaços complexos, que não 

são passíveis de uma generalização redutiva, mas de uma dinâmica de pequenas desigualdades 

socioterritoriais. No entanto, a divisão entre o que é turistificado e que não é aparece em muitas 

falas, evidenciando que os territórios apropriados pelos turistas estão principalmente na porção 

peninsular do município. 

  

4.2.4 O Plano Diretor e o zoneamento em relação aos meios de hospedagem 

 

 Essa categoria emergiu nas entrevistas a partir de uma pergunta direta: “Você conhece 

o Plano Diretor da cidade? Conhece o zoneamento?”. Buscamos compreender se o entrevistado 

conhecia a política pública disponível no site da prefeitura e se esse aspecto tinha alguma 

influência no seu negócio. A maioria dos entrevistados disse nunca ter lido o PDAB e nem ter 

visto o zoneamento. Disseram que, por terem identificado empiricamente que nos bairros havia 

outros meios de hospedagem, intuíram ser permitido ter meios de hospedagem na região.  

 O entrevistado do MHJF1 disse que quando comprou o meio de hospedagem em 2017, 

foi avisado de que só poderia construir em 17% do terreno. O MHF foi o que trabalhou melhor 

as taxas de ocupação, por ter tido que se adaptar para construir, e demonstrou também as 

diferenças entre as legislações anteriores e ao momento atual: 

 

A gente conhece pela questão de construção da empresa. Aqui eu acho que a 

construção é 30, sei que lá é 25. Geribá é zoneamento 40, na frente da pousada, do 

outro lado da rua é 40.  Tanto que aqui eu acho que tem 400 m² construídos e tem 

1500 m² de terreno. [...] Eu não tenho certeza.  Acho legal isso da prefeitura, mas acho 

que ela podia pegar essas áreas que já está [sic] construída e deixar a pessoa fazer pelo 

menos uma casinha ali nos fundos para morar.  Esse meu terreno aqui, por exemplo, 

deveria ter um jeito de, não é mudar isso aí não porque poderia achar um jeito às vezes 

de liberar, construir no que já tem, porque se for em Geribá lá, o nativo por exemplo, 

ele tem três andares construídos e ele tem parede com parede, janela uma de frente 

para a outra. Tem uma amiga lá que tem uma casa lá que tem uma vista lá para a lagoa. 

Simplesmente o cara bateu uma laje no telhado dele e construiu 120% da laje debaixo. 

[...]Ele é nativo, mas por quê ele pode?[...] A gente tem que fiscalizar a obra no 

começo, Depois de pronto cria todo um processo porque o cara não quer demolir 

parede. Aí tem que mudar o projeto, nós mudamos duas vezes. [...] Nós fomos o 

último meio de hospedagem que pode ali em Geribá, agora é só com 4.000 m de 

terreno. Nós não pegamos essa lei não, mas a lei recente agora é essa para meio de 

hospedagem.   
  

 O entrevistado afirma que há diferenças nos dois casos das pousadas que ele possui, 

por estarem em diferentes bairros, Geribá e Ferradura, com relação à taxa de ocupação, pois os 

percentuais são diferentes. Ele disse que acha positivo que haja critérios da prefeitura, mas 
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criticou a fiscalização dessas construções. Afirmou também que poderia haver uma 

possibilidade de construção de uma casa, no seu caso, na pousada, para usufruto do proprietário. 

Na fala do entrevistado do MHF, também são acionados exemplos relacionados às construções 

dos nativos que, segundo o entrevistado, não obedecem aos padrões edilícios do município. O 

nativo, caracterizado pelo MHVC como sendo o critério de sua própria lei, é apontado também 

nessa entrevista como o agente que não respeita leis e critérios pré-estabelecidos.  

 Em outra entrevista, o MHJF2 caracteriza a distribuição dos meios de hospedagem pela 

cidade e evidencia alguns pontos do PDAB: 

 

Muitas pousadas e hostels que oferecem a maioria dos leitos e poucos hotéis. E 

também eu acho que por conta da construção não permitir talvez o investimento não 

seja[...], o investidor para seguir os padrões de construção, seguir o Plano Diretor, 

teria que ter uma área muito grande para fazer um hotel com o número de leitos 

superior a 100 quartos, por conta da taxa de ocupação e por não poder ter mais de dois 

andares. Tudo isso influencia em não ter hotéis de grande porte e acaba favorecendo 

os pequenos meios de hospedagem [...] estão mais espalhados [...]. Ficam 

concentrados principalmente em Geribá, em João Fernandes, Manguinhos, beira da 

avenida.  
  

 A visão do entrevistado reflete o centro da problemática relacionada à política pública 

urbana da cidade. Mas há que se lembrar que, conforme foi apresentado no capítulo anterior, 

quando o PDAB foi aprovado, grande parte da hotelaria em João Fernandes, Centro, Armação 

e Alto do Humaitá já estava estabelecida. Será que se esse mesmo plano tivesse sido implantado 

na década de 1980 teria sido possível ter esse retrato atual? Ou seja, teria sido possível que a 

hotelaria estabelecida nos primeiros 35 anos estivesse nos padrões do PDAB? Ou esses padrões 

atuaram como uma forma de restringir novos meios de hospedagem?  

 Não foi o objetivo dessa pesquisa responder essas questões, mas sinalizamos que, por 

exemplo, os parâmetros estipulados para o bairro de João Fernandes, onde é permitida uma taxa 

de ocupação de 17,5% e terrenos de 4.000 m2, com meios de hospedagem de até 25 UHs, não 

reflete a realidade atual do bairro. Evidentemente os critérios estabelecidos pelo PDAB não 

servem para adequar situações passadas, mas para dar conta do futuro.  

 No Comtur, quando o representante do órgão municipal dePlanejamento e 

Desenvolvimento Urbano apontou, após a apresentação dos dados do número de quartos e leitos 

por praia, que o Plano Diretor não havia sido cumprido em sua totalidade, nós nos questionamos 

se naquela época haveria de fato esse diagnóstico para entender essas questões.  
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 Na entrevista da ACEB, o representante indicou que, na época da confecção do PDAB, 

da qual ele participou por meio da AHB, foram feitas inúmeras reuniões para que se chegasse 

ao resultado: 

 

Eu acredito assim que foi bem inovador, né? Porque no Plano Diretor existem critérios 

de número de apartamentos por m², existe uma relação entre área útil do 

empreendimento com a quantidade de apartamentos, quantidade de vagas e tal, existe 

toda uma relação [...]. Mas existe um grande problema de fiscalização. Então muitas 

das regras ali colocadas não foram ou não são respeitadas. E por outro lado você vê 

que continua existindo um desvio também para outras modalidades, então a pessoa 

que está fazendo o projeto tá [sic] vendo ali que não vai conseguir se enquadrar, então 

vai fazer uma casa de 15 quartos. Em vez de licenciar aquilo como uma pousada, ele 

faz uma casa. Se você fala com os técnicos ali na prefeitura eles dizem claramente que 

recebem projetos ali, que eles olham assim e teve até uma pessoa que me disse outro 

dia que estava olhando lá o negócio e estava lá a recepção. Então você imagina, é 

claramente a tentativa de burlar as regras. Então o Plano Diretor, assim como os 

decretos, tem essa vertente de forçar o investidor a buscar um caminho onde ele tenta 

viabilizar o empreendimento que ele quer fazer. E muitas vezes por falta de 

fiscalização acaba que esse desvio é realizado, acontece e está lá o problema. 
 

 De fato, a proposta do plano pode ser apontada como inovadora, pois esses critérios 

para meios de hospedagem em cidades do porte de Armação dos Búzios são incomuns. Na fala 

do entrevistado da ACEB aparece a problemática da refuncionalização, que será abordada em 

outra categoria. Mas aqui cabe ressaltar que a refuncionalização é o modo encontrado para 

burlar a regra no momento da construção em zonas onde não é permitido e, depois, com o 

imóvel já construído, é solicitado o alvará para meio de hospedagem. O entrevistado trouxe na 

sua fala as relações entre o tamanho do terreno, a taxa de ocupação, o número de quartos e a 

localização (zona) que está estabelecida no PDAB. Outro ponto é a fiscalização, apontada 

compo um dos principais fatores para o não cumprimento das regras.  

 Na entrevista com o representante da APB essa questão também foi apontada: 

  

Não vi muito acontecendo. Eu conheço pouco desse plano diretor. Sei que é um Plano 

que utiliza muito a secretaria de planejamento para aprovar projetos. [...] Sei que é 

muito restritivo. Sei que foi utilizado muito pouco. Eu acho que é muito “amiguismo”, 

muita liberação de projetos, fez com que parecesse que a cidade não tinha um plano 

diretor, mas tem. E é o que nós estamos trabalhando hoje. Temos que colocá-lo para 

funcionar e adaptar-nos. As pousadas têm mais do que problemas, tem limitações. 

Depende da zona, depende do que você pode utilizar. Então você tem que se adaptar 

ao zoneamento. E daí é de onde vem os problemas porque muitos não se adaptaram, 

invadiram mais metros do que podem invadir, construíram coisas que não podiam 

construir. [...] Cada um dos associados resolveu esse problema de uma forma 

particular. Alguns se adaptaram e foram muito respeitosos e outros não estão correndo 

com seus custos agora. A cidade também por falta de fiscalização capacitada deixou 

muito acontecer. E hoje estamos com o problema que estamos. Não temos habite-se, 

as metragens não estão corretas, o IPTU não está certo. Eu alugo muitos imóveis, que 

eu tenho pousadas e prédios alugados, e quando alugo peço os habite-se e eles não 
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têm. Isso traz problemas. Aí quando você consulta eles, eles dizem que é muito caro. 

Aí eu sei que a prefeitura depois de cinco anos não tem como exigi-lo, então existe aí 

um conflito entre o habite-se e os metros construídos.  
 

Apesar do entrevistado não ter consciência dos parâmetros em si, ele também explanou 

a situação com propriedade, demonstrando a problemática do cumprimento das regras.  

Afirmou que sabe que o plano é restritivo e, sobre isso, observamos que provavelmente as 

pousadas devem ter mais problemas em relação ao cumprimento das regras, pois, como ele 

mesmo diz, esses meios de hospedagem não possuem habite-se ou não estão nos padrões ideais 

para que funcionem como meios de hospedagem.  O entrevistado sinaliza que a raiz do 

problema de adaptação está na dificuldade de adequar-se às regras existentes no município.  

O entrevistado da AHB também falou bastante sobre o PDAB: 

 

A AHB participou ativamente. Nós nos envolvemos e dentro da AHB foram feitos 

grupos de trabalho para deliberarem. Nessa época existia uma ajuda muito grande do 

Gabriel Geluze que é um ambientalista daqui [...] o FECAB foi imprescindível para 

esse processo. Mas, como sempre, nem tudo foi perfeito. Foi o melhor que pode ser 

feito. Porque existia muito interesse político em tudo.  Então para se negociar e se 

fazer um Plano Diretor que atendesse [...], as entidades tinham visão, os participantes 

de outras áreas tinham outra, os comerciantes tinham outra, eram muitas visões, de 

muitos prismas e um plano a ser desenvolvido sob o comando da política.  Então 

imagine que conflito!  Tinha que ser muito bom de bola para conseguir resolver isso. 

Você não imagina que a bola não saía do meio, nem contra nem a favor. Era dificílimo. 

E o Gabriel foi um mestre nessa hora. As entidades foram muito boas. Todas elas. Se 

juntaram, algumas coisas nós impomos [sic], porque nós não deixaríamos votar, como 

se fosse da forma que foi. [...] Algumas coisas nós acabamos tendo que ceder. Porque 

não é um plano perfeito, tem muita brecha.  Brecha para a especulação imobiliária, 

brecha para muita cosia. Então foi o que deu para fazer, mas fomos muito ativos nessa 

hora. A AHB trabalhou muito, o SindSol trabalhou muito[...] O plano que foi para a 

câmara foi muito contestado. Taxa de ocupação por exemplo, os percentuais. Existia 

um rolo compressor querendo passar em cima da gente. Nós resistimos historicamente 

porque não podíamos deixar isso acontecer com a cidade que nós escolhemos para 

viver.  E desculpa, eu vou dizer: tá aí.  É o que você está vendo. 

  

 O discurso do representante da AHB trouxe a riqueza do momento de construção do 

PDAB, sobre a participação das diversas entidades no FECAB. As entidades do turismo, 

conforme apontou Trentin (2016), até pouco tempo continuavam articuladas por meio desse 

fórum. Atualmente esse espaço de discussão específico do turismo ocorre no Conselho. Outro 

ponto dessa citação é a questão das diversas visões sobre a cidade a partir da lógica de 

diferentes atores para construir um plano que represente a todos. Apontamos nesse quesito 

novamente a questão das multiterritorialidades, pois provavelmente as diferentes lógicas sobre 
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a apropriação dos mesmos trechos do território podem ter sido motivo para conflitos. Além 

disso, conforme descreveu o entrevistado, o setor público capitaneava o processo.  

 

4.2.5 Os meios de hospedagem formais e não formais 

 

 Nas reuniões do Comtur essa foi umas das questões mais discutidas: a informalidade 

das empresas e do comércio em geral na cidade de Armação dos Búzios. Nas entrevistas, essa 

categoria apareceu dentro uma discussão muito acirrada entre pontos de vista diferentes: os 

que afirmaram não ter documentação e os que convictamente defenderam a formalidade como 

obrigação de todas as empresas. Nesta pesquisa, não queremos julgar o mérito de quem possui 

documentos ou não, mas apontar as contradições desses processos. 

 O representante da ACEB descreveu as dificuldades dos comércios em geral para se 

legalizarem.  

 

Tem um outro objetivo também que é a busca da legalidade.  Buscar legalizar o 

máximo possível de toda a atividade comercial que acontece no município.  Que por 

vários motivos a gente tem uma grande ilegalidade no município.  Em todos os setores. 

[...] Fundiário é o primeiro motivo, os imóveis de posse, os terrenos não regularizados, 

sem registro no cartório, sem RGI. Esse é o primeiro problema.  Aí o segundo 

problema é a questão do imóvel em si que muitas vezes o imóvel não tem habite-se, 

não tem um projeto aprovado, ele está no zoneamento onde aquela atividade comercial 

não pode ser exercida.  Ele tem uma ocupação excedida na construção. [...] Ou não se 

adequa à legislação.  Então você tem comércios. As lojas em Búzios têm que ter no 

mínimo 25m², você tem lojas de 15m², 10 m². [...] Não pode.  Então aquilo ali nem 

pode ter alvará, não pode ser regularizado. Precisa existir por parte poder executivo, 

alguma flexibilização, obviamente com um pensamento de legalizar, mas também não 

de legalizar o que for ruim. O que não dá. O que for ruim para a sociedade.  Então tem 

um trabalho focado na legalização. 

  

 Esses aspectos, sobretudo os fundiários e edilícios, são o primeiro problema que não 

possibilita aos estabelecimentos comerciais, e em especial aos meios de hospedagem, se 

regularizarem. Por causa do histórico da cidade, do processo de modernização mais recente, da 

especulação imobiliária, a questão fundiária é um problema até os dias de hoje, como afirmou, 

por exemplo, a entrevistada do MHG2, pois sua pousada foi construída sobre uma área 

invadida. O problema edilício, que é justamente a regularização da planta e a conclusão do 

processo com o pagamento de uma taxa para obtenção da certidão de habite-se, também 

apareceu na fala do entrevistado da ACEB. Essa questão do habite-se foi apontada como um 

problema para o MHG2, pois influencia diretamente no tipo de alvará que a proprietária tem e 
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nos prazos para renovação. Os outros fatores na fala da ACEB dizem respeito às zonas do 

PDAB específicas para os comércios e à taxa de ocupação.  

 O entrevistado da ACEB reconheceu, no entanto, que atualmente, com o advento da 

tecnologia, não é possível frear essas situações de oferta, mas é preciso regulamentá-las: “Veja 

só a tecnologia veio para ficar, a gente não tem como a gente brigar contra isso e essa questão 

da locação por temporada ou esse tipo de atividade, hostel e tudo mais, contanto que tenha 

regulamentação, eu vejo como o Uber pro táxi.” Ele afirma, no entanto, que essas atividades 

devem ser subordinadas ao município: “Você não pode ter uma atividade comercial 

acontecendo no município, e o dever de fiscalização é do município, e não pagando nenhuma 

taxa, nenhum imposto e ficar por isso mesmo”. 

 A mesma linha de raciocínio está presente nas colocações da AHB para quem: 

 

A Booking fazia uma propaganda que era extremamente agressiva e muito massiva 

que dizia “hotéis, pousadas e casas”. Ele tirou casas da logo dele.  Era pesado demais. 

Que horrível. Não paga imposto.  Qual é o imposto que esse cara paga?  Não tem 

empresa constituída e o dinheiro não fica aqui.  Vai para algum lugar que não é no 

Brasil. A matriz da booking é nos Estados Unidos.  A Airbnb sabe qual é a propaganda 

dela?  Todos os gatos no mesmo saco. [...] “Não se hospede no lugar, viva nele, nem 

que seja por uma noite”.  Preste atenção nessas propagandas. [...] Ou seja, você aluga 

uma casa com toda uma estrutura e você fica lá.  
 

 A discussão sobre novas tipologias de meios de hospedagem não é o objetivo dessa 

pesquisa, mas, sem dúvida, está no contexto da problemática. No bojo dessas questões apareceu 

esse cabo de guerra: de um lado as empresas formalizadas do setor que afirmam pagar impostos, 

taxas e funcionários e de outros meios de hospedagem que afirmam não se enquadrar por serem 

hospedagens familiares ou de aluguel. Houve também nas entrevistas dois meios de 

hospedagem em fase de legalização, com problemas desde a regularização fundiária e edilícia 

(MHG2) até as questões do alvará de funcionamento e adequação do regime tributário (MHG1).  

 Embora tenhamos constatado que as discussões no Comtur revelam uma grande 

atenção aos meios de hospedagem informais, os entrevistados que estão nessa situação não 

demonstraram em momento algum ter conhecimento disso. Ou seja, para nós, essa rede de 

empresários que deseja que todos se legalizem não é sentida pelos meios de hospedagem não 

formalizados. Durante as entrevistas, apesar de quase todas terem sido realizadas no período 

em que já estava amplamente divulgado o processo da ACEB contra as OTAS e a decisão 

judicial para que todos os meios de hospedagem de Armação dos Búzios e do Brasil apresentem 

o Cadastur em dia, em nenhuma entrevista isso foi mencionado.  
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 Embora a iniciativa atual de processar as OTAS seja da ACEB, a AHB também já havia 

movido uma ação no Ministério Público para que a Prefeitura explicasse por que havia na época 

tantas empresas de hospedagem trabalhando sem Cadastur, conforme citação: 

 

E eu não consigo entender que é uma lei federal.  O único lugar no mundo que lei 

pega e não pega.  E essa lei não pegou.  Está tendo que ser cobrada na justiça.  Nós 

entramos com um processo há 4 anos no Ministério Público em tutela coletiva, 

pedindo que se cumpra a lei.  Nós não queremos nem mais nem menos. [...] Que para 

que o meio de hospedagem seja comercializado ele tenha Cadastur. 
 

 

 O processo acabou não obtendo resultados. Mas talvez possamos creditar agora essa 

decisão judicial ao fato de que muitas cidades no mundo estão se rebelando contra as novas 

tipologias de meios de hospedagem e criando dispositivos legais para conter esses avanços. 

Houve também, no Ministério do Turismo, a criação do cargo de fiscal do turismo e de uma 

equipe que tem feito diversas fiscalizações pelo país. O contexto para que uma ação como essa 

obtenha êxito foi mais favorável.  

 Por outro lado, houve, nos últimos tempos, um início de organização de uma 

governança das novas tipologias de hospedagem, conforme afirma o entrevistado do MHG1: 

 

Meu, tem a associação brasileira de hostels [...]. É hostel e novas hospitalidades. A 

nova hospitalidade engloba AirBnB, o B&B, guest houses e homestay. A gente está 

querendo pegar esse nicho porque são aqueles que são marginalizados da 

hospedagem. Primeiro tem a questão de se fortalecer e depois tem a questão de ser 

ouvido. Vira tipo uma certa força, conseguir aliados com a prefeitura para conseguir 

ajudar com algumas coisas. A gente tem que defender os nossos direitos, nosso 

posicionamento. A gente pode fazer com a Rio Host. 

  

 Provavelmente será por meio da organização que essas classes irão conseguir ter 

voz e juntas preencher os espaços de participação na cidade. No entanto, o entrevistado 

comentou: “Em São Paulo o Convention Bureau dá a maior força para a AbHost. Aqui eu ainda 

vejo uma resistência. Exatamente pelo olhar preconceituoso contra o hostel.  Tinha que trazer 

ele aqui para deixar o pessoal de boca aberta [...]”. Esse embate demonstra que, na cidade, a 

organização das novas tipologias de hospedagem ainda está desorganizada e que, por isso, a 

representatividade dos meios de hospedagem no Conselho é formada pela hotelaria tradicional 

e pelas pousadas formalizadas.  Nesse espaço vemos que há disputas e que a formalização das 

empresas é o fator crítico de diferenciação.  
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 Um caso interessante foi o apontado pelo MHG2, que existe desde 2007, mas 

somente iniciou seu processo de legalização em 2012. A empresária indicou que as 

documentações, os funcionários e outros custos de uma empresa formalizada implicam na 

formação do preço de venda do serviço e que se sente injustiçada pelos preços praticados pelos 

meios de hospedagem não formalizados. A empresária falou sobre os meios de hospedagem 

no bairro de Manguinhos, entre a Praia da Tartaruga e o trevo da Igreja Santa Rita: 

 

Tem meio de hospedagem ali. Tem muita gente ilegal ali. O que dificulta pra quem 

quer ficar legal. Porque você vê, a gente paga associação, a gente paga os impostos 

todos e tem gente aqui do nosso lado que não paga um terço do imposto que a gente 

paga. Então como é que a gente vai colocar a nossa diária no mesmo custo que eles? 

Se ele coloca a 90,00 ele tem um custo muito menor que o nosso que tem outros 

tributos em cima da nossa diária, ele não. (MHG2, 2018) 
  

E o que acontece é que a concorrência é injusta. Eu me preocupo em pagar os meus 

impostos e quem arrenda uma pousada que está com dificuldade, joga o preço lá 

embaixo, e você que paga imposto, você não consegue. Eu agora estou trabalhando 

com uma taxa mínima para manter. Quem não paga imposto não está preocupado com 

isso. Em Búzios é um grande problema. [...] Você tem um preço mínimo para aplicar 

e eles não. Todos os meus funcionários são registrados, não pagam impostos, e por 

isso eles podem trabalhar com uma tarifa mais baixa, prejudicando aquele que está 

legalizado. Isso é algo que incomoda muito pousadeiros, legalizados é claro. Disse 

que vai haver uma ação para legalizar, mas o grande problema é que em Búzios têm 

muitos caiçaras. Disse que na Rua das Pedras tem gente lá que tem pousada há 30, 40, 

50, 60 anos e não é legalizado. (MHJF1) 

  

 Essa relação entre quem está formalizado ou não, não acontece tanto no território 

físico, mas num território virtual, nas OTAS. Provavelmente, para aqueles formalizados, a 

dimensão da oferta ficou mais nítida na medida em que nesses espaços das OTAS foram 

apresentando um maior número de propriedades ofertadas. Isso não significa que tudo aquilo 

que é disponibilizado nas OTAS seja meio de hospedagem, pois há também o aluguel por 

temporada nessas plataformas.  

 No entanto, essa oferta, por exemplo, do MHC não está anunciada nesses espaços. 

O aluguel acontece por meio de uma rede de vendedores de serviços turísticos. É provável que 

essas pessoas que possuem pequenas suítes, os nativos, também não estejam em sua grande 

maioria nas OTAS. Além disso, esse aluguel por temporada pode também estar misturado com 

a oferta de aluguel fixo, acima de 90 dias.  

 Outro aspecto que nos chamou a atenção foi que, nas entrevistas, os agentes 

disseram que as comissões pagas às OTAS são muito altas, mas que não é possível não estar 

nesses espaços. O modo de driblar essa comissão encontrado por todos aqueles que 



181 
 

 
 
 

entrevistamos é o seguinte: uma vez que o turista tenha se hospedado no seu meio de 

hospedagem, tenta-se convenvê-lo a retornar, numa próxima vez, sem o intermédio da OTA, 

recebendo, em troca, algum tipo de desconto. Esse aspecto pode ser entendido como um certo 

“jeitinho” que essas empresas praticam para tentar não pagar a comissão nas reservas.  

 O entrevistado do MHBG, não formalizado, disse que a Booking é como se fosse 

um sócio e que ele tenta ao máximo que todas as reservas sejam feitas pelo portal, como forma 

de valorizar o excelente serviço que presta. Se, por um lado, isso pode indicar uma ética em não 

burlar o sistema, por outro, o entrevistado não sente o peso dos encargos sociais, dos tributos e 

das taxas para manter o seu negócio.  

 E quais são as soluções apontadas para a questão da formalização dos meios de 

hospedagem? Esse foi outro item apontado na categoria, sobretudo pelos formalizados, que se 

sentem injustiçados. No discurso da AHB essa situação é explicada.  

 

[...] 800 meios de hospedagem o que representa?  Oferta excedida.  Ninguém ganha 

mais dinheiro. Independente do lugar, não se pode mais construir hotel, nem no 

continente. Enquanto não se resolver o problema que se tem na península. Aqui existe 

um excesso de oferta e isso faz com que a gente esteja  num nível de, as pessoas 

detestam quando eu falo isso, de Porto Seguro. Chegamos ao nível de Porto Seguro. 

Assim foi em Porto Seguro.  Existiam x meios de hospedagem, todo mundo viu que 

isso era muito bom, independente de qualquer outra coisa todo mundo começou a 

construir, começou a fazer e acontecer. Hoje é horrível. É o mesmo que falar de 

Salvador. As pessoas também não gostam de ouvir isso. [...] Com 800 meios de 

hospedagem, nenhuma autorização para meio de hospedagem. Ou no máximo, as 

pessoas derrubam e constroem no mesmo lugar. A solução é que se traga os 800 meios 

de hospedagem para a formalidade, cumpram as leis, façam os treinamentos para ser 

como os outros empresários, paguem todas as taxas de licença ambiental, licença 

sanitária, se você tem que pagar todos os seus impostos seja no simples ou não, que 

você seja um microempreendedor individual, porque você tem 4 ou 5 apartamentos, 

mas que você pague alguma coisa. O que não dá é para 250 carregarem 800.  Isso não 

tende a melhorar. Isso vai piorar. 

  

 Essa opinião diverge daquela dada pelo representante da APB, pois em seu 

discurso, ele diz que o turismo cresceu e que, se há 800 meios de hospedagem na cidade, é 

porque a demanda aumentou.  

 O representante da ACEB indica a mais-valia, que já havia sido apontada no 

Conselho como uma solução, e afirma que é necessária uma medida mais importante: 

 

Nós tivemos a mais-valia aqui em 2004 e se eu não me engano depois tivemos mais 

uma. Mas eu não tenho certeza, a de 2004 foi uma mais-valia geral para o município 

todo, dentro de regras. Então a mais-valia normalmente é feita por meio de decreto 

[...]. Então o que é possível legalizar: as residências que não tem habite-se, porque 
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estão construídas ou exercem uma atividade, só que aí você tem que colocar as 

condições, não pode ter três andares, não pode ter a ocupação do solo superior a 20% 

ou o permitido pelo Plano Diretor, não pode ter banheiros inferiores a [...], tem que 

colocar todas as regras para não virar uma carta branca para qualquer porcaria. [...] 

Então inclusive o prefeito, já falei várias vezes sobre isso com ele, ele está muito 

sensível de fazê-lo, mas ele tem medo que a pessoa saia para construir rapidinho. Eu 

disse a ele que isso é impossível, que ele tem que fazer um levantamento 

aerofotográfico do que existe [...] e a partir dali são 60 dias. Ninguém vai conseguir 

construir nada em 60 dias. [...] E é uma possibilidade grande de arrecadação para o 

município. E você passa além da arrecadação por conta do pagamento da mais-valia, 

da legalização e tal, do habite-se, além disso você puxa para a legalidade essa grande 

quantidade que existe hoje no município. [...] 

 

 A solução apresentada pelo representante da ACEB é uma possível saída para o 

problema e pode ser que, levando-se em conta o processo judicial que obriga as OTAs a 

comercializarem as empresas que possuem Cadastur, haja uma pressão em relação ao governo 

nesse sentido vinda das empresas não formalizadas. Evidentemente, esse é um desdobramento 

que não pudemos acompanhar, dado que essas ações estão ocorrendo fora do período de 

pesquisa. E por exigirem essas ações, o representante da AHB afirma que a entidade sofre 

retaliações no ambiente das redes sociais: 

 

E você vê como a gente apanha. Fizemos o processo no Ministério Público, demorou 

a ACEB fez o processo das OTAs para que as ofertas tenham Cadastur e alvará, [...] 

publiquei no Facebook a decisão judicial e recebi inúmeros comentários: “vocês 

querem reserva de mercado, vocês não querem ter todas as pessoas ganhando dinheiro, 

por que não pode dividir entre todo mundo?” [...] Tem que se cumprir a lei.  Cumpra 

a lei. Eu não acho isso tão complexo de se entender.  Eu acho que é cômodo você 

pensar que pode não ter alvará, não ter Cadastur e continuar ganhando. Acho que é 

cômodo pensar assim.  
  

 A crítica da reserva de mercado pode ser superada na medida em que é exigida 

regulamentação e que esses novos agentes passem a compor os espaços de participação do 

turismo no município. Sobre o assunto do cumprimento das leis, a ACEB ainda corrobora: “O 

dano é da cidade. [...] O município tem que ter essa atenção porque a atividade comercial 

exercida fora de controle pode gerar um grande desgaste para a cidade. E o município não é da 

prefeitura e nem dos empresários, é um bem de todos.” 

 Nesta categoria ficou claro que há uma contradição entre aquilo que se percebe como 

certo e o que é praticado por algumas empresas. Essas empresas que não estão formalizadas e 

apontaram – no caso o MHBF, o MHC e o MHBG – não sentir necessidade de o fazerem, têm 

diversas razões. O MHC afirma que trabalha com aluguel de sua propriedade, e muito embora 

o seu cliente seja o turista e não haja o serviço de café a manhã, esse tipo de atividade fica num 

limbo entre ser um meio de hospedagem ou um imóvel de aluguel de veraneio. O que ocorre é 
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que esse aluguel é mais rotineiro, aproximando-se muito da proposta do meio de hospedagem. 

No entanto, até o momento, não há legislação e jurisprudência para que os aluguéis de pequena 

duração no Brasil sejam regulamentados.  

 Os outros dois casos aproximam-se do caso da desregulamentação de mercado, pois 

essas pessoas não veem a necessidade de formalização. Discutir o mérito dessa questão não é 

objetivo desta pesquisa, mas, sem dúvida, esses são mecanismos que são possibilitados em 

maior escala, na medida em que surgem formas de comercialização, como as OTAa, nas quais 

não é necessário ter documentos mínimos. Esses fenômenos extrapolam o território de Armação 

dos Búzios, pois são lógicas de oferta que unem redes globais a territórios locais, sem que haja 

subordinação às leis locais. Certamente esse tipo de atividade desregulamentada traz novos 

desafios para as cidades.  

 Na entrevista da AHB, perguntamos sobre a logomarca da associação do Pacto das 

Entidades. Na vitrine havia uma camisa estampada com uma marca que é muito parecida com 

a que foi feita para o projeto da Lei Seca.  

 

Se eu disser que é realmente uma referência, mesmo que velada, não seria verdade.  

Mas se eu disser também que não é, não seria verdadeiro. Ela é uma forma de uma 

coisa que é inadmissível continuar acontecendo, é a gente deixar um destino turístico 

chegar aonde ele chegou e ele passar disso.  Se a gente chegar ao alçapão vamos todos 

morrer de fome. [...]Vale para todos, é juiz ou não, toma a sua carteira [...]. 
 

 Observamos que essa estratégia de união das entidades foi também uma saída para sua 

defesa, utilizando uma marca semelhante a esse projeto da Lei Seca que deu muito certo no 

país. Ao mesmo tempo, essa estratégia visual está carregada de símbolos que remetem à 

repressão e a uma atuação justa do setor público.   

  

4.2.6 A casa como meio de hospedagem: a refuncionalização 

 

 Essa categoria emergiu nas entrevistas quando perguntamos aos proprietários de meios 

de hospedagem se os espaços administrados por eles foram construídos para ser um 

equipamento hoteleiro e se sempre teve essa função. A maior parte dos entrevistados afirmou, 

mesmo os formalizados, que o imóvel fora construído para ser uma residência e depois houve 

uma refuncionalização para uso comercial.  

 A entrevistada do MHVC disse: “então de repente apareceu isso aqui, que era uma 

casinha de pescador ali onde é a pousada, e eu então comprei a casinha [...] em 1999”. Nessa 
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fala vemos não só a casa sendo transformada em meio de hospedagem. O fato de ser uma 

casinha de pescador pode indicar outros fenômenos correlatos, como a gentrificação e a 

desterritorialização.  E continua: “É engraçado isso, porque a gente pode até comprar pra gente, 

mas depois a gente vê que há possibilidade de alugar, de ganhar um pouco e a vida aqui sempre 

foi meio cara, né?”. Essa fonte de renda, que primeiro, no caso do MHVC, passou pelo estágio 

de alugar para amigos que vinham de São Paulo, e depois passou a ser pousada, pode indicar a 

relação imbricada que existe entre essas três funções: a moradia, o aluguel e a hospedagem 

comercial.  

 A entrevistada do MHBF disse: “Não tenho documentação de pousada. Eu nem escrevo 

ali fora que é pousada. Se você entrar aqui sem saber que é uma pousada, você não vai perceber. 

Porque o quarto é como qualquer outro”. Disse ainda que poderia justificar que são amigos que 

estavam em sua casa. Isso dá a ideia de como esse processo da hospedaria familiar, das novas 

tipologias de hospedagem, traz novos desafios.  

O MHG1 explica: “Aqui em Búzios tem muito disso, a pessoa que tem uma casa legal, 

grande provavelmente, tem uma parte para alugar, tipo uma casa de caseiro melhorada, suítes, 

tem bastante. Realmente a galera faz bastante isso”.  Essa figura do caseiro e da casa do caseiro 

também apareceu na entrevista do MHA: “Com o advento do AirBnB ficou tudo mais fácil. 

Tem muitas casas que os caseiros alugavam e que agora ficou muito mais fácil. Qualquer um 

que tenha um quartinho pode anunciar. Mas isso já acontecia antes do AirBnB”. Essa citação 

demonstra que esse processo de aluguel não é novo, que as casas de veraneio já eram alugadas 

por meio dos caseiros. Essas pessoas, os caseiros, são também uma figura muito controversa 

no município, pois, em geral, são pessoas que venderam suas casas, mas continuam morando 

em áreas privilegiadas do município, em troca de guardar as propriedades de veraneio.  

 Nesse quesito, no entanto, procuramos estabelecer uma relação com o que foi discutido 

no capítulo 3, no qual foram apresentados os critérios das zonas do PDAB, as taxas de ocupação, 

o tamanho dos lotes. Da análise dos materiais, ficou claro que essa passagem da casa para meio 

de hospedagem, em termos de formalização, não é tão simples, pois esses meios de hospedagem 

devem obedecer a critérios específicos para a modalidade, que são muito diferentes daqueles 

exigidos para as casas.  Além disso, como já foi apresentado na categoria sobre o PDAB e o 

zoneamento, o representante da ACEB afirmou que esses critérios são burlados desde a 

construção do imóvel, quando é solicitada a licença de obra para uma casa que tem todas as 

características para ser um meio de hospedagem futuro, inclusive a recepção.  

 Sobre a refuncionalização, o representante da ACEB afirmou que:  
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Na Alemanha, a atividade comercial do imóvel está escrita no registro do imóvel. 

Então se aquele imóvel é um restaurante, ele é um restaurante. Ele não pode ser uma 

boîte, ele não pode ser [...]. Tudo bem, mas se ele é comercial ele pode ser qualquer 

coisa. Lá não. Lá é conforme o planejamento da cidade. E é diferente de cidade para 

cidade. Então se ali é uma padaria é uma padaria. Ele não vai poder fazer ali um 

boteco. [...] Acredito que a gente não chegue a isso, mas em Búzios com toda a certeza 

a gente tem que ter um planejamento comercial com um desenvolvimento mais sadio. 

Porque o que a gente tem visto no desenvolvimento nos últimos anos é um 

desequilíbrio monstro. Então você tem hoje um domínio de pizzarias, de 

hambúrgueres, na Turíbio de Farias de farmácias, então tá [sic] errado, poxa. Não 

pode ser assim.  

 

 Ele defendeu ainda a ideia de que não haja a possibilidade de refuncionalização nem de 

imóvel residencial para comercial, tampouco entre os tipos de comércios. Consequentemente, 

os meios de hospedagem não teriam a possibilidade de refuncionalização, uma casa não poderia 

se tonar meio de hospedagem, nem o contrário. Na turistificação do município, por exemplo, 

há espaços como o antigo Hotel Cabanas de Búzios, que foi substituído por um supermercado. 

Outros imóveis que eram meios de hospedagem não existem mais e foram refuncionalizados 

para outras atividades, como centros comerciais. Mas diante dessa questão, será que a forma da 

cidade deveria mesmo ser tão estática e ser sempre definida por meio da função? Como ficam 

as mudanças?  

 Evidentemente, essa pesquisa não tem o propósito de intervir ou criar proposições sobre 

a realidade, mas de refletir sobre o processo de turistificação do território a partir da trajetória 

dos fixos hoteleiros. No entanto, no decorrer da pesquisa, sobretudo nas entrevistas, percebemos 

um grande rol de questionamentos não propriamente exclusivos dos meios de hospedagem. Isso 

nos levou a compreender que os meios de hospedagem em Armação dos Búzios são espaços 

onde há uma grande variedade de processos socioterritoriais que os atravessam, fazendo com 

que emerjam as situações mais diversas relacionadas ao território da cidade.  

 Dentre os nossos entrevistados, quatro empresas formalizadas passaram pelo processo 

de refuncionalização antes do PDAB. MHA, MHJF, MHG2 e MHVC eram originalmente casas 

que foram adaptadas para meios de hospedagem e disseram possuir a documentação adequada. 

Desses 4, somente um deles, o MHG2, é do período pós-PDAB. Mas também o MHG1, que 

ainda está em fase de legalização, alugou uma casa para dar início ao meio de hospedagem. No 

pequeno universo dos nossos entrevistados, nós temos quase todos os meios de hospedagem 

sendo originados de construções de moradia. E o que isso quer nos dizer? Isso pode demonstrar 

que esse processo, agora acentuado pela oferta na internet, não é uma novidade em Armação 
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dos Búzios e que a política pública municipal estabelecida para meios de hospedagem no PDAB 

indicava restrições no sentido de impossibilitar a expansão dessa tendência.  

 Conforme demonstramos no capítulo 2, o receber pessoas em suas casas foi o início da 

turistificação do município, marcada pela hospedagem doméstica e por relações entre pessoas 

da elite carioca e diplomatas que aos poucos foram adquirindo propriedades no distrito. Esse 

processo, que não foi incialmente marcado nem por uma atividade do setor público e tampouco 

por um investimento privado, colocou em relevo as casas, que eram o centro do fenômeno 

turístico em Armação dos Búzios. Podemos perceber que esse processo traz até hoje uma 

cultura, agora também influenciada por uma lógica global, de oferta de hospedagem em casas.  

 

Praticamente do sudeste, Europa e América do Sul. Notadamente famílias. Deixamos 

claro que é para famílias. Deixamos claro o número de pessoas. O acesso às unidades 

se dá sempre pelo meu controle, pois nós não fornecemos chaves. [...] O controle das 

pessoas que entram e saem é sempre nosso. Normalmente essas famílias quando tem 

crianças, ficam muito tempo na propriedade. Já houve família que veio passar aqui 10 

dias e praticamente ficaram os 10 dias dentro da propriedade, pouco indo usufruir das 

praias. [...] Procuro fazer com que as pessoas descansem. Médicos, profissionais 

liberais, todos vêm. Temos aqui um casal que trabalha na FGV que poderia ficar em 

qualquer lugar do mundo, mas vem para cá por causa da amizade que desenvolveram. 

Famílias que tem condições especiais, eu noto que procuram também o nosso 

estabelecimento. Porque não sofrem nenhum tipo de discriminação [...]. 

  

Para esse entrevistado (MHBG), existe um público que prefere esse tipo de hospedagem 

e ressalta que a privacidade e os laços mais fortes com a família que os acolhe são importantes. 

Para o representante da AHB, a propaganda desse tipo de lugar que é “não se hospede no lugar, 

viva nele” traduz exatamente o conceito daquilo que é praticado pelo MHBG.  

 Por último, elucidamos a explicação do representante da ACEB sobre os períodos em 

que houve suspensão de licenças para meios de hospedagem e qual foi o reflexo disso no 

território: 

 

É importante lembrar que, em alguns lugares, você tem condomínios que são na 

verdade hotéis. [...] Todos eles operam como hotel, mas legalmente são condomínios. 

Em 1998, nós tivemos o primeiro decreto de suspensão de construção de meios de 

hospedagem em Búzios. Naquela oportunidade o Prefeito era Mirinho e entendeu-se 

que não podia mais autorizar novas pousadas, porque na época nós já tínhamos 100 

pousadas, ou algo assim. Já era muito, né? Hoje tem 1000. Aí o que aconteceu? 

Aconteceu um efeito totalmente contrário que não se podia aprovar novas pousadas, 

aí o pessoal começou a aprovar condomínio. Então o condomínio era na realidade um 

hotel disfarçado. E dessa forma foram aprovados muitos empreendimentos em 

Búzios, que na realidade eram para ser hotel, só que se aprovou como condomínio. 

Em 2001 tivemos uma nova proibição de construção, depois em 2004 novamente. A 

de 2004 foi a melhor delas, porque proibiu todas as construções multifamiliares até o 
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Plano Diretor ficar pronto. Com o Plano Diretor vieram todas essas regras às quais 

você se refere.   

  

 Essa realidade dos condomínios ou condo-hotéis pode ser verificada no Inventário 

Turístico de Armação dos Búzios de 2010, no qual observamos o registro de vários deles, 

sobretudo nos bairros de Geribá e Manguinhos. Esse comentário explicou alguns pontos que 

levantamos no capítulo 2, sobre a turistificação do município, e nos ajuda a compreender como 

é complexa a formalização de empresas desse tipo.  

 

4.3 TESSITURAS SOBRE OS ESCRITOS 

  

Nesta última parte do capítulo, temos o propósito de construir e condensar os principais 

resultados aos quais este trabalho se propôs, costurando todos os pontos levantados na pesquisa. 

Descrever a trajetória da turistificação do município de Armação dos Búzios a partir dos fixos 

hoteleiros trouxe uma temática que está profundamente ligada a processos socioterritoriais 

como a desterritorialização e reterritorialização e a gentrificação. Além disso, desde o PDAB, 

esses fixos, e sobretudo os novos meios de hospedagem, foram subordinados a uma política 

específica que se demonstrou restritiva em alguns momentos.  

No início da pesquisa, recorremos a autores que pesquisaram o território e fizemos a 

escolha de utilizar esta categoria da geografia para dar conta dos processos no espaço que 

envolveram as noções de poder e de disputa (HAESBAERT, 2014). Além disso, essa categoria 

nos estudos de Knafou (1991) adquiriu o sentido da invenção de uma nova territorialidade 

construída a partir do fenômeno turístico. Esse território, no entanto, não pode ser considerado 

somente os espaços percorridos pelo turista, e por isso, outra afirmação central para esta 

pesquisa foi a de Fratucci (2008), que considera que o espaço do turismo é maior do que o 

espaço do turista. Isso porque esse território é construído por diversos agentes, com suas 

territorialidades específicas: os agentes do mercado, do setor público, os trabalhadores e a 

comunidade local receptora (FRATUCCI, MORAES, ALLIS, 2015).  

Para descrever os meios de hospedagem, utilizamos os dados obtidos por meio da 

SMTCPH e estabelecemos uma relação entre o que fora proposto no PDAB, mostrando como 

parte dessa política pública urbana não foi cumprida pelo mercado. Isso foi demonstrado no 

capítulo 2, além de uma extensa demonstração da evolução territorial dos meios de hospedagem 

no município. Nas entrevistas, o PDAB foi um tema pouco explorado pelos proprietários de 

meios de hospedagem, diferentemente do que ocorreu nas conversas com representantes das 
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entidades, cujas respostas tiveram muito conteúdo a respeito. Isso pode demostrar que, para as 

associações do turismo, as leis são um instrumento de defesa dos meios de hospedagem 

legalizados. Mas se, por um lado, esses meios de hospedagem estão protegidos pela política 

pública, por outro, eles possuem também um certo poder de exigência de que esses dispositivos 

sejam cumpridos pelas empresas não formalizadas e pelo setor público. É possível que, para 

formalizá-las, conforme indicaram os entrevistados da AHB e da ACEB, não seja possível 

cumprir todas as exigências.  

Indicamos que o processo de refuncionalização de residência para meio de hospedagem 

em Armação dos Búzios não é um fenômeno novo, marcado somente pela chegada das OTAs 

e do AirBnB. Esse processo já vinha sendo observado na cidade, na história dos primeiros meios 

de hospedagem. Ademais quase todos os nossos entrevistados passaram por esse processo. 

Provavelmente, é por isso que no PDAB e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, a mudança de 

uma residência para meio de hospedagem é praticamente incompatível em todas as zonas, 

exceto na ZUT50 (Centro).  Os critérios do tamanho dos lotes, da taxa de ocupação e do número 

de UHs formam uma equação difícil de ser resolvida.  

A partir das entrevistas foi possível estabelecer algumas conexões claras entre o discurso 

dos entrevistados, organizado em seis categorias, e a teoria discutida no primeiro capítulo. Além 

disso, outras características presentes no segundo capítulo, sobretudo em relação ao processo 

de turistificação de porções do território, estiveram presentes no discurso dos entrevistados. Foi 

apontado em Xavier (2006) e nas entrevistas do MGVC, da ACEB e da AHB, que o processo 

de modernização do vilarejo trouxe como marca fundamental a presença do fenômeno turístico, 

condicionando toda a vida da cidade a esse fenômeno.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A presente dissertação teve como objetivo analisar o que foi proposto como política 

pública de ordenamento do território de Armação dos Búzios para os meios de hospedagem, 

por meio do PDAB (ARMAÇÃO, 2006) e da LUOS (ARMAÇÃO, 2010), em relação à efetiva 

distribuição espacial dos estabelecimentos, resultado da pesquisa realizada em 2017 pela 

SMTCPH.  Para realizar o objetivo proposto, foi utilizada a triangulação de métodos: 

observação direta, análise de fontes documentais e entrevistas com representantes de alguns 

meios de hospedagem e/ou de suas entidades de classe.  

 O primeiro capítulo foi destinado à discussão teórica, sendo apresentados os conceitos 

território, território turístico e turistificação. Acompanhando tais conceitos, trouxemos alguns 

outros que nos pareceram imbricados nos processos socioterritoriais ligados ao 

fenômeno/atividade turística como a gentrificação, a desterritorialização e a reterritorialização 

(HAESBASERT, 2014). O território (HAESBAERT, 2014), categoria que prioriza as relações 

políticas (FOUCAULT, 2007) no espaço, é apropriado por diferentes agentes (FRATUCCI, 

2008; FRATUCCI, MORAES, ALLIS, 2015). Ainda no primeiro capítulo, abordamos a cidade 

como território apropriado por agentes do turismo e alguns discursos de agentes sobre o espaço 

urbano (SOUZA, 2006; 2011) e sobre o turismo (KNAFOU, 1996).  

 No segundo capítulo, apresentamos a cidade de Armação dos Búzios, objeto desta 

pesquisa, e o processo de turistificação do vilarejo até os dias de hoje.  Demonstramos ainda 

como está organizada a governança do turismo e a legislação municipal direta e indiretamente 

ligada ao turismo.  

 No terceiro capítulo apresentamos o contexto em que localizamos as discussões sobre o 

ordenamento da cidade e das empresas de turismo em geral. Indicamos como surge, na fala dos 

participantes do Comtur, a problemática dos meios de hospedagem e do Plano Diretor, como 

instrumento de ordenamento. Na segunda parte do capítulo apresentamos e analisamos os dados 

cedidos pela SMTCPH sobre os meios de hospedagem. 

 No quarto capítulo, descrevemos o processo de construção das entrevistas 

semiestruturadas e depois, por meio da análise de conteúdo baseada no método de Bardin 

(2011), apresentamos seis categorias que emergiram dos discursos dos entrevistados.  

 A presente pesquisa, de acordo com os objetivos específicos que se propôs a cumprir, 

apresentou os seguintes resultados: 
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1) revisitar e discutir o conceito de território, território turístico, turistificação, poder e 

multiterritorialidades; 

A discussão teórica empreendida no primeiro capítulo apontou para a compreensão do 

espaço, utilizando a categoria território apropriada pelo turismo. O território do fenômeno 

turístico é entendido como um espaço maior que o território do turista (FRATUCCI, 2014), 

envolvendo outras territorialidades como as dos setores público e privado, a comunidade local 

e os trabalhadores do setor.  As porções do território que são turistificadas articulam as 

territorialidades nômades (dos turistas) e as sedentárias (setor público, privado, comunidade 

local e trabalhadores do setor) (KNAFOU, 1996). Ainda no primeiro capítulo, discutimos 

questões de poder presentes na discussão sobre território. A construção do território turístico 

pode ser acompanhada por processos que trazem novos arranjos no território: os processos de 

desterritorialização, reterritorialização e gentrificação.  

 Esta pesquisa se propôs a analisar falas dos principais agentes envolvidos com nosso 

problema de pesquisa, recolhidas através de entrevistas e do conteúdo das atas do Comtur 

(capítulo 3), onde também apareceram falas entre aspas, discursos literais. Para possibilitar a 

análise de algumas ideias, discutimos no prime.:iro capítulo algumas formações discursivas 

sobre cidade, planejamento, ordem, favela, vontade política (SOUZA, 2011) e sobre o turismo, 

capacidade de carga, análise sobre o turista e distinção social entre turistas e moradores locais 

(KNAFOU, 1996). Esses materiais deram suporte à análise das falas, identificando que algumas 

palavras podem ter sentidos muito profundos e não podem ser ignoradas na compreensão da 

problemática e o que se pensa sobre ela.  

 Nas entrevistas identificamos conceitos relacionados às multiterritorialidades 

(HAESBAERT, 2014) e à ideia de que o território do turismo é maior que o território do turista 

(FRATUCCI, 2008). Esses elementos foram percebidos no discurso dos entrevistados na 

descrição do território e na complexa rede de agentes da qual emerge o território do turismo, 

sobretudo dos trabalhadores.  

2) descrever o processo de turistificação do território de Armação dos Búzios;  

Se por um lado nos propusemos a analisar os meios de hospedagem, o processo de 

turistificação do território e as problemáticas atuais, não pudemos deixar de levantar um 

histórico da ocupação da cidade de Armação dos Búzios, como forma de demonstrar que os 

fixos (SANTOS, 2006) estão implicados nos processos socioespaciais do turismo na cidade. 

Retomamos um pouco da história da ocupação do território em Armação dos Búzios e alguns 

fatos que impactaram a comunidade local e caracterizaram o desenvolvimento do 
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fenômeno/atividade no vilarejo. As visitas da atriz Brigitte Bardot foram identificadas como o 

principal acontecimento que inventou (KNAFOU, 2012) a territorialidade turística do 

município, embora ela não tenha sido a primeira pessoa a se apropriar do território para essa 

função.  

A partir da estada da atriz francesa no município, as principais lógicas de trabalho e 

subsistência dos moradores locais foram sendo alteradas, passando a orientar-se pelas 

demandas do fenômeno turístico (PAIVA, 2004). Aos poucos, o território foi sofrendo a 

gentrificação gradual sobretudo nas partes costeiras da ponta da península, como Centro, Ossos 

e Armação. Muitas pessoas nativas venderam suas propriedades e se mudaram para o interior 

da península ou do continente (XAVIER, 2006). O processo de gentrificação no município 

(Xavier,2006) gerou a desterritorialização das populações locais das zonas costeiras e 

reterritorialização (HAESBAERT, 2014).  

Além desses fenômenos, o vilarejo também sofreu migração de populações do interior 

do estado e de outras localidades do país e também internacional (XAVIER, 2006). Houve 

grande investimento de estrangeiros no setor de turismo e no comércio, sobretudo de imigrantes 

argentinos. O desenvolvimento do turismo também provocou a dolarização da economia local, 

causando uma grave sazonalidade (PAIVA, 2004). 

Nesse mesmo capítulo, apontamos que a dinâmica entre península e continente foi 

apresentada nas pesquisas como um fator de segregação socioterritorial, uma vez que na parte 

peninsular residem pessoas com maior poder aquisitivo, onde há melhor infraestrutura urbana, 

enquanto no continente há predominância de uma precarização territorial.  Foram apresentados 

alguns dados do Censo Demográfico do IBGE para demonstrar algumas variáveis úteis para 

análise. A representação da dinâmica territorial entre as duas partes foi aprofundada nesta 

pesquisa, rompendo com algumas generalizações e complexificando a leitura da realidade.  

A apropriação do território turístico pelos agentes indicou que os trechos mais 

turistificados do município encontram-se na parte peninsular costeira do município. O processo 

de turistificação foi retomado no quarto capítulo pelos entrevistados e foi transformado em uma 

categoria de análise específica.  

A desterritorizalização, a reterritorialização, e os processos de turistificação e de 

gentrificação foram apontados pelos entrevistados e confirmados como categorias presentes na 

construção do território turístico de Armação dos Búzios.  

Apontamos, a partir da análise documental e da realização das entrevistas que o 

ordenamento dos territórios peninsular e continental não é a oposição entre duas partes distintas, 
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mas um jogo de contradições e resistências que faz do território peninsular uma colcha de 

retalhos – na qual a lógica de apropriação do território ora obedece um esquema mais zonal, 

ora mais reticular (HAESBERT, 2014; FRATUCCI, 2008, 2014b) –, marcada pela 

predominância das ocupações turísticas nas áreas litorâneas da península, enquanto seu interior 

abriga ocupações mais desordenadas e mais fragmentadas, marcadas pelos processos 

socioterritoriais de gentrificação e resistência. O território continental também não é 

homogêneo, pois abarca inúmeros condomínios no litoral e um resort em Tucuns. No seu 

interior, nas áreas menos valorizadas, há uma ocupação mais desordenada, conforme 

demonstrado na análise do capítulo 2, referente à situação demográfica e econômica do 

município.   

3) Analisar o Plano Diretor Municipal de Armação dos Búzios de 2006 e a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo de 2010 no que diz respeito aos meios de hospedagem;  

O município possui uma legislação muito detalhada sobre a distribuição dos meios de 

hospedagem no território. Se, por um lado, os meios de hospedagem devem obedecer a 

exigências em nível federal, como o Cadastur, por outro, devem respeitar o que está descrito no 

PDAB (ARMAÇÃO, 2006) e na LUOS (ARMAÇÃO, 2010). O instrumento do zoneamento 

indica onde podem ser estabelecidos novos meios de hospedagem. Porém, em geral, há um 

desestímulo à instalação de novos meios de hospedagem na cidade, tanto na parte peninsular 

quanto na continental.  

Na LUOS (2010) estão estabelecidos os critérios por número de UHs, tamanho do lote, 

taxa de ocupação e zoneamento. A análise desses critérios demonstrou que mesmo em áreas em 

que o estabelecimento de meios de hospedagem ainda não é proibido, os critérios são tão 

difíceis de serem cumpridos que podem inibir a implantação dos mesmos.  

Identificamos que os padrões de exigência para residências unifamiliares são em geral 

incompatíveis em relação aos meios de hospedagem, salvo algumas exceções, o que dificulta a 

refuncionalização das residências para tornarem-se meios de hospedagem.  

4) - Comparar e analisar criticamente o mapa atual da distribuição dos meios de 

hospedagem pelo território do município de Armação dos Búzios produzido pela pesquisa 

da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico com o zoneamento 

proposto pelo Plano Diretor de Armação dos Búzios; 

Os dados fornecidos pela SMTCPH totalizaram 409 registros que foram analisados no 

capítulo três da dissertação. Por meio da apresentação em tabelas e mapas, foi possível analisar 

a distribuição espacial dos meios de hospedagem, os tipos predominantes nos bairros, a 
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condição e infraestrutura e o zoneamento. Grande parte dos meios de hospedagem recebe água 

potável encanada e está em logradouros pavimentados, mas há um grande percentual que ainda 

não possui sistema de esgotamento sanitário ligado na rede.  

Apesar do desestímulo no PDAB, os meios de hospedagem em Armação dos Búzios 

cresceram em número, segundo os dados da SMTCPH. Nos últimos anos, a oferta de 

estabelecimentos praticamente dobrou. Evidenciamos que nos bairros de Geribá, Centro, Ossos, 

Brava, Ferradura e na Avenida José Bento Ribeiro Dantas esse aumento foi muito expressivo.  

Esses dados podem indicar que a política para ordenamento territorial dos meios de 

hospedagem não foi completamente cumprida.  

5) Analisar as lógicas de apropriação do território pelos meios de hospedagem no 

município de Armação dos Búzios e como elas se relacionam com a política pública de 

ordenamento territorial.  

Se por um lado as políticas públicas de ordenamento territorial em Armação dos Búzios 

estabeleceram a partir do ano de 2005 que o setor de hospedagem não deveria se expandir 

mais, por outro, a partir do advento das OTAs, a oferta de UHs em residências e meios de 

hospedagens não formalizados acirrou a concorrência e trouxe outros desafios para os meios 

de hospedagem formalizados. No entanto, entendemos que esses desafios em Armação dos 

Búzios não são novos, já que, conforme mencionado pelos entrevistados, em muitos imóveis 

a oferta de quartos já era feita, mesmo fora dos canais digitais de reservas.  O conflito dentro 

do setor de hospedagem é sentido pelos que estão formalizados, já que nas entrevistas os não 

formalizados indicaram que não ter documentação é uma condição normal de um imóvel que 

possui outras funções, como de habitação.  

Talvez por esse motivo é que no PDAB e na LUOS esteja claro que os parâmetros de 

área construída, tamanho do lote e zoneamento sejam tão diferentes para uso residencial e 

meio de hospedagem. Partindo desse pressuposto, a refuncionalização seria difícil de ser 

executada. Isso pode indicar que em Armação dos Búzios, além dos fenômenos externos de 

comercialização dos meios de hospedagem trazidos pelas OTAs, a dificuldades de cumprir as 

exigências municipais seja um fator de desistência da legalização. No entanto, embora 

desrespeitem as legislações, tais meios de hospedagem continuam funcionando.  

Para os meios de hospedagem formalizados, representados também nos discursos das 

entidades de classe, há uma concorrência desleal, o que provoca um desequilíbrio entre oferta 

e demanda na regulação de preços. Esses meios de hospedagem vêm se articulando para exigir 

o cumprimento das leis e da exigência do Cadastur.  Essa dinâmica entre formalizados e não 
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formalizados emergiu ao longo do trabalho, embora não tenha sido provocada diretamente, 

pois não fazia parte dos objetivos pré-definidos. Exigir que o Cadastur e os instrumentos do 

PDAB e a LUOS sejam cumpridos provavelmente irá inviabilizar o funcionamento de muitos 

empreendimentos, uma vez que os critérios são restritivos.  

Diante desse contraste entre o que foi planejado e o que foi cumprido, identificamos 

duas limitações do campo de pesquisa. A primeira diz respeito ao tempo da pesquisa, pois diante 

da decisão judicial (DIVULGAÇÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM, 2018) anunciada no 

mês de abril de 2018 para as empresas do setor de hospedagem, pode haver mudanças nesse 

quadro. Mas não é possível prever como será a adaptação das empresas. Uma das possibilidades 

é que haja uma grande migração dos meios de hospedagem para a plataforma do AirBnB, que 

também pode sofrer regulamentações futuramente no Brasil e na cidade de Armação dos Búzio. 

Indicamos que podem ocorrer novos arranjos de participação nas entidades de classe e no 

Comtur, aumentando a representatividade dos meios de hospedagem. Esse movimento, 

conforme apresentou um dos entrevistados, está ocorrendo devido à organização das novas 

tipologias de hospedagem na AbHost, o que provoca novas articulações.  

A segunda limitação é que em nossa pesquisa não levantamos casos específicos de 

empresas que não tenham conseguido se legalizar por não estarem enquadradas nos parâmetros 

municipais. Não nos propusemos a resolver ou investigar um problema administrativo, mas 

analisar uma problemática mais profunda, que diz respeito ao território, aos instrumentos 

políticos que estabelecem o ordenamento no território, os conflitos presentes e contradições. Se 

em alguns trechos da pesquisa ficou evidente que há relações de poder entre os entrevistados, 

entendemos, no entanto, que esse tipo de abordagem está dentro de uma realidade complexa, 

que não permite análises que reduzam as problemáticas a tais relações.  

Quando escolhemos o título para esta pesquisa, utilizamos a palavra emergências com 

a conotação derivada do verbo emergir, ou seja, no sentido de uma problemática que vem à 

tona. No entanto, a partir dos últimos acontecimentos, ligados às tensões jurídicas entre as 

entidades, as OTAs e as empresas não formalizadas, tal palavra ganhou outro sentido, que não 

pudemos abordar, mas que poderá ser aprofundado em trabalhos futuros: as emergências 

também podem dizer respeito à urgência de se redefinir a regulamentação de um setor cada vez 

mais dinâmico, num processo em que  Armação dos Búzios, pela sua relevância no território 

turístico nacional, certamente figurará como uma das principais referências jurisprudenciais 

para outros destinos do país. 
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APÊNDICE A – Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 1970 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  

Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 1975 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  
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Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 1980 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  

 

Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 1985 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  
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Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 1990 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  

Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 1995  

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  
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Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 2000 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  

Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 2005  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  
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Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 2010  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  

Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 2015  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  
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Armação dos Búzios – Localização dos meios de hospedagem em 2017 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cedidos pela SMTCPH  
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APÊNDICE B 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a), 

Gostaríamos de convidá-lo a participar de nosso estudo sobre a trajetória dos meios de 

hospedagem em Armação dos Búzios e construção do território turístico no município. A pesquisa é 

desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Turismo, Gestão e Territórios, vinculado ao Programa de Pós-

graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense. 

O produto da pesquisa de campo será apresentado na dissertação de mestrado da aluna Maria 

Lúcia Malatesta de Freitas Evangelista sob a orientação do Prof. Dr. Aguinaldo Cesar Fratucci. 

Este documento autoriza os pesquisadores a publicarem o conteúdo das entrevistas, a data 

de abertura do negócio e o bairro onde está localizado. É expressamente vedada a divulgação do 

nome do entrevistado e de seu negócio. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo.  

Desde já agradecemos vossa colaboração e permanece o compromisso de notificação do 

andamento e envio dos resultados desta pesquisa. 

   Eu, ____________________________________________________________, assino o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, após esclarecimento e concordância com os objetivos e 

condições da realização da pesquisa sobre a trajetória dos meios de hospedagem e territórios turiísticos 

em Armação dos Búzios, permitindo também que os resultados gerais deste estudo sejam divulgados 

sem a menção de dados que possam me identificar.  

      __________________________, _____ de ____________ de _________. 

____________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisado (a) 

____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO  
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APÊNDICE C 

 

  

Roteiro de entrevista para Meios de Hospedagem 

 

Introdução para o entrevistado: A presente pesquisa tem por objetivo analisar o processo de 

construção do território turístico em Armação dos Búzios, por meio da trajetória dos meios de 

hospedagem instalados na cidade.  

1) Breve relato biográfico do entrevistado e posição na empresa 

2) Confirmar a data de abertura da empresa  

3) Como acontece o turismo aqui no entorno da sua empresa? Como os turistas se 

locomovem? (Caracterização da turistificação no entorno do meio de hospedagem) 

4) Caracterize os públicos que frequentam o meio de hospedagem.  

5) Que tipo de escolhas de consumo fazem os turistas que se hospedagem no seu meio de 

hospedagem (passeios, restaurantes, mobilidade...)  

6) Em relação à localização do seu meio de hospedagem em relação à cidade? Como é o 

acesso tanto para turistas quanto para empresas fornecedoras, funcionários etc? 

7) Como os turistas descobrem o seu meio de hospedagem? Onde é feita a propaganda? E 

as reservas? Como em geral são feitas? 

8) Como foi o processo de instalação do meio de hospedagem? Teve alguma dificuldade 

para adquirir documentação? 

9) É associado de alguma entidade de classe? Se sim, qual? Se não, já foi ou pretende ser? 

10) Conhece o Plano Diretor da cidade? 

11) Compreender se o meio de hospedagem está em uma zona permitida ou não e que tipo 

de implicações tem para o empresário e qual a sua visão sobre isso 

12) Na sua opinião, como avalia a situação dos meios de hospedagem em geral na cidade? 

13) Gostaria de fazer mais algum comentário ou colocação?  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA  
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APÊNDICE D 

 

  

Roteiro de entrevista para Associações  

 

Introdução para o entrevistado: A presente pesquisa tem por objetivo analisar o processo de 

construção do território turístico em Armação dos Búzios, por meio da trajetória dos meios de 

hospedagem instalados na cidade.  

 

1) Breve relato biográfico do entrevistado e trajetória na associação 

2) Qual é o objetivo principal da associação? Quando nasceu? Breve histórico.  

3) Como está o turismo na cidade? 

4) Qual é a atuação da entidade no turismo da cidade? 

5) Como se relaciona com as outras entidades? 

6) Como avalia sua participação no COMTUR? 

7) Houve envolvimento da associação na construção do Plano Diretor de Armação dos 

Búzios? 

8) Como avalia o Plano Diretor e o zoneamento? 

9) Há meios de hospedagem associados? Como os descreve? Onde estão?  

10) Quais são as principais dificuldades dos meios de hospedagem na cidade? 

11) Na sua opinião, como avalia a situação dos meios de hospedagem em geral na cidade?  

12) E como você avalia a distribuição espacial dos meios de hospedagem pelo território 

municipal? 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA  
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APÊNDICE E – Tratamento das entrevistas com base na metodologia de Bardin (2011) 

Categoria 1- O território do turismo é maior que o território do turista (FRATUCCI, 2008) e  

as multiterritorialidades (HAESBAERT, 2014) 

 

Entrevistado Fala literal Palavras-chave Principais ideias 

MHA O turista estrangeiro que vem de carro e depois eles vão querer ir à Geribá depois às outras 

cidades. [...] Eu já fiz trilhas nas emergências, a gente tenta tem vários eventos de esportes. 

Quando vem essas pessoas eles vão fazer trilhas. Em geral o turista fica pelas praias 

próximas. As praias diferentes não se interessam. [...] As praias são muito longe. Eu já 

tentei. O pessoal quilombola. As pessoas não se interessam. A gente vende tanto o turismo 

de praia que ele só quer isso. 

 

Os funcionários sempre tento que sejam de Búzios, por questão de custos, porque a passagem 

é muito cara. Ultimamente consegui encontrar funcionários de Búzios de boa qualidade, que 

eu faço referência e são pessoas que ficam. Eles são de São José e Rasa. É difícil no verão 

pois demoram muito para chegar aqui. Uma camareira para chegar aqui às 7h no verão, 

acorda às 5h. Mas não é porque tem engarrafamento. É mais porque os ônibus vêm lotados. 

Há o mesmo número de ônibus na baixa estação e na alta. Na alta estação se contratam mais 

pessoas para a temporada então há muito mais pessoas nos ônibus e para não chegar atrasados 

tem que cada vez sair mais cedo. 

Praias próximas; 

praias diferentes; 

São José e Rasa; 

demoram para 

chegar; sair mais 

cedo. 

Há a percepção de que os turistas 

preferem os lugares mais próximos. As 

praias diferentes estão muito longe. A 

referência do entrevistado é a ponta da 

península.  

 

 

Os trabalhadores vêm da parte 

continental e enfrentam dificuldades 

para chegar ao seu lugar de trabalho.  

MHBF O que tem para fazer é ir à praia e Rua das Pedras à noite. [...] Eu sempre falo do Porto da 

Barra, mas não sei se eles vão. Quando os hóspedes chegam à Búzios, aqueles que nunca 

vieram ou que vieram há muito tempo, nós mostramos o mapa, aquele que vocês 

disponibilizam no Pórtico, e mostramos um vídeo que mostra toda a península, um vídeo 

que foi feito de helicóptero. A gente passa a informação completa para eles. 

Os turistas não fazem Mangue de Pedra, Pai Vitório, Serra das Emerências, porque nem 

eu mesma fui. Mas José Gonçalves eu oriento. 

 

Funcionário hoje eu só tenho uma pessoa. [...] eu já tentei trabalhar com buziano e não 

consigo. [...] São preguiçosos, não trabalham direito e não tem compromisso com nada. Lá 

para Cabo Frio a passagem fica cara.[...] Buziano você combina o serviço e ele não aparece 

e não dá satisfação. 

Mapa; península. 

Pórtico; 

informação 

completa; Cabo 

Frio.  

Orientação aos turistas. O território 

turístico é reduzido à península. 

Informação completa relacionada à 

península. 

 

 

Território dos trabalhadores do turismo 

vai além do território do município, 

atingindo Cabo frio.  

MHBG Eu não tenho dúvida que há uma priorização, mas eu não estou falando de priorização. Essa 

priorização embora ela se justifique porque vai haver uma demanda maior em uma 

Priorização; 

demanda maior; 

Crítica em relação à priorização de 

prestação de serviços em áreas 
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determinada área e também porque há falta de recurso, ela não se justifica pela humanização. 

Não justifica você ter áreas onde você não coleta o lixo ou coleta com uma baixa qualidade 

[...] é básico em tudo. Isso importa para o turismo? Se você fizer do turismo o turismo só da 

rua das pedras e de Geribá, não. Mas se você fizer o turismo pela cidade, a qualidade de 

vida pela cidade, em prol de toda a cidade, eu diria que importa e muito. 

humanização; Rua 

das Pedras; 

Geribá. 

turísticas em detrimento de áreas da 

comunidade local.  

Investimentos do turismo devem 

retornar à cidade e não somente aos 

trechos turistificados.  

 O funcionário sofre um pouquinho. Mas acho que a maioria tem carro.[...]  Não aqui não, 

só os da recepção. A van deixa lá embaixo, É porque o pessoal faz lotada com um grupo de 

trabalhadores, mas não tem regular. 

Funcionário sofre; 

maioria tem carro; 

lotada com um 

grupo de 

trabalhadores. 

Territorialidade do funcionário não é 

pensada pelo agente privado. 

Trabalhadores driblam as 

contingências com soluções 

individuais e coletivas.  

MHVC Próxima ao centro você vai a pé para o centro. A facilidade se vai de condução todas as 

praias são perto da avenida. Tem os mapinhas. São entregues. O rapaz aí ele faz trilha. 

Centro, praias, 

perto da avenida. 

O centro como ponto de partida. Todas 

as praias significam todas as praias da 

península.  

MHJF1 Turisticamente eu acredito que aqui seja dos um dos pontos mais marcantes e bonitos que 

você tem. A questão da localização que por ser próximo das duas praias mais, que para mim 

e para muita gente são as mais bonitas de Búzios, tem a questão da vista, vista e acesso, tem 

a questão do transporte que não é fácil. Transporte público aqui para quem trabalha e não 

tem carro[..] tem que descer lá no pinguim e vir caminhando. Os trabalhadores fazem isso 

todos os dias. O turista argentino tem o hábito de caminhar bastante então eles também 

fazem esse trajeto caminhando, mas uma boa. Eles vão caminhando daqui até o centro da 

cidade.  

A dificuldade tanto governamental e tanto dos empresários e dos turistas que frequentam 

búzios, a maior dificuldade é você encontrar o equilíbrio entre tudo isso. Até quanto a agente 

vai ocupar ou até quanto que a gente vai construir até quanto isso vai crescer turisticamente 

e até quanto isso vai gerar tanto para o meio ambiente tanto para a infraestrutura e girar a 

economia da cidade. A gente tem que tentar seguir tudo isso e achar um equilíbrio. 

 

Até onde crescer, até onde gerar renda e até onde administrar a estrutura da cidade. E cada 

vez mais as entidades se juntam, os hotéis, as associações, para buscar um equilíbrio 

para a cidade. 

Transporte; quem 

trabalha; turista; 

governamental; 

empresários, 

crescer 

turisticamente; 

entidades; 

equilíbrio.  

Um mesmo território apropriado por 

diferentes agentes é sentido de forma 

diversa: para os turistas subir o morro é 

normal, mas para o trabalhar é difícil.  

 

 

Necessidade de encontrar um 

equilíbrio no crescimento. Os agentes 

que devem buscar esse equilíbrio são 

os do setor público e os empresários.  

MHF Nós fazemos tudo em Cabo Frio. Os funcionários agente começou a pegar o pessoal de cabo 

frio, porque a gente dava preferência só a buziano, mas eles não querem trabalho, querem só 

dinheiro. É muito difícil de conseguir funcionário então a gente já está buscando nas cidades 

vizinhas. 

 

A estrutura do turismo para o turista é maravilhosa, mas para a família deixa a desejar 

em tudo. O ruim de Cabo Frio na alta temporada é que eles levam quase 3h para chegar até 

Cabo Frio; 

cidades vizinhas; 

família; Rasa; 

vizinhos da 

pousada.  

Território dos trabalhadores extrapola 

os limites administrativos políticos do 

município, atingindo Cabo Frio e 

outras cidades vizinhas.  

 

Dificuldades no deslocamento. Fluxo 

entre península e continente durante o 
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aqui vindo de lá. A maior reclamação deles é essa. Mas até as pessoas que moram na Rasa 

reclamam no verão. O pessoal vem andando para pegar a van aqui na Ferradura trabalhando 

em van. Mas para chegar é mais tranquilo porque a van conhece os caminhos alternativos. 

Eles vêm por dentro e o ônibus não faz isso. 

 

Nós temos funcionários que são vizinhos da pousada, faça sol ou faça chuva eles aparecem 

para trabalhar. De Búzios não tem ninguém. 

verão também é apontado como um 

problema. 

 

Problemas com funcionários buzianos.  

MHG2 A praça é utilizada pelos moradores. Os turistas ficam no canto esquerdo. O problema da 

Ferradurinha é o acesso, [...] eu acho lindo. Mas eles acham horrível o acesso. A maioria 

acha horrível. Eu acho lindo pela situação de me lembrar muito ainda do passado. É um 

lugar que ainda está muito preservado ainda, aquele cantinho ali que a gente passa, aquela 

estradinha. Mas o turista na maioria ele não vê isso, ele vê que é difícil o acesso, o carro não 

chega, estão bem mal-acostumados. Querem chegar na praia de carro, na beira do mar e 

tomar posse. A praça também, eles utilizam a praça, ficam ali no cantinho, bebem, mas 

não muito. Com criança principalmente. Todos os dias eles estão na praça. 

 

Eles ficam deslumbrados no verão. Tem muito dinheiro, roda muito dinheiro no verão. Que 

te possibilita curtir baladas igual ao turista. E aí no dia seguinte não vai trabalhar, porque 

está com o dinheiro no bolso e não precisa. 

Praça, moradores, 

acesso, lindo, 

horrível, passado, 

mal-acostumados, 

tomar posse, 

criança; igual; 

turista.  

O território da praça é apropriado tanto 

pelos moradores quanto pelos turistas. 

O acesso à praia da Ferradurinha é 

sentido de diferentes formas: para o 

morador é bonito porque remete ao 

passado, mas para o turista não é bom. 

O turista toma posse do lugar, ou seja, 

se apropria.  

 

No verão, os trabalhadores nativos 

querem ser como os turistas e, como 

conseguem mais dinheiro, deixam de 

trabalhar em outros momentos.  

 

Categoria 2 – O processo de turistificação de Armação dos Búzios  

 

Entrevistado Fala literal Palavras-chave Principais ideias 

MHB Búzios é uma cidade um pouco especial porque você tem muitos habitantes, residentes de 

muitos países, o que a permite se uma cidade caipira cosmopolita, então você tem essas 

coisas de bom gosto, personagens interessantíssimos e isso nos atraiu muito. 

 

Aqui foi o primeiro núcleo de pescadores. Aqui se chama estrada da usina porque tinha 

uma usina de eletricidade e todos os dias vinha um pescador ligar e desligar a eletricidade. 

 

Depois do terreno foi vendido para D. Ambelina. [...] construíram essa pousada no 

propósito de vender[...]. Depois quem comprou foi um Sr. chamado Miguel que era 

Caipira cosmopolita; 

pescadores; 

Argentina; eventos; 

casas de pescadores.  

A ideia de uma cidade caipira 

cosmopolita demonstra que apesar de 

pequena, possui pessoas de todo o 

mundo.  

 

Onde é o bairro da pousada, foi 

primeiro um núcleo de pescadores.  

 

Lugar de casas de pescadores virou o 

hotel e abriga hoje uma estrutura de 
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senador na Argentina. [...]. Depois ele colocou à venda para pagar uma campanha para se 

reeleger, em[...] 

 

Se confirmou a construção do Hotel Atlântico. E os donos se hospedavam aqui e olhando a 

construção [...]e a gente sentava aqui fora e ficávamos criticando os construtores[...] e hoje 

em dia você vê que este local aqui é um polo. Este bairro virou um polo muito importante 

em torno do hotel, por causa desses eventos. Estamos no mês de maio que tem sido junto 

com outubro os piores meses do ano, e estamos tendo um evento importante. Já tive meses 

de junho melhores que janeiro por causa disso.  

 

O que tinha no lugar do hotel atlântico? Eram casas como esta da rua aqui em cima. 

Casas de pescadores. Eles compravam as casas lá e construíam aqui. A Rua Caiçara foi 

construída por eles. 

eventos que permite sobreviver 

melhor à baixa temporada.  

 

Fenômenos da desterritorialização, 

reterrritorialização e gentrificação 

associados à turistificação do 

território.  

MHJF1 Acho que aqui em Búzios, em 30 mil 20 mil são argentinos. 

 

Acho que precisa melhorar a qualidade das pessoas que vem para Búzios, ônibus que 

descarrega gente aqui. Acho que isso é problemático, mas acho que é um outro assunto 

para ser decidido em outra esfera. Senão vai virar uma outra baderna e não vai ter 

recuperação. A gente quer para Búzios um turismo de qualidade. Não igual ao que Brigitte 

Bardot sonhou, mas melhor do que se tem por aí. São degradantes as cidades por aí, 

quem conhece sabe. 

Argentinos; qualidade 

de pessoas; Brigitte 

Bardot . 

A presença dos argentinos na cidade 

é superdimensionada.  

Necessidade de ações que procurem 

outros públicos e insatisfação com o 

tipo de turista que frequenta o 

balneário.  

Atribui à Brigitte Bardot uma 

expectativa de turismo para o 

vilarejo. 

 

 

MHVC Quando eu comecei a frequentar Búzios, já tinha aqui uma fama internacional. Era 1982. 

Vinha muito para cá estrangeiros, brasileiros não. Tanto é que quando eu vim para Búzios, 

vim com um casal e ele era alemão e comprou casa no centro de Búzios, na Praça Santos 

Dumont. Para você ver como havia até possibilidades e a gente ficava ali. 

 

As praias mais importantes eram as da cidade a praia do canto, dos ossos e a João Fernandes. 

Era linda a João Fernandes. Mas hoje ela já é [..] uma praia estilizada, né? Porque na 

verdade não havia esses coqueiros. Na verdade, eles estilizaram a praia como se fosse uma 

praia europeia. Porque o europeu foi quem descobriu primeiro aqui, que vinha muito para 

cá. 

 

Para falar a verdade para você é uma cidade que ficou muito isolada. Em termos de leis, 

eles não entendem. Até hoje o cidadão daqui, que acho que nem sabe que é cidadão ainda. 

Fama internacional; 

casa no centro; João 

Fernandes; praia 

estilizada; praia 

europeia; isolada 

cidadão; 

primos;direito; dever; 

lei; modelo; terra; 

buziano; antigo; 

primeiros; dólar; 

moeda; valor; 

trabalho; alugar; 

O bairro do centro aparece como 

território do turismo.  

 

Percepção da Praia João Fernandes 

como estilizada, como se fosse uma 

praia europeia. 

 

Vilarejo permaneceu isolado. O 

turismo foi o modelo de 

desenvolvimento que alterou o curso 

do vilarejo.  
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Eles acham que eles são[...] só primos[...] é uma constatação. Então eles acham que eles 

têm o direito de fazer as leis [...] a gente fala de imigrante, mas é a mesma coisa aqui no 

sentido de Búzios é meu. Mas não é um meu assim na soberba. Mas meu assim: eu faço a 

lei porque eu sou antigo aqui, eu sou buziano. [...] de um lado eles não assumem a 

cidadania deles em termos de direitos e deveres de um outro lado eles tem uma visão muito 

tinha um nome para isso no sentido de 'isso me pertence, a terra é minha, a lei sou eu', 

mas não é ignorância isso. [...] é diferente de empoderamento, por que por exemplo 'eu sou, 

negra, mas sou pessoa' você entende? Quando você começa a falar assim para você mesma: 

'eu sou negra, sou pessoa, tenho direito, eu to me empoderando, não é? Tenho direito de ir 

e vir, tenho direito disso e tenho direito daquilo. Igual a todo mundo. Eles é [sic] o contrário. 

Não é assim 'eu'. [...] é no sentido de que nós somos os primeiros.  

 

E por conta disso tornou-se o turista o modelo para eles. Olha que coisa incoerente, apesar 

de não ir, mas se tornou um modelo. Por que que eu acho que se tornou um modelo? Porque 

quando eu vim para cá em 1999, o real estava forte, mas era moeda, ainda tinha moeda. O 

centavo era forte, mas era moeda. Então eles não queriam. Eu devia ter contado antes que 

na época da alta temporada vinha muito estrangeiro então o valor do trabalho aumentava 

assim porque era tudo negociado em dólar, isso é muito importante. Quando eu vim para 

cá era tudo em dólar. Só para você ter uma ideia você chegava numa loja o valor estava em 

dólar e do lado do dólar [...] na porta da loja tinha o valor do cruzeiro da conversão. [...] 

então aqui a subordinação era ao dólar. Então por isso era uma cidade muito cara. E isso 

não é parâmetro para um povo pobre feito o nosso. Por isso que também havia por isso 

que tinha essa separação. Essa separação era uma separação de situação econômica. Por 

que? Porque muita coisa você não comprava ali, sabe aqui da cidade. Você não comprava. 

Você sonhava, mas não comprava. [...] por isso também que a alimentação deles 

permaneceu [...] da roça. 

 

Depois com a vinda do real[...] eles entraram nesse mercado. E é por isso que era separado 

e você percebia isso. Você não via buziano assim no seu dia a dia de turista brasileiro. A 

gente que era brasileiro não sentia o outro, o brasileiro, a não ser trabalhando. A outra 

coisa que também confundiu muito a cabeça deles foi que na temporada qualquer serviço 

que eles fossem fazer para o turista eles recebiam em dólar. Então você já imaginou a cabeça 

desse povo? Quando eu vim para cá eu lembro que quando eu falava em 10 reais não era 

nada. Não hoje não, hoje já conseguiu clarear. Moeda? Jogava fora e dava para as 

crianças. Meu Deus! O que é isso? [...] então estava muito difícil de equacionar isso aí: o 

valor real do trabalho e o que eles viam. Porque para carpir qualquer coisa eu te dou tantos 

dólares. E o dólar ele ia lá trocava e vinha um monte de dinheiro. Então quando eu 

quartinho; Casa 

Grande. 

Dolarização da economia. Valor do 

trabalho influenciado pelo valor do 

dólar, por causa da forte incidência da 

moeda estrangeira na alta temporada.  

  

Buziano se diz o primeiro e desse 

modo legitima seus direitos sobre o 

estabelecimento das regras.  

 

Ausência de brasileiros – o outro – 

somente se sentia o buziano nas 

relações de trabalho.  

 

Precariedade alimentícia durante a 

baixa temporada por causa da 

ausência dos turistas e, por 

conseguinte, da circulação de 

dinheiro no vilarejo.  

 

Percepção de resignação em relação 

ao modelo de relações de trabalho 

estabelecidos em função do turismo.  

 

Analogia em relação ao livro Casa 

Grande e Senzala de Gilberto Freire 

para explicar a subordinação dos 

trabalhadores aos empresários.   
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comecei essa reforma daqui eu não tinha pedreiro daqui. Precisou vir lá de cabo frio, das 

comunidades ali meio quilombolas, através de pessoas eu fui arrumando gente para 

trabalhar aqui que não tinha. Porque se eles viessem aqui fazer alguma coisa como alguns 

vieram, no meio do caminho eles paravam. 'Ah, não. Esse dinheiro que eu combinei com a 

senhora não dá não. Vou cobrar tanto'. [...] E tudo isso estragou muito a cabeça deles. Você 

tornou também comércio muito caro. 

 

O valor em si, quanto vale. Então eu achei que esse modelo de turismo e turista que veio 

aqui no começo foi muito difícil. Daí quando chegava no inverno eles não tinham o que 

comer, só comiam peixe. Não podiam comprar uma carne, não podiam comprar um nada. 

Você entendeu o por que? Porque não tinha turista no inverno. E o povo não tinha como 

pagar, [...] não circulava o dinheiro aqui, porque estagnava. [...] por isso que cada um que 

tem um pedaço de terra, faz um quartinho e aluga. 

 

E o pior de tudo é que você começava a ver que os tais escravos, no caso da casa grande, 

aceitavam. Daí quando eu ia a Unamar comprar as coisas para construir a minha casa eu 

tomava uma van e ouvia as pessoas falarem assim ' ele não pode reclamar, é assim, porque 

aqui é Búzios. Tem que falar amém.' Quero dizer, não havia essa coisa da luta. Mas agora 

sim, você está vendo isso. 

MHJF2 A Praia João Fernandinho não é particular, mas acaba sendo quase que privativa por 

causa do tamanho. [...]. Tem um acesso público, mas a gente também tem um acesso direto 

do hotel para a praia. Tanto para João Fernandes quanto para João Fernandinho. 

 

João Fernandes é onde tem maior concentração de hotéis e como hotel que tem o maior 

número de quartos. Eu acredito que maioria das pessoas que frequentam João Fernandes 

são argentinos [...] é um público que elegeu essa área aqui, mais do que brasileiro, mais do 

que chileno. E tem muitas casas de veraneio[...] principalmente construções de alto 

padrão. [..] tem condomínio também. Acho que é um pouco misturado também, pois tem 

os veranistas e turistas, têm pessoas que alugam na temporada ou que vem para ficar 

em suas próprias casas. 

 

São diferentes porque Geribá não tem hotel estruturado como tem em João Fernandes. Aqui 

em João Fernandes tem estrutura de hotéis, aqui é mais tradicional. Brasileiro prefere ficar 

em Geribá e o outro público prefere João Fernandes. [...] João Fernandes também tem 

mudado. Tem mudado muito tem aumentando o número de hotéis e pousadas. E tem 

donos de hotéis, aqui teve sempre teve um acordo de cavalheiros, eles praticavam uma tarifa 

base aqui na região. E nos últimos anos tem caído muito essa tarifa média. Não era um 

Particular; privativa; 

casa de veraneio; 

veranistas, turistas; 

estratégia; ilegais. 

Construção de hotéis em áreas de 

praia tornam o ambiente mais 

privativo ao hotel. 

 

Em João Fernandes há diferentes 

tipos de hospedagem, mas se destaca 

pela grande concentração de hotéis.  

 

Nos últimos anos o número de meios 

de hospedagem cresceu. A tarifa 

média diminuiu por estratégia de um 

grupo, mas não foi por causa da 

informalidade de meios de 

hospedagem.  
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acordo formal, mas agora tem um grupo que trabalha com uma tarifa bem abaixo do que era 

feito antes. ´É uma estratégia deles. Não são ilegais. 

 

MHG2 Minha avó era do Centro. Morou no centro e quando vendo no centro foi para Jardim 

Esperança. A outra vendeu eu foi para Cabo Frio. Venderam para pessoas de fora porque 

são lugares de frente para a praia. Não tem a praça? Então, a casa está até hoje tá ali 

abandonada, mas com a mesma estrutura de pescador ali. 

 

Assim como todo mundo dessa rua aqui, todo mundo foi invasão. Foi invadindo e 

construindo, todo mundo buziano. Minha mãe foi criada no Centro. Tem gente também 

do canto esquerdo que já era daqui. 

 

O pessoal do canto esquerdo é dali e nunca saiu dali, passou do avô pro pai, depois pro 

filho, O pessoal da aldeia já é migrante de outros lugares. Mas do canto esquerdo é todo 

mundo dali mesmo, nascido e criado e estão ali até hoje. 

 

A vida inteira. Era outro turista. Era muito contato com outras línguas, era muito bom. Eu 

achava muito bom. Hoje tem mais brasileiro vindo, do que estrangeiro. A não ser os fiéis 

argentinos. [...] Convivi com eles a vida inteira.  

 

Eu acho que ali tem muita gente de fora porque ali tem muito aluguel anual. Então possibilita 

bastante que pessoas de fora que vem tentar a vida aqui estejam por ali. [...]. Tenho parente 

ali. Tem muito buziano ali aliás. Mas tem muita gente de fora também. Tem muitas pessoas 

que tinham casas ali, fizeram para alugar e foram pra atrás do pórtico, atrás do 

hospital, pra rasa. Tem muita gente que saiu do centro e foi pra Rasa. É uma questão 

de alugar o que tem e morar num lugar mais afastado, mantendo o imóvel ali e fazendo 

renda.[...] Tem o ano todo. Ruas de Manguinhos tem muito buziano ainda. Pessoas que 

moram ali a vida toda.  

 

Eles ficam deslumbrados no verão. Tem muito dinheiro, roda muito dinheiro no verão. 

Que te possibilita curtir baladas igual ao turista. E aí no dia seguinte não vai trabalhar, 

porque tá com o dinheiro no bolso e não precisa. Mas é tudo ilusão de verão. Porque você 

vai na praia trabalha 5 dias, 500,00, no mínimo. Então eles ficam desse jeito, 

deslumbrados[...]  

 

Buziano gasta muito no verão, fica rico no verão e no inverno passa dificuldade. Isso 

acontece muito. Espero que essa cultura mude. [...] Por isso que o pessoal de fora fala que 

Avó; centro; frente 

para a praia; invasão; 

casa; alugar; afastado. 

Rasa; deslumbrados; 

igual; ilusão; 

emprego; trabalho.  

Movimento de desterritorialização 

pela venda de propriedades de frente 

para o mar para se reterritorializar em 

áreas mais internas da península e do 

continente, como a Rasa, Geribá e 

Manguinhos.  

 

Percepção de onde os nativos estão 

territorializados.  

 

Convivência com os turistas desde 

pequena, mas o turista mudou. 

 

Percepção sobre nativos no território: 

em Manguinhos há ainda muitos 

nativos; muitos nativos venderam e 

saíram; muitos alugam suas casas e 

moram mais longe.  

 

Observação sobre o nativo em 

relação ao turista: o nativo quer ser 

como o turista no verão e por isso não 

quer trabalhar.  
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buziano é preguiçoso. Buziano é tudo maresia. Quer emprego, mas não quer trabalho. 

Quer ganhar fácil. [...] Que aí o dinheiro é mole. Segura a bandeira, vota no cara errado em 

troca de emprego na prefeitura. Isso acontece muito. 

MHG1 O resto da cidade eu acho que ele é um pouco menos moderno, acho que é uma galera que 

não quer nenhuma mudança na verdade. Aí você vê são pessoas que chegaram aqui 

quando a cidade não tinha nada e construíram um império, tem uma mega influência na 

cidade e não querem que mude.   

 

E até entendo alguma revolta contra o AirBnB e tal, mas cara, veio para ficar. [...] Mas 

outras coisas, a galera acha que Búzios vai voltar a ser o que era nos anos 90 Top, só [...] 

com grana. Pessoas muito abastadas. Só que a realidade mudou. O pessoal não está 

percebendo isso. Eles querem nadar contra a corrente. Eu digo até de um amigo meu que 

é novo. Ele tem um negócio na rua das pedras, só que o negócio dele é de elite, né? O quilo 

do que ele serve é 100,00. [...] o pessoal da rua das pedras demorou muito para aceitar 

cartão, mas agora todo mundo aceita. Quando eu mudei pra [sic] cá, quase ninguém 

aceitava. [...]. Agora tem que se modernizar, tem que aceitar. Sei que é chato pagar imposto 

para não ter retorno nenhum, mas hoje em dia o pessoal só viaja com cartão. [...]. Sem falar 

do tipo de pessoas. Turismo é um luxo, mas muita gente tá [sic] tendo acesso a esse luxo, 

né? Então eu acho justo que tá [sic]todo mundo. 

Mudança; império; 

influência; contra 

corrente; elite; luxo; 

pagar imposto; acesso 

ao luxo; justo.  

Percepção de relações de poder no 

destino entre empresários.  

Resistência dos que chegaram 

primeiro às mudanças.  

 

Turismo está mudando, pessoas estão 

tendo acesso e identifica a 

democratização como um processo 

justo. 

 

Crítica ao pensamento de que Búzios 

deveria ser o que era nos anos 1990.  

AHB Hoje a AHB mudou o seu objetivo principal.  A história da AHB[...] é que ela nasceu antes 

da cidade. A cidade faz 23 anos. AAHB atuava como poder público, atuava em todas as 

áreas [...] ela fazia a vez da secretaria de serviços públicos para pedir em Cabo Frio, 

fazia a vez da Secretaria de turismo para pedir a Cabo Frio, fazia a parte da secretaria 

que hoje é a secretaria de segurança pública, então ela tinha que fazer toda essa parte.  

Uma função para o turismo.  Porque não tinha iluminação pública, era muito precária, tinha 

que se juntar os empresários para ajudar, não tinha recolhimento de lixo direito, não tinha 

nenhuma estrutura. Então a AHB assumiu essa parte e por muitos anos era ela que 

participava dos eventos e que divulgava institucionalmente o destino, o que até hoje 

acontece de forma totalmente errada porque isso é uma atribuição do poder público 

  

Aconteceu duas vezes. A década de 80 Búzios era já uma vila de pescadores já famosa, mas 

era a precariedade em pessoa.  Então a Rua das Pedras, era de terra e tinha uma padaria no 

final.  O que que Búzios tinha?  Búzios não tinha nada.  Búzios tinha uma certa classe 

AA ,tinha algumas casas grandes, algumas mansões,  tinha a pousada  Hermitage, 

tinha a Pousada do Sol,  então eles podiam ficar hospedados  e a gente vinha 

normalmente para acampar.  Então eu não gostei. Não tinha água, mobilidade, tudo 

era ruim.  Para ir a João Fernandes era uma trilha.  Não tinha pousadas.  Nem a 

Poder Público; água; 

mobilidade; trilha; 

equilibrar; topo; 

turista; vota; muro; 

segurança; Rasa; 

curralito; Geribá; 

Poro Seguro.  

Narrativa da história da entidade 

vinculada à transformação do 

território turístico.  

 

Percepção do início do turismo em 

Búzios, de um território precário, 

com pouca infraestrutura. 

 

Observação sobre palestra que 

aconteceu sobre o ciclo de vida do 

produto turístico. Mencionou a 

construção da ideia para falar de 

como o destino está numa fase ruim, 

saturada.  

 

Explicou que o problema da cidade é 

uma questão política, que o voto tem 

poder.  



220 
 

 
 
 

pousada João Fernandes existia.  A primeira pousada de João Fernandes foi a Pousada João 

Fernandes.  Por isso ela tem o nome do bairro e da praia.  Nada, não existia nada. Era só 

uma trilha.  E eu sinceramente não gostei.  Não volto mais.  

 

Há mais ou menos 10 anos atrás nós tivemos um professor que deu uma palestra aqui na 

pousada Dom Quijote, um mestre em turismo que, na época a gente estava até bem 

turisticamente, nunca estivemos bem 100%.  Mas melhor do que estamos hoje.  E essa 

palestra foi uma palestra muito importante ela mostrava que a gente estava em um 

determinado patamar e que para se manter nele na verdade, a gente estava a caminho 

do topo, e que ficar no topo é muito difícil. é mais ou menos esse estágio intermediário 

entre  a subida e o topo é  o melhor e que depois  que você chega ao topo se você tiver 

a coragem de chegar no topo  é exatamente como no surf, você vai ter que se equilibrar 

na crista da onda[...]  e aí depois você começa a cair se você não conseguir se manter.  

E isso aconteceu com Búzios. Fomos muito bem avisados.  Fomos muito bem instruídos.  

Todos aqui sabemos o nosso papel.  Mas não o fazemos. [...] todos os empresários que eu 

conheço e o setor público também estava.  

 

[...]. Nunca vi uma situação tão grave quanto a daqui. [...] o turista não vota aqui. Não 

se tem vontade de se desenvolver o turismo aqui. Fazer uma infraestrutura como a de 

Gramado como a de outros destinos do país.  Destinos em que as pessoas têm interesse na 

indústria do turismo e não no voto. 

 

O que que você acha de entrar numa cidade agora, você só vai ver a praia Rasa lá no início.  

Depois que você entrar em Búzios que você andar 2km, você vai ver o mar.  Dali em diante, 

você vai ver a Rasa e dali em diante você só vai ver muro. Muro, muro, muro, muro.  E 

sem servidão.  Vai se muro direto, porque agora essa construção que vai pegar lá embaixo 

na reta da madeireira, vai murar até aqui embaixo do lado do posto.  Aí você vai ter uma 

visãozinha do mar ali do lado da Alice e aí o resto você só vê muro.  Aí você entra por 

Geribá.  Só vê muro.  Esse é o resultado. 

 

Existe essa de você não se sentir seguro, porque só tem o muro. É uma falsa sensação 

de segurança.  Existe também a parte estética, muito feio, poxa em vez de você entrar 

numa cidade e dá de cara com uns jardins, cheios de flores, um bem vindo, bem 

grande, fachadas bonitas, até na Rasa tinha que ter sido observado que a Rasa é a 

entrada da cidade.  As fachadas tinham que ter o mesmo padrão.  Criaram um padrão, 

criaram um monte de taxas.  Por que não criaram uma coisa básica dessa? Porque mexe com 

o eleitor.  Tudo o que mexe com o eleitor aqui é um problema. 

 

Mencionou o ordenamento da cidade 

em termos de construção como um 

ponto negativo, especialmente as 

construções em condomínio, que 

propiciam uma falsa sensação de 

segurança. Além disso, escondem o 

mar e transformam negativamente a 

paisagem. 
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ACEB Há 20 anos atrás nós não tínhamos água potável e não tínhamos 1 m de rede de esgoto. 

Nosso problema de criminalidade era pequeno. Hoje temos invasões, milícias e o diabo. 

A parte de saneamento hoje, em parte melhorou, na parte da península, agora na área 

continental não tem nada de saneamento básico piorou e muito. Porque você tem uma 

grande área de Búzios que não tem rede de esgoto, não terá nos próximos 10 anos e é 

um problema crescente. Búzios está crescendo 10% 15% ao ano e a infraestrutura não 

cresce. [...] Imagina a Avenida José Bento Ribeiro Dantas é a mesma avenida de 30 anos 

atrás. Infelizmente nós temos essa problemática, essa morosidade de desenvolvimento, 

mas não é um privilégio de Búzios não. É o Rio de Janeiro inteiro. Você vê, o acesso à 

Região dos Lagos, o último grande investimento, faz exatamente 20 anos que foi a Via 

Lagos. [...]. De lá para cá a única coisa que fizeram foi colocar a mureta no meio. [...] 

Esgoto; invasões; 

milícias; península; 

continente; 

morosidade; 

privilégio.  

Mencionou a diferença de tratamento 

de infraestrutura entre a península e o 

continente.  

 

Disse que Búzios tem problemas que 

não tinha antes, como o da 

criminalidade.  

 

Indicou a falta de investimento no 

turismo como um problema.  

APB/BC&VB Búzios era lindo! Eu não vou entrar nessa de que antigamente era lindo e hoje em dia não 

é. Eu acho que Búzios é sempre lindo! Só que tínhamos outros olhos. Então a gente 

olhava diferente a cidade. Éramos menos empresários e mais empreendedores, amadores, 

sonhadores.  Então hoje temos uma visão mais empresária e temos outros filtros. Mas 

Búzios tinha menos cimento, tinha mais criatividade, tinha uma arquitetura diferente, 

com muito menos arquiteto e mais personalidade de quem estava tocando, de quem 

administrava. 

 

O turismo sempre foi crescendo. E eu acho que sempre está num momento máximo e 

ótimo. Quando eu cheguei há 20 anos, tinha 140 meios de hospedagem, 120, 130. Não 

existia um cálculo muito bem feito. Mas os números estavam por aí. Hoje estamos em mais 

de 700. Então se conseguem sobreviver 700 meios de hospedagem é porque realmente 

o turismo aumentou. [...] Sempre é um bom momento para o turismo, sobretudo nessas 

cidades que são 100% turísticas, porque Búzios é 100% turística. Pode ser turismo 

esportivo, turismo de lazer, turismo de palestra, mas é sempre turismo. [...] O único turismo 

com o turismo é que ele nunca é construtivo, sempre é predatório. Involuntariamente. 

Porque as pessoas não vêm para destruir.  Mas involuntariamente quando você tem uma 

cidade que tem uma capacidade x e essa capacidade é transbordada obviamente todo o 

aspecto arquitetônico e edilício e a nível de natureza acaba sendo prejudicado. É 

normal. [...] vamos trabalhar para que esses efeitos sejam cada vez mais leves. Porque não 

tem como parar isso. [...] O turista vem, modifica a paisagem, quebra árvores [...]  

 

Acho que nós moradores deveríamos fazer mais para nós, porque ás vezes a vida nossa é 

bem monótona aqui. Não temos muitas atividades. A maioria das coisas são feitas para 

turismo. 

Lindo; olhos; 

cimento; arquitetura; 

criatividade; máximo; 

ótimo; aumentou; 

predatório; 

capacidade; 

monótona; turista.  

Percepção da beleza da cidade, das 

mudanças e das mudanças em si 

mesmo.  

 

Percepção da urbanização da cidade. 

 

Indicação de que o turismo é o centro 

da vida de Búzios.  

 

Apontou a capacidade de carga como 

um critério para indicar o excesso de 

turismo na cidade.  

 

Disse que é necessário fazer coisas 

para os moradores e não só para o 

turista. 
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Categoria 3 – Dinâmica territorial entre península e continente 

 

Entrevistado Fala literal Palavras-chave Principais ideias 

 

MHBG 

Porque é muito próximo à entrada da cidade, considerando o pórtico.  São raros os 

que saem do pórtico, embora nós sempre informamos sobre os passeios. Informamos 

sempre sobre os passeios de barco e todas as opções.  

 

A questão do lixo deixa muito a desejar em toda a cidade, principalmente na parte da 

cidade que é menos vista, vamos dizer assim, que é o Alto da Rasa e o Cruzeiro. A 

questão do lixo nessas áreas da cidade chega a ser de saúde pública. Além de não haver 

seletividade na coleta [...] eu sei que isso extrapola a sua pesquisa, mas a gente se 

pergunta, por que que lá na ponta da península tem um outro tipo de tratamento, 

por que que na Rasa ou no cruzeiro parece que pertence a uma outra cidade ou 

pertence à cidade nenhuma? "Você acha que isso tem a ver com turismo?" Eu penso 

que o bem-estar da cidade você não pode trazer só para uma rua das pedras. Será que 

é essa a proposta da cidade? Se for essa a proposta da cidade de se preocupar com o 

turista que só vai à rua das pedras, a resposta é não. Mas se a resposta é que nós 

devemos cuidar não só dos turistas que vem à cidade, mas das pessoas que servem 

a esses turistas, eu diria que muito.  

Entrada; Pórtico; menos 

vista; península; 

tratamento; Rasa; Cruzeiro; 

cidade; servem.  

Construção crítica sobre a cidade 

para o turista e falta de recursos 

destinados às partes não 

turistificadas.  

 

Utilizou os termos Pórtico, península 

e Rasa para balizar espacialmente 

suas percepções sobre o território.  

 

 

MHVC Quando eu vim pra [sic] cá em 1999, [...] a mentalidade eu acho é que Búzios era 

considerado uma cidade turística ou quase um país turístico. A noção que eles 

tinham, ou seja, os donos de Búzios, porque aqui tem dono, ganha quem ganha eles 

estão lá na prefeitura, então eles na cabeça deles búzios era só turismo ou só para 

turista. Os outros eram outros. Então quando se falou da infraestrutura nessas outras 

regiões em que não havia água, tinha que dar condições para que essas pessoas que 

viviam foram desse perímetro urbano, reivindicando alguma coisa, eles falaram 

que não. Búzios tava para atender turista. O resto era resto. Isso me assustou. Não 

foi falado assim com essa frieza, mas o que deu para entender no jornal eu li era 

isso. Olha que coisa terrível, quer dizer, os pobres que moravam fora desse 

perímetro, não tinham direito a nada. Eles tinham o dever de servir na 

infraestrutura, mas não tinham direito de pessoa, de humano. [...] eu fiquei revoltada 

com isso, quando eu vi isso escrito, com todas as letras, que eram os senhores 'da 

casa grande'. 

Mentalidade; dono; país; 

perímetro urbano; direito 

servir; Casa Grande.  

Percepção da dinâmica territorial 

entre península e continente apontada 

como no perímetro urbano e fora do 

perímetro urbano. 

 

Crítica em relação aos direitos à 

infraestrutura. Novamente a analogia 

à obra Casa Grande e Senzala para 

explicar a centralidade dos ‘donos de 

Búzios’.  

MHJF2 Muito difícil. Não sei se pela distância, mas acho que é mais por falta de 

informação. Eles não têm essa informação de que existe Búzios além do Pórtico. 

Difícil; distância; 

informação; Pórtico; José 

Atribuiu o fato de os turistas não 

procurarem as praias do continente à 
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Por exemplo, José Gonçalves ou Caravelas. Mesmo as praias de Cabo Frio eu acredito 

que eles não tenham. Nem para o outro lado. Falta de informação. Eu moro em José 

Gonçalves.  O acesso não é fácil, tanto pelo transporte púbico quanto para você chegar 

a outra praia e como não são lugares turísticos e estão um pouco mais afastado, tem 

que levar e conta também essa questão da segurança. 

São lugares com potencial, mas não são lugares turísticos. Por exemplo o Mangue 

de Pedra que é uma área que só existe 3 mangues de pedras no mundo então é uma 

coisa que talvez chame a atenção do turista, mas eles não têm essa informação. 

Gonçalves; Caravelas; 

afastado; segurança; 

potencial.  

falta de informação turística sobre 

esses pontos.  

 

Apontou a segurança como um ponto 

importante.  

Afirmou que são lugares com 

potencial, mas não estão 

turistificados.  

MHF Eu indico sempre dois lugares para ir que eu acho muito legal: Pai Vitório, 

Mangue de Pedra e José Gonçalves. Caravelas eu não indico porque não acho legal. 

Na Caravelas dá a sensação de que você está no jardim dos outros. Costumamos a 

indicar a ida de bicicleta para o Pai Vitório. Entrando pela lateral do condomínio. A 

pessoa que se propõe a fazer isso é a pessoa mais aventureira. Eu acho que se tivesse 

uma segurança ali no local o turismo iria fluir. Não é colocar barzinho não. É 

colocar uns guias mirim, orientando a contar a história e inventar uma história. Eu 

morei na Praia do Forte na Bahia 6 anos lá tem o castelo Garcia d'ávila [...] eles vendem 

o peixe lá, que eu acho a fauna pequena, mas eles fazem um iguana virar um bicho 

louco muito bonito[...] é o contar a história. 

Caravelas; Pai Vitório; 

Mangue de Pedra; jardim 

dos outros; condomínio; 

segurança; história.  

Indicou pontos no continente que 

indica para o turista. Apresentou o 

território do turismo como mais 

extenso. Não mencionou elementos 

de distinção entre as duas partes. Mas 

falou sobre a ideia de que em algumas 

praias se tem a sensação de que o 

ambiente é privado.  

MHBF Por acaso os mapas que nós pegamos mostram essa parte aqui. Mas eu já peguei mapas 

que não mostram todas as praias. Aí eu falo. 

 

Os turistas não fazem Mangue de Pedra, Pai Vitório, Serra das Emerências, porque 

nem eu mesma fui. Mas José Gonçalves eu oriento. 

 

Na verdade, eu só fiquei conhecendo esses lugares pelo curso e no mapa eu nunca vi. 

Tem gente que acha que Búzios começa ali no Pórtico. Teve uma moça aqui que me 

disse: 'ah, você não fica em Búzios, porque você tá tão longe da rua das 

pedras...você não tá nem naquelas bandeirinhas'. Eles acham que Búzios começa 

nas bandeirinhas, mas não é. Tem que haver uma exploração maior do território 

buziano para o turista. O turista não sabe, só sabe quem é morador. Olha, eu vou 

falar a verdade: eu também pra mim isso aqui não era Búzios. Bem antes do curso 

eu dizia 'ah, isso aqui...eu nem sei...fica ali do lado de Búzios" Porque eu também 

achava que começava no Pórtico. Que é onde tem Geribá, é onde tem as coisas. Aqui 

não me dizia nada. E hoje como eu estou morando aqui eu vejo ‘caramba como as 

pessoas não sabem’. E não sabem porque isso não é explorado. [...] Quando você passa 

o retão do até o posto vira Marina de um lado e Baia Formosa de outro. Eu achava 

Mapa; Pórtico; 

bandeirinhas; lado de 

Búzios; nada; IPTU; preço. 

Menciona os mapa e de que forma a 

representação não inclui 

determinados lugares. 

 

Utiliza o Pórtico e as bandeiras como 

elemento de distinção entre um lado e 

outro.  

 

Disse que ela mesma não sabia que 

território era aquele, pois achava que 

era perto de Búzios. 

 

Diferenciação entre o bairro da Rasa 

e Baía Formosa pelo preço do IPTU.  
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que era Rasa ainda, mas depois vi no IPTU que não é, também por causa do 

preço. O bairro da Rasa é um bairro popular. Aqui não, aqui em Baia Formosa é caro. 

Mas eu descobri com as pessoas que moram aqui, porque o turista não sabe. 

MHG2 Eu costumo indicar João Fernandes, Azeda, Azedinha e Ferradura. Indico o Porto da 

Barra [...]. Pra dizer que eu não indico tem um pessoal que faz trilha no Pai Vitório 

e é lá que indico quando procuram. Eu não indico porque não é bonito, não tem 

atrativo. [...] Ah, Tucuns. Tucuns às vezes quando a pessoa quer explorar mais eu 

indico que eu acho bacana, fazer trilha lá e tal. Mas o pessoal não quer. Fora Pórtico 

só Tucuns, eu não acho bonito. Eu nunca fui ao pai Vitório e ao Mangue de Pedra. 

Se eles querem explorar esses lugares mais longes, esses pontos turísticos eu contrato 

uma empresa. Mas eu não vou falar para eles irem na Cem Braças. [...] eu fecho 

com uma empresa quando o hóspede quer chega lá, porque sozinha eu não nem dizer 

como é que se faz pra chegar lá. Eu nunca fui. 

 

Eu tenho algumas pessoas na Rasa, mas não é gente que eu tenho muito contato. Aliás, 

eu tenho uma herança na rasa que está sendo invadida. Ninguém vai lá procurar. Tem 

uma situação em Búzios que é passou do Pórtico não é Búzios . Tem muito isso. 
Agora que tá mudando, atrás do hospital, há muitas pessoas do centro, inclusive 

parentes meus venderam bens no centro e compraram atrás do hospital. Que não é um 

bairro ruim, é depois do pórtico,[...] tem muita gente que saiu do centro e foi pra 

li. 

A maioria dos turistas acho que pensa que Búzios se limita depois do Pórtico pra 

cá. Até pelo mapa. 

 

É igual construir outras escolas aqui, não cabe. E também tem muita gente para lá. 

Tem muita coisa a ser explorada pra lá, se for bem explorada. [...] o turismo acontece 

aqui dentro. Eu não consigo imaginar, por exemplo, trabalhando e explorando a 

Rasa. Sei que tem gente que tem pousada e que roda no verão também que nem a 

gente aqui, só que eu não consigo ver como é que tem essa possibilidade. 

Pórtico; Pai Vitório; 

Tucuns; bonito; Mangue 

de Pedra; mapa; Rasa.  

Utilizou elementos como Pórtico 

e mapa para indicar a diferença 

entre os dois territórios.  

A moradora não conhece diversos 

territórios de Búzios.  

 

Mostrou o movimento de saída de 

pessoas do centro e de outros bairros 

da península para o continente.  

 

Disse que os turistas percebem que 

Búzios começa depois do Pórtico e 

que o mapa influencia essa 

percepção.  

 

Disse que o turismo acontece no 

território da península e indicou que 

se manter fora do pórtico deve ser 

difícil.  

  

Categoria 4– Plano Diretor e zoneamento  

 

Entrevistado Fala literal Palavras-chave Principais ideias 



225 
 

 
 
 

MHBG Pelo bairro já apresentar uma grande quantidade desse tipo de hospedagem, nós não 

entendemos que estamos ferindo, mas deixando claro que eu não conheço o Plano Diretor da 

cidade e as consquências dele. 

Tipo de hospedagem; 

ferindo; Plano Diretor. 

Acredita que essa seja uma 

característica do bairro, mas 

não conhece o plano. 

MHJF1 Quando eu comprei eu obtive algumas informações, como, por exemplo, que eu só posso 

construir 17%. Tem lugares que você não pode desmatar. Mas sinceramente eu não estou a 

par essa questão. 

17%; desmatar. Apontou situações 

relacionadas à taxa de 

ocupação, mas não conhece o 

plano.  

MHBF Nunca parei para analisar o Plano Diretor.  Não conhece o plano. 

MHVC Não tive acesso ao plano diretor. 

 

Eu soube agora que para construir tem que ter 1000m² no mínimo. 

Acesso; 1000m².  Não conhece o plano. Soube 

de critérios de tamanhos de 

lote.  

MGJ2 Muitas pousadas e hostels que oferecem a maioria dos leitos e poucos hotéis. E também eu acho 

que por conta da construção não permitir talvez o investimento não seja[...] o investidor para 

seguir os padrões de construção seguir o Plano Diretor teria que ter uma área muito 

grande para fazer um hotel com o número de leitos superior a 100 quartos, por conta da 

taxa de ocupação e por não poder ter mais de dois andares. Tudo isso influencia em não ter 

hotéis de grande porte e acaba favorecendo os pequenos meios de hospedagem [...] estão mais 

espalhados. [...]. Fica concentrado principalmente em Geribá, em João Fernandes, 

Manguinhos, beira da avenida. 

Padrões de construção; 

taxa de ocupação; Plano 

Diretor; pequenos meios 

de hospedagem; 

espalhados;  

Percepção que as os padrões 

de construção para meios de 

hospedagem em Búzios 

dificultam o estabelecimento 

de hotelaria mais tradicional e 

favorecem as pequenas 

pousadas.  

MHC Não conheço o plano diretor da cidade.   Não conhece o plano.  

MHG1 Cheguei a pegar na internet. Mas não cheguei a ler seria para levar para reunião. Até esse hostel 

novo está tendo problemas com o alvará por estarem segurando novos alvarás.  

 

Mas no Rio isso é bem mais forte. O zoneamento no Rio é bem mais forte. Um pessoal 

conhecido meu sempre fala isso lá. Inclusive uma das lutas da Rio Host era conseguir 

finalizar a galera que abriu pré-copa [...] não sei se teve uma liberação momentânea no 

zoneamento na copa para poder atender as pessoas lá nessas cidades internacionais, mas 

eles estão nessa batalha lá no Rio também. 

 

Eu tinha a sensação que podia pelos vizinhos. 

Alvará; zoneamento; Rio 

de Janeiro; pré-copa; 

vizinhos.  

Desconhece o plano diretor, 

mas observa dificuldades para 

obtenção do alvará. 

 

Trouxe questões do 

zoneamento do Rio de 

Janeiro. 

 

Percebeu que poderia ter 

meios de hospedagem no 

bairro por causa dos vizinhos.  

ACEB Você sabe que teve um trabalho muito lindo no início dos anos 90, que foi o Plano Estratégico 

de Búzios. [...] Ele foi capitaneado pela ACEB e pela AHB, nós fizemos isso. E tivemos o 

apoio do pessoal do Rio de Janeiro, que fez o plano estratégico do Rio de Janeiro. [...]. Foi uma 

bíblia e nós entregamos a todos os candidatos a prefeito na época. [...] E relendo[...] e vejo que 

a gente não solucionou praticamente quase nada dos problemas. 

Plano Estratégico; 

problemas; área útil; 

vagas; apartamentos; 

fiscalização; respeitadas.  

Indicou o Plano Estratégico de 

Búzios nos anos 90 como um 

documento precursor do Plano 

Diretor. 
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Eu acredito assim que foi bem inovador né? Porque no Plano Diretor existem critérios de 

número de apartamentos por m², existe uma relação entre área útil do empreendimento 

com a quantidade de apartamentos, quantidade de vagas e tal, existe toda uma relação 

[...]. Mas existe um grande problema de fiscalização. [...]. Então muitas das regras ali 

colocadas não foram ou não são respeitadas. 

Identificou que no Plano 

Diretor existem muitos 

critérios que devem ser 

cumpridos, mas não há uma 

fiscalização que consiga dar 

conta da situação.  

AHB A AHB participou ativamente. Nós nos envolvemos e dentro da AHB foram feitos grupos de 

trabalho para deliberarem.  

 

Mas como sempre, nem tudo foi perfeito. Foi o melhor que pode ser feito. Porque existia 

muito interesse político em tudo.  Então para se negociar e se fazer um Plano Diretor que 

atendesse, as entidades tinham visão, os participantes de outras áreas tinham outra, os 

comerciantes tinham outra, eram muitas visões, de muitos prismas e um plano a ser 

desenvolvido sob o comando da política.  Então imagine que conflito!  Tinha que ser muito 

bom de bola para conseguir resolver isso.  Você não imagina que a bola não saia do meio, nem 

contra nem a favor.  Era dificílimo.  [...]. As entidades foram muito boas.  Todas elas.  Se 

juntaram, algumas coisas nós impomos [sic], porque nós não deixaríamos votar, como se fosse 

da forma que foi. [...]. Algumas coisas nós acabamos tendo que ceder.  Porque não é um plano 

perfeito, tem muita brecha.  Brecha para a especulação imobiliária, brecha para muita cosia.  

Então foi o que deu para fazer, mas fomos muito ativos nessa hora. 

 

O plano que foi para a câmara foi muito contestado. Taxa de ocupação por exemplo, os 

percentuais. Existia um rolo compressor querendo passar em cima da gente.  Nós 

resistimos historicamente porque não podíamos deixar isso acontecer com a cidade que 

nós escolhemos para viver.  E desculpa, eu vou dizer: está aí.  É o que você está vendo. 

Interesse político; visões 

diferentes; conflito; 

brecha; especulação 

imobiliária; taxa de 

ocupação.  

Percepção da construção do 

Plano Diretor como momento 

conflitivo, pois havia muitos 

interesses políticos.  

Disse que houve resistência 

sobretudo na taxa de 

ocupação, indo de encontro à 

especulação imobiliária.  

ACEB Não vi muito acontecendo. Eu conheço pouco desse plano diretor. Sei que é um Plano que 

utiliza muito a Secretaria de Planejamento para aprovar projetos. [...]. Sei que é muito 

restritivo. Sei que foi utilizado muito pouco. Eu acho que é muito amiguismo, muita 

liberação de projetos, fez com que parecesse que a cidade não tinha um plano diretor, mas 

tem. E é o que nós estamos trabalhando hoje. Temos que colocá-lo para funcionar e adaptar-

nos. 

As pousadas têm mais do que problemas, tem limitações. Depende da zona, depende do 

que você pode utilizar. Então você tem que se adaptar ao zoneamento. E daí é de onde vem 

os problemas porque muitos não se adaptaram, invadiram mais metros do que podem 

invadir, construíram coisas que não podiam construir. [...] Cada um dos associados resolveu 

esse problema de uma forma particular. Alguns se adaptaram e foram muito respeitosos e 

outros não estão correndo com seus custos agora. A cidade também por falta de fiscalização 

Restritivo; amiguismo; 

limitações; problemas; 

invadiram; particular 

conflito. Habite-se.  

Indicou que não conhece bem 

o Plano Diretor. Afirmou que 

é utilizado para favorecer 

amigos.  

 

Disse que as pousadas se 

resolvem adaptando-se ou 

correndo o risco de fazer 

construções acima do 

permitido ou em zonas não 

permitidas.  
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capacitada deixou muito acontecer. E hoje estamos com o problema que estamos. Não temos 

habite-se, as metragens não estão corretas, o IPTU não está certo. Eu alugo muitos imóveis 

que eu tenho pousadas e prédios alugados, e quando alugo peço os habite-se e eles não tem. 

Isso traz problemas. Aí quando você consulta eles dizem que é muito caro. Aí eu sei que a 

prefeitura depois de 5 anos não tem como exigi-lo, então existe aí um conflito entre o 

habite-se e os metros construídos.  

 

 

Categoria 5– Meios de hospedagem formais e não formais  

 

Entrevistado Fala literal Palavras-chave Principais ideias 

MHBG Aqui é um bairro que tem várias pousadas e guest houses. Mas eu vejo que o maior 

problema não é esse. São as casas que ficam fechadas por um longo tempo e são 

alugadas sem critério. Então, a gente nota que há um excesso de pessoas nessas casas, 

não nenhum regramento para o uso das casas, então muito provavelmente por excessos 

de bebidas [...] as festas acabam degradando para músicas de gosto duvidoso, numa 

altura incomodativa, que não respeitam os horários de descanso e de silêncio das 

pessoas, não respeitam as calçadas, não respeitam o recolhimento de lixo, isso eu vejo 

que é um problema até para a própria cidade.  

Não nós não temos essa documentação e nem fazemos desse negócio um negócio 

um negócio constante. E talvez por isso não houve essa preocupação. 

Guest house; casas 

alugadas; sem 

critério; negócio 

constante. 

Comentou que o que incomoda no bairro 

não é a hospedagem, mas as casas alugadas 

sem critério, que geram prejuízos para a 

vizinhança e para a cidade. 

 

Percepção que não haveria necessidade de 

documentação, pois o negócio da 

hospedagem não é constante.  

MHA Quantidade de meios de hospedagem que está aumentando porque as famílias estão 

descobrindo que podem ter uma renda extra, oferecendo serviços de turismo, mas 

obviamente são outros tipos de turismo. 

 

Abriram um monte de OTAS e as comissões foram subindo. Você paga hoje em dia 

de 20 a 25% de comissão, mais um outro tanto para o governo e para funcionários. 

Tudo isso torna a margem de lucro do meio de hospedagem cada vez menor. Hoje 

em dia são poucos os que conseguem pagar todos os seus impostos, ter todos os 

funcionários registrados e ter lucro. 

Famílias; renda extra; 

margem de lucro; 

impostos; 

funcionários 

registrados.  

Apontou que hoje em dia as famílias usam 

essa estratégia como um meio para 

aumentar a renda.  

 

Disse que as OTAS exigem um 

comissionamento muito alto e que hoje em 

dia é difícil manter todos os encargos em 

dia e ter lucro.  

MHJF1 Mas pra gente é complicado porque eu faço parte da associação. E o que acontece é 

que a concorrência é injusta. Eu me preocupo em pagar os meus impostos e quem 

arrenda uma pousada que está com dificuldade, joga o preço lá embaixo, e você 

que paga imposto você não consegue. Eu agora estou trabalhando com uma taxa 

mínima para manter. Quem não paga imposto não está preocupado com isso. Em 

Concorrência injusta; 

impostos; taxa 

mínima; 

formalizadas; alvará; 

preço mínimo; 

Apontou que os negócios não formalizados 

causam uma concorrência injusta e que 

isso atrapalha as empresas formalizadas.  
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Búzios é um grande problema. A minha informação é que tinham 760 pousadas e 

somente 160 eram formalizadas, tinham alvará de construção. Mas isso é um 

problema antigo. [...] Na semana passada teve uma reunião da associação da APB e 

disseram que aumentou o número de pousadas que agora são 800 e que 300 estão 

legalizadas. Do ano passado para cá houve cento e poucas que se legalizaram[...] Você 

tem um preço mínimo para aplicar e eles não. Todos os meus funcionários são 

registrados, não pagam impostos, e por isso eles podem trabalhar com uma tarifa 

mais baixa, prejudicando aquele que está legalizado. Isso é algo que incomoda 

muito pousadeiros, legalizados é claro. Disse que vai haver uma ação para legalizar, 

mas o grande problema é que em Búzios tem muitos caiçaras. Disse que na rua das 

pedras tem gente lá que que tem pousada há 30, 40, 50, 60 anos e não é legalizado. 

Mas eu que cheguei aqui há pouco tempo eu já sei quem é legalizado e quem não 

é. Por que é que a prefeitura não promove algo para que isso ocorra? Não tô falando 

de fechar [...] nós temos que ter uma ação conjunta: no administrativo, no judiciário, 

em toda as esferas, política, para saber ' vem cá, o que está acontecendo que você 

não tem alvará, que não é legalizado? Ah, é bombeiro? A prefeitura tem que ir 

atrás. Tem que ser uma ação coordenada. 

funcionários são 

registrados; legalizar; 

legalizado.  

Comentou o trabalho que a prefeitura vem 

realizando e o aumento de meios de 

hospedagem.  

 

Indicou a necessidade de uma ação 

coordenada entre as esferas para lidar com 

a situação.  

 

 

MHVC 

Porque quanto mais perto você vai chegando do centro as pousadas não tem garagem, 

só os grandes é que tem. [...] Hoje com todas essas metragens? Como é que eu ia 

conseguir? 

 

Aqui nunca teve habite-se. O habite-se é antes. E cada hora que vai lá é uma coisa. 

Mas eu tô indo. Ela é contadora a moça que está aí. Ela trabalha muito nesse sentido. 

É difícil. 

 

Albergue, tem muito albergue. Que é uma forma barata pra jovem, que dormem 

todos juntos, depois usam o mesmo banheiro. Eu acho isso muito saudável.  

Grandes; metragens; 

garagem; habite-se; 

albergue.  

Apontou o problema das garagens, e disse 

ser difícil resolver.  

 

Disse ser difícil obter o habite-se.  

 

Indicou que há muitos novos albergues e 

que essa tem sido uma característica 

marcante.  

MHJF2 Eu quando vim em 2006 praticamente naquela área de Geribá tinham 5 ou 6 pousadas 

próximo da praça e depois um tempo as pessoas foram alugando casas e construindo 

pousadas então foi aumentando muito o número de pousadas. E baixando o valor 

médio da tarifa. E isso tem implicação e isso foi aumentando, aumentando e acredito 

que continua. E uma coisa que não tinha por exemplo, lá onde foi arrendado, não 

tinha empresa, não tinha nada, eles simplesmente abriram ali como uma pousada, 

mas não tinha documentação, não era regularizada. Então eu acabei abrindo 

empresa e regularizado tudo mais. E você vê que a maioria desses meios de 

hospedagem que não são hotéis e nem pousadas a maioria não tem documentação 

ou não são regularizadas. Então o custo operacional para quem não é 

Casa; pousadas; 

tarifa; regularizada; 

custo operacional; 

concorrência desleal.  

Indicou que em Geribá houve um 

crescimento do número de meios de 

hospedagem e que isso implicou no preço 

oferecido.  

 

Disse que quando assumiu a pousada em 

Geribá fez todo o processo de legalização.  

 

Indicou que o custo operacional para quem 

não é formalizado é menor. Isso gera a 
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regularizado é menor do que quem tem tudo regularizado. E isso acaba gerando 

um desconforto e uma concorrência desleal. [...] 

concorrência desleal entre os 

estabelecimentos.  

MHG2 Estamos em fase de formalização, legalizando o solo. A planta que está sendo feita[...] 

a gente tem alvará provisório. Você consegue fazer tudo porque você está com o 

protocolo. Mas chega um momento que tipo agora[...] não cabe mais renovação do 

provisório tem que ter o habite-se. E a gente esticou e empurrou até onde deu. [...] é 

muito caro. A planta é cara. O processo todo, tudo é muito caro. 

 

Olha, é complicado. Tem muita gente aí abrindo porta e servindo mal o cliente e tem 

muita gente também que faz disso um propósito de vida, né? Que sustenta toda uma 

família e leva muito a sério. Que quer fazer disso o negócio da vida. [...] Tem muita 

gente ilegal ali. O que dificulta pra quem quer ficar legal. Porque você vê a gente 

paga associação a gente paga os impostos. Todos e tem gente que aqui do nosso 

lado que não paga um terço do imposto que a gente paga. Então como é que a 

gente vai colocar a nossa diária no mesmo custo que eles? Se ele coloca a 90,00 ele 

tem um custo muito menor que o nosso. Que tem outros tributos em cima da nossa 

diária, ele não. 

Legalizando o solo; 

habite-se; caro; ilegal; 

imposto; diária; custo; 

tributos.  

Afirmou que estão em fase de legalização 

fundiária e edilícia e que o processo é 

muito caro. 

Disse que há empresas ilegais no entorno 

que não pagam os mesmos impostos e que 

isso torna a concorrência desleal. 

 

Indicou que as empresas que não pagam os 

impostos são ilegais.  

 

Apontou que não pode reduzir o preço da 

diária, pois seu custo é maior do que uma 

empresa ilegal. 

 

MHG1 Meu, tem a Associação Brasileira de Hostels. [...]. É hostel e novas hospitalidades. A 

nova hospitalidade engloba AiBnB, o B&B, Guest Houses e homestay. A gente está 

querendo pegar esse nicho porque são aqueles que são marginalizados da 

hospedagem 
 

Primeiro tem a questão de se fortalecer e depois tem a questão de ser ouvido. Vira 

tipo uma certa força, conseguir aliados com a prefeitura para conseguir ajudar com 

algumas coisas.  

 

A gente tem que defender os nossos direitos, nosso posicionamento. A gente pode 

fazer com a Rio Host. 

 

Abri um MEI para conseguir manter e depois a gente virou uma microempresa. 

 

Em São Paulo o Convention Bureau dá a maior força para a Abhost. Aqui eu ainda 

vejo uma resistência. Exatamente pelo olhar preconceituoso.  Contra o hostel.  Tinha 

que trazer ele aqui para deixar o pessoal de boca aberta. [...] 

Nova hospitalidade; 

ser ouvido; se 

fortalecer; defender; 

posicionamento; 

resistência; olhar 

preconceituoso.  

Articulou sua resposta de modo coletivo. 

Apontou que há problemas na relação com 

outros empresários e nas entidades de 

classe do turismo na cidade.  

 

Disse que em outras cidades as novas 

hospitalidades já conquistaram o seu 

espaço, mas que em Búzios há ainda um 

olhar preconceituoso.  

 

Sobre seu processo de legalização, ele 

registrou a empresa como MEI e depois 

virou uma microempresa.  

 A Secretaria de Turismo fez um levantamento de meios de hospedagem e achou 800 

meios de hospedagem contra 250 pessoas jurídicas.  Sabe quantos associados a AHB 

Lei; justiça; Cadastur; 

agressiva; massiva; 

casas; imposto; 

Indicou a oferta de meios de hospedagem 

não formalizados como um problema na 

cidade. 
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tem?  50. Num universo de 800 meios de hospedagem, tudo bem que são só 250 

pessoas jurídicas, é pouco. 

 

E eu não consigo entender que é uma lei federal.  O único lugar no mundo que lei pega 

e não pega.  E essa lei não pegou.  Está tendo que ser cobrada na justiça.  Nós 

entramos com um processo há 4 anos no Ministério Público em tutela coletiva, pedindo 

que se cumpra a lei.  Nós não queremos nem mais nem menos. [...]. Que para que o 

meio de hospedagem seja comercializado ele tenha Cadastur.  Você entra na 

booking, decolar, tripadvisor, entra na trivago, lá vai ter o nome do estabelecimento, 

o número do alvará e o número do Cadastur dele.  Você sabe que você está indo para 

um hotel. A booking fazia uma propaganda que era extremamente agressiva e 

muito massiva que dizia 'hotéis pousadas e casas '.  Ele tirou casas da logo dele.  

Era pesado demais. Que horrível. Não paga imposto.  Qual é o imposto que esse 

cara paga?  Não tem empresa constituída e o dinheiro não fica aqui.  Vai para 

algum lugar que não é no Brasil.  A matriz da booking é nos estados unidos.  A 

AirBnB sabe qual é a propaganda dela?  Todos os gatos no mesmo saco. [...]. Não 

se hospede no lugar, viva nele, nem que seja por uma noite.  Preste atenção nessas 

propagandas. [...]. Ou seja, você aluga uma casa com toda uma estrutura, e você fica 

lá. É mundial. [...] Na Espanha você paga taxa e você paga por 30 dias. Você pode 

alugar por 20 dias, mas você paga a taxa por 30 dias. Paga um imposto. Nova Iorque 

também. Em várias partes do mundo. É muito fácil a gente dizer que isso é uma 

tendência mundial.  Mas o empresário nós somos uma das maiores cargas tributárias 

do mundo. [...] E a contrapartida é zero. Em outras que a carga tributária é maior que 

a nossa, existe uma contrapartida perfeita.  Funciona como um reloginho, você paga 

muito imposto, mas você recebe tudo de volta. [...] 

 

Elas não respeitadas. Na verdade, não é respeitado. Existem áreas que se você olhar, 

Manguinhos, é o melhor exemplo. É só você subir a Vieira Câmara. Na Vieira Câmara 

devem ter [...] ela é toda de meio de hospedagem. Todas as casas ali foram sendo 

demolidas e construídos quartos.  [...]. Entrando na Vieira Câmara tem aqui tem a 

pousada Aquarium aqui, aqui tem quebra-molas e aqui nesse quebra-molas tinha um 

restaurante que era do Isaias da prefeitura. [...] Ele era muito antigo e o restaurante 

acabou porque quebraram aquele quarteirão inteiro para fazer uma pousada.  Assim é 

em frente, quebraram tudo foram comprando do lado e fizeram uma pousada.  Eu tenho 

fotos de caminhão descarregando tijolo, pedra, cimento e areia e a evolução de isso 

virar 10 apartamentos já trabalhar nessa temporada e na outra temporada ter virado 20.  

E ninguém faz nada. [...]. Totalmente sem placa e é feito por nativo.  Por isso que 

zoneamento; cliente; 

península; alvará; 

continente; oferta 

excedida; reserva de 

mercado; fiscalizam.  

 

Disse que a oferta está excedida e que na 

península não há mais como ter novos 

meios de hospedagem.  

 

Comentou sobre os processos judiciais 

para pedir que todas as empresas possuam 

cadastur.  

 

Comentou iniciativas em outros países 

para coibir e regulamentar os meios de 

hospedagem e o aluguel de casas. 

 

Comentou sobre a construção, 

refuncionalização de casas em meios de 

hospedagem e afirmou que para esses 

meios de hospedagem não é cumprido o 

zoneamento do Plano Diretor.  

 

Disse que depois que a ACEB entrou com 

o processo e anunciou a decisão judicial, 

houve diversos comentários alegando que 

a entidade estava praticando a reserva de 

mercado. 

 

Afirmou a necessidade de cumprir a 

exigência do Cadastur que é obrigatório.  

 

Disse que é comodismo não ter alvará e 

Cadastur e continuar trabalhando.  
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ninguém mexe. [...]. Uma senhora morreu ali e deixou um terreninho pequenininho. 

Se dividiu pelos três filhos.  Três filhos fizeram pousada. [...]. Pegaram uma pousada 

aqui chama [...] as fotos dos quartos são inacreditáveis.  É esse tipo de meio de 

hospedagem que eu tô falando.  Que existe muito em Manguinhos, que existe muito 

aqui no centro, que existe muito na brava, então esse zoneamento funciona de 

acordo com a cara do cliente.  Depende de quem vai construir. 

 

800 meios de hospedagem o que que representa?  Oferta excedida.  Ninguém ganha 

mais dinheiro.  Independente do lugar, não se pode mais construir hotel, nem no 

continente. Enquanto não se resolver o problema que se tem na península.  Aqui 

existe um excesso de oferta e isso faz com que a gente esteja num nível de ... as 

pessoas detestam quando eu falo isso...de Porto Seguro. Chegamos ao nível de 

Porto Seguro. Assim foi em Porto Seguro.  Existiam x meios de hospedagem, todo 

mundo viu que isso era muito bom, independentemente de qualquer outra coisa todo 

mundo começou a construir, começou a fazer e acontecer. Hoje é horrível. 

 

Com 800 meios de hospedagem, nenhuma autorização para meio de hospedagem. 

Ou no máximo, as pessoas derrubam e constroem no mesmo lugar. 

 

A solução é traga os 800 meios de hospedagem para a formalidade, cumpram as leis, 

façam os treinamentos para ser como os outros empresários, aguem todas as taxas de 

licença ambiental, licença sanitária, se você tem que pagar todos os seus impostos 

seja no simples ou não, que você seja um microempreendedor individual, porque 

você tem 4 ou 5 apartamentos, mas que você pague alguma coisa.  O que não dá 

é para 250 carregarem 800.  Isso não tende a melhorar.  Isso vai piorar. 
 

A estrutura não é legal, as pessoas não fiscalizam, os meios de hospedagem 

informais são vendidos [...] me corrige sempre[...] informal é a roupa que eles são 

irregulares mesmo. [...] 

 

E você vê como a gente apanha. Fizemos o processo no Ministério Público, demorou 

a ACEB fez o processo das OTAS, para que as ofertas tenham Cadastur e alvará, [...] 

‘vocês querem reserva de mercado, vocês não querem ter todas as pessoas 

ganhando dinheiro, porque não pode dividir entre todo mundo? ’  Tem que se 

cumprir a lei.  Cumpra a lei. Eu não acho isso tão complexo de se entender.  Eu 

acho que é cômodo você pensar que pode não ter alvará, não ter Cadastur e 

continuar ganhando. Acho que é cômodo pensar assim. 
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 Maior dificuldade é a concorrência desleal. 

 

Veja só a tecnologia veio para ficar a gente não tem como a gente brigar contra 

isso e essa questão da locação por temporada ou esse tipo de atividade, hostel e 

tudo mais, contato que tenha regulamentação eu vejo como o uber para o táxi. 

Você não pode proibir. É isso. [...] Você não pode ter uma atividade comercial 

acontecendo no município e o dever de fiscalização é do município e não pagando 

nenhuma taxa, nenhum imposto e ficar por isso mesmo. E principalmente não ter 

nenhum tipo de garantia para o usuário. Porque você se hospedar numa casa aqui em 

Búzios e, sei lá, alugou um quarto e [...] a pessoa se for mal atendida, se for, sei lá 

acabou a água, acabou a luz, deu alguma coisa errada, a pessoa não vai falar que aquele 

local é ruim. E que aquela hospedaria estava uma porcaria. Vai falar que Búzios é [....] 

O dano é da cidade. Então a agente tem que ter essa atenção e o município tem que 

ter essa atenção porque a atividade comercial exercida fora de controle ela pode 

gerar um grande desgaste para a cidade e para o município. E o município não é 

da prefeitura e nem dos empresários, é um bem de todos. 

 

Na Europa existe uma taxa para aluguel de suíte em casa. Se para por ano. O 

município precisa ser indenizado por todo o trabalho que ele é obrigado a fazer. 

 

São 200 e muitos meios de hospedagem associados. Num universo de 300 alvarás que 

a prefeitura levantou. É muita coisa. Quem tem alvará está associado e uma relação de 

70%. O que é extraordinário. 

 

A cidade tem que oferecer ruas asfaltadas, coleta de lixo, iluminação públicas 

segurança, escola, posto de saúde, praça, poxa e o cara faturando com o nome Búzios 

e não está pagando os impostos? Que negócio é esse? Não pode ser assim. Ou 

legaliza ou inviabiliza. Não pode ficar no meio do caminho. [...]. Esse inviabilizar quer 

dizer o que que, tem que virar uma casa? Passa o trator? Não sei. Algo tem que 

acontecer. O que não pode é continuar exercendo uma atividade de forma irregular. 

Concorrência desleal; 

locação de 

temporada; aluguel; 

controle; imposto; 

desgaste; bem de 

todos; indenizado.   

Percepção de que é necessário ter controle 

sobre atividade comercial do município e 

que o mesmo deve ser indenizado pelas 

demandas a mais que são geradas em 

função dessa atividade comercial.  

 

Apontou que os desgastes produzidos por 

uma oferta não qualificada impactam todo 

o destino por causa da imagem.  

 

Ressaltou alguns exemplos europeus sobre 

como o aluguel está regulamentado. 

 

Falou sobre a importância do pagamento 

dos impostos para o município para 

contribuir para os outros setores da cidade.  

 

Categoria 6 – Casa e meio de hospedagem: refuncionalização 

 

 Entrevistado Fala literal Palavras chave Principais ideias 
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MHVC [...] então de repente apareceu isso aqui que era uma casinha de pescador ali 

onde é a pousada, e eu então comprei a casinha [...] em 1999. 

 

Comecei a reforma da casa e de repente a coisa foi se encaminhando sem 

projeto nenhum e aí de repente eu comecei a alugar a casa porque a casa 

ficou boa [...] daí alugava para as pessoas da minha cidade principalmente 

as de São Paulo, [...] daí nós construímos o outro lado do terreno em que nós 

ficávamos aqui quando alugávamos a casa. Daí a gente resolveu mais tarde 

fazer a pousada. 

 

É engraçado isso porque a gente pode até comprar pra gente, mas depois a 

gente vê que há possibilidade de alugar, de ganhar um pouco e a vida 

aqui sempre foi meio cara, né? 

 

Casinha de pescador;  

alugar a casa; 

pousada. 

A casa de pescador foi comprada, foi 

reformada, começou a ser alugada e só 

depois virou pousada.  

 

Refuncionalização da casa em pousada 

para gerar renda extra para dar conta do 

custo de vida caro da cidade.  

MHBF [...] vimos o anuncio dessa casa e resolvemos alugar essa casa que não é 

uma pousada, mas nós podíamos transformá-la numa hospedagem 

simples. Eu não tenho televisão nos quartos nem frigobar. No início a gente 

oferecia café da manhã, mas eu parei [...] São oito suítes com cama, ventilador 

e banheiro. [...] Como se fosse um hostel. O quarto não é compartilhado, 

mas a televisão é compartilhada e a cozinha também. Os hóspedes podem 

preparar o café da manhã, uma janta. No início a gente ficou meio assim 

porque não era isso que a gente queria, mas aí deu certo! Não tivemos 

problema. Deu super certo! [...] As pessoas gostaram. Por que? Isso era 

informado no site do booking.com. [...] A nossa hospedagem é uma 

hospitalidade familiar. A pessoa quando vinha ela já sabia porque ela já 

aprovava esse tipo de hospedagem, uma hospedagem domiciliar. Hoje eu 

só tenho 1 funcionário, antes eu tinha 3 funcionários. Hoje eu tenho uma 

funcionária só que cuida da limpeza, lava, passa. Deu certo porque tem 

público para todos os gostos. Tem público que gosta desse tipo de 

hospedagem. E eu trabalho com um valor menor. [...] 

 

Hospedagem simples; 

compartilhado; 

hospitalidade 

familiar; hospedagem 

domiciliar. 

A casa foi adaptada para uma hospedagem 

familiar, domiciliar.  

 

Os hóspedes se adaptaram bem, já estão 

acostumados a viajar desse modo.  

 

Serviços reduzidos e área comum 

compartilhada.  

MHA Com o advento do AirBnB ficou tudo mais fácil. Tem muitas casas que os 

caseiros alugavam e que agora ficou muito mais fácil. Qualquer um que 

tenha um quartinho pode anunciar. Mas isso já acontecia antes do 

airBnB. Então hoje em dia os meios de hospedagem competem com a Sra. 

Maria e o Sr. João que tem um quartinho em casa e que estão alugando. Nós 

Casas; caseiros; 

quartinho; anunciar; 

competem; alugando. 

As casas que já eram ofertadas antes do 

advento do AirBnB agora são oferecidas 

com amis facilidade.  

 

As famílias ofertam quartos em suas 

residências para alugar.  
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ainda continuamos vendendo mais por balcão e pelo telefone. A gente 

trabalha muito a qualidade do serviço. 

 

Meios de hospedagem competem com 

todos.  

MHBG Nós vimos atraídos pela possibilidade de arrendamento de uma pousada. Só 

que nós ao analisarmos a realidade da pousada vimos que ela não nos 

apresentava nenhuma garantia de documentação nem para comprar nem para 

arrendamento. Nós optamos por não avançar no negócio e ao invés disso, nós 

alugamos uma casa no primeiro ano um pouco maior, nesse mesmo 

bairro, onde nós quisemos entender como funcionava a cidade e 

passamos a alugar algumas suítes dessa casa, que tinha 3 suítes e mais 1 

que nós ocupávamos. E começamos de uma maneira muito simples. Por 

meio de um site de gerenciamento de hospedagem que foi o booking. E para 

a nossa surpresa nos descobrimos com alguma vocação para esse negócio. E 

embora fosse modesto começou a trazer um retorno do ponto de vista 

financeiro interessante, principalmente na alta temporada. Mas 

principalmente do ponto de vista de relacionamento, onde nós podemos 

atender pessoas e famílias que nos foram na grande maioria das vezes 

experiências prazerosas. 

 

Passado o primeiro ano de experiência nessa casa que nós alugamos [...] 

minha esposa identificou essa casa que estava fechada há quase uma década. 

[...] Foram feitos alguns investimentos [...] nós optamos por melhorar a 

infraestrutura. E daí passamos a disponibilizar os quartos de forma mais 

regular, mas sem ser intensivo. [...]Nossa disponibilidade respeita a nossa 

agenda de viagens. Nós investimos boa parte do nosso tempo em uma 

associação voltada para crianças em situação de vulnerabilidade social. 

 

Notadamente famílias. Deixamos claro que é para famílias. Deixamos claro o 

número de pessoas. O acesso às unidades se dá sempre pelo meu controle, 

pois nós não fornecemos chaves. [...] O controle das pessoas que entram 

e saem é sempre nosso. Normalmente essas famílias quando tem crianças, 

ficam muito tempo na propriedade. Já houve família que veio passar aqui 10 

dias e praticamente ficaram os 10 dias dentro da propriedade, pouco indo 

usufruir das praias. [...]. Procura fazer com que as pessoas descansem. 

Médicos, profissionais liberais...todos vem. Temos aqui um casal que trabalha 

na FGV que poderia ficar em qualquer lugar do mundo, mas vem para cá por 

causa da amizade que desenvolveram. Famílias que tem condições 

Casa; alugar; suítes; 

controle; amizade 

família.  

As duas casas foram refuncionalizadas 

para meio de hospedagem.  

 

Aluguel de suítes para turistas.  

 

O controle de entrada e saída é feito pelo 

proprietário. Ele mora na propriedade. 

 

Afirmou que famílias preferem esse tipo de 

estabelecimento, pois ficam mais à 

vontade. 

 

O negócio é motivo de novas amizades e 

por esse motivo algumas pessoas se 

fidelizaram.  

 

Famílias usufruem do espaço da casa e 

saem pouco da propriedade.  



235 
 

 
 
 

especiais eu noto que procuram também o nosso estabelecimento. Porque 

não sofrem nenhum tipo de discriminação. [...] 

MHJF1 A pousada [...] foi feita em 2002. Primeiro era uma casa de um senhor que 

mora até hoje em Búzios e depois um argentino comprou e era casado com 

uma brasileira. Eles formaram a pousada e ficaram durante 7 anos. Depois [..] 

brasileira e o [...] um italiano compraram[...] daí agora eu comprei e está 

dando certo.  

 

O brasileiro que vem pra pousada fazem daqui a sua casa. Vem com filhos 

porque aqui é uma pousada familiar. 

Casa; argentino; 

pousada familiar.  

A casa foi refuncionalizada para meio 

de hospedagem.  

 

A proprietária explica que os 

brasileiros que se hospedagem fazem 

do espaço sua casa. É reforçado o estilo 

familiar.  

MHJF2 Eu quando vim em 2006 praticamente naquela área de Geribá tinham 5 ou 6 

pousadas próximo da praça e depois um tempo as pessoas foram alugando 

casas e construindo pousadas então foi aumentando muito o número de 

pousadas.  

Pousadas; alugando 

casas, aumentando; 

pousadas.  

Percepção de que as pessoas foram 

alugando suas casas para que fossem 

feitas pousadas.  

MHG2 Não foi construída para ser pousada. [...]. Minha mãe quando se separou do 

meu pai há muitos anos atrás, ficou sem nada veio pra cá para Geribá, invadiu 

o lugar, fez uma casa e aí foi.  Foi ficando e foi legalizando depois na 

medida do possível.  Assim como todo mundo dessa rua aqui, todo mundo foi 

invasão. 

Pousada; invadiu; 

casa; legalizando. 

A área foi invadida e foi construída uma 

casa que foi refuncionalizada em meio de 

hospedagem.  

MHJ2 Sempre foi hotel e foi construído para isso. Hotel. Foi construído para ser um hotel. Não 

houve refuncionalização. 

MHG1 A casa por si só já tinha muita coisa já.[...] aí depois deu uma estabilizada 

e a gente conseguiu crescer[...] e agora com o nome no mercado, o pessoal já 

conhece. 

 

Aqui em Búzios tem muito disso, a pessoa que tem uma casa legal, grande 

provavelmente, tem uma parte para alugar, tipo uma casa de caseiro 

melhorada, suítes, tem bastante. Realmente a galera faz bastante isso. 

Casa; casas legal; 

grande; alugar; casas 

de caseiro; suítes. 

A casa foi refuncionalizada para meio de 

hospedagem. 

 

Percepção de que em Búzios muitas 

pessoas fazem isso com suas casas.  

AHB A booking fazia uma propaganda que era extremamente agressiva e muito 

massiva que dizia ' hotéis pousadas  e casas '.  Ele tirou casas da logo dele.  

Era pesado demais. Que horrível. Não paga imposto.  Qual é o imposto 

que esse cara paga?  Não tem empresa constituída e o dinheiro não fica 

aqui.   

Hotéis, pousadas e 

casas; horrível; 

imposto. 

Opinião crítica em relação à proposta da 

OTA. Propaganda nivelou os meios de 

hospedagem com as casas de temporada.  

Casas de temporada não pagam imposto.  

ACEB É importante lembrar que em alguns lugares você tem condomínios que são 

na verdade hotéis. [...]. Todos eles operam como hotel, mas legalmente 

são condomínios. 

Condomínios; 

hotéis; decreto de 

Comentou que em alguns momentos 

em Búzios foram suspensas as licenças 
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Em 1998, nós tivemos o primeiro decreto de suspensão de construção de 

meios de hospedagem em Búzios. Naquela oportunidade o Prefeito era 

Mirinho e entendeu-se que não podia amis autorizar novas pousadas, 

porque na época nós já tínhamos 100 pousadas, ou algo assim. Já era 

muito, né? Hoje tem 1000. Aí o que que aconteceu? Aconteceu um efeito 

totalmente contrário que não se podia aprovar novas pousadas, aí o 

pessoal começou a provar condomínio. Então o condomínio era na 

realidade um hotel disfarçado. E dessa forma foram aprovados muitos 

empreendimentos em Búzios que na realidade eram para ser hotel, só que 

aprovou-se como condomínio. Em 2001 tivemos uma nova proibição de 

construção, depois em 2004 novamente. A de 2004 foi a melhor delas, 

porque a de 2004 ela proibiu todas as construções multifamiliares até o 

Plano Diretor ficar pronto.Com o plano diretor vieram todas essas regras as 

quais você se refere.   

 

E por outro lado você vê que continua existindo um desvio também para 

outras modalidades então a pessoa que está fazendo o projeto tá vendo ali que 

não vai conseguir se enquadrar então vai fazer uma casa de 15 quartos. 
Em vez de licenciar aquilo como uma pousada. Então faz uma casa de 15 

quartos e se você fala com os técnicos ali na prefeitura eles dizem 

claramente que recebem projetos ali que eles olham assim e teve até uma 

pessoa que me disse outro dia que estava olhando lá o negócio e estava lá 

a recepção. Então você imagina, é claramente a tentativa de burlar as 

regras. Então o Plano Diretor assim como os decretos, tem essa vertente de 

forçar o investidor a buscar um caminho onde ele tenta viabilizar o 

empreendimento que ele quer fazer. E muitas vezes por falta de fiscalização 

acaba que esse desvio é realizado, acontece e está lá o problema. Então você 

tem um novo problema de legalidade. É um imóvel exercendo a atividade 

comercial e que em muitos casos não tem como ser legalizado. [...] Se você 

pegar no Plano Diretor para ter uma pousada ali você tem que ter 

4.000m². E o terreno dele tem 2.000. Não legaliza. Não consegue alvará 

de pousada. E aí que eu me questiono, será que está certo ele não ter o 

alvará? Poxa, o negócio já está construído. O abacaxi já está ali. 
 

 

suspensão de 

construção; hotel 

disfarçado; Plano 

Diretor; casa; 

recepção; alvará.   

para meios de hospedagem. Uma das 

saídas foi aprovar os projetos como 

condomínios.  

 

Alguns condomínios são hotéis 

disfarçados. Nesse caso não seria a 

refuncionalização, mas um 

enquadramento diferente para aprovar 

um projeto que continuou tendo o 

mesmo fim: meio de hospedagem.  

 

Apontou que existem problemas com 

projetos de construção de casas com 

muitos quartos na prefeitura. Essas 

casas, por vezes, já possuem até o 

espaço para a recepção, indicando que 

futuramente será refuncionalizado 

como meio de hospedagem. Esse tipo 

de projeto muda a função do imóvel 

depois que ele foi construído com taxa 

de ocupação para residência e até em 

uma zona não indicada.  

 

O entrevistado diz que esse tipo de 

situação é delicada, pois se o imóvel já 

existe, se já está ali, é preciso avaliar.  
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ANEXO A – Áreas de Especial Interesse (PDAB, 2006) 

 

 
 

 



238 
 

 
 
 

 

ANEXO B– Zoneamento (PDAB, 2006) 
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ANEXO C – Linha do tempo elaborada por XAVIER (2006) 
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ANEXO D – Ofício  
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ANEXO E – Ofício  

 


