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Ser buziano hoje é saber viver no meio de uma 

―manta‖ de línguas. Temos mais de dez ou doze 

línguas diferentes de gente estranha, que a gente 

não sabe nem de onde que é; e a gente convive com 

eles todos. Ser buziano é saber viver e falar o 

castelhano praticamente como qualquer um que 

venha, como uma segunda língua, e não ter aquele 

embaraço que muitas cidades têm. [...] Búzios não 

vai te impor um termo de vida. Você vai viver o que 

você pode viver... Se você é pobre, vive pobre... Se 

você é rico, vive rico... Explica Adolfo, pescador da 

Praia dos Ossos (JUSTUS, 1996, p.61).  



 
 

RESUMO 
 
 

Esta dissertação foi fruto de minha observação e vivência com os alunos ao longo 
das aulas práticas do módulo Guia de Turismo do Curso Técnico em Turismo do 
Colégio Estadual João de Oliveira Botas, na cidade de Armação dos Búzios/RJ. 
Durante essas aulas pude verificar o pouco conhecimento que os alunos possuíam 
dos atrativos turísticos e seu notório distanciamento da cultura buziana. Este fato 
permeou o objetivo desta pesquisa que foi entender como essas aulas de campo 
poderiam se transformar em atividades que pudessem continuar aprimorando as 
técnicas de guiamento, mas que pudessem também aproximar os alunos dos 
lugares de memória e da identidade cultural do buziano. Pensando nisso, essas 
atividades passaram a ser organizadas sob o viés da educação patrimonial no 
formato de estudos do meio. Este trabalho se caracterizou como um estudo de caso, 
de caráter exploratório e descritivo e está apoiado nas pesquisas bibliográfica, 
documental e de base etnográfica. O recorte temporal refere-se aos anos de 2015 a 
2017 e compreende as turmas analisadas nesse período. A análise dos dados foi 
pautada no questionário de profundidade de conhecimento, no relatório de visitação 
dos alunos e no estudo de grupo focal, constituindo-se assim em uma pesquisa 
essencialmente de corte qualitativo, porém, com traços quantitativos. Os resultados 
apurados demonstraram que os bens patrimoniais mais conhecidos dos alunos 
estavam associados ao turismo, e sua relação de proximidade era maior com 
aqueles localizados na parte peninsular. Ou seja, estes bens só eram conhecidos da 
maioria dos alunos, porque estavam localizados nas áreas turísticas e comerciais, 
portanto, lugares de trânsito destes pela cidade. Outro fator detectado foi a falta de 
sinalização dos bens patrimoniais, o que dificultava bastante sua localização e 
(re)conhecimento por parte dos alunos. Em relação à formatação das aulas práticas 
como estudos do meio, estas se revelaram extremamente satisfatórias, tanto no 
aprimoramento técnico dos futuros guias, como na apreensão do conhecimento 
sobre os bens patrimoniais que remetiam à identidade cultural do buziano.    
 

Palavras-chave: Armação dos Búzios/RJ. Colégio Estadual João de Oliveira Botas. 
Curso Técnico em Turismo. Atividades roteirizadas. Identidade cultural.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation was the fruit of my observation and experience with the students 
during the classes of the Professional Practice Course of the Tourism Guide module, 
in the Techinical Course  in Tourism at Colégio Estadual João de Oliveira Botas, in 
the city of Armação dos Búzios/RJ. During these classes I was able to verify the little 
knowledge that the students had of the tourist attractions and its notorious distancing 
of the buziana culture. This fact permeated the objective of this research, which was 
to understand how these field lessons, could be transformed into activities that could 
continue to improve the guiding techniques, but which could also bring the students 
closer to the places of memory and the cultural identity of the buziano. With this in 
mind, these activities began to be organized under the patrimonial education bias in 
the study of middle format. This work was characterized as an exploratory and 
descriptive case study and it is supported by bibliographical, documentary and 
ethnographic research. The time cut refers to the years 2015 to 2017 and comprises 
the classes analyzed in this period. Data analysis was based on the questionnaire 
depth of knowledge, in the visitation of the students and in the focus group study 
report, being in an essentially qualitative cutting research, however, with quantitative 
traits. The verified results showed that the best known patrimony goods of the 
students were associated to the tourism and their relation of proximity was greater 
with those located in the peninsular part. That is, these patrimony goods were known 
to most of the students, because they were located in their transit places in the tourist 
and commercial areas of the city. Another factor detected was the lack of signaling of 
these patrimony goods, which made it difficult to locate and to recognize the 
students. In relation to the formatting of practical classes as study of middle, these 
were extremely satisfactory, both in the technical improvement of the future guides 
and in the apprehension of the knowledge about the patrimony goods that referred to 
the cultural identity of the buziano.   
 
Key words: Armação dos Búzios/RJ. Colégio Estadual João de Oliveira Botas. 
Technical Course in Tourism. Activities in routes. Cultural identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação foi baseada na observação e vivência dos alunos durante as 

atividades práticas roteirizadas do módulo Guia de Turismo, cujo recorte temporal 

abrangeu os anos de 2015 a 2017, sendo analisadas cinco turmas do Curso Técnico 

em Turismo do Colégio Estadual João de Oliveira Botas, na cidade de Armação dos 

Búzios/RJ1. O interesse em desenvolver esta pesquisa surgiu da observação e dos 

relatos desses alunos durante as aulas da disciplina de Prática Profissional, por mim 

ministradas, onde pude verificar o pouco conhecimento que estes tinham de alguns 

atrativos locais. Esse fato era recorrente, principalmente entre os alunos 

provenientes de outros lugares do Brasil e do exterior, além disso, conforme 

verificado nesta pesquisa, eles estavam na cidade há pouco tempo. Já entre os 

alunos nascidos e criados em Búzios, ficou evidente que estes conheciam os bens 

patrimoniais e suas localizações, mas desconheciam as histórias e alguns nomes 

oficiais.   

Estas constatações fizeram-me reorientar os objetivos dessa disciplina, até 

então, voltados essencialmente para a reprodução dos roteiros turísticos 

comercializados na cidade, cujo foco era exclusivamente o aprimoramento técnico 

pela prática em campo. A partir desse novo propósito, os roteiros ganharam também 

uma conotação identitária, que buscava propiciar o fortalecimento dos vínculos 

afetivos desses alunos com os lugares de memória do buziano. Os roteiros 

passaram a ser formatados com um viés de educação patrimonial que, por sua vez, 

se constituíram em atividades roteirizadas emolduradas pelo estudo do meio. Ao 

adotar essa metodologia criou-se a possibilidade de expandir os benefícios dessa 

atividade para além do aprimoramento técnico, ao abarcar a questão identitária do 

aluno na busca pelo seu espaço de pertencimento na cidade.  

Essa reorientação só foi possível, porque ao aliarmos turismo e educação, 

vislumbramos trabalhar com instrumentos capazes de dinamizar outras práticas 

pedagógicas, que possibilitam nova ordem no conhecimento pela compreensão da 

realidade local, notadamente, pelo estudo do meio quando aplicado à educação 

patrimonial. Com base nisso, definiu-se como objetivo geral verificar se esta 

                                                           
1
 Para melhor fluidez na leitura desta dissertação, a partir desse ponto será usado o nome abreviado 

do Colégio Estadual João de Oliveira Botas, ou seja, CEJOB. Da mesma forma, que será usada a 
corruptela da cidade de Armação dos Búzios/RJ, denominada simplesmente de Búzios.  
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formatação seria capaz de continuar a aprimorar a cognição profissional dos alunos, 

mas também que pudesse aproximá-los afetivamente dos lugares de memória do 

buziano, podendo levá-los a se identificarem com a cultura local ao ressignificar 

esses lugares.  

Entende-se que o estudo dessa temática merece ampla exploração, pois um 

dos grandes entraves verificados nesta pesquisa foi justamente a escassez de 

trabalhos que versam sobre o estudo do meio no ensino técnico do turismo. Tal fato 

se evidencia na pouca literatura sobre o assunto, que se encontra mais direcionada 

à Educação Básica que propriamente à Educação Profissional. Essa carência de 

publicações, que associa educação patrimonial aos cursos técnicos de turismo, 

dificultou a construção do referencial teórico para embasar esta pesquisa. Contudo, 

o que a princípio se apresentou como uma dificuldade, por outro lado, permitiu uma 

abordagem mais livre em sua fase exploratória, resultando em um estudo válido, 

apesar de seu caráter essencialmente introdutório.  

No que tange à metodologia, esta dissertação se caracterizou como um estudo 

de caso (YIN, 2001; CESAR, 2005), de caráter exploratório e descritivo, que 

apresenta um modo próprio de aplicar essas atividades na disciplina de Prática 

Profissional do Curso Técnico em Turismo do CEJOB. Ainda sobre o estudo de 

caso, este se enquadra como uma abordagem qualitativa, 

  
 

[...] apesar das críticas que ao mesmo se faz, considerando-se que 
não tenha objetividade e rigor suficientes para se configurar 
enquanto um método de investigação científica. Os preconceitos 
existentes em relação ao método do estudo de caso são 
externalizados em afirmativas como: os dados podem ser facilmente 
distorcidos ao bel prazer do pesquisador, para ilustrar questões de 
maneira mais efetiva; os estudos de caso não fornecem base para 
generalizações científicas; os estudos de caso demoram muito e 
acabam gerando inclusão de documentos e relatórios que não 
permitem objetividade para análise dos dados (CESAR, 2005, p. 3). 

 
 

Por outro lado, os estudos de caso representam 
 
 

[...] a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo 
"como" e "por que", quando o pesquisador tem pouco controle sobre 
os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Pode-se 
complementar esses estudos de casos explanatónos com dois outros 
tipos: estudos exploratórios e descritivos. Mas Independentemente 
do tipo de estudo de caso, os pesquisadores devem ter cuidado ao 
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projetar e realizar estudos de casos a fim de superar as tradicionais 
críticas que se faz ao método (YIN, 2001, p. 19). 
 
 

O referido trabalho foi apoiado ainda em pesquisas bibliográficas, documentais 

e de base etnográfica, esta última, justamente por colher em campo as reações dos 

participantes, verificando in loco seus sentimentos e comportamentos ante aos 

lugares visitados. O tratamento dos resultados se deu mediante análise e 

cruzamento das informações colhidas no questionário de pré-visitação, denominado 

de questionário de profundidade de conhecimento, nas observações de campo, no 

relatório de visitação dos alunos e no estudo de grupo focal, constituindo-se assim 

em uma pesquisa essencialmente de corte qualitativo, porém, com traços 

quantitativos.   

No detalhamento desta pesquisa, podemos vislumbrar que a coleta de dados 

aconteceu pela aplicação do questionário na fase de preparação da visitação, no 

intuito de verificar até que ponto o aluno conhecia cada atrativo, sua localização e 

origem de seu nome. Na fase de campo utilizou-se a técnica da observação 

participante, momento em que eram anotadas as reações, o comportamento, os 

erros e acertos dos envolvidos durante a apresentação e execução dos roteiros. 

Ainda nessa fase, os alunos entregavam seus relatórios de observação ao 

professor. Na aula posterior à visitação era realizado o estudo de grupo focal, cujo 

intuito era discutir a execução do roteiro.   

Com base nessas informações foi possível levantar questionamentos sobre a 

utilização dessas atividades e seu papel na educação pelo e para o turismo na 

promoção da identidade cultural buziana, chegando a reflexões a respeito do fazer 

turístico. Buscou-se compreender como essas atividades poderiam contribuir para a 

valorização da cultura local, entendendo-as como um meio validador de 

experiências, que dissemina conhecimentos ao vivenciar a realidade local, mas sem 

perder de vista o aprimoramento técnico e cognitivo dos alunos, mote maior dessa 

disciplina. O aprendizado transcende a aplicação das técnicas de trabalho, que leva 

o aluno a conhecer os atrativos que compõem cada roteiro, sua localização, seus 

aspectos históricos e geográficos e sua relevância para a cidade. Por meio da 

interpretação do patrimônio se desvelam olhares que não se encerram com o 

conhecimento técnico, mas que podem se elevar quando o aluno desperta para 

outros sentimentos causados pela identificação com o lugar, podendo até motivá-lo 
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para o fortalecimento de sua identidade, quando vivencia aspectos da memória 

advindos desses espaços. Esta atividade formatada como estudo do meio 

caracteriza-se como uma metodologia educacional, que conduz o aluno a repensar o 

patrimônio como elemento constitutivo da memória, levando-o a construir um 

conhecimento próprio ao ressignificá-lo por meio de suas experiências.  

Tal ideia alude à fala do professor Edegar Tomazzoni (2015), que discorre 

sobre a necessidade de articulação entre a teoria de sala de aula e a realidade do 

entorno onde vivem esses alunos, de forma a aliar sua capacidade técnica à 

capacidade de reflexão. Isso nos leva a crer que essas atividades também podem se 

configurar em um modo de reforçar a identidade cultural do aluno, já que muitos 

desconhecem a história do patrimônio e até mesmo sua existência no município. A 

apreensão cognitiva quando vai além das técnicas, insurge em novos sentidos que 

transcendem a formação profissional, pois aclaram outros entendimentos que 

podem oportunizar, e até mesmo legitimar, sentimentos de pertencimento e 

identidade. Além disso, podem fazer desses alunos verdadeiros agentes 

multiplicadores do saber e da cultura local, ao compartilharem suas descobertas 

com amigos, familiares, colegas de trabalho, inclusive, com os visitantes que os 

contratarão como guias de turismo. O aprofundamento das pesquisas sobre a 

identidade cultural do buziano pode se constituir em uma tentativa para dirimir o 

desconhecimento do aluno quanto à história local, bem como aos demais aspectos 

que evidenciam a construção de sua identidade. Entretanto, é mister dizer que são 

apenas expectativas que serão verificadas ao longo desse trabalho.   

Os lugares turísticos recebem muitas pessoas interessadas em conhecê-los, 

mas também atraem outras que buscam oportunidades de trabalho e renda ou 

simplesmente qualidade de vida. Seja como for estas pessoas se juntam aos 

residentes e como tais precisam se adaptar ao seu novo lugar de morada, 

conhecendo-o melhor para poder se deslocar, viver e conviver com as demais 

pessoas que também o habitam, seja de modo temporário ou permanente. Quando 

passam a fazer parte da população local, migrantes e trabalhadores de outras 

localidades engrossam o número de pessoas que desconhecem o patrimônio local, 

sugerindo um enfraquecimento dos laços identitários desses residentes em 

decorrência da superficialidade de seu contato. Essa situação ganha proporção 

quando se refere aos lugares turísticos que estão constantemente recebendo novos 
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visitantes e migrantes interessados em suas potencialidades, sejam elas turísticas 

ou econômicas. 

Diante desse quadro pretende-se verificar como as atividades práticas do 

Curso Técnico em Turismo do CEJOB podem ajudar no reconhecimento e 

conscientização dos alunos quanto à existência e importância do patrimônio local 

para Búzios. Em sua função precípua de elevação cognitiva e apreensão das 

técnicas de condução e locução, as atividades práticas podem contribuir ainda para 

o fortalecimento da identidade cultural do aluno. Mas isso só é possível quando 

passamos a entender a cultura local como uma construção sociopolítica em 

constante transformação e que luta por sua preservação, uma vez que é fortemente 

influenciada pelos fluxos migratórios daqueles que vieram morar, trabalhar ou 

simplesmente visitar a cidade. Surgem então questionamentos que norteiam esta 

pesquisa e que se espera poder respondê-los ao longo desta dissertação: ―Quais 

identidades estamos nos referindo? De quem são essas identidades, daqueles 

nascidos em Búzios ou daqueles que vieram fixar residência no balneário? Ou de 

ambos?‖  

 Estas indagações coadunam-se com o objetivo geral que busca verificar a 

possibilidade de aplicação dessas atividades para além das técnicas de trabalho, 

afinando-as com os lugares de memória, que remetem à identidade cultural do 

buziano. O desdobramento desse objetivo traz outros mais específicos que visam 

apresentar os atrativos existentes em Búzios aos alunos; estimular a pesquisa sobre 

a história local; possibilitar a apreensão do conhecimento por meio da interação com 

os diferentes ambientes do balneário; promover a interpretação e valorização do 

patrimônio natural e construído; instigar nos alunos o sentimento de pertencimento 

e, assim, aproximá-los da cultura buziana.   

 Tomando a educação patrimonial e o estudo do meio como práticas eficientes 

na promoção da informação e do conhecimento, temos a possibilidade de formar 

alunos cientes da história local e cidadãos politicamente mais conscientes das 

relações de poder que envolvem esses bens patrimoniais. Neste sentido, espera-se 

que essas atividades possam contribuir para a formação de profissionais que atuem 

no mercado de trabalho, de forma ética e comprometida com a cultura buziana, 

levando-os ainda a se comportarem como protetores do patrimônio e verdadeiros 

agentes multiplicadores do saber local.  
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Reside neste ponto a relevância desta dissertação que se manifesta a partir de 

três enfoques: um socioeconômico, quando aborda o oferecimento gratuito de 

cursos de qualificação profissional aos alunos, ajudando-os em sua inserção no 

mercado de trabalho. Outro sociopolítico, quando aborda o aluno como cidadão 

negligenciado nos processos decisórios do planejamento turístico, precisamente por 

ser considerado um ente desvalorizado e pouco influente, por desconhecer a 

importância de seu patrimônio e por estar, muitas vezes, desvinculado 

identitariamente de seu lugar de morada. Esse pensamento vai contrariamente à 

ideia do turismo enquanto fenômeno e atividade, que atua e estabelece diversas 

relações, em que o morador é peça-chave, desempenhando papéis diversos nos 

lugares turísticos (é o anfitrião que apresenta o lugar; é o ente que interage com o 

turista; é a força de trabalho que presta serviço a ele), mas que, invariavelmente, é 

colocado de lado nas decisões locais. Isso denota o terceiro e último enfoque: o 

sociocultural, quando redefine as atividades práticas do Curso Técnico em Turismo, 

colocando o aluno na condição de agente ativo na busca pelo conhecimento e pela 

informação. Tais práticas apresentam-se como formas eficientes de adquirir 

experiência, seja pelo contato direto com a oferta turística, sejam pelas inúmeras 

interações socioculturais e ambientais que enfatizam a essência do lugar. E é nesse 

ponto que o presente trabalho se justifica, já que não busca apenas o 

aprimoramento técnico, mas uma maior aproximação dos alunos com os lugares de 

memória do buziano.  

 Essa aproximação tem seu inicio na criação do material de apresentação a ser 

aplicado durante a realização das atividades práticas, quando o aluno vale-se do 

exercício da pesquisa e estabelece com ela relações que perpassam a história local. 

Podendo despertar neles possíveis sentimentos de pertencimento e preservação, 

tão necessários para se efetivar vínculos duradouros de proximidade e enlaçamento 

com o lugar. Acredita-se que o aluno quando ciente da existência e da historia do 

patrimônio, dos mecanismos que regem sua conservação e depauperação, venha a 

ter condições para discernir e tomar medidas de preservação e proteção. Isso se 

torna crucial principalmente nos lugares que dependem de suas potencialidades 

para se manterem. Os bens patrimoniais esquecidos ou mesmo destruídos incorrem 

nas atividades turísticas o sério risco delas definharem, afetando não somente a 

economia do destino, mas até gerando uma crise de identidade em sua população, 

afinal, o patrimônio representa a parte viva dessa memória. Por tudo isso, este 
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trabalho ganha robustez e relevância ao abarcar os estudos do turismo na proteção 

do patrimônio, da memória e das identidades locais.  

Para referenciar este estudo se buscou na literatura disponível analisar os 

principais pilares que o sustentam, ou seja, a Educação Profissional; a educação 

patrimonial e o estudo do meio aplicado às atividades roteirizadas; e as questões 

que envolvem a identidade cultural e a memória social do buziano. O entendimento 

da Educação Profissional, enquanto concepção pedagógica, que associa o ensino 

profissionalizante ao saber técnico-produtivo, tem na essência seu direcionamento 

para o mercado de trabalho. Para compreender essa relação foi necessário 

contextualizar historicamente esse pensamento, deixando claras as concepções e 

práticas que envolveram e ainda envolvem a formação profissional no Brasil, 

evidenciando a visão de que os conteúdos técnicos podem ser divididos em duas 

dimensões distintas: teoria e prática. Isso aclara a ideia de que as referências ao 

saber organizado na educação profissional 

 
 

[...] utilizam geralmente pares antitéticos, como teoria/prática, 
conhecimento/habilidade, concepção/execução. Esse modo de ver 
sugere dois momentos distintos, um de elaboração intelectual – 
teórico – e outro de aplicação de conhecimentos previamente 
adquiridos – prático (BARATO, 2011, p.19). 

 
 
Essa lógica reafirma o saber no ensino profissionalizante como algo 

essencialmente técnico-produtivo, historicamente atrelado às forças hegemônicas 

que regem o mercado de trabalho. Não por acaso suas reformas foram norteadas, 

segundo Arruda (2007, p.88), ―pela necessidade de dotar o país de uma força de 

trabalho em sintonia com a demanda do setor produtivo‖. Neste contexto, a 

Educação Profissional,  

 
 

[...] a partir da última década, apoiada na LDBEN n. 9.394/96, e na 
sequência, pela reforma imposta pelo decreto n. 2.208/97, buscou 
consolidar projetos ou políticas que foram determinadas pela 
necessidade do capital de intervir na formação do trabalhador na 
perspectiva de novos paradigmas. O que se buscava era uma escola 
em que a formação fosse baseada em competências para atender a 
reestruturação do mercado de trabalho (GARCIA, 2000, p. 16). 
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As justificativas para essas reformas educacionais se calcavam em um 

discurso dominante, que assinalava que tais medidas seriam indispensáveis à 

empregabilidade e à competitividade entre os países. Contudo, Lima Filho (2003, 

p.75), considerava que havia na verdade ―[...] uma ocultação, tanto das fontes de 

subdesenvolvimento, desemprego e pobreza dos países periféricos, quanto dos 

interesses dos países centrais.‖  

Outro pilar sustentado neste trabalho está associado à parte que abrange a 

educação patrimonial e o estudo do meio, por adquirir bastante relevância no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. A educação patrimonial abarca uma 

gama de possibilidades para a compreensão do processo de construção das 

identidades e das memórias coletivas. Além disso, é uma forma bastante 

interessante de acessar o conhecimento dos bens culturais, através dela é possível 

promover um novo olhar para o patrimônio cultural local, ao aguçar a curiosidade e o 

interesse dos alunos em conhecer seus mais variados tipos. Os bens patrimoniais 

materiais ou imateriais designam tudo aquilo que possibilita as pessoas conhecerem 

a si próprios, ao mesmo tempo, que tomam ciência do lugar que habitam. Podemos 

dizer que o patrimônio cultural envolve  

 
 

[...] as manifestações culturais, os saberes, os fazeres, as 
representações de um povo, de uma comunidade, em diversas 
dimensões como os seus modos de pensar, os valores que orientam 
suas práticas de sociabilidade. Está presente nos diferentes espaços 
da vida cotidiana, nas construções, nos bens móveis manifestando-
se também nas formas de trabalho e de lazer. Como expressão da 
subjetividade de um povo compõe as manifestações artísticas, a 
literatura, as formas como são manifestados os cultos etc. Como 
prática social, os bens culturais adquirem valores que lhes são 
atribuídos processualmente, em espaços determinados, e ao longo 
do tempo conformam sentidos, significados diversos. As diversas 
representações dos bens culturais construídas ao longo do tempo e 
condicionadas por diferentes contextos históricos compõem as 
identidades coletivas (FIGUEIRA, 2015, p.3-4). 

 
 

Os bens culturais que constituem o patrimônio material e imaterial são 

símbolos que remetem à história local, por isso, têm a capacidade de despertar 

sentimentos de pertencimento. Isso faz da história, memória e identidade aspectos 

preponderantes para o estudo e compreensão do patrimônio sob o viés da cultura. 

Quanto ao estudo do meio, em seu escopo, traz a metodologia do ensino 

interdisciplinar, que aliado às visitações desperta um olhar mais acurado, crítico e 
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investigativo dos alunos ante a esses espaços, sejam eles habituais ou não. Oliveira 

(2006, p. 38) explica que essa metodologia ―[...] se configura como um conjunto de 

atividades programadas no sentido de promover a compreensão mais direta da 

realidade socioambiental do aluno por intermédio do trabalho de campo‖. O 

aprendizado extraclasse é favorecido pela interação direta com os diversos 

ambientes naturais e culturais que permeiam o cotidiano do aluno. Para Pontuschka 

(2004, p. 261) trata-se do ―[...] contato direto com o local, seja da realidade do aluno, 

seja de outras realidades e a reflexão sobre ele permite que se formem referenciais 

para entender que o meio não é estático, mas dinâmico‖. Dito de outra forma, essa 

assertiva sugere que o estudo do meio pode ser compreendido como um método de 

ensino interdisciplinar que visa a proporcionar aos alunos e professores 

 
 

[...]o contato direto com determinada realidade, um meio qualquer, 
rural ou urbano, que se decida estudar. [...] Ele se concretiza pela 
imersão orientada na complexidade de um determinado espaço 
geográfico, do estabelecimento de um diálogo inteligente com o 
mundo, com o intuito de verificar e produzir novos conhecimentos 
(LOPES; PONTUSCHKA, p.174, 2009). 
 
 

Nesta relação sujeito-objeto, o estudo do meio pressupõe a construção de 

diálogos a partir de interações com o espaço analisado, cujo mediador é o professor 

que auxilia seus alunos na compreensão da complexidade e das dinâmicas que o 

transformam. A visitação a esses espaços pode garantir um conjunto de condutas 

sustentáveis, na medida em que reúne e compromete tanto o visitante quanto o 

visitado. Porém, deve-se cuidar para que sua prática não banalize este método, o 

que levaria ao senso comum de designar qualquer saída de lazer como estudo do 

meio. Seu uso indiscriminado como sinônimo de atividade extraclasse pode 

constituir-se em um entrave para sua inserção no currículo escolar de modo mais 

contundente. Da mesma forma, a pouca experiência do professor com essa prática 

pode conduzi-lo a equívocos e insucessos, portanto, deve-se empregá-la com 

parcimônia.  

As atividades práticas, obrigatórias no Curso Técnico em Turismo, adquiriram 

uma formatação peculiar neste trabalho, pois se baseiam em visitações roteirizadas 

por Búzios. No tocante a isso, buscou-se inicialmente entender os roteiros a partir 

das categorias do tempo, espaço e tematização (CISNE, 2010) e da dialética da 
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apropriação e leitura dos espaços turistificados. Dessa compreensão emergiu sua 

análise por meio da lógica dos fluxos e fixos (SANTOS, 2006), além das relações 

que se estabelecem nestes espaços. No tocante à execução dos roteiros, buscou-se 

inspiração no Paradigma da Complexidade (MORIN, 2001; 2002; 2005; 2008) 

calcado na ordem, desordem e organização, incluindo as dimensões do sujeito 

complexo e da tecnologia para compor o pensamento filosófico. Esses conceitos 

foram utilizados para entender a dinâmica dos roteiros, os quais estão sujeitos a 

uma série de contratempos em sua execução, de modo que raramente se consegue 

cumprir fielmente o planejamento preestabelecido.    

O terceiro e ultimo pilar deste estudo aborda as questões que envolvem a 

identidade cultural e a memória do buziano, quando seleciona os atrativos que 

compõem os roteiros e os associam aos elementos formadores de sua identidade, 

bem como aos aspectos que remetem à memória coletiva dessa população. A 

construção do referencial teórico que compreende os conceitos de identidade e 

memória está amparada em autores como: Banducci Jr; Barreto (2001); Bosi (2004), 

Bauman (2005); Hall (2006); entre outros para consubstanciar este estudo, que 

ainda conta com a produção literária do professor Rogério Carvalho (2015), 

intitulada ―A Construção da Identidade Cultural Buziana‖, que aborda 

especificamente o tema central deste estudo.   

A metodologia utilizada está pautada em um estudo de caso, cujo objeto são as 

aulas da disciplina de prática profissional do Curso Técnico em Turismo do CEJOB, 

o que lhe confere uma abordagem exploratória e descritiva baseada em estratégias 

pedagógicas adotadas por mim na disciplina. Por se tratar de um assunto pouco 

estudado, sobretudo, no que tange à educação patrimonial no ensino 

profissionalizante, essa abordagem ganha notoriedade pelo estudo do meio no 

sentido de ampliar os saberes pela coleta de dados in loco. Já que o conhecimento 

atual é raso, insuficiente e incompleto para compreender como essas aulas podem 

contribuir no fortalecimento da identidade cultural do buziano.    

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta dissertação se pautaram na 

pesquisa bibliográfica, na pesquisa documental e de base etnográfica, cuja realidade 

foi verbalizada de forma subjetiva, razão pela qual os dados receberam um 

tratamento mais interpretativo. Em relação à pesquisa bibliográfica, Gil (2002, p.44) 

explica que ela ―é desenvolvida com base em materiais já elaborados, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos‖. Sua principal vantagem reside no fato 
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de ―permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla que aquela que poderia pesquisar diretamente‖ (GIL, 2002, p.45). Essa 

pesquisa tem como finalidade colocar o pesquisador em contato com o que já se 

produziu e se registrou a respeito de determinado tema. Conforme esclarece 

Boccato (2006, p. 266), a pesquisa bibliográfica 

 
 
[...] busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 
referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque 
e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura 
científica. Para tanto, é de suma importância que o pesquisador 
realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, 
compreendendo desde a definição temática, passando pela 
construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de 
comunicação e divulgação. 
 
 

 Para a pesquisa documental se utilizou os arquivos do CEJOB para a 

verificação das fichas de matrícula dos alunos e da legislação pertinente sobre o 

funcionamento do colégio, a criação e histórico do Curso Técnico em Turismo, sua 

matriz curricular e as ementas sobre a disciplina de Prática Profissional para Guia de 

Turismo. De acordo com os dizeres de Pádua (1997, p.62), a pesquisa documental  

 
 

[...] é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 
retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não 
fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na 
investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, 
estabelecendo suas características ou tendências. 

 
 

Gil (2002, p.62-3), elucida que esse tipo de pesquisa apresenta algumas 

vantagens por ser ―fonte rica e estável de dados‖ e não implica em altos custos, não 

exige contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das 

fontes. Segundo esse autor, ela é semelhante à pesquisa bibliográfica, 

diferenciando-se desta, pela natureza das fontes e do material que ainda não 

recebeu tratamento analítico, ou que ainda pode ser reelaborado de acordo com os 

objetivos da pesquisa. 

Sobre a pesquisa de base etnográfica, esta se constitui do exercício do olhar e 

do escutar e impõe ao pesquisador o deslocamento de sua própria cultura para se 
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situar no interior do fenômeno por ele observado. Deste modo, esta pesquisa 

encontra sua especificidade no âmbito antropológico e se compõe  

 
 

―[...] de técnicas e procedimentos de coletas de dados associados à 
prática do trabalho de campo, a partir de uma convivência mais ou 
menos prolongada do pesquisador junto ao grupo social a ser 
estudado‖ (ROCHA; ECKERT, 2008, p. 1).  
 
 

Esta imersão ocorre por sua participação efetiva nas diversas formas de 

sociabilidade através das quais a realidade investigada lhe é apresentada e seu 

entendimento ocorre pelo uso da técnica da observação participante. A pesquisa de 

base etnográfica tem no ―trabalho de campo um momento privilegiado para o 

exercício desse objetivo, pois é nele que a alteridade, premissa do conhecimento 

antropológico, se realiza‖ (SILVA, 2000, p.25).  

Outra técnica foi o estudo de grupo focal aplicada na fase de pós visitação com 

intuito de garimpar opiniões e impressões, bem como verificar as discrepâncias 

entre teoria e prática durante as visitações. Para os autores Menezes; Teixeira 

(2016, p. 2), um grupo focal ―[...] é uma forma de entrevista com determinado grupo 

que possui características comuns com o objetivo de obter informações e dados 

detalhados sobre um tema que deve ser situado no contexto do discurso social‖.  

Isso nos leva a entender o grupo focal como uma técnica  

 
 
[...] de produção de dados que envolve a formação de um grupo com 
características comuns, dirigido por um moderador, que mantém os 
participantes centrados em uma discussão sobre determinado tema. 
Com base nessa técnica, é possível a troca de ideias, experiências, 
sentimentos, crenças, comportamentos e pontos de vista, 
proporcionando a reflexão e, até mesmo, a mudança de opinião ou 
de fundamentação da posição inicial (PRATES et al, 2015, p. 2484). 

 
 

Os questionários de pré-visitação e os relatórios de visitação de campo 

complementam este estudo. O questionário aplicado aos alunos possui um viés mais 

quantitativo e apresenta um nível de mensuração nominal (AAKER; DAY, 1990), ou 

seja, apenas identifica se o aluno conhece a localização do atrativo, interage com 

ele ou se conhece sua história e localização com propriedade. Portanto, o 

questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido 
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[...] como a técnica de investigação composta por um número mais 
ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 
 
 

O relatório de visitação, por sua vez, visa compreender as discrepâncias entre 

a teoria de sala de aula e a prática no campo, entre a literatura turística e a realidade 

local, verificar dificuldades, facilidades, erros e acertos na execução do roteiro. Esse 

relatório se assemelha bastante ao caderno de campo, onde o aluno registra de 

forma ordenada todos os acontecimentos ocorridos durante a visitação, constituindo-

se em uma importante fonte de dados qualitativos.  O caderno de campo, entretanto, 

 
 

[...] para além da função catártica - pode ser pensado também como 
um dos instrumentos de pesquisa. Ao registrar, na linha dos relatos 
de viagem, o particular contexto em que os dados foram obtidos, 
permite captar uma informação que os documentos, as entrevistas, 
os dados censitários, a descrição de rituais, - obtidos por meio do 
gravador, da máquina fotográfica, da filmadora, das transcrições - 
não transmitem (MAGNANI, 1997, p.3). 

 
 

Segundo este autor o caderno de campo é um instrumento de pesquisa, um 

aliado essencial do pesquisador, pois possibilita um maior detalhamento das 

informações, coisa que geralmente não é possível em outras formas de registro 

durante as atividades de campo. 

Em relação à estrutura desta dissertação, ela está dividida em três capítulos. O 

primeiro encontra-se dividido em quatro seções que abordam de modo geral a 

questão da identidade e da memória, e de modo específico as questões associadas 

à memória e à identidade buziana, quando apresentam os elementos históricos que 

contribuíram para a construção de sua identidade cultural. Esses elementos estão 

representados pelos lugares de memória e pelos bens patrimoniais imbricados aos 

conceitos de identidade e memória. A primeira seção apresenta Búzios nos dias 

atuais e está alinhavada com alguns acontecimentos históricos que marcaram a 

cidade. Na segunda é abordada a questão da memória e sua compreensão sob 

diferentes enfoques, procurando relacioná-la aos lugares que remetem à memória 

buziana. Na terceira são tratados temas como identidade e patrimônio, o qual se 

propõe uma releitura deste através de sua interpretação, oportunizando a 

ressignificação do patrimônio local como meio de fortalecer a identidade buziana. A 



26 
 

quarta seção traz os marcos históricos que contribuíram para a construção da 

identidade cultural buziana e encontra-se dividida em cinco subseções, que abordam 

os elementos formadores de sua identidade.  

O segundo capítulo apresenta os roteiros utilizados na disciplina de Prática 

Profissional do Módulo Guia de Turismo, do Curso Técnico em Turismo do CEJOB, 

os quais foram desenvolvidos para servir de base tanto para o conhecimento técnico 

dos alunos, quanto para ajudá-los a vivenciar os lugares de memória do buziano. 

Estruturalmente o capitulo foi dividido em duas seções, a primeira aborda o histórico 

do CEJOB e apresenta alguns pontos de seu projeto político pedagógico voltado ao 

fomento da cultura, da memória e da identidade em suas atividades junto à 

comunidade local. Esta seção se subdivide em duas, sendo que na primeira 

subseção são apresentados o conceito de Educação Profissional e o funcionamento 

do Curso Técnico em Turismo no CEJOB. Já a segunda subseção foi dedicada à 

disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo e traz as ponderações sobre 

a roteirização como atividade prática. A segunda seção deste capítulo é dedicada 

especificamente aos roteiros, trazendo seus conceitos e os principais aspectos 

quanto à sua operacionalização. A seção está dividida em quatro subseções, a 

primeira descreve as definições básicas dos roteiros, a segunda alude à questão da 

tematização, com destaque para os tipos de públicos-alvo e a importância da 

segmentação de mercado. A terceira apresenta os roteiros sob a perspectiva do 

Paradigma da Complexidade de Edgard Morin (2002). Por fim, na última subseção 

são apresentados os roteiros pedagógicos mais trabalhados pelo CEJOB em suas 

atividades práticas (disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo).  

O terceiro capítulo aborda a educação patrimonial e o estudo do meio como 

elementos importantes na apresentação dos lugares de memória do buziano. Ele 

está dividido em cinco seções; a primeira apresenta a metodologia do estudo do 

meio e analisa como ela pode ser utilizada na ampliação do conhecimento das 

rotinas de trabalho do guia de turismo. A segunda aborda a associação entre 

educação patrimonial e estudo do meio; trazendo ainda os dizeres dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) atrelados a eles. Nesta subseção procura-se explicar 

as estratégias adotadas na disciplina de Prática Profissional para elevar o 

conhecimento técnico dos alunos e sensibilizá-los quanto à sua identidade. A 

terceira apresenta a metodologia do estudo do meio e suas fases, comparando-as 

com aquelas empregadas nas atividades práticas, ou seja, pré-visitação, visitação e 
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pós-visitação. Na quarta seção foram tratados, em termos quantitativos, os dados 

apurados no questionário de pré-visitação, visando a uma análise mais detalhada do 

grau de familiaridade e conhecimento desses alunos com os atrativos da cidade. Já 

na quinta e última seção esses mesmos dados foram incorporados ao relatório de 

visitação e ao estudo do grupo focal, para serem analisados e discutidos de forma 

qualitativa. O objetivo foi entender como os alunos interagem com esses atrativos no 

seu cotidiano e qual sua relação com eles. 

Nas considerações finais foram apresentados os resultados desta pesquisa, 

que apontaram para a assertividade do uso das atividades roteirizadas pelo CEJOB, 

tanto para elevar a cognição profissional do aluno, quanto para aproximá-lo dos 

bens patrimoniais que remetem à identidade cultural do buziano. Verificou-se que a 

importância do CEJOB para Búzios vai além de uma instituição que oferece 

qualificação profissional, já que traz em seu bojo uma preocupação com aqueles que 

vieram morar na cidade. Assim, o colégio ajuda esses alunos em sua 

reterritorialização, ao fornecer uma profissão para sua inserção no mercado de 

trabalho, ao apresentar os atrativos locais através dessas atividades, contribuindo 

para sua ambientação em seu novo lugar de morada.  

Nesta parte foi verificado ainda se os resultados obtidos conseguiram atender 

parcial ou totalmente os objetivos propostos na dissertação. Para tal houve a 

preocupação de demonstrar claramente como estes foram alcançados. Neste ponto 

ressaltou-se a suspensão temporária do curso técnico durante a realização desta 

pesquisa, incorrendo na necessidade de redimensionar os objetivos anteriormente 

definidos. Este acontecimento fez incluir um novo objetivo: o de fazer desta 

dissertação uma inspiração para a continuidade do curso, no que tange sua 

representatividade para o turismo na cidade, e por se caracterizar como um meio 

válido para legitimar os sentimentos de pertencimento desses alunos com os lugares 

de memória do buziano. Finalmente, buscou-se elucidar as contribuições desta 

pesquisa, no âmbito acadêmico e escolar, reforçando a importância da educação 

patrimonial e do estudo do meio nas aulas de campo do curso, pontuando as 

principais dificuldades, os erros e os acertos em sua elaboração, bem como a 

apresentação de sugestões para futuras pesquisas sobre essa temática.  
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1. IDENTIDADE E MEMÓRIA NO CENÁRIO BUZIANO 

 

O primeiro capítulo desta dissertação foi dedicado aos conceitos de identidade 

e memória e à compreensão da construção da identidade cultural buziana. Seu 

intuito foi perceber os processos que levaram à formação de sua identidade, que é 

bastante fragmentada e fortemente influenciada pelos processos de hibridação, 

ocasionados em parte pelos movimentos migratórios e turísticos. Este capítulo 

encontra-se dividido em quatro seções, onde foi dada especial atenção à questão 

dos lugares de memória e sua importância para a rememoração da população local. 

Na primeira seção é apresentado um panorama de Búzios nos dias atuais e os 

principais marcos históricos que a transformaram em um dos destinos turísticos mais 

procurados do Brasil e do mundo. A segunda seção aborda a questão da memória e 

sua compreensão sob diferentes enfoques, procurando relacioná-la aos lugares que 

remetem à memória buziana. Na terceira são tratados os conceitos associados à 

identidade e ao patrimônio, sua interpretação, releitura e ressignificação no 

fortalecimento da identidade cultural buziana. Na quarta, e última seção, são 

apresentados os elementos que contribuíram para a formação desta identidade.  

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

 

A cidade de Armação dos Búzios/RJ ou simplesmente Búzios está localizada 

em uma pequena península na Região da Costa do Sol, distando da capital 

fluminense aproximadamente 165 quilômetros. O município possui área total de 

70.278 km² e é limítrofe a oeste com Cabo Frio, ao qual pertenceu como terceiro 

distrito até sua emancipação em 1995, conforme descrito no Plano Diretor de 

Armação dos Búzios2 (PDAB, 2006). O balneário apresenta uma geografia bastante 

recortada, que favorece a formação de várias enseadas que abrigam 23 praias 

dentre elas: Geribá, João Fernandes, João Fernandinho, Ferradura, Ferradurinha, 

Azeda, Azedinha, Armação, Manguinhos, Tartaruga, Ossos, Tucuns, Brava e Olho-

de-Boi, entre outras. A imagem a seguir apresenta a localização de algumas dessas 

praias buzianas. 

 

                                                           
2
 A cidade de Armação dos Búzios iniciou a discussão sobre seu Plano Diretor (PDAB) em 2003, mas 

somente em 2006 ele foi oficialmente publicado (EVANGELISTA, 2018, p. 12).  
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Figura 1 - Mapa de Armação dos Búzios com vista aérea da península e suas praias 

     

 
                                               Fonte: G1.globo.com /Região dos Lagos. 

                                                                                       
    

Dados do IBGE (2015) informam que a população buziana está estimada em 

31.067 habitantes e as atividades econômicas que se destacam no município estão 

relacionadas à pesca e ao turismo. Ainda segundo o IBGE, o balneário possui clima 

tropical, com períodos bem definidos de estiagem (abril a setembro) e de chuvas 

(novembro a março). A temperatura média anual de 24°C, combinada com um baixo 

índice pluviométrico - cerca de 750 mm anuais (o menor do Estado), favorece o 

turismo de sol e praia. Outro fator de destaque são seus ventos fortes que tornam 

Búzios propícia para a prática de esportes como parapente, iatismo e voo livre. 

Historicamente o balneário foi denominado pelos portugueses como Ponta dos 

Búzios, devido à abundância desse molusco em suas águas, entretanto, com a 

construção da armação das baleias em 1729, a pequena vila passou a ser 

conhecida como Ponta da Armação das Baleias dos Búzios. Conforme relatado por 

Costa (2018, p. 94) o balneário ainda recebeu outros nomes como  

 
 

[...] Santa Anna da Armação e Saco Fora, até ser oficialmente 
denominado Armação dos Búzios a partir do Decreto Estadual n. 641 
de dezembro de 1938, em substituição ao nome de Saco Fora, na 
condição de 3º distrito do município de Cabo Frio.  
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Alguns fatos permearam a história buziana e contribuíram sobremaneira para a 

formação identitária desta vila de pescadores, transformando-a em um dos destinos 

turísticos mais famosos do mundo. Para Carvalho (2015), estes acontecimentos 

podem ser elencados a partir da chegada do engenheiro alemão Eugenne Honold 

na região, durante a década de 1920, que significou grande avanço no 

desenvolvimento local. Ele adquiriu a Fazenda Campos Novos e estendeu suas 

propriedades por toda a península, chegando até a Praia dos Ossos, seus 

investimentos estavam centrados em plantações de banana.  A área compreendia  

 
 

[...] terrenos entre a Rasa e José Gonçalves e de Geribá a Saco de 
Fora e a Fazenda Campos Novos, além de edificações e terrenos na 
Praia da Armação. Ele abriu o caminho da Fazenda Campos Novos 
até a Armação dos Búzios. O seu principal objetivo era o cultivo da 
banana, mas também se plantava café, mandioca e mantinha a 
criação de gado leiteiro. Sua propriedade era muito produtiva e 
empregava grande parte dos moradores (COSTA, 2018, p.102). 

 
 
O negócio prosperou rapidamente, devido à grande aceitação de seus produtos 

no mercado europeu, notadamente a bananada (doce de banana cristalizado). No 

auge de seus investimentos, Eugenne Honold empregava quase a totalidade dos 

moradores locais. Entretanto, alguns problemas de caráter administrativo e 

operacional prejudicaram o bom andamento de seus empreendimentos, como a 

baixa qualidade da mão de obra e os desentendimentos entre os trabalhadores e os 

capatazes. Durante uma dessas desavenças houve uma rebelião que culminou em 

grande incêndio, devastando a maior parte de suas plantações. Desgostoso, Honold 

voltou para a Alemanha, deixando suas propriedades para serem geridas por 

administradores de sua confiança.  

Alguns anos mais tarde, seus herdeiros percebendo o valor e o potencial 

daquelas terras, decidiram retomar os investimentos da família, desta vez na área 

imobiliária e criaram a Companhia Odeon (atual Nova Búzios). Deste modo, as 

terras de Eugenne Honold 

 
 

[...] foram passadas por herança para sua neta Gilda Sampaio e seu 
esposo Paulo Sampaio, e beneficiou também o cunhado deles, 
Joaquim Sampaio, que teria empreendido o primeiro loteamento da 
localidade por volta dos anos 1950 pela Companhia Industrial Odeon 
(XAVIER, 2006, p. 57). 
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O Sr. Joaquim, por sua vez, conheceu Bento Ribeiro Dantas e juntos 

começaram a desenvolver diversos empreendimentos na área imobiliária, dentre 

eles o projeto pioneiro que loteou grande parte da península, inaugurando assim a 

fase moderna de Búzios. A união das famílias Sampaio e Ribeiro Dantas durante as 

décadas de 1940 e 1950, fez com que a pequena vila começasse a receber 

infraestrutura básica, sendo aberta sua primeira estrada – a atual Avenida José 

Bento Ribeiro Dantas - que corta todo o município. No seu entorno surgiram vários 

loteamentos criados pela Companhia Odeon e muitos destes terrenos foram 

adquiridos por representantes das elites paulistana e carioca, além de estrangeiros, 

que fizeram surgir as primeiras casas de veraneio nas praias do Canto, Manguinhos 

e Armação. De acordo com Carvalho (2015), o pequeno vilarejo começou a receber 

por meio desta elite, visitantes ilustres, incluindo políticos, cantores renomados e 

artistas famosos, principalmente estrangeiros. Com isso, a fama de cidade elitizada 

foi crescendo entre as pessoas de classe alta do Brasil e do exterior.     

  Seguindo essa tendência, e por uma conjunção de fatores, o balneário recebeu 

por duas vezes em 1964 a atriz francesa Brigitte Bardot, o que causou grande 

frisson e repercussão na mídia mundial, despertando muita curiosidade sobre o 

lugar que a acolheu. Polêmicas à parte, o que se sabe é 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 
(EVANGELISTA, 2018, p. 74).  

 

  O fato é que sua passagem pelo vilarejo contribuiu sobremaneira para projetar 

Búzios no cenário turístico mundial. Portanto, este acontecimento é tido como o 

grande divisor de águas para o lugar, ou seja, ―o antes e depois de Brigitte Bardot‖, 

que ajudou a transformar Búzios em um destino turístico elitizado e um dos mais 

procurados do Brasil e do mundo.  

  Outros fatores também contribuíram para o desenvolvimento da região, e, 

consequentemente, do balneário, como a construção da Ponte Costa e Silva na 

década de 1970 e, nos anos 1990, a pavimentação da RJ-102, rodovia que liga 

Cabo Frio a Búzios. Segundo Costa (2018, p.107) a acessibilidade à região 
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melhorou bastante, gerando um aumento considerável no número de visitantes no 

vilarejo. Contudo, foi somente a partir de sua emancipação em dezembro de 19953, 

que Búzios vivenciou um grande desenvolvimento, que trouxe como consequência 

ocupações desordenadas e irregulares principalmente nas áreas de preservação 

ambiental. Deste modo, 

 
[...] Búzios experimentou um verdadeiro ―boom” de crescimento, em 
geral, desordenado, com intervenções de caráter especulativo, 
realizadas sem a devida atenção ao patrimônio construído e 
paisagístico, que acarretaram diversas consequências sociais, 
econômicas, políticas e ambientais. Este incremento 
desenvolvimentista desordenado trouxe consigo, também sem 
medidas de controle a aquisição de casas de pescadores, o 
estabelecimento de numerosas pousadas, restaurantes e bares 
(SPILLMANN, 2010, p.42). 

 
 

Nota-se que apesar desse rápido e desordenado crescimento, a cidade 

conseguiu se adaptar e atualmente dispõe de uma boa infraestrutura turística, com 

hotelaria bastante relevante e apta a atender os mais variados tipos de demanda. 

Além disso, possui uma gastronomia diversificada que vem ganhando destaque em 

eventos promovidos pelos ―chefs‖ locais na Rua das Pedras e no Pólo Gastronômico 

do Porto da Barra. O turismo receptivo se destaca com o oferecimento de roteiros 

diversificados que incluem traslados, passeios de escuna e city tours pela região, 

principalmente para Cabo Frio, Arraial do Cabo e Rio de Janeiro.  

Neste contexto houve também uma multiplicação de condomínios fechados e 

de alto luxo ao longo da faixa litorânea, desencadeando um processo de 

privatização das praias. Apesar dessa rápida expansão imobiliária, houve o cuidado 

de se imprimir nas construções - de traços arquitetônicos arrojados e luxuosos - o 

estilo simples e característico das casas dos pescadores, que ficou conhecido como 

―estilo buziano‖, que se tornou uma verdadeira marca da cidade.  Sobre isso Fratucci 

(2000, p.125) explica que:  

                                                           
3

 Os moradores locais, aliados a influentes proprietários de terras e de casas de veraneio, 
insatisfeitos com o tratamento dispensado por Cabo Frio a Búzios, iniciaram, em fins da década de 
1980, o processo de sua emancipação (SPILLMANN, 2010, p.42). Anunciado oficialmente pela 
primeira vez na Câmara de Cabo Frio em 1985, com presença de representantes das famílias 
tradicionais de Búzios, como seu Rafael Braga, ―da Gil‖, Daniel Bertoldo, entre tantos que 
emprestaram sua credibilidade à causa, o movimento Pró-Emancipação cresceu e também trouxe 
para o processo ativistas políticos como Toninho Português, Marcos Canhedo e Manuel Gomes. A 
emancipação ocorreu após 10 anos de luta, em 28 de dezembro de 1995 através da lei estadual nº 
2.498. A primeira eleição foi em 1996 o povo elegeu no voto popular o prefeito Delmíres de Oliveira 
Braga, o ―Mirinho‖, nativo, filho de pescador que conduziu a cidade até o ano de 2000, onde foi 
reeleito, governando pela segunda vez de 2001 à 2004 (Blog do Prensa, 2017).      
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[...] a cidade de Armação dos Búzios procura manter um padrão 
arquitetônico próprio, chamado por alguns de ―estilo buziano‖, o qual 
teve sua origem nos projetos do arquiteto Otávio Raja Gabaglia, 
atualmente adotado por outros profissionais, entre os quais se 
destaca o arquiteto Hélio Pelegrino Filho. Trata-se de um estilo de 
construção, criado a partir da observação das construções feitas 
pelos pescadores nativos, caracterizando-se pelo uso de materiais 
como vidro, madeira, cerâmicas coloridas, tijolos e telhas na cor da 
terra, numa combinação bastante característica do lugar, que 
estabelece uma ―marca‖ na paisagem urbana construída do 
município. 

 
 

Vale ressaltar que mesmo com um padrão urbano próprio, a cidade não ficou 

isenta de problemas comuns à maioria dos municípios como, por exemplo, a 

mobilidade urbana, que é bastante comprometida em sua área peninsular. Além 

disso, a precária infraestrutura de água, luz, telefonia, esgoto e coleta de lixo são 

agravados nos períodos de alta temporada, quando a cidade recebe um número de 

visitantes até cinco vezes maior que sua população residente, conforme dados da 

Secretaria de Turismo (PMAB/SECTUR, 2016). Outra consequência desse 

desenvolvimento desordenado é o intenso processo de turistificação que vem 

ocorrendo nas áreas centrais do balneário, alterando drasticamente seu espaço em 

prol do turismo. A turistificação intencional de determinados trechos do espaço 

peninsular tem no pórtico da cidade um marco fronteiriço e segregador dessas 

territorialidades. Ou seja, há uma notória falta de investimentos na parte continental, 

onde se encontra a população laboral e residente. Em contraposição, há um 

investimento maciço na parte peninsular onde transita a população flutuante 

denotando mais um ponto crítico nesse processo.   

Percebe-se ainda nas áreas turistificadas o agravamento da gentrificação4, da 

especulação imobiliária, dos altos aluguéis e do aumento do custo de vida, que 

―força‖ antigos moradores das áreas centrais a se mudarem para a periferia da 

cidade. Da mesma forma, aqueles que migraram em busca de emprego se veem em 

situação semelhante, quando tem seu modo de vida alterado por conta dessa nova 

configuração espacial. Para Sales (2010, p.22), a compreensão da dinâmica turística 

em Búzios se desenvolveu a partir da ―análise dos elementos históricos relacionados 

                                                           
4
 Gentrificação foi um termo cunhado por Ruth Glass em 1964. Caracteriza-se como um fenômeno 

socioeconômico que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do 
local, tais como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e 
afetando a população de baixa renda local (RANGEL, 2015, 40).  
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ao município, que transformaram a organização espacial no contexto atual, 

propiciando subsídios para prognósticos futuros‖. Este autor nos esclarece que 

 
 

[...] o crescimento experimentado pelo vilarejo acarretou em diversas 
mudanças socioespaciais, sendo iniciado um processo de 
especulação imobiliária, onde parte da população local assiste ao 
controle e aquisição de suas casas para a promoção de maior 
conforto aos turistas que visitavam o vilarejo. Ainda nesse contexto 
vê-se o surgimento de diversos restaurantes, bares e outros 
equipamentos ligados, ou não, à atividade turística (SALES, 2010, p. 
71). 

 
 

Essas atividades orientadas pela lógica do turismo também têm modificado os 

hábitos dos trabalhadores que optam por trabalhar no comércio, nos hotéis e 

restaurantes, nos meios de transporte, como guias de turismo ou apoiadores em 

escunas (fotógrafos), entre outros empregos ligados direta e indiretamente ao 

turismo, a enfrentar os árduos períodos no mar em busca do peixe, na labuta da 

roça ou no pastoreio. Podemos dizer que o turismo 

 
 

[...] entendido como fenômeno socioespacial contemporâneo gerador 
de uma atividade econômica dinâmica, provoca transformações 
significativas nas estruturas ocupacionais das populações residentes 
nas áreas onde ele se manifesta, desde o abandono das atividades 
primárias (pesca, agricultura e pecuária), substituídas por aquelas do 
setor de prestação de serviços, até a migração de trabalhadores de 
outras áreas e a construção de empreendimentos direcionados para 
as funções de lazer e recreação (FRATUCCI, 2008, p. 62). 

 

 
Observa-se nitidamente em Búzios que as profissões típicas de outrora como 

pesca, agricultura e pecuária assumiram um papel secundário ante ao turismo. O 

que não quer dizer que houve uma completa substituição dessas atividades, mas 

percebe-se uma inclinação maior para as atividades turísticas e de lazer em 

detrimento daquelas não relacionadas ao turismo. Vale enfatizar que estas estão 

presentes em diferentes áreas como hotelaria, agenciamento de receptivos, 

transporte, restauração (típica, nacional e internacional) e no comércio especializado 

(artesanato). Essas atividades conjugam ainda serviços prestados nas praias, nos 

passeios de escuna; no mergulho submarino em apneia; nas caminhadas pelo 

Parque Estadual da Costa do Sol e no comércio da Rua das Pedras, Turíbio de 

Farias e Porto da Barra.  
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As visitações guiadas mais comuns envolvem, além das praias, os atrativos da 

Orla Bardot: Casa do Sino, Solar do Peixe Vivo e as esculturas (dos Três 

Pescadores, de Brigitte Bardot e de Juscelino Kubitschek), a Igreja de Sant‘ Anna e 

Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Existem também roteiros guiados, 

considerados alternativos, que por uma série de fatores (distância da área central, 

desinformação e falta de divulgação) se tornaram pouco conhecidos dos turistas e 

até dos moradores como o Mangue de Pedra; o Parque Natural dos Corais de 

Armação dos Búzios; a Praia da Gorda; a Praça Quilombola; o Poço da Bomba e a 

Colônia dos Pescadores. Contudo, todos fazem parte da história de Búzios e em 

algum momento contribuíram ou ainda contribuem para a formação da identidade 

local.  

  

1.2. REMEMORANDO A HISTÓRIA – OS LUGARES QUE REMETEM À MEMÓRIA 

COLETIVA DO BUZIANO 

 

Nesta seção a memória é apresentada segundo as perspectivas de autores 

como Michael Pollak (1992), Ecléa Bosi (2004), Maurice Halbwachs (2006) e Jô 

Gondar (2016), entre outros autores que abordam a memória em seus aspectos 

sociais, culturais e coletivos, alinhavados à questão dos lugares de memória (NORA, 

1993) e à teoria dos sítios simbólicos de pertencimento (ZAOUAL, 2006). Embasada 

nesses autores, esta seção trata do conhecimento das principais ideias associadas à 

memória e como elas dialogam entre si e de que maneira podem contribuir na 

seleção dos lugares que aludem à memória buziana. Busca-se ainda o 

entendimento do lugar turístico ―Búzios‖ como sítio de pertencimento e apropriação 

de moradores, trabalhadores e visitantes, bem como os lugares de memória 

conectados à vida cotidiana de seus moradores. 

A memória, compreendida sob diversas perspectivas, tem em Pollak (1992), 

sua consideração como fenômeno social, construído coletivamente e submetido a 

transformações constantes, que transmitem a cultura local (herdada e constituída) 

por meio de acontecimentos vividos socialmente. Sob esse prisma, três elementos 

servem de apoio à memória: os acontecimentos vividos, as pessoas e os lugares, e 

são estes os responsáveis pelo estabelecimento dos laços de afetividade entre as 

pessoas. O autor continua explicando que a memória é seletiva, visto que, nem 

todos os fatos ficam registrados e os indivíduos só têm recordações dos momentos 
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que dão importância e que, por alguma razão, ficaram marcados subjetivamente. 

Pollak (1992) alude ainda ao fato da memória social aproximar-se do pensamento de 

identidade e afirma que esta se dá em todos os níveis, colocando a memória como 

um fenômeno construído social e individualmente. Para ele, 

 
 
[...] a memória é um elemento constituinte do sentimento de 
identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante do sentimento de 
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 
reconstrução de si (POLLACK, 1992, p. 204). 

 
 

Da mesma forma, quando se trata da memória herdada, verifica-se também a 

existência de uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o 

sentimento de identidade. Bosi (2004) enfatiza que a memória não deve ter um 

caráter de restauração do passado, mas constituir-se de uma memória geradora do 

futuro (memória social, histórica e coletiva). Segundo ela, a memória aparece como 

força subjetiva, profunda e ativa a cada nova história, as quais somos apresentados 

ou quando vivemos a sensação do desconhecido. Portanto, a memória não se 

tranca em si mesma, ela é compartilhada a todo momento quando seus conteúdos 

encontram ouvidos atentos e disponíveis ao ato de contar. 

O conceito de memória defendido por Halbwachs (2006) a concebe como um 

fenômeno inteiramente coletivo, de modo que o indivíduo isoladamente não tem o 

controle rememorativo do passado. Ou seja, a memória é constituída por indivíduos 

em interação ou por grupos sociais, sendo as lembranças individuais resultado 

desse processo, o que deixa claro que a memória individual não pode ser 

distanciada das memórias coletivas, uma vez que essas ultrapassam o plano 

individual. Para ele as lembranças podem ser reconstruídas ou simuladas, partindo-

se da vivência em grupo, criando representações do passado baseadas na 

percepção de outras pessoas ou naquilo que imaginamos que aconteceu ou ainda 

internalizando representações de uma memória histórica. Este autor considera que 

as memórias de um indivíduo nunca são inteiramente suas e que nenhuma 

lembrança pode existir apartada da sociedade. Afinal essas memórias são frutos das 

construções dos grupos sociais e são eles que determinam o que será rememorável 

e os lugares onde essa memória será preservada. Então, preservar seu patrimônio 
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poderia ser uma medida eficaz para garantir que a sociedade tenha a oportunidade 

de conhecer sua própria história e a dos outros.  

Em Nora (1993), por sua vez, observa-se que a memória não é totalmente 

coletiva, nem inteiramente individual, mas o resultado de um entrelaçamento entre 

estrutura e prática no processo de rememoração. Ele aprimorou esses opostos 

numa relação dialética, sintetizando-os no que seria o conceito de lugares de 

memória. O autor explica que: 

 
 
[...] os lugares de memória pertencem a dois domínios, que os 
tornam interessantes, mas também complexos: simples e ambíguos, 
naturais e artificiais, imediatamente oferecidos a mais sensível 
experiência e, ao mesmo tempo, sobressaindo da mais abstrata 
elaboração. São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, 
material, simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus 
diversos, mesmo um lugar de aparência puramente material, como 
um depósito de arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o 
investe de uma aura simbólica (NORA, 1993, p. 21). 

 
 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento, pois para ele, não há 

memória espontânea e sim a necessidade de se criar arquivos rememorativos para 

mantê-las vivas. Conclui-se que tudo que chamamos atualmente de memória é na 

verdade história. A memória como base da construção das identidades locais, tem 

nos lugares de memória seu lócus de registro identitário, que é reavivado a cada 

interação dos sujeitos com esses espaços. Então, memória e identidade se juntam 

em narrativas históricas na medida em que ambas são construções discursivas, 

pautadas em relações de poder que ditam o que lembrar ou esquecer.  

Por outro lado, a teoria dos sítios simbólicos de pertencimento, sistematizada 

por Zaoual (2006) esclarece que os sítios são lugares, não necessariamente 

geográficos, que guardam relações com seus habitantes ou com seus aderentes, 

conferindo-lhes, tanto ontologia, como cultura e sentido social. São eles próprios 

guardiões da memória social, dos saberes e fazeres coletivos, proporcionando aos 

habitantes um sentido de pertencimento.  

Finalmente, Gondar (2016) explana que a memória seria o processo de 

adquirir, armazenar e recuperar informações que foram assimiladas pela mente. A 

memória social seria a coletivização desse processo, sendo sua única condição 

imutável a reconstrução constante. Porém, a autora evita definições, já que existem 
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razões que impedem a formulação de conceitos clássicos sobre a memória. Uma 

vez que em seus processos de conservação e transformação,  

 
 

[...] ela não se deixa aprisionar numa forma fixa ou estável. A 
memória é, simultaneamente, acúmulo e perda, arquivo e restos, 
lembrança e esquecimento. Sua única fixidez é a reconstrução 
permanente, o que faz com que as noções capazes de fornecer 
inteligibilidade a esse campo devam ser plásticas e móveis. Uma 
segunda razão que dificulta a elaboração desse conceito é que a 
memória não pode ser definida de maneira unívoca por nenhuma 
área de conhecimento. Mesmo no interior de cada disciplina, ela é 
um tema controverso. Enquanto campo de estudos, a memória social 
aloja uma multiplicidade de definições, provenientes de diferentes 
perspectivas e discursos, muitas vezes contraditórias (GONDAR, 
2016, p. 19). 

 
 

  Por se tratar de algo complexo e inacabado que se encontra em permanente 

processo de reconstrução, o conceito de memória não permite formulações nos 

moldes clássicos. Porém, para dar sentido a esse estudo, nos apropriamos dos 

dizeres de Eda Tassara (2017) que faz uma reflexão acerca da obra de Ecléa Bosi 

(2004): ―Memória e Sociedade - Lembranças de velhos‖, em seu trabalho intitulado: 

―Sobre Ecléa Bosi: consciência, memória, recordação‖, ela assevera que o 

fenômeno da memória somente se explica  

 
 

[...] admitindo-se que, à nossa consciência finita e temporal, 
introduzem-se visões de uma instância intelectual superior, 
totalmente acrônica, que vê em continuidade aquilo que se manifesta 
à consciência episodicamente, como recordação ou reminiscência. A 
constituição da memória social implica, então, a existência de 
categorias mentais, racionais e impessoais, que tornam possível a 
comunicação de lembranças, recordações e reminiscências das 
sociedades em continuidade narrativa, compondo e constituindo a 
História (TASSARA, 2017, p.193). 

 
 

A partir da visão desses autores sobre a memória, percebemos que a eleição 

dos lugares que remetem à memória buziana implica necessariamente no exercício 

de lembrar e esquecer, principalmente quando atribuímos um determinado grau de 

importância a eles. De fato esses lugares podem e estão relativamente conectados à 

vida cotidiana da população local, o que não quer dizer que suas imbricações 

identitárias sejam fortes ou fracas, mas particularmente ligadas às lembranças 

afetivas de cada um. Então, o lugar funcionaria como suporte da memória coletiva e 
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da identidade social (HALBWACHS, 2006). O ato de rememorar não seria somente 

interpretar no presente, o já vivido no passado; mas sua escolha incide sobre o que 

vale a pena (ou não) ser recordado e funciona como uma garantia, um testemunho 

daquilo que se pretende lembrar no futuro.  Portanto, sempre haverá  

 
 

[...] uma concepção de memória social implicada na escolha do que 
conservar e do que interrogar. Há nessa escolha uma aposta, um 
penhor, uma intencionalidade quanto ao porvir. Tanto quanto o ato 
de recordar, nossa perspectiva conceitual põe em jogo um futuro: ela 
desenha um mundo possível, a vida que se quer viver e aquilo que 
se quer lembrar. O conceito de memória, produzido no presente, é 
uma maneira de pensar o passado em função do futuro que se 
almeja (GONDAR, 2016, p.25).  

 
 

 Para que uma memória se configure, teremos que inevitavelmente incorrer na 

problemática da seleção do que será lembrado ou esquecido. Quando escolhemos 

transformar determinadas ideias, percepções, acontecimentos ou lugares em 

lembranças, relegamos outros tantos ao esquecimento. Isso faz da memória o 

resultado de uma relação bastante complexa, paradoxal, e não raramente envolta 

em uma ou várias relações de poder5, que influenciam na decisão processual de 

lembrar e esquecer. Entretanto, essa escolha não deve ser vista apenas como um 

processo que resulta em polaridades opostas, mas em um processo capaz de 

integrar essas polaridades. Assim, a memória  

 
 

[...] é vivida no eterno presente; aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento; A memória é sempre atual, pois a qualquer momento 
podemos evocá-la. Ela alimenta-se de lembranças vagas, 
telescópias, globais e flutuantes e cria sentimento de pertencimento e 
identidade, etc (BATISTA, 2005, p. 29).  
 
 

 Reconhecer a participação do esquecimento na construção da memória social 

permite colocar em discussão outras categorias que formam a coletividade da 

memória como, por exemplo, a questão identitária do indivíduo, compreendida como 

uma 

 
 

                                                           
5
 [...] Relações de poder - Aquilo que define uma relação de poder é um modo de ação que não age direta e 

imediatamente sobre os outros, mas que age sobre sua própria ação. Uma ação sobre a ação, sobre ações 
eventuais, ou atuais, futuras ou presentes (DREYFUS; RABINOW, 1995, pp. 244-245). 
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[...] imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma 
pessoa adquire ao longo de sua vida referente a ela própria, a 
imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, por 
acreditar na sua própria representação, mas também para ser 
percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros 
(POLLAK, 1992, p. 204).  

 
 

  Entretanto, quando o individuo integra uma comunidade tradicional, cuja 

identidade é algo a ser preservado, suas lembranças e esquecimentos individuais 

ficam atrelados à memória coletiva desta comunidade, afinal ela se encontra a 

serviço de sua preservação e manutenção. Já Búzios, diferentemente dessas 

comunidades, tem suas memórias atreladas às identidades caiçara e quilombola, 

mas não de forma exclusiva. A memória coletiva buziana também é fruto de um 

intenso processo de hibridação e aculturamento, e vem sendo influenciada pelos 

diversos elementos identitátios que a permearam e ainda permeiam sua construção.

  A memória, portanto, é uma construção social produzida pelos homens a 

partir de suas relações, de seus valores e experiências vividas. Pode-se dizer que a 

memória não é apenas um registro histórico dos fatos, mas uma combinação de 

construções sociais passadas, com fatos significantes da vida social do presente, 

sendo permanentemente reconstruída. Para Gondar (2016, p.35), é habitual 

conceber a memória social    

 
 

[...] como a esfera por meio da qual uma sociedade representa para 
si mesma a articulação de seu presente com o seu passado, 
configurando, em consequência, o modo pelo qual os indivíduos 
sociais representam a si próprios, as suas produções e as relações 
que estabelecem com os demais. Sob esse ponto de vista, o campo 
da memória é o campo das representações coletivas. A memória, 
nesse caso, vê-se reduzida a um arquivo de representações, não 
sendo levados em conta os movimentos reais que essas 
representações representam. 

 
 

 Aludindo ao campo das representações coletivas, Moscovici (1978) considera-o 

como a imagem que o grupo social constrói de um lugar ou de um objeto, trata-se de 

um modelo social referente aos aspectos de sua representação. É a dimensão que 

faz referência à ordenação e hierarquização dos elementos que o constitui. O campo 

das representações remete-nos à idéia de imagem, configurando-se na cena do 

lugar/objeto representado, 
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[...] incluindo sua dimensão de informação e se constituindo a partir 
da atitude do sujeito. Por conseguinte, é razoável concluir que uma 
pessoa se informa e representa alguma coisa unicamente depois de 
ter adotado uma posição e em função da posição adotada 
(MOSCOVICI, 1978, p. 74).  
 
 

A informação é a dimensão das representações sociais que expressam a 

organização cognitiva do que é representado, ―os sujeitos com mais conhecimento 

sobre o objeto da representação têm melhores condições de informação sobre ele‖ 

(MOSCOVICI, 1978, p. 67). Deste modo, a Teoria das Representações Sociais6 vem 

ganhando espaço na área do turismo, principalmente quando o assunto é explicar e 

compreender a realidade social dos lugares a partir de sua dimensão histórico-

crítica. Essa teoria abarca a maneira de pensar, sentir, agir e fazer dos indivíduos 

que habitam esses lugares, destacando sua pluralidade de ações e similitudes de 

compreensão.   

É importante frisar que não é objetivo desta seção conceber a memória social 

buziana unicamente no campo das representações coletivas, reduzindo-a a meros 

arquivos ou referenciais estáticos dos lugares de memória, já que a mesma 

encontra-se imersa num espaço pautado por constantes mudanças. Entende-se que 

essas representações fazem parte de um processo maior da memória, que por sua 

vez, ―é bem mais que um conjunto de representações; ela se exerce também numa 

esfera irrepresentável: no corpo, nas sensações, nos afetos, nas invenções e nas 

práticas em si‖ (GONDAR, 2016, p.36). Os lugares, como representações 

cristalizadas, estão repletos de sentimentos provenientes das relações que se 

formam neles, seja entre as pessoas ou destas com os lugares, mas que 

invariavelmente são acompanhadas de afeto, felicidade, prazer, bem estar... ou até 

mesmo por sentimentos negativos, como repulsa, medo, mal estar, tristeza. 

 Búzios, assim como outros tantos lugares turísticos, recebe diariamente uma 

gama de visitantes em busca das belezas naturais e culturais da localidade. Da 

mesma forma, podemos imaginar que os moradores e trabalhadores que vieram de 

outros lugares, também experimentaram um dia essa sensação, mas com o passar 

do tempo se acostumaram a elas, restando apenas lembranças. E são essas 

                                                           
6
 A teoria das representações sociais foi elaborada por Serge Moscovici com o intuito de explicar e 

compreender a realidade social, considerando a dimensão histórico-crítica (OLIVEIRA, 2001). 
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lembranças que buscamos ressignificá-las através das atividades roteirizadas, que 

aliam teoria e prática e que fortalecem a identidade do morador local, seja ele 

nascido, criado ou que tenha adotado o município como seu lugar de morada.  

 Seja como for, a intenção deste estudo é promover, pela vivência dos roteiros, 

uma aproximação com os lugares que permitam deflagrar sentimentos e estabelecer 

relações afetuosas com os sujeitos, na tentativa de dar sentido e direção àqueles 

que um dia se surpreenderam com Búzios. Conforme nos fala Gondar (2016) 

articulamos o afeto e a representação na produção da memória como partes 

integrantes de um mesmo processo, pressupondo que não existem memórias fora 

do contexto afetivo. Isso reforça a idea de que a memória 

 
 

[...] deixa de se reduzir aos axiomas da representação e da 
generalidade abstrata para se articular àquilo que nos afeta, que nos 
surpreende, que nos permite apostar em um outro campo de 
possíveis. E se tivéssemos que, em uma palavra, resumir o que na 
memória não se reduz à representação, diríamos: afeto, ou melhor, 
forças que nos afetam, e também forças pelas quais afetamos. 
(GONDAR, 2016, p. 37).  
 
 

 Para a autora ―o que nos afeta é antes de tudo um encontro, uma palavra nova, 

uma experiência singular‖ (GONDAR, 2016, p. 38). Partindo dessa premissa 

entendemos que não são somente os fatos históricos, nem a simples presença física 

no lugar que desperta sentimentos para com ele, mas também as relações de afeto 

criadas a partir dele. O afeto é o gatilho que dispara lembranças, fazendo do 

sentimento ―o centro indestrutível da memória‖ (STAROBINSKI,1991, p. 195).   

Nesse sentido Búzios, como um sítio de pertencimento, é referência afetiva 

para moradores e trabalhadores que convivem diariamente em seus espaços, 

podendo também se configurar em um lugar de pertencimento para os visitantes, 

quando estes criam laços de afetividade com a cidade. Não por acaso, este estudo 

procura associar a roteirização ao patrimônio local como difusor da memória afetiva, 

permitindo o uso da categoria "lugares de memória" como espaço físico e suporte 

para a formação dessa memória. Vale enfatizar que "só é lugar de memória se a 

imaginação o investe de uma aura simbólica‖ (NORA, 1993, p. 22). Sob esse ponto 

de vista um lugar de memória desvela-se em práticas sociais que aguçam o 

sentimento de pertencimento, revelando sua função identitária. É também palco da 

sociabilidade ao compartilhar experiências e reafirmar o sentido relacional do 
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território com a cultura local. Mas diferentemente de Nora (1993), este estudo 

privilegia não apenas os lugares de memória, mas também os lugares que se 

encontram em situação de esquecimento na memória buziana. 

 

1.3. A EXPERIÊNCIA DA RELEITURA - O PATRIMÔNIO COMO PONTO DE 

ANCORAGEM DA MEMÓRIA E REFORÇO DAS IDENTIDADES 

 

Esta seção é dedicada ao estudo da identidade sob o viés do patrimônio e sua 

interpretação como lócus de memória. Nela percorremos os principais caminhos 

conceituais sobre o patrimônio, apresentando a definição de patrimônio cultural e 

natural. Foram abordados ainda os aspectos identitários e da memória coletiva 

destes patrimônios, além dos mecanismos de interpretação que facilitam sua 

releitura através da educação patrimonial e ambiental, como meios eficazes no 

fortalecimento da identidade cultural das populações dos lugares turísticos.  

Para entendermos a dinâmica da interpretação imputada ao patrimônio, temos 

que inicialmente entender sua origem etimológica de ―herança paterna‖. Essa ideia 

nos reporta a algo que recebemos do passado, vivenciamos no presente e 

transmitimos às gerações futuras. A concepção de patrimônio, neste sentido, e 

expressa na Constituição de 1988, que o reafirmou 

 
 

[...] como representação da cultura e suporte de memórias da 
sociedade. Tal definição acentuou a responsabilidade de o estado 
preservá-lo como vetor relacionado à constante recriação simbólica 
da vida, pessoal e social, à compreensão da dinâmica histórica do 
presente e à manutenção da boa qualidade do meio ambiente. Esse 
último aspecto abriria aos cidadãos a possibilidade de defesa do 
direito à memória, garantia que viria a se firmar como parte do direito 
à sadia qualidade de vida (RODRIGUES, 2016, p.34) 
 
 

De acordo com Pelegrini (2006, p.3), admite-se ―que o patrimônio é 

historicamente construído e conjuga o sentimento de pertencimento dos indivíduos a 

um ou mais grupos‖, sentimento esse, que acaba por assegurar uma identidade 

cultural. Todavia, em se tratando do patrimônio, é natural que se assuma uma 

postura preservacionista, uma vez que ele representa os bens materiais e imateriais 

de uma cultura, que expressam ou representam a identidade de determinados 

grupos sociais. Esses elementos identificados como patrimônio cultural passam a 
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ser reconhecidos por determinado grupo como algo que lhes é próprio, sendo capaz 

de definir sua identidade, portanto, lutar pela sua preservação significa garantirmos 

nossa própria existência sociocultural.   

 
 

O conceito de patrimônio baseia-se nos valores simbólicos que irão 
distinguir o bem cultural como singular, evocando não apenas sua 
história, mas também sua memória e sua cultura para os 
contemporâneos e/ou seus descendentes. Tais valores são 
atribuídos ao patrimônio cultural através das práticas cotidianas da 
identidade e da memória. Os bens provenientes do passado 
carregam traços culturais de seu tempo e são interpretados no 
presente, construindo espaços e ambientes diferentes. Esses 
espaços são ressignificados ou reconfigurados, sendo devolvidos à 
comunidade preservando seus aspectos históricos e culturais. As 
memórias coletivas se materializam através desses bens simbólicos 
que, ao serem exteriorizados, agem como um meio de socialização 
nas atividades coletivas desenvolvidas pelos grupos sociais. 
(SANTANA; SIMÕES, 2015, p.96). 

 
 

Nos recônditos da memória residem aspectos que a população de uma 

determinada localidade reconhece como elementos próprios de sua história, do 

espaço onde vivem e das paisagens naturais ou construídas. Por meio deles se 

criam vínculos que se traduzem em ―elos afetivos‖, possibilitando aos cidadãos 

perceberem-se como ―sujeitos da história‖, plenos de direitos e deveres, tornando-os 

cônscios dos embates sociais que envolvem o processo evolutivo natural das 

paisagens e dos lugares onde vivem. No entanto, o sentimento de pertencimento 

não se traduz unicamente pela questão espacial, pois se vincula também aos 

espaços de produção cultural. Isso nos reporta ao conceito de patrimônio cultural 

como algo associado à transmissão espaço-temporal dos saberes e fazeres da 

comunidade, ligados aos mecanismos de afirmação identitária das populações. 

Abarca também lembranças e memórias, uma vez que os bens culturais são 

preservados em função dos sentimentos que despertam e dos vínculos que mantêm 

com as identidades culturais. Sobre isso, Santana e Simões (2015, p.91) declaram 

que ―o sentimento de pertencimento e permanência é o pressuposto básico para a 

construção da identidade‖.  

Nota-se que nas últimas décadas do século XX, o tema patrimônio cultural 

assumiu um importante papel nas questões referentes às identidades e à memória.  

Foi a partir do discurso que restringia o conceito de patrimônio apenas aos bens 

físicos, que esse conceito 
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[...] caminhou para uma concepção mais ampla, com base nos 
valores simbólicos que iriam distinguir o bem cultural como singular, 
evocando não apenas sua história, mas também a memória para 
seus descendentes. A dilatação do conceito de patrimônio admite 
novas possibilidades de interpretação do patrimônio histórico e uma 
nova acepção que certifica a diversidade da existência humana e a 
inseparabilidade entre os grupos sociais e o meio ambiente. Desse 
modo, o ambiente e o patrimônio cultural revelam simbologias e 
representações que estão sendo consideradas nas estratégias de 
preservação de bens simbólicos (SANTANA; SIMÕES, 2015, p.90). 

 
 

O estudo do patrimônio promove a valorização e consagração daquilo que é 

comum a determinado grupo social no tempo e no espaço, esse cuidado com os 

bens patrimoniais visa resguardar a memória, dando importância ao contexto e às 

relações sociais existentes nesses lugares. Portanto, não é possível preservar a 

memória de uma comunidade sem a devida conservação dos espaços de suas 

manifestações cotidianas, pois guardando a memória dos acontecimentos, 

guardamos sua razão de ser. Preservar o patrimônio é relacioná-lo às interações 

humanas a ele ligadas, bem como ao seu passado, à sua vivência e às 

transformações ocorridas em sua história. Ao relacionar os indivíduos aos espaços a 

serem preservados, temos sua identidade refletida nos lugares cuja memória se 

constrói diariamente.  

O que torna um patrimônio dotado de valor é a atribuição de sentidos ou 

significados que um grupo social confere a ele, justificando assim sua preservação. 

Cada bem patrimonial tem sua própria significação e importância para determinada 

comunidade, é preciso entendê-lo no contexto que se encontra no tempo e no 

momento histórico que esteja inserido. Seus significados variam ainda em função 

dos diferentes grupos econômicos, sociais e culturais, embora em muitos casos o 

contexto possa ser o mesmo, variando apenas o ponto de vista daquele que 

interpreta e se apropria do patrimônio. Para sua preservação torna-se necessário 

compreender os conceitos relativos ao seu uso e importância como lócus de 

memória para determinado grupo. Todavia, os processos de modernização do 

espaço urbano e a globalização econômica de certa forma forjaram a 

homogeneização das cidades, dos modos de existência, dos valores e costumes 

sociais. Por essa razão, a atitude de proteger o patrimônio local tem sido 

incentivada, de modo a conservar as raízes plurais dos povos e suas tradições 

culturais, uma vez que estas expressam suas origens étnicas e implicam na 
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manutenção de suas identidades. Pesavento (2002) explica que a memória neste 

contexto é a presentificação de uma ausência no tempo, que só se dá pela força do 

pensamento capaz de trazer de volta aquilo que teve lugar no passado. Portanto,  

 
 
[...] ao se contemplar um espaço de relevância histórica, esse espaço 
evoca lembranças de um passado que, mesmo remoto, é capaz de 
produzir sentimentos e sensações que parecem fazer reviver 
momentos e fatos ali vividos que fundamentam e explicam a 
realidade presente. Essa memória pode ser despertada através de 
lugares e edificações, e de monumentos que, em sua materialidade, 
são capazes de fazer rememorar a forma de vida daqueles que no 
passado deles se utilizaram. Cada edificação, portanto, carrega em si 
não apenas o material de que é composto, mas toda uma gama de 
significados e vivências ali experimentados. (TOMAZ, 2010, p. 2) 

 
 

Isso nos leva a crer que o patrimônio histórico-cultural engloba significados e 

tudo mais que possa se traduzir em memória individual ou coletiva de uma 

população, contribuindo para a formação de sentimentos ao transmitir emoções para 

aqueles que entram em contato com ele. O patrimônio nesse contexto é um 

estimulador de memórias, justamente por se tratar de um local privilegiado onde 

estas adquirem materialidade. De acordo com Pelegrini (2006, p.1) as noções de 

patrimônio cultural vinculam-se às lembranças e memórias, o que endossa as ações 

de preservação e conservação pela relação com que mantêm com as identidades 

culturais. A partir do momento que a sociedade se dispõe a preservar e divulgar 

seus bens culturais se inicia o processo denominado por Pelegrini (2006, pp. 116-

117) de ―construção do ethos cultural e de sua cidadania‖.  

É inegável pelo que vimos até o momento que as variadas relações que o 

patrimônio estabelece com a identidade, fazem deste um elemento essencial na 

construção identitária de determinados grupos, por se configurar como a própria 

materialização dessa identidade. Nora (1993, p.22), em seu estudo sobre os lugares 

de memória explica que: ―na busca pela memória, seja ela individual ou coletiva esta 

pode ser encontrada em lugares que auxiliam no processo de busca e revelação do 

passado‖.  Afinada com essa ideia, Gastal (2002, p.77) nos informa que,  

 
 

[...] conforme a cidade acumula memórias, em camadas que, ao 
somarem-se, vão constituindo um perfil único, surge o lugar de 
memória, como aquele local, bairro, rua, prédio ou mesmo objeto em 
que a comunidade vê partes significativas do seu passado com 
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imensurável valor afetivo. Toda comunidade, por mais singela que 
seja sua constituição, possui seus lugares de memória.  

 
 

Assim como o patrimônio cultural, também não podemos negligenciar a 

complexidade adquirida pelo patrimônio natural, quando este se articula à noção de 

paisagem, incorporando as relações do homem com o meio, sugerindo seus 

―modos‖ de viver na produção das paisagens. Yázigi (2001) explica que a junção 

entre cultura e ambiente define os contornos da própria paisagem e a distingue das 

demais, por esta se encontrar impregnada de símbolos e significados que lhes 

confere uma aura, uma espécie de alma do lugar (Nora, 1993). Neste contexto o 

patrimônio natural ganha contornos de lugar de memória quando passa a ser 

percebido para além de mera paisagem, por envolver acontecimentos e fatos 

históricos que aludem à memória social daquele lugar.     

 Voltando nosso olhar especificamente aos estudos das identidades, muitos 

teóricos argumentam que elas estão entrando em colapso, isto porque um tipo de 

mudança estrutural está transformando as sociedades modernas, fragmentando 

suas identidades e abalando a ideia que temos de nós mesmos como sujeitos 

integrados. Essa perda de ―sentido de si‖ foi denominada por Hall (2006, p. 46) como 

deslocamento ou descentração do sujeito, isso significa dizer que esta descentração 

do indivíduo ocorre tanto de seu lugar no mundo social e cultural, quanto de si 

mesmo, portanto, pode constituir-se em uma verdadeira "crise de identidade" para 

ele (HALL, 2006, p. 9).  

Segundo o autor o sujeito do iluminismo, ―visto como tendo uma identidade fixa 

e estável, foi descentrado, resultando em uma diversidade de identidades abertas, 

contraditórias, inacabadas e fragmentadas, que deu origem ao sujeito pós-moderno. 

Um indivíduo encontra-se descentrado quando ele não mais se reconhece no mundo 

social e cultural no qual está inserido; de forma análoga, também não reconhece a si 

próprio, constituindo-se no que ele denomina de ―crise de identidade‖. Essa crise só 

ocorre quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela 

dúvida ou incerteza.  

Hall (2006) apresenta essa e outras ideias através de suas três concepções de 

identidade a respeito do sujeito: o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico e o 
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sujeito pós-moderno7, de modo que cada uma equivale a um período histórico, 

reflexo de um momento social e de suas formas de pensar específicas de uma 

determinada época. Explicando o sujeito pós-moderno, Hall (2005, p. 12) fala de sua 

formação, entendendo que ―a identidade torna-se uma ‗celebração móvel‘: formada 

e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam‖. Ele defende 

que o sujeito unificado e estável está se tornando fragmentado, fazendo surgir várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. E é essa noção que 

nos interessa nesse estudo, ou seja, a concepção do ―sujeito pós-moderno, 

conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente‖ 

(HALL, 2006, p.13). Sobre isso o autor explana que a identidade 

 
 

[...] plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente (HALL, 2006, p. 37). 
 
 

Com base nessa constatação, verificamos em Búzios a formação de 

identidades extremamente flexíveis e capazes de se situar num ambiente mediado, 

formado por um processo constante de hibridação cultural. Para Canclini (2011, p. 

19) a hibridação cultural é o resultado dos ―processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas que existiam de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas, objetos e práticas‖. A partir dela os sujeitos passam a 

                                                           
7
 sujeito do Iluminismo – É totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades da razão, de 

consciência  e de ação, cujo ―centro‖ consistia em um núcleo interior, que emergia no nascimento e 
com ele se desenvolvia ainda que permanecendo o mesmo – ―continuo e idêntico‖ – ao longo da 
existência do indivíduo. Era uma concepção muito individualista do sujeito e de sua identidade. 
sujeito sociológico – Reflete a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência  de que 
este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação com 
outras pessoas importantes para ele. Trata-se de uma concepção interativa da identidade e do eu; 
essa identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade, que costura o sujeito à estrutura.  
sujeito pós-moderno – o sujeito vivido até então tendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma, mas de várias identidades, algumas vezes 
contraditórias e não-resolvidas. As identidades que compunham as paisagens sociais lá fora e que 
asseguravam nossa conformidade subjetiva com as necessidades objetivas da cultura, estão 
entrando em colapso, como resultado das mudanças estruturais e institucionais. Esse processo 
produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um eu coerente (HALL, 2006, pp. 10-13). 
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assumir diversas identidades, que respondem a momentos específicos e a contextos 

diversificados. Essas múltiplas formações identitárias, produto da hibridação cultural, 

criam a necessidade de se formular estratégias que reúnam indivíduos com algumas 

características comuns, de modo a situá-los em determinados grupos no balneário, 

(re)integrando-os à população local, ou seja, fazer com que se sintam buzianos e 

não ―cidadãos do mundo‖. Segundo Canclini (2011), percebe-se atualmente que as 

identidades estão sendo cada vez mais compartilhadas, resultando na formação de 

indivíduos traduzidos, que assumem diferentes posições ou referenciais identitários.  

Essas ideias corroboram para o pensamento de que ―toda declaração 

identitária, tanto individual quanto coletiva é então múltipla, inacabada, instável, 

sempre experimentada mais como uma busca que como um fato‖ (AGIER, 2001, 

pp.9-10). Banducci Jr. (2001, p. 19), nos oferece importantes reflexões sobre a 

identidade cultural, ao considerá-la como algo móvel, sempre em construção, que 

vai sendo moldada pelo contato com o outro, através da releitura permanente do 

universo circundante. Para Cuche (2002) a identidade é ao mesmo tempo um 

fenômeno de inclusão e exclusão, quando identifica o grupo e o distingue dos 

demais. Nessa perspectiva, a identidade cultural é calcada na distinção entre ―nós e 

eles‖, e é baseada na diferença cultural. Para a formação de uma identidade faz-se 

necessário que o indivíduo se sinta participante da cultura a qual está inserido.  

Portanto, diante de uma gama distinta de percepções culturais é fundamental 

atribuir significados simbólicos e identitários aos espaços que remetem à memória 

coletiva de determinados grupos. Corá (2013, p.121) explica que ―esses significados 

tornam-se confusos diante do enfraquecimento das fronteiras espaciais provocadas 

pela globalização‖. Podemos perceber que 

 
 

[...] a complexidade crescente das realidades locais torna mais 
necessária do que nunca a abordagem situacional das culturas e das 
identidades como um instrumento de compreensão das lógicas 
observadas diretamente, e também como um princípio de vigilância 
antiexótica da antropologia. A atenção principal do observador deve 
se colocar antes sobre as interações e as situações reais nas quais 
os atores se engajam, do que nas representações formuladas a priori 
das culturas, tradições ou figuras ancestrais em nome das quais se 
supõe que eles agem. É a partir dos contextos e das questões em 
jogo nas situações de interação que a memória é solicitada 
seletivamente (AGIER, 2001, p. 12). 
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Para Hall (2006, p. 62), uma forma de unificar as identidades é pela 

representação que ele considera ―expressões da cultura subjacente de um único 

povo‖, sendo a etnia o termo utilizado por ele para se referir às características 

culturais partilhadas pelo povo. Em Búzios essas características giram em torno dos 

remanescentes quilombolas e dos pescadores, na promoção de diversos eventos 

culturais como forma de aproximar o buziano de sua essência escravista e caiçara, 

ao mesmo tempo em que divulga sua cultura aos visitantes, evidenciando esse 

marco cultural fronteiriço.   

Compreender a identidade como um processo que emerge dos atributos 

culturais é crucial para o entendimento do real papel que as representações têm na 

edificação dos sentidos, uma vez que são decisivas na composição das identidades. 

Nesse contexto, a cultura, enquanto expressão da produção de bens simbólicos 

define as identidades, fazendo surgir representações capazes de produzir 

identificações dos sujeitos com o meio o qual estão inseridas. Isso nos leva a crer 

que o patrimônio adquire o status de representação, já que  

 
 
[...] oferece aos membros de uma comunidade a possibilidade de 
eles perceberem sua origem, a de seus familiares e ancestrais, isto 
é, o patrimônio como representação da memória vincula os 
indivíduos a experiências de vivências individuais e coletivas, que 
caracterizam a trajetória de vida. O patrimônio cultural implica 
sentidos de pertencimento e permanência, considerando-se que a 
produção material e imaterial de uma comunidade torna-se elo de 
identificação do grupo a um éthos cultural, vetor de transmissão e 
compartilhamento de experiências vividas. A adesão afetiva ao grupo 
e a coletivização do patrimônio geram, em determinados espaços, 
lugares significantes, com os quais a comunidade se identifica; isso 
porque cristalizam fatos e/ou acontecimentos individuais e coletivos, 
que se vinculam às atividades cotidianas e, por conseguinte, fazem-
se presentes na memória individual e coletiva dos grupos sociais. 
Sendo assim, o patrimônio cultural – material ou imaterial – que é 
construído a partir da memória coletiva inclui-se na categoria lugar de 
memória. (SANTANA; SIMÕES, 2015, p.93). 
 
 

Podemos perceber claramente que o patrimônio cultural é portador de 

elementos essenciais para sua legitimação no grupo, uma vez que é detentor de 

memória e identidade, e está impregnado de símbolos e representações que aludem 

à cultura local. As representações neste estudo baseiam-se no patrimônio cultural e 

natural buziano, constituído e legitimado pelos processos multiculturais que aludem 

à ideia de diversidade sociocultural. A cultura, neste caso, não representa apenas a 
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sociedade, ela cumpre também o papel de ―dar sentido às coisas‖, principalmente na 

reelaboração das estruturas sociais, imaginando, inclusive, outras novas. Assim, 

―mais que representar as relações de produção no espaço, a cultura contribui para 

sua reprodução, enquanto transformação e recriação de novas relações‖ 

(CANCLINI, 2011, p.29). Toda produção cultural é explicada por meio dessas 

relações em que há representação das estruturações sociais e de seu redesenho 

contínuo. Sobre isso, Corá (2013, p. 122) fala que a identidade é recriada a todo 

instante, tanto na perspectiva individual, quanto coletiva, tanto local quanto global. 

Segundo a autora, a identidade é o reflexo do próprio sentimento de pertencimento 

cultural. 

Interpretar um patrimônio exige o exercício da releitura, que pode ser realizado 

por diferentes meios. Para esta dissertação a releitura se deu através da educação 

patrimonial, mediante estudos do meio, para conhecimento e (re)conhecimento do 

patrimônio buziano, procurando entender suas imbricações com a memória e a 

identidade do lugar. Interpretar um patrimônio é, antes de tudo, ―sentir o lugar‖, é 

vivenciá-lo por meio dos sentidos: ouvir barulhos, sentir cheiros, ver e enxergar suas 

formas, é tateá-lo e por que não ―degustá-lo‖? É também entender sua história para 

alcançar um nível mais elevado de compreensão, é observar para além dele e 

perceber as várias interações que ocorrem em seu entorno. A experiência da 

releitura seria então essa nova forma de depreender algo que supostamente já se 

conhecia, porém, com um olhar mais acurado a partir de estímulos (visitas guiadas 

estudos do meio, folders explicativos, mapas, placas informativas ou simplesmente 

por uma observação mais criteriosa). Esses estímulos podem ser combinados ou 

não, para desvelar novas percepções acerca do patrimônio. Ao fazê-lo, descortinam-

se novas maneiras de enxergar aquele local, que antes estava obscuro pelo 

desconhecimento e pelo olhar destreinado do observador, mas que ao ser revelado 

desperta sentimentos de pertencimento naqueles indivíduos sensibilizados pela 

experiência.       

Através da interpretação, os visitantes passam a ter mais desenvoltura no ato 

da visitação, adquirem conhecimento da história local e dos atrativos que compõem 

os roteiros. Essa experiência pode ser enriquecida ainda por fotos, objetos, 

edificações, músicas, danças, comidas, entre outros, que associados podem ajudar 

na ressignificação desses lugares. A interpretação patrimonial mantém estreita 

ligação com o turismo cultural, podendo ser utilizada conjuntamente na transmissão 
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de informações e saberes, tanto para os moradores locais, quanto para os visitantes. 

Dessa forma, a interpretação ajuda de dois modos, primeiro quando valoriza a 

experiência que o turista tem ao visitar o local; segundo quando valoriza o próprio 

morador e seu patrimônio no fortalecimento de sua identidade. A releitura do 

patrimônio proposta pela interpretação transcende a visitação para converter-se em 

um momento de obtenção de conhecimento com significado também para seus 

moradores. O grande desafio daqueles que se dedicam ao estudo das identidades 

locais é fazer com que as metodologias e suas ferramentas de interpretação 

consigam levar o morador a estranhar aquilo que lhe é peculiar, permitindo 

redescobrir novas formas de ver e ler seus bens culturais e naturais. Coadunam com 

esses dizeres Gastal; Moesch (2007, p. 61), ao afirmarem que 

 
 

[...] a grande metodologia desencadeadora dos processos seria o 
estranhamento, supondo o sujeito formado e politicamente atuante 
nessas práticas: Essa metodologia implicaria incentivar a leitura do 
não-verbal como uma estratégia de destruição, na cidade, do seu 
sistema de ordem, estabelecido ante olhares sem inquietação. A 
destruição da ordem dada seria capaz de produzir um afastamento 
da cidade como espaço quotidiano rotineiro e ao qual se está 
habituado. Não é possível ler o que não se consegue estranhar. Essa 
distância estratégica entre o usuário leitor e seu espaço diário na 
cidade permite-lhe ler, ver e descobrir.  
 
 

Um meio de interpretação capaz de despertar a consciência, o apreço e a 

preservação desses bens é a educação patrimonial/ambiental. Por meio desta 

ferramenta se busca conscientizar os envolvidos na visitação, aguçando sua 

percepção de mundo ante ao patrimônio, que se encontra na forma de bens móveis 

e imóveis, pelas produções humanas, no próprio meio ambiente natural e nas formas 

de manifestações culturais intangíveis. Dito de outra forma, a educação 

patrimonial/ambiental deve ser conduzida de modo a contemplar 

 
 

[...] a pesquisa, o registro, a exploração das potencialidades dos 
bens culturais e naturais no campo da memória, das raízes culturais 
e da valorização da diversidade. À medida que o cidadão se percebe 
como parte integrante do seu entorno, tende a elevar sua autoestima 
e a valorizar sua identidade cultural. Essa experiência permite que 
esse cidadão se torne um agente fundamental da preservação do 
patrimônio em toda sua dimensão. O conhecimento adquirido e a 
apropriação dos bens culturais por parte da comunidade constituem 
fatores indispensáveis no processo de conservação integral ou 
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preservação sustentável do patrimônio, pois fortalece os sentimentos 
de identidade e pertencimento da população residente, e ainda, 
estimula a luta pelos seus direitos, bem como o próprio exercício da 
cidadania. (PELEGRINI, 2006, p. 127). 

 
 

O patrimônio possui a capacidade de estimular a memória das pessoas 

historicamente vinculadas a ele, por isso, é alvo de estratégias que visam à sua 

promoção e preservação. A educação patrimonial/ambiental é apresentada como 

uma proposta de ensino voltada para fomentar essa valorização e conservação do 

patrimônio, sendo capaz ainda de estimular memórias que ajudam na reconstrução 

identitária do lugar. Neste sentido, o ensino/aprendizagem no contexto do patrimônio 

deve ter nos moradores seu principal foco, já que estes representam os agentes 

histórico-sociais produtores da cultura local. Por essa razão é válido incluir outros 

elementos em sua interpretação, como o artesanato, os costumes tradicionais, as 

expressões de linguagem regional, a gastronomia, as festas, os modos de viver e 

―sentir do morador‖. 

Retomando o olhar para o tema central deste estudo, podemos dizer que o 

ensino sistematizado pela disciplina de Prática Profissional, mediado pela educação 

patrimonial e ambiental, tem em seu âmago o seguinte pensamento: a sociedade 

que não respeita o patrimônio cultural e natural em toda a sua diversidade, corre o 

risco de perder sua identidade e enfraquecer seus valores mais singulares, 

inviabilizando o exercício da cidadania. Essa ideia ganha força em Búzios 

justamente por se tratar de um lugar turístico onde o contato entre culturas 

proporciona intensas trocas. Além disso, está sempre sujeito às tentativas 

irregulares de construção de empreendimentos em áreas de proteção ambiental, e 

não raro, na demolição e substituição do patrimônio local por construções mais 

modernas.  Ao levarmos a informação aos alunos do Curso Técnico em Turismo do 

CEJOB, temos a oportunidade de despertar neles novos sentimentos e percepções 

quanto aos bens patrimoniais do balneário, sua importância e real significado nos 

processos que conduzem à construção de sua identidade.  

Inspirados em Pollak (1992, p. 204), podemos entender o contexto em que se 

encontra a identidade cultural buziana, ou seja, 

 
 

[...] ao assimilar a identidade social à imagem de si, para si e para os 
outros, há um elemento que escapa ao indivíduo e, por extensão, ao 
grupo, e este elemento é o Outro. Ninguém pode construir uma 
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autoimagem isenta de mudança, de negociação, de transformação 
em função dos outros. A construção da identidade é um fenômeno 
que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios 
de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz 
por meio da negociação direta com os outros. Portanto, memória e 
identidade podem ser perfeitamente negociados.  

 
 

Ademais, a própria definição de identidade cultural implica em distinguir 

princípios, valores e traços que a norteia, não apenas em relação a si própria, mas 

também ante as demais culturas. Por tudo isso, 

 
 

[...] falar de Búzios é dizer de imediato que uma de suas 
características básicas é a coexistência de diferentes estilos de vida 
e visões de mundo, marca fundamental das cidades complexas. 
Talvez se possa falar até em alto grau de complexidade, já que a 
cidade porta traços de primitivismo ao mesmo tempo em que é 
extremamente atual e moderna. Búzios sustenta a complexidade e a 
heterogeneidade, trazendo em sua própria estrutura movimentos 
inteiramente diferentes (JUSTUS, 1996, p.36). 

 
 

Na concepção desta autora, a presença de estrangeiros e brasileiros (turistas 

e moradores vindos de outros lugares) imprimiu no balneário um caráter de 

metrópole à pequena aldeia de pescadores. Essa intensa diversidade cultural, 

pautada no convívio paradoxalmente próximo e superficial é que define o caráter 

transitório de suas relações e, consequentemente, da própria identidade buziana.   

 

1.4. ELEMENTOS FORMADORES DA IDENTIDADE CULTURAL BUZIANA 

 

A cultura em Búzios é fruto de diversos agentes externos que influenciaram e 

ainda influenciam na formação de sua identidade. A pequena aldeia de pescadores 

quando passou a receber pessoas vindas de outras localidades, passou também a 

receber influências de suas culturas, acelerando o processo de reconstrução de sua 

identidade. Mas isso não é fato recente, e data de antes do desembarque de 

escravos na Praia da Gorda. Desde então, Búzios tenta se adaptar à ―invasão‖ 

desses visitantes estrangeiros e brasileiros, atraídos por suas belezas naturais e 

pelas oportunidades de emprego geradas a partir de seu potencial econômico e, 

mais recentemente, turístico. Carvalho (2015, pp.14-15) enfatiza que cabe 

compreender de que forma o buziano reagiu ao novo, mas principalmente,  
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[...] de que forma se adaptou às novidades que rapidamente 
transformaram o cotidiano da Armação. A partir desse momento, 
torna-se possível desvendar as origens do ideário buziano atual, 
questionando até que ponto a exposição aos elementos culturais 
exógenos pode ter contribuído para sua presente configuração.  

 
 

O fator econômico, sem dúvida é um desses elementos. Materializado no poder 

aquisitivo de determinados grupos, seja pela falta (o que ocasiona a busca por 

emprego), seja pelo excesso (como investidor) tem nele o agente facilitador e 

legitimador de inúmeras alterações no balneário, não apenas de ordem econômica, 

mas também sociocultural. Sobre isso Carvalho (2015) alude que ―a condição 

financeira é um fator determinante de acesso, aceitação e assimilação cultural no 

balneário‖. Outro elemento que vem contribuindo para a interferência na identidade 

buziana é o poder de penetração das mídias, que ajudou a difundir e consolidar a 

marca ―Búzios‖ - vendida nacional e internacionalmente como cidade elitizada - e 

que vem influenciando sobremaneira os hábitos locais. Juntamente com a mídia, 

outros elementos influenciaram na formação identitária do buziano: a religião, a 

educação, os fluxos migratórios e turísticos, entre outros. 

A identidade cultural buziana se faz merecedora de análise por sua 

heterogeneidade e pela maneira como se manifesta, simples e legitimada pelos 

indivíduos que a protagonizam. Sua riqueza cultural, fruto da concentração de 

pessoas dos mais variados lugares, exibe uma multiplicidade de culturas que 

dialogam entre si e produzem mudanças socioculturais que, inevitavelmente, 

influenciam e inserem o buziano numa trama global. Por tudo isso, a cidade passou 

de uma comunidade local para uma aldeia global. Búzios se transformou na 

 
 
[...] 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 (JUSTUS, 1996, P.41).   
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Envolta neste contexto globalizante e multicultural esta seção apóia-se no 

trabalho de Carvalho (2015) acerca da construção da identidade cultural buziana e é 

complementada pelos estudos de outros autores que versam sobre a temática da 

identidade (HALL, 2006); das culturas híbridas (CANCLINI, 2011); da cultura global 

(FEATHERSTONE, 1990); e da cultura pela perspectiva antropológica (LARAIA, 

2001), apresentando um levante ao localismo ante ao global na manutenção das 

identidades dos lugares turísticos.  

Esta seção foi dividida em cinco subseções: remanescentes quilombolas; 

caiçaras; patrimônio material e imaterial buziano; fluxos migratórios; e demais 

elementos que ajudaram na sua formação, com destaque para a atividade turística 

como elemento importante nesta construção identitária. 

 

1.4.1. Remanescentes quilombolas 

 

Percebe-se atualmente uma tendência na reafirmação das identidades, 

principalmente, entre as comunidades negras, em um claro exercício de retorno 

étnico às suas origens. Os reflexos da globalização cultural e da etnicização do local 

tem contribuído para dar sentido étnico às comunidades negras, notadamente aos 

remanescentes quilombolas. Sobre isso podemos entender que: 

 
 

[...] a idéia de retorno à etnia dá a ilusão de um modelo preexistente 
em direção ao qual se faria uma regressão. É o que se pode 
observar no movimento cultural negro no qual os próprios atores 
podem, eventualmente, declarar sua filiação à etnia africana, e até 
mesmo à etnia negra. Essa postura étnica faz parte — enquanto 
declaração de identidade — das categorias internas do objeto que a 
análise externa, no sentido de ‗distanciada‘, deve levar em conta e 
não reproduzir tal e qual. Essa objetivação é necessária mesmo 
quando essas noções e representações são uma retomada das 
antigas categorias da etnologia (AGIER, 2001, pp. 13-14). 

  
 

A globalização permitiu o acesso da comunidade negra buziana e dos 

remanescentes quilombolas a informação através de variadas fontes (socialização e 

memórias familiares, reportagens de televisão, revistas, livros, aprendizados 

escolares, turismo cultural, viagens, coleta de informações e de imagens na Internet, 

etc.), fomentando o desejo de retomar à sua etnicidade. Tal fato reforça que ―na 

contramão da ideia de aldeia global que paira sobre a Armação dos Búzios, 
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transitam elementos formadores da identidade tradicional local‖ (CARVALHO, 2015, 

p. 12).    

Historicamente, esses escravos vinham direto da África para o Brasil e parte 

deles desembarcava no porto do Rio de Janeiro, outra parte seguia viagem até a 

região do Cabo Frio (atual Búzios). Chegando lá eram levados à Casa do Sino, onde 

recebiam roupas limpas e alimentação e de lá seguiam, no mesmo dia, para a Igreja 

de Sant‗ Anna para receber os sacramentos católicos. Após o batismo retornavam à 

Casa do Sino para cumprir uma espécie de quarentena em uma de suas senzalas, 

nesse mesmo lugar funcionava o entreposto de escravos, onde eles eram 

comprados por leilão. Após a venda, eram redirecionados para a Fazenda Campos 

Novos, onde aguardavam a chegada dos feitores e capatazes que os levariam para 

as fazendas da Região do Norte e Noroeste fluminense. Durante o desembarque até 

a chegada à Casa do Sino, muitos escravos aproveitavam e fugiam, se 

embrenhando na mata. Outros fugidos dessas fazendas se juntavam a eles na 

região que originou o bairro da Rasa.  

Com a proibição do tráfico negreiro no Brasil, em 1850, pela Lei Eusébio de 

Queiroz, Búzios se tornou um lugar de desembarques clandestinos de escravos, 

principalmente nas praias Rasa e das Emerências (atual Praia de José Gonçalves), 

nome que recebeu por conta do maior traficante de escravos da região à época, 

conforme relata Costa (2017).  Com a assinatura da Lei Áurea em 1888,     

   

[...] muitos escravos libertos, sem ter para onde ir, permaneceram 
trabalhando nas várias fazendas que resultaram do 
desmembramento da Fazenda Campos Novos em troca de um 
pedaço de terra para morar e manter sua subsistência. Outros, tanto 
os fugitivos dos navios negreiros quanto os ex-escravos arredios ao 
trabalho forçado, ocuparam as áreas junto às praias de José 
Gonçalves e da Rasa – especialmente no trecho situado ao redor do 
morro do Arpoador, onde fica a Praia da Gorda (COSTA, 2017, 
p.101). 

 

A partir deste local, surgiram inúmeros povoados formados pelos quilombolas, 

como eles se encontravam bastante pulverizados, com poucos membros e por uma 

área muito extensa, muitos foram se extinguindo e outros se juntando ao longo dos 

tempos. Entretanto, a história aponta para a existência de um único quilombo 

remanescente desta época, o quilombo da Rasa,    
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[...] estabelecido nas imediações do morro do arpoador, mais ao lado 
da praia dos Negros e da Praia Rasa (na parte conhecida como Praia 
da Gorda) no limite com a cidade de Cabo Frio, cujos antigos 
habitantes são reconhecidos como pertencentes ao grupo de 
ancestrais que compõem a grande família da Rasa (LUZ, 2012, 
p.123). 

 
 
Teixeira (2017, p.123) enfatiza que ―o quilombo mais antigo da região é o da 

Rasa, do qual Maria Joaquina e Baía Formosa faziam parte, antes de se separarem 

e serem reconhecidos como comunidades quilombolas diferentes‖.  

Os remanescentes quilombolas em Búzios mantiveram vivas algumas de suas 

tradições, porém, grande parte dessa riqueza se perdeu, devido à própria 

comunidade que abandonou aos poucos as memórias de seus antepassados. 

Tradicionalmente, a comunidade sobrevivia da agricultura familiar, da pesca e do 

artesanato, mas tais práticas estão em dissolução. Carvalho (2015) se mostra 

preocupado com essa situação de modo que eles não se distanciem de suas raízes, 

e resistam   

 
 

[...] a sua desconstrução identitária, afirmando-se enquanto 
detentores de saberes e conhecimentos únicos, agregando a luta ao 
direito à terra, valor inalienável da preservação de suas riquezas 
culturais. Afinal, todos os direitos exigidos pelos mesmos se 
justificam pela sua identidade, que está alicerçada nos elementos 
culturais que a caracterizam (CARVALHO, 2015, pp. 30-31). 

 
 

Dados da prefeitura de Búzios (PMAB/SECTUR, 2016), confirmam que esses 

direitos estão assegurados, uma vez que em 1999, a comunidade dos 

remanescentes quilombolas da Rasa – constituída pelos Quilombos Rasa I (Rasa) e 

II (Maria Joaquina) - recebeu através de laudo antropológico seu reconhecimento 

oficial como quilombo pela Fundação Palmares8. Já o Quilombo de Baía Formosa 

recebeu esse laudo em 2011. No ano de 2005, esses três quilombos foram 

reconhecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA).  Atualmente seus integrantes encontram-se dispersos pelos bairros da 

Rasa e Baía Formosa em Búzios e em Cabo Frio no bairro de Maria Joaquina. São 

373 pessoas cadastradas no Quilombo Rasa I; 115 em Baía Formosa e 92 pessoas 

                                                           
8
 Fundação Palmares - Primeira instituição pública federal voltada para a promoção e preservação da 

arte e da cultura afro-brasileira e está vinculada ao Ministério da Cultura.  
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no Quilombo Rasa II (Maria Joaquina). Sobre esse reconhecimento Carvalho (2015, 

p 30), explica que é justo e legítimo, afinal  

 
 

[...] a presença de negros escravos em Búzios teve inicio com a 
colonização do local, motivada por atividades ligadas a agricultura. 
Muitos negros fugidos de fazendas próximas passaram a se 
estabelecer na Rasa, formando pequenos núcleos que constituíam 
os quilombos. Após a abolição da escravatura no Brasil, muitos 
negros libertos se estabeleceram na Rasa e em José Gonçalves, 
unindo-se às comunidades preexistentes.  

 
 

O referido laudo antropológico, citado anteriormente, destaca os traços 

culturais mais significativos destes afrodescendentes quilombolas como: casa de 

farinha; técnicas de produção de alimentos; artesanato étnico; fabricação de 

utensílios de barro; danças típicas (maculelê, jongo, capoeira, dança do coco, 

ciranda de roda); casa de convivência; roupas características indicando tradição; 

religiosidade africana como indicador de origem dos descendentes; reza com força 

particular (Missa Negra); valorização de objetos em rituais, além de alguns membros 

comunitários detentores de notáveis saberes espirituais. Contudo,  

 
 
[...] a identidade cultural da comunidade quilombola da Rasa, 
caracterizada pelos seus ritos, crenças e memórias (Candomblé, 
Jongo, Ciranda, Calango, Folias, etc) encontra-se comprometida e 
essa situação [pode ser] atribuída, entre outros fatores, às questões 
religiosas e à insuficiência de estímulos a essas manifestações 
culturais (CARVALHO, 2015, p 30). 
 
 

Este autor esclarece ainda que a conversão de grande parte da comunidade da 

Rasa ao protestantismo, durante a década de 1950, não apagou as recordações do 

jongo, das festas de folia de reis, de calango e das festas do boi, mas apagou 

consideravelmente determinadas manifestações religiosas ligadas ao candomblé. 

Araújo (2011, p.78), em consonância com o exposto por Carvalho, explica que:  

 
 

[...] a questão religiosa é uma das causas do abandono de práticas 
seculares dos negros da Rasa. O Jongo, a capoeira, a Folia de Reis 
cederam de vez lugar aos cultos das igrejas, sobretudo as 
protestantes. Um dos marcos desse processo é contado pelo Sr. Luís 
que, diga-se de passagem, é pastor da Igreja Assembléia de Deus. 
Segundo ele ―tenho lembrança forte da primeira igrejinha, que era na 
casa da minha avó Donária, eu estava com 8 ou 10 anos... 
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certamente era onde tinha o jongo, era a família que cantava o jongo, 
que tocava o jongo, que o povo dançava... No momento que essa 
família se tornou evangélica acabou o jongo, nunca mais dançaram o 
jongo. Logo que a família tornou-se crente o jongo terminou‖.   

 
 

  A influência da fé protestante no bairro da Rasa foi um fator limitador e, em 

alguns casos, aniquilador de certas práticas religiosas e manifestações culturais das 

matrizes afro-descendentes que acabaram sucumbindo às práticas euro-

descendentes. Contudo, nos últimos anos, observa-se que esses remanescentes 

quilombolas estão experimentando um caminho inverso desse processo, passando a 

exaltar os traços mais marcantes de sua cultura, com orgulho e respeito às suas 

raízes.   

 

1.4.2. Caiçaras 

 

Fazendo parte da região litorânea brasileira o povo caiçara mantinha fortes 

ligações com seus recursos naturais, gerando raros exemplos de comunidades 

harmônicas e em equilíbrio com seu ambiente. Esse grupo se originou inicialmente 

da miscigenação de índios e brancos e, posteriormente, de negros. Portanto, sua 

cultura é resultado das trocas de experiências entre essas matrizes étnicas. A 

população caiçara esteve primeiramente localizada entre o Paraná e o sul do Rio de 

Janeiro, mas com o tempo os elementos culturais que a caracterizavam foram 

disseminados para outros pontos da costa brasileira, constituindo-se em um modelo 

vivo da combinação índio/colono/negro, terra/mar que se estabeleceram nos costões 

rochosos, restingas, mangues e encostas da Mata Atlântica. Uma possível definição 

para o termo ―caiçara‖ pode ter sido originada    

   
 

[...] do vocábulo tupi-guarani caá-içara, que significa cerca ou 
armadilha de galhos, que era utilizado para nomear as estacas 
colocadas em torno das tabas/aldeias ou o curral feito de galhos de 
árvores fincados na água para cercar o peixe. Com o tempo, passou 
a ser o nome dado às palhoças construídas nas praias para abrigar 
canoas e apetrechos dos pescadores. Posteriormente, serviu de 
denominação a todos os indivíduos e comunidades do litoral dos 
Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro (ADAMS, 2000, p. 
146).    
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Por muito tempo a cultura caiçara foi vista como parte da cultura caipira ou 

como uma expressão regional do caipira interiorano, que combinava seu modo de 

vida de agricultor de subsistência com o de pescador artesanal. Entretanto, para 

Luderer; Silva (2012, p. 147) tratam-se de culturas distintas, uma vez que o caiçara 

manteve-se isolado pela barreira geográfica e natural da Mata Atlântica que o 

afastou do planalto e, consequentemente, da cultura caipira. Tal fato contribuiu 

sobremaneira para que a comunidade caiçara desenvolvesse hábitos próprios e 

singulares. Um exemplo disso está em sua culinária, 

 
 
[...] fruto da miscigenação de europeus, indígenas e escravos 
africanos. Os colonizadores portugueses assimilaram os produtos 
indígenas, mesclaram produtos e técnicas européias com os gêneros 
autóctones e introduziram o hábito de criar animais. Os escravos 
negros trouxeram suas crenças e seus aportes culinários, 
incorporando o milho, o inhame, o quiabo, a taioba e as pimentas. 
Dos indígenas herdou, sobretudo, a mandioca e o uso de ervas 
(LUDERER; SILVA, 2012, p. 153). 

 
 

Em contrapartida a cultura caipira representa imaginários múltiplos e modos 

distintos em sua formação, que justificam a presença de traços culturais marcantes e 

antagônicos, em um processo de aculturação, que nos dizeres de Ribeiro (1995, 

p.382),  

 
 

[...] é uma variante da cultura brasileira rústica, que se cristaliza 
como área cultural caipira. É um novo modo de vida que se difunde 
paulatinamente a partir das antigas áreas de mineração e dos 
núcleos ancilares de produção artesanal e de mantimentos que a 
supriam de manufaturas, de animais de serviço e outros bens. 
Acabou por esparramar-se, falando afinal a língua portuguesa, por 
toda a área florestal e campos naturais do Centro-Sul do país, desde 
São Paulo, Espírito Santo e estado do Rio de Janeiro, na costa até 
Minas Gerais e Mato Grosso, estendendo-se ainda sobre áreas 
vizinhas do Paraná. Desse modo, a antiga área de correrias dos 
paulistas velhos na preia de índios e na busca de ouro se transforma 
numa vasta região de cultura caipira, ocupada por uma população 
extremamente dispersa e desarticulada.  

 
 

Percebe-se a partir desses relatos que caiçaras e caipiras possuem 

identidades próprias com um tipo de vida e cultura que lhes são peculiares. A 

caracterização das comunidades caiçaras como agricultoras e pescadoras, 

tradicionais, isoladas, autossuficientes e primitivas revelaram também uma forte 
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inclinação marítima pela aproximação com o mar, o que com o passar do tempo, 

sobrepôs a agricultura de subsistência. Carvalho (2015) identifica como fator 

decisivo para essa mudança a chegada dos barcos a motor que facilitou 

enormemente a pesca embarcada, levando as comunidades caiçaras a 

abandonarem gradativamente suas atividades agrícolas. Para Adams (2000), a 

formação das comunidades caiçaras só pode ser entendida no contexto da 

ocupação do litoral brasileiro e dos ciclos econômicos vividos pelas regiões Sul e 

Sudeste. A herança mais significativa que a cultura caiçara carrega são, sem dúvida, 

os elementos culturais indígenas e sua relação com a natureza, presentes em suas 

ações quando navegam pelos rios e mares, quando andam pela mata ou 

simplesmente quando plantam seu roçado. 

Carvalho (2015) ao falar especificamente sobre a cultura caiçara em Búzios, 

explica que esta se manteve inalterada e bem próxima à dos séculos anteriores, 

com uma rotina típica das demais aldeias litorâneas da Região Sudeste. Segundo 

ele, nessa época,     

 
 

[...] os caiçaras buzianos viviam da agricultura de subsistência, da 
pesca artesanal e do pequeno comércio. O ideário religioso seguia 
os padrões do Brasil colonial, com a supremacia católica coexistindo 
com os cultos afro-brasileiros e com as primeiras igrejas 
protestantes, estas fundadas a partir da década de 1920 
(CARVALHO, 2015, pp. 31-32).   

 
 

Podemos dizer que a rotina do caiçara buziano foi preservada até meados da 

década de 1940, devido ao relativo isolamento da região, dificultando o contato dos 

habitantes locais com o modo de vida dos grandes centros urbanos que iniciavam 

sua formação. Essa situação começou a mudar somente quando a pequena vila 

passou a receber visitantes, que queriam conhecer as belezas naturais do lugar. 

Como esses visitantes não tinham onde se hospedar, os caiçaras passaram a 

recebê-los em suas casas, prestando pequenos favores aos seus hóspedes em 

troca de algum dinheiro.  

 

1.4.3. O patrimônio cultural material e imaterial buziano 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216, o conceito de 

patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 foi 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_216.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm
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revisto e substituído de Patrimônio Histórico e Artístico para Patrimônio Cultural 

Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de cultura e ampliou a definição dos 

bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. A Constituição 

de 1988 estabeleceu ainda a parceria entre o poder público e as comunidades na 

promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro, no entanto, manteve sua 

gestão e documentação relativa aos bens sob responsabilidade da administração 

pública.   

Vale ressaltar que o Decreto de 1937 estabelecia como patrimônio o conjunto 

de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação fosse de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história brasileira, quer por 

seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Já o Artigo 

216 da Constituição de 1988 conceitua patrimônio cultural como sendo os bens de 

natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação e à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, podendo ser 

tomados individualmente ou em conjunto. Nessa linha de pensamento,  

 
 
[...] todo objeto que ilustra a identidade buziana pode vir a ser 
considerado um elemento do acervo de seu patrimônio cultural. 
Objetos arqueológicos pré-históricos e históricos, móveis e imóveis, 
assim como os registros de qualquer natureza que promovam a 
preservação da memória local, podem ser considerados bens 
culturais materiais (CARVALHO, 2015, pp. 34-35). 

 
 

Assim sendo, e com base no Plano Diretor do município de Armação dos 

Búzios (PDAB, 2006), especialmente os dizeres do artigo 93, os bens culturais de 

natureza material e de relevância local, passíveis de tombamento são:          

 

a) Casa da colônia dos pescadores na esquina da Av. José Bento Ribeiro Dantas 

com a Rua Alfredo Silva; 

b) Casa do Sino localizada na Av. José Bento Ribeiro Dantas, na Praia da 

Armação; 

c) Casa localizada na Av. José Bento Ribeiro Dantas, ao lado direito do C. E. 

João de Oliveira Botas, na Praia da Armação; 

d) Casa localizada no lado direito da Orla Bardot (sentido Praia dos Ossos-Rua 

das Pedras) em frente ao Morro do Humaitá; 
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e) Colônia dos Pescadores na Rua das Pedras; 

f) Igreja de Sant‘ Anna, localizada no morro da Praia dos Ossos; 

g) Igreja Metodista de Baia Formosa. 

h) Igreja Metodista de Maguinhos; 

i) Mansão de Veraneio de Luís Honold Reis, na Praia da Azeda; 

j) Sobrado de Veraneio de Boy Sampaio. 

k) Solar do Peixe Vivo, localizado na esquina da Av. José Bento Ribeiro Dantas 

com a Rua Alfredo Silva; 

l) Templo da Assembleia de Deus na Rua das Pedras; 

 

Em relação ao patrimônio cultural imaterial, podemos dizer que este abrange 

as expressões culturais e as tradições que um determinado grupo de indivíduos 

preserva no intuito de repassar para as futuras gerações e assim manter viva sua 

ancestralidade. São representados por bens perceptíveis, vívidos e intangíveis, 

normalmente associados aos saberes, ao modo de fazer, às formas de expressão, 

celebrações, festas, danças populares, lendas, músicas, costumes e outras 

tradições. Falando especificamente sobre a cultura imaterial buziana esta se 

manifesta por meio:  

 
 

[...] das festas religiosas, dos métodos de pesca, da culinária local, 
das histórias e celebrações que constituem toda a memória 
transmitida geração após geração. Um exemplo da cultura imaterial 
buziana é o chamado ‗Estilo Búzios‘, concebido pelo arquiteto Otávio 
Raja Gabaglia. É uma reinterpretação da simplicidade e da 
praticidade das antigas casas de pescadores da cidade. O estilo 
favorece a convivência harmoniosa entre o homem e a natureza e 
combina materiais rústicos, artesanais e, não raro, janelas de vidro 
que permitem uma glamourosa conexão com o meio (CARVALHO, 
2015, p. 35). 

 
 

O patrimônio imaterial buziano é representado pelos saberes resultantes da 

experiência adquirida, pelos conhecimentos e práticas reproduzidas cotidianamente. 

Esse patrimônio mantém forte ligação com os elementos da matriz africana e 

caiçara, além daqueles associados à religiosidade, como as festas de Sant‘ Anna e 

São Pedro. Nota-se também que não basta apenas o registro e a preservação dos 

costumes, dos modos de fazer e saber do buziano, é necessário entender como 
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estes bens imateriais estão presentes nas relações concretas vividas por eles no 

balneário e como (ou porque) estão enraizados nestes espaços.       

 

1.4.4. Os fluxos migratórios   

 

Um fator que está intrinsecamente atrelado ao turismo em Búzios e que afeta a 

cultura local são os fluxos migratórios de brasileiros e estrangeiros, que inicialmente 

vem como turistas, mas resolvem fixar residência no balneário em busca de trabalho 

ou simplesmente qualidade de vida. Essa realidade está muito presente e se reflete 

no cotidiano da cidade, que abriga trabalhadores falantes dos mais variados idiomas 

e de brasileiros de diferentes sotaques. Isso põe a população local em contato direto 

com essa miscelânea cultural, tanto nas áreas turistificadas por onde circulam 

visitantes e trabalhadores, como nas áreas residenciais onde mora grande parte 

desses trabalhadores juntamente com o restante da população. Tal fato faz do 

município uma grande arena de interações cuja dimensão relacional confronta 

diariamente etnias, costumes, hábitos, idiomas e códigos de conduta que afetam a 

composição da identidade local. Esses processos migratórios 

 
 

[...] acontecem e se desenvolvem segundo dois momentos divididos 
pela migração: a desterritorialização e a reterritorialização. Após a 
desterritorialização sofrida pelo processo migratório, os atores sociais 
deste processo sentem a necessidade da reterritorialização. Esse 
processo ocorre quando os imigrantes fazem adaptações no novo 
meio para manter características, lembranças ou costumes 
referentes ao ambiente anterior. Nesse aspecto, os imigrantes 
argentinos interferem diretamente no ambiente do município de 
Búzios (HARGUINDEGUY, 2007, p.86). 

 
 

Comunga dessa ideia o professor Michel Agier (2001, pp.9-10) ao explicar que: 

 
 

[...] a cidade multiplica os encontros de indivíduos que trazem 
consigo seus pertencimentos étnicos, suas origens regionais ou suas 
redes de relações familiares ou extra-familiares. Na cidade, mais que 
em outra parte, desenvolvem-se, na prática, os relacionamentos 
entre identidades, e na teoria, a dimensão relacional da identidade. 
Por sua vez, esses relacionamentos ―trabalham‖, alterando ou 
modificando, os referentes dos pertencimentos originais (étnicos, 
regionais, faccionais, etc.). Essa transformação atinge os códigos de 
conduta, as regras da vida social, os valores morais, até mesmo a 
língua, a educação e outras formas culturais que orientam a 
existência de cada um no mundo.  
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Percebe-se que Búzios é, por excelência, um lugar privilegiado dessas trocas 

identitárias, que são potencializadas pelos fluxos migratórios e turísticos na relação 

com o outro. Sua construção identitária se notabiliza pelas variadas formas de 

contato a que é exposta diariamente, aguçando a questão da identidade cultural 

local e tornando-a tão complexa, quanto multicultural.  

Em relação à imigração de estrangeiros para Búzios, a questão dos argentinos 

se notabiliza e ganha destaque neste contexto, uma vez que a inclusão do balneário 

nos roteiros internacionais originou o chamado 

 
 

[...] movimento migratório buziano, que nasceu nos anos 70, mais 
intensamente em 1976, com a tomada que os argentinos fizeram da 
cidade. Eram dezenas de investidores argentinos que aplicavam 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). 

 
 
Dados estimados pela Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios 

(PMAB/SECTUR, 2016), apoiada no censo do IBGE (2015), revelam que do total 

dos 31.067 habitantes, 5% eram de argentinos. Esses dados ainda revelam que o 

contato inicial com a cidade se dava através do turismo, onde lhes eram 

apresentadas as primeiras impressões locais e somente após esse contato é que 

decidiam fixar residência. Na época dessa pesquisa a maioria dos argentinos vinha 

morar em Búzios buscando qualidade de vida e uma melhor condição econômica. 

Esses fatos podem ser verificados na pesquisa de Harguindeguy (2007, p.85) ao 

explicar que: 

  
 

[...] a fixação do argentino em Búzios ocorre, recorrentemente, pela 
busca a um objetivo específico, a qualidade de vida. A maior parte 
dos imigrantes afirma que suas condições financeiras são iguais ou 
piores que as que possuíam em sua cidade de origem, poucos 
afirmam que suas condições melhoraram, mas ressaltam que isso 
poderia perfeitamente ter acontecido na Argentina. O importante 
neste ponto é destacar que o objetivo da vinda não é econômico, é 
uma busca por qualidade de vida, que na visão dos imigrantes está 
diretamente associada à imagem paradisíaca da praia, se mostrando 
muito claramente quando perguntamos aos entrevistados sobre a 
imagem que tinham de Búzios.  
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Vale enfatizar que esta pesquisa foi realizada em 2007, sendo que atualmente 

a Argentina está passando por uma profunda recessão, que gerou muitas greves e 

protestos contra o governo. Por isso essa realidade, vivida durante a pesquisa de 

Harguindeguy, pode ter mudado ou suscitado outros motivos para sua migração, 

dentre eles a forte crise econômica vivida na Argentina. Entretanto, somente novas 

pesquisas poderão atestar suas reais motivações. O fato é que, independente do 

estímulo gerador dessa vinda, a presença dos argentinos em Búzios é bastante 

relevante e se faz notória na paisagem e na identidade cultural da cidade. Isso 

ocorre principalmente quando estes mantêm certos hábitos ligados à sua cultura de 

origem, como assistir aos canais de televisão argentinos, ler os jornais de sua terra 

natal, beber o ―mate‖ ou quando criam a necessidade no morador local de aprender 

a língua espanhola para comunicar-se com eles. Os estudos de Harguindeguy 

(2007, p. 85) apontam ainda que apesar do número significativo de argentinos em 

Búzios, eles não se encontram reunidos em comunidades, nem estão organizados 

em associações, mas sim em redes sociais espontâneas.  

Esse interesse em tornar Búzios uma cidade mais propícia aos turistas, 

principalmente os argentinos, provocou uma série de mudanças no espaço urbano. 

Elas estão presentes nos letreiros dos hotéis, nos estabelecimentos comerciais de 

propriedade argentina, nas placas e cardápios escritos em espanhol, no modo de se 

vestir e nos hábitos, que transformam a paisagem e interferem na identidade cultural 

do buziano. Deste modo, os argentinos passaram a fazer parte da população local, 

contribuindo para o crescimento da cidade e se desenvolvendo como cidadãos, 

embora nem sempre se sintam como tais. Isso reforça o pensamento de que 

pertencer ou não a algum lugar esbarra em questões que aludem à aceitação, tanto 

por parte dos moradores, como deles próprios, sugerindo uma resistência à 

formação de novas identidades locais, principalmente quando estas envolvem os 

migrantes estrangeiros. 

Estes migrantes, ao se estabelecerem em Búzios, influenciam a cultura local, 

mas também sofrem influências em seus modos de vida. Podemos identificar 

basicamente três situações possíveis, neste caso,    

 
 

[...] uma delas seria o total desprendimento por parte dos migrantes 
em relação a sua identidade, seguida de uma total absorção dos 
traços identitários do novo meio; isso caracterizaria o processo de 
aculturação. Uma segunda situação seria a de total negação ao novo 



68 
 

meio, por isso, a manutenção de seus costumes e características 
culturais em redutos, guetos, ou comunidades exclusivas. Uma 
terceira possibilidade aparece como intermediária a estes dois 
opostos. Esse processo gera o que pode ser chamado de identidade 
híbrida, que seria uma mescla das identidades, a do local de origem 
e a do local atual de vivência. A mescla de culturas gerou uma 
identidade híbrida não só para os argentinos que se fixaram em 
Búzios como para os próprios buzianos nativos (HARGUINDEGUY, 
2007, p.86). 

 
 

Essa identidade híbrida mescla valores e símbolos que se juntam aos antigos e 

resulta em uma terceira identidade que reflete e marca o território buziano. Este, por 

sua vez, ―prioriza a dimensão simbólico-cultural mais subjetiva, na qual o território é, 

sobretudo, visto como produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo 

sobre seu espaço‖ (HAESBAERT, 2001, p.118). Portanto, o território passa a ser o 

receptáculo onde os migrantes não ignoram seus costumes e tradições, mas 

também tendem a assimilar os costumes deste novo ambiente.    

 

1.4.5. Outros elementos na construção identitária buziana 

 

Alinhavando o que foi apresentado até o momento, podemos dizer que a 

identidade buziana foi construída dentro dos moldes tradicionais, permeados pelo 

modo de vida comum às demais áreas litorâneas brasileiras. Essa realidade só 

começou a mudar nas décadas de 1940 e 1950, quando passou a sofrer a influência 

dos fluxos turísticos, dos movimentos migratórios e da mídia, que gradativamente 

foram se intensificando. A mídia teve e ainda tem um papel essencial na construção 

da identidade buziana, sendo sua mais contundente intervenção a divulgação da 

visita de Brigitte Bardot ao balneário na década de 1960. Este acontecimento 

ganhou tamanha repercussão na mídia que se transformou em um divisor de águas 

na evolução histórica do município, passando a balizar o turismo existente antes e 

depois da passagem da atriz francesa pela cidade. Em consonância com os dizeres 

de Carvalho (2015, pp. 43-44), este fato pode ser analisado sob dois pontos de vista:   

 
 

[...] a dos habitantes que presenciaram a visita da atriz – ou daqueles 
que a reproduzem com familiaridade, descrevendo-a como uma 
musa livre, exótica, de modos suaves e trato cordial, vinda de uma 
realidade diferente da qual estavam acostumados, contudo, sem lhe 
conferir qualquer participação direta nos destinos culturais do 
balneário. E da própria construção do mito como forma de 
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legitimação credencial da Armação dos Búzios no cenário turístico 
mundial. (...) embora exista uma consciência oficiosa entre a 
população local sobre a preexistência da atividade turística na região. 

 
  

Sem dúvida, já existia na vila de pescadores alguma atividade turística, que 

mesmo de forma rudimentar, levava um pequeno e seleto grupo de pessoas a 

frequentar Búzios entre os anos de 1950 e 1960. Com a vinda de Brigitte Bardot e 

com a construção da Ponte Presidente Costa e Silva na década de 1970 este fluxo 

se intensificou, atraindo mais e mais pessoas da burguesia carioca e paulistana, 

além de celebridades, o que estreitou ainda mais o contato dos moradores com 

esses visitantes. Entretanto, essa expansão crescente do turismo, sem qualquer 

aparato de infraestrutura para recebê-los, fez de Búzios um lugar de ―improvisos‖. 

Tal fato impeliu os moradores a alugarem suas casas e prestarem serviços 

domésticos aos turistas, isso marca a transição do isolamento total do balneário para 

o convívio intenso com os visitantes. Essas novas possibilidades socioeconômicas 

começaram a influenciar, ainda que timidamente, o modo de vida e o 

comportamento dos buzianos, evidenciando claramente os processos de 

assimilação, aculturação e hibridação a qual estes começavam a ser submetidos.  

Tais processos podem ser vislumbrados pelo comportamento dos moradores, 

principalmente da juventude buziana, que passou a assimilar os hábitos e costumes 

dos jovens migrantes e turistas, da mesma forma que houve uma ampliação cultural, 

educacional e financeira dos moradores com a chegada do turismo. Da mesma 

forma que instituições como a Igreja (Assembléia de Deus, Metodista e Católica), a 

Escola e outros núcleos difusores da cultura local também influenciaram na 

formação da identidade cultural buziana. No caso dessas igrejas, podemos perceber 

os discursos xenófobos que desconsideraram por décadas os elementos culturais 

dos remanescentes quilombolas. Por conta disso, não transmitiam mais sua cultura 

às novas gerações por considerá-la profana, maléfica e até diabólica. Em relação à 

Escola, temos que considerar a importância da educação formal como meio de 

elevar o nível instrucional dos moradores, propiciando uma melhor percepção de si 

mesmos e dos outros. Na compreensão da construção da identidade buziana,    

 
 

[...] não podemos desconsiderar a importância da busca pela 
escolaridade por parte da população local. Mesmo que a escola seja 
considerada uma reprodutora eficaz das relações de classe, a 
ampliação do conhecimento formal institucionalizado abriu caminho 
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para a construção de uma imagem de si mesmo, além da 
possibilidade de se situar nessa paisagem cultural (CARVALHO, 
2015, p. 50). 

 
 

Juntamente com os filhos dos pescadores, que começavam a buscar instrução 

para se adequarem aos novos tempos, o comércio local também crescia com o 

turismo e ampliava cada vez mais a oferta de bens e serviços. Formava-se então um 

cenário ideal para que turistas visionários enxergassem no balneário um lugar 

oportuno para investimentos potenciais, o que não demorou a ocorrer. Estes 

migrantes se tornaram os empresários locais e, portanto, incumbidos de gerenciar o 

turismo na cidade. Ao iniciar esse processo provocaram importantes modificações 

socioespaciais, principalmente na área peninsular, quando começaram a adquirir as 

propriedades de melhor localização nas áreas centrais e nobres da cidade. Isso 

levou seus antigos proprietários a se mudarem para a periferia, desencadeando um 

processo de gentrificação no balneário. Em relação a esse fato, muitos moradores 

alegam que o que houve, na verdade, foi uma expropriação territorial forjada pelos 

empresários, já que o buziano se considerava 

 
 

[...] um povo ingênuo e desinformado do valor de seus bens e que 
costumava viver numa relação simbiótica e harmônica com a 
natureza. O algoz é o forasteiro, estrangeiro ou não, com potencial 
financeiro para promover a reestruturação espacial que lhe 
aprouvesse. Por outro lado, o próprio buziano teria um papel de 
especulador na redistribuição social do espaço (CARVALHO, 2015, 
pp. 49-50). 
 
 

Não cabe julgar o mérito desses empresários e suas estratégias empresariais, 

mas entender a importância desses migrantes que vieram investir e/ou trabalhar na 

cidade, trazendo consigo suas bagagens culturais. A chegada de pessoas de 

culturas diversas acabou influenciando os hábitos e costumes locais, além disso, ao 

se apropriarem dos espaços - anteriormente ocupados pelos antigos moradores, 

provocaram novas reconfigurações espaciais que passaram a fazer parte da 

identidade buziana.  Pelo que foi apresentado nesta seção podemos entender nos 

dizeres de Carvalho (2015, p.66) que  

 
 

[...] a desconstrução identitária ocorrida no local teve como 
consequências mais evidentes o hibridismo cultural, a reorganização 
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espacial e a substituição da atividade econômica principal. A 
população de Búzios tornou-se híbrida à medida que os elementos 
que compunham a cultura local passaram a dialogar com elementos 
culturais exógenos. 

 
 

O novo perfil identitário que se constituiu ao longo dos tempos, originou uma 

população marcadamente multicultural e afeita às mudanças, que começou a 

fomentar diversas alterações no cotidiano da cidade e de seus habitantes, um deles 

foi justamente a emancipação de Búzios. Iniciado ainda na década de 1980, este 

movimento necessitou de pouco mais de dez anos de luta para que Búzios fosse 

emancipado de Cabo Frio. O projeto emancipatório contou com a adesão de 

empresários, intelectuais, artistas, trabalhadores, membros da população em geral e 

até dos turistas, o que reflete muito bem a nova identidade cultural da população 

buziana. Este acontecimento traduz muito bem o último elemento analisado nessa 

subseção que é o turismo, justamente por permear os demais fatores que 

influenciaram e ainda influenciam a identidade cultural buziana, afinal ele estreita o 

contato entre visitantes e visitados. Neste sentido,  

 
 

[...] a preocupação em entender o turismo sob a perspectiva da 
cultura nos remete à reflexão sobre a questão da identidade cultural, 
que na atualidade vem sofrendo intensas interferências - e vemos o 
turismo como sendo uma delas - e transformações que muitas vezes 
são negativas (FONSECA FILHO, 2008, p. 7). 

 
 

É incontestável que o turismo aproxima e põe em contato diferentes culturas; 

ao fazê-lo, potencializa as trocas culturais entre a população receptora e os 

visitantes, interferindo em seus hábitos e costumes, podendo se configurar em uma 

experiência positiva ou negativa, dependendo de como é conduzida. Outro ponto 

bastante discutido é que a atividade turística está calcada em modelos globalizantes 

de consumo e conduta, muitas vezes, incompatíveis com os modos de vida locais, 

gerando assimilação pela sobreposição cultural que lhe é imposta. Isso é claramente 

identificada nos lugares turísticos ligados às vilas de pescadores, aldeias indígenas, 

quilombos e pequenas comunidades urbanas e rurais, levando-os à sua 

descaracterização. Uma explicação para este fenômeno pode residir no fato de que 

―o diferente‖, ou melhor, o estranhamento provocado por valores culturais distintos 
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dos seus chama mais a atenção e, ao mesmo tempo, fascina os nativos que tendem 

a incorporar esses hábitos em suas culturas.  

Esse processo de aculturação pode estar associado ao ―efeito demonstração‖, 

ou seja, o "processo no qual os turistas e as coisas associadas a eles tornam-se 

modelos para os anfitriões" (NASH, 1996, p. 24). Com base nisso, Peter Burns 

(2002, p.125) ressalta quatro aspectos da relação anfitrião e convidados, pois além 

do efeito demonstração; há uma evidente mudança interna/externa, pois ambos são 

influenciados; os processos de aculturação e transferência cultural são aflorados 

pelo contato; e por último, há uma intensa simbiose cultural causada pela 

assimilação. Falando especificamente do efeito demonstração, Burns (2002, p.126) 

explica que se trata de 

 
  

[...] um processo pelo qual as sociedades tradicionais, sobretudo 
aquelas particularmente suscetíveis a influências externas, como os 
jovens, tentarão "voluntariamente" adotar certos comportamentos (e 
acumular bens materiais), acreditando que sua posse levará à 
conquista do estilo de vida descontraído e hedonista demonstrado 
pelos turistas.  

 
 

A população local ao se apropriar desses novos hábitos e costumes confirma 

esse dinamismo evolutivo, comum em qualquer cultura, contudo, percebe-se nas 

regiões turísticas um exagero ao incorporar ―o novo‖. Nota-se um fascínio 

desmedido pelo desconhecido ou simplesmente uma tendência a supervalorizar o 

que é ―trazido de fora‖. Essa convivência entre diferentes culturas em um mesmo 

lugar acaba desencadeando determinados processos de aculturação, assimilação e 

hibridismo cultural, podendo representar uma ruptura com seus modos tradicionais 

de vida e interferir no que se acredita ser sua autenticidade.  

A questão é que essa problemática não pode ser creditada exclusivamente à 

atividade turística, pois se trata de um processo evolutivo natural de qualquer 

cultura. Todavia, os lugares detentores de uma cultura própria com pouca 

interferência e protegidos da dinâmica das grandes cidades, com o advento do 

turismo como principal atividade econômica, passam a sofrer mais interferência em 

sua cultura que outros lugares de menor potencial turístico. A transformação do 

legado cultural em bens de consumo é atribuída ao desejo da população local em 

atender às expectativas dos visitantes, que esperam encontrar um modo de vida 
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peculiar e tradicional, que preferencialmente, destoe das grandes cidades. Seguindo 

essa linha de raciocínio, podemos dizer que       

 
 

[...] a busca de elementos característicos e diferenciais de cada 
cultura aparece como uma necessidade de mercado, a cultura 
autóctone é matéria-prima para criação de um produto turístico 
comercializável e competitivo internacionalmente. O legado cultural, 
assim transformado em produto para o consumo, perde seu 
significado. A cultura deixa de ser importante por si mesma e passa a 
ser importante por suas implicações econômicas. A história não é 
importante porque mostra as raízes, mas porque traz dinheiro 
(BARRETTO, 2000, p. 48). 

 
 

De fato, a junção da atividade turística com a cultura local, em muitos 

momentos, é conduzida exclusivamente em função de seus benefícios econômicos, 

provocando dinâmicas orientadas exclusivamente para a especulação que 

prejudicam a paisagem, o meio ambiente e os valores culturais daquela 

comunidade, interferindo de forma contundente em sua identidade. Assim quando o 

turismo passa a ser entendido apenas pelo viés econômico, sucumbe à tendência da 

padronização dos costumes e transforma a cultura em mero produto advindo dessa 

ordem global, mesmo quando apoiado nas raízes locais. Da mesma forma, as 

relações entre visitantes e visitados também se restringem a esta lógica, quando o 

fator humano é desconsiderado na atividade. Contudo, o turismo pode e deve se 

transformar em um valioso instrumento para a conservação cultural, em que a 

população seja tratada com dignidade e respeito. Vale enfatizar que ―conservar‖ a 

cultura não significa que a mesma não sofrerá modificações, uma vez que sempre 

que houver um elemento novo, certamente haverá transformações, porém, esta 

deve ocorrer de forma prudente.  

Considerando o turismo como um dos agentes influenciadores das identidades 

locais e, consequentemente, da cultura, vale entender como se dá a relação do local 

com o global9, levando em conta que novas identidades podem ser formadas, sem 

                                                           
9
 O termo global advém do globo terrestre, mas também remete à ideia da ―aldeia global‖ de 

McLuhan (1972). Globalização por sua vez vem de global e expressa, principalmente, as 
transformações culturais, históricas, econômicas, políticas e sociais pelas quais passa a 
humanidade, intensificadas, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Mas foi nos anos 90 do 
século passado, que o fenômeno ficou mais conhecido e estudado no Brasil, em função das 
seguidas crises econômicas em nível nacional e internacional, principalmente, com a adoção pelo 
Brasil do modelo econômico neoliberal, muito associado à mundialização (ROCHA, 2014, p. 156). 
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que necessariamente haja impactos negativos significantes na cultura local. Isso 

evidencia que 

 
 
[...] a globalização, pela sua amplitude, sugere à primeira vista que 
ela se afaste das particularidades. Pois se o global envolve ―tudo‖, as 
especificidades se encontrariam perdidas na sua totalidade. Mas 
ocorre justamente o contrário. A mundialização da cultura se revela 
através do cotidiano (ORTIZ, 2007, p. 8). 

 
 

O binômio local/global embora remeta a pressupostos contraditórios e 

dialéticos são bem mais próximos do que imaginamos. Boaventura Santos (2006, p. 

218) sustenta que ―a localidade se opõe à globalização, mas também se confunde 

com ela‖. Isso é perceptível em alguns centros economicamente dominantes que 

transmitem um maior número de elementos culturais a outras comunidades, o que 

acaba interferindo no seu modo de vida, gerando controle nos padrões de 

comportamento, etiqueta e costumes destas. O autor afirma que ―o global é o local 

sem paredes, neste momento e, portanto, é muito importante que se considere que 

o local deixou de ser exclusivamente local‖ (BOAVENTURA SANTOS, 2003, p. 9).  

A lógica da relação local/global acabou resultando no glocal10, uma espécie de 

interação, de intercomunicação entre o próximo e o distante pelas relações dos 

fluxos comunicacionais através das redes, onde o global e o local se juntam e se 

separam propiciando novos significados para as identidades locais. Sob a 

perspectiva do glocal é possível entender a relação entre visitantes e visitados que 

Boaventura Santos (2003) denomina de globalização contra-hegemônica. Segundo 

ele, as iniciativas locais de identificação dos elementos culturais externos, ao se 

articularem com seus próprios elementos cotidianos, se adaptam e adquirem um 

formato próprio do local, podendo se globalizar quando se articulam com outros 

grupos.  Assim,  

 
 

                                                           
10

 Glocal é um neologismo usado para indicar a superposição de um conceito global a uma 
realidade local, a partir de um meio de comunicação, prioritariamente (mas não exclusivamente) 
operando em tempo real. No ambiente glocalizado, o sujeito se vê em um contexto simultaneamente 
local (o espaço físico do acesso, mas também o seu meio cultural) e global (o espaço mediático da 
tela e da rede, convertido em experiência subordinativa da realidade). Sem o fenômeno da 
glocalização, suporte comunicacional das trocas em escala global, a derrubada das fronteiras para a 
circulação de produtos, serviços, formas políticas e ideias estaria prejudicada ou impossibilitada 
(CAZELOTO, 2007, p. 49). 
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[...] pensar em uma globalização contra-hegemônica é pensar modos 
alternativos de pensar, é pensar em culturas alternativas, em 
conhecimentos alternativos, os quais só podem naturalmente ser 
reconhecidos, se tomarmos uma atitude multicultural ativa e 
progressista (BOAVENTURA SANTOS, 2003, p.11). 

 
 

Para entender o multiculturalismo emancipatório defendido por Boaventura 

Santos (2003) é fundamental que se distinga inicialmente entre as formas 

conservadoras das formas progressistas do multiculturalismo, dito de outra forma é 

distinguir o multiculturalismo conservador do emancipatório. O multiculturalismo 

conservador, calcado no eurocentrismo, até admitia a existência de outras culturas, 

mas as tinham como inferiores, uma vez que o particularismo da cultura branca 

dominante não admitia sua incompletude, e se achava fonte de tudo o que era de 

bom e de melhor no mundo; quando muito admitia um enriquecimento por adição de 

elementos de outras culturas. Segundo Boaventura Santos (2003) o 

multiculturalismo conservador tem como consequência uma política assimilacionista 

que não pode deixar de ser, mesmo quando reconhece outras culturas. Ela assenta-

se na priorização da educação normatizada da língua oficial, constituindo-se em um 

multiculturalismo que de fato não permite que haja um reconhecimento efetivo das 

outras culturas.   

Na contramão desse processo, Búzios incentiva a educação bilíngue em suas 

escolas oferecendo a língua inglesa e espanhola para todos os anos de 

escolaridade, além de patrocinar cursos livres de idiomas, mantidos por órgãos 

públicos e privados. Isso denota uma forte tendência do município para a adoção de 

uma proposta multicultural emancipatória, que de acordo com Boaventura Santos 

(2003), está calcada fundamentalmente em uma política que se assenta em uma 

tensão dinâmica e complexa entre a política de igualdade e, paradoxalmente, a 

política da diferença. Essa dissimilitude multicultural é sempre apoiada em uma 

construção social e objeto de transformação, até porque ninguém é puro, não há 

culturas puras e as trocas culturais sempre existiram. Nota-se que elas estão em 

constante ebulição e mudança, principalmente após os processos de globalização. 

Para Boaventura Santos (2003, p.16) ―não interessa saber se há hibridação, mas 

saber quem hibrida quem, até que ponto, em que áreas, com que resultados e 

objetivos‖. Já Canclini (2011) quando analisa o hibridismo que se fundamenta no 

multiculturalismo, enxerga um espaço aberto para o diálogo entre as culturas, e 
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entende que desse embate há o surgimento de novos fatores, que resultam em uma 

espécie de tolerância às diferenças culturais. É evidente que as relações de poder 

são muito fortes nessa questão, mas não se constitui em uma regra.    

O que se verifica por meio do processo de globalização, especialmente em 

Búzios, é o papel do turismo na formação das identidades locais. Por meio dele, a 

cidade recebe um enorme contingente de visitantes que a obriga a se ajustar aos 

padrões mundiais, provocando duas consequências imediatas: uma que interfere no 

modo de vida local e outra que faz daquele local um lugar global. Fato que em 

alguns momentos ou em determinados espaços, o visitante não consegue mais 

identificar se está em Búzios ou em outra parte qualquer do mundo. Isso é 

facilmente observável nos lugares turísticos, principalmente em relação aos 

equipamentos de entretenimento que permeiam a vida noturna do balneário, muito 

semelhantes entre si devido à tendência da padronização dos costumes.  

  Essa mundialização cultural interfere no modo de vida do lugar e se revela de 

diferentes maneiras como, por exemplo, nas placas informativas e publicitárias em 

vários idiomas, nos cardápios dos restaurantes de gastronomia internacional, nas 

tematizações europeias ou americanizadas das casas noturnas e dos bares (pubs e 

american bar), ou seja, está por toda Búzios. É comum também observar na cidade 

a combinação da língua portuguesa com a espanhola, gerando o famoso 

―portunhol‖, principalmente nos meios de comunicação, que procuram aproximar-se 

da linguagem coloquial destes imigrantes, fazendo uso de expressões comuns aos 

países falantes da língua espanhola. Este é um exemplo explícito que ilustra as 

interações e o processo de hibridação presentes no balneário. Por outro lado, essas 

adaptações que nos parecem salutares, por se tratar a princípio de uma forma gentil 

e hospitaleira para com os visitantes, revelam uma perda considerável da identidade 

buziana. Da mesma forma que diminui a qualidade da experiência genuína e do 

estranhamento do turista no local visitado. Ao reproduzir a lógica capitalista 

globalizante, o turismo faz do sujeito um mero consumidor que vivencia experiências 

iguais, comuns e previsíveis em lugares diferentes.  

  É notório que o turismo interfere na cultura local e expõe sua população a uma 

diversidade de hábitos e costumes que a distancia de suas raízes, de sua 

simplicidade original, de suas singularidades e até mesmo daquela certa 

ingenuidade que outrora atraia os visitantes.  
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O simples fato de Búzios ser hoje essencialmente uma cidade 
turística, isso por si só já a faz diferente. A cidade turística é uma 
mercadoria: é como um produto que deve ser anunciado e vendido. 
É um produto para consumo. Búzios, na sua história, até o advento 
do turismo, não vivia um estado real de economia. O 
desenvolvimento do turismo significa, para alguns, a perda de 
antigos valores, sustentados principalmente pela imagem de um 
passado no qual a natureza estava preservada (JUSTUS, 1996, 
p.144). 

 
 

  Não há como negar ou reverter esse processo, mas é possível oportunizar uma 

experiência turística diferenciada que valorize a cultura local. O turismo pode e deve 

se apropriar da cultura e até explorá-la economicamente, desde que com 

parcimônia, pois essa comercialização cultural pode subvertê-la e conduzi-la ao 

esquecimento ou apenas transformá-la em mais uma maneira sórdida de auferir 

lucros. Há também que se considerar que as transformações locais não estão 

atreladas exclusivamente aos efeitos da atividade turística, até porque nem todas 

decorrem do turismo, ele é apenas um dos fatores que atuam na alteração das 

identidades culturais. Essas, por sua vez, não são permanentes, assim como não o 

são os atrativos turísticos baseado nelas. Portanto, o turismo não pode ser 

considerado o único elemento desencadeador das transformações identitárias 

ocorridas nesses lugares, pois estas mudanças refletem na verdade o fenômeno da 

globalização, tão característico da pós-modernidade, como defende Hall (2006).  

Por outro lado, o poder público municipal reconhecendo a importância do 

turismo para a cidade na reafirmação da cultura local, passou a firmar parcerias com 

os remanescentes quilombolas da Rasa e de Baía Formosa, além da Colônia de 

Pescadores. O intuito foi envolvê-los nas atividades turísticas do balneário, cujo 

propósito foi a construção de um perfil turístico-cultural que valorizasse suas raízes. 

Essa preocupação está explícita nas praças, ruas e obras de arte espalhadas 

estrategicamente pela cidade, enaltecendo esses dois elementos-chave na 

formação da identidade cultural buziana: o negro (representado pelos 

remanescentes quilombolas) e os caiçaras (pescadores). Esta tímida luta para a 

preservação da memória local se dá com a criação de instituições que ajudam na 

ressignificação de sua identidade.  

Por intermédio do poder público municipal, preservam e promovem os valores 

e as tradições culturais buzianas, manifestadas através de referências culturais pela 

cidade. Temos por exemplo as esculturas dos Três Pescadores, do pescador 
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sentado tecendo sua rede, do golfinho, do ―negro da Rasa‖, que alude à Lei do 

Ventre Livre11; dos quadros dos pescadores; do Busto da Mulher Banta na Praça 

Quilombola; da gastronomia africana e caiçara; entre outros. Dessa forma, pode-se 

propiciar através dos recursos culturais um reencontro com o passado nos diversos 

espaços de Búzios, evidenciando a cultura local ante a influência dos visitantes.  

Ao findar este capitulo podemos concluir que a intensa exposição sociocultural 

vivida por Búzios, em função do turismo, se configura como o grande desafio dos 

governantes locais. Paradoxalmente, eles devem promover a atividade turística e o 

desenvolvimento local, por outro lado, devem fazê-los sem que sua população sofra 

demasiadamente com os processos de aculturação, hibridação e assimilação 

decorrentes da presença desses visitantes.    

 
 
Essa exposição direta dos moradores às ―emanações‖ culturais de 
várias partes do Brasil e do mundo, promove o encontrão constante e 
inusitado entre realidades distintas, onde a tradição e os 
deslocamentos identitários interagem intensamente (CARVALHO, 
2015, p. 40).  
 
 

A partir dessa realidade, Búzios busca encontrar um equilíbrio entre seus 

elementos identitários e os efeitos da globalização multiculturalista, que vem 

ocupando espaços que outrora pertenciam somente à cultura buziana. Neste 

contexto, o CEJOB como difusor de conhecimento e cultura, adquire um papel 

importante no cenário local, ao utilizar suas atividades práticas na apresentação dos 

lugares de memória do buziano para o buziano. Os roteiros elaborados pelo colégio 

apresentam uma dupla função: elevar a cognição técnica em turismo dos alunos, 

mas também ajudá-los a superar suas questões identitárias, que se formam a partir 

dos processos de reterritorialização e é justamente isso que será tratado no próximo 

capítulo.   

 

 

 

 

                                                           
11

 A Lei do Ventre Livre, também conhecida como ―Lei Rio Branco‖ foi uma lei abolicionista, 
promulgada em 28 de setembro de 1871 (assinada pela Princesa Isabel). Esta lei, 
considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. Este 
documento integra o acervo do Arquivo Nacional (ARQUIVO NACIONAL, 1985).  
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2. AS ATIVIDADES ROTEIRIZADAS DO CEJOB E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL BUZIANA    

 
Este capítulo busca analisar e discutir as atividades roteirizadas da disciplina 

de Prática Profissional do Módulo Guia de Turismo do Curso Técnico em Turismo do 

CEJOB, as quais foram formatadas no intuito de promover o conhecimento técnico, 

mas também vivenciar a memória e a identidade buziana por meio dessas 

atividades. Seu objetivo foi familiarizar o aluno, pela execução dos roteiros, com as 

técnicas de locução e condução de grupos, ao mesmo tempo, rememorar fatos e 

acontecimentos que aludem à identidade local. Estruturalmente o capítulo foi 

dividido em duas seções, a primeira aborda o histórico do CEJOB e apresenta 

alguns pontos de seu projeto político pedagógico voltado ao fomento da cultura, da 

memória e da identidade local em suas atividades. Esta primeira seção se subdivide 

em duas, na primeira estão descritas as bases conceituais da educação profissional, 

seguida do funcionamento do Curso Técnico em Turismo no CEJOB. Na segunda 

subseção foi apresentada a disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo, 

bem como as ponderações sobre a roteirização como atividade prática. A segunda 

seção é dedicada exclusivamente aos roteiros e está dividida em quatro subseções. 

Na primeira são apresentados os conceitos e definições sobre os roteiros. Já na 

segunda, é tratada a questão da tematização e como ela é capaz de direcionar o 

público-alvo a partir da segmentação de mercado. A terceira alude aos roteiros sob a 

perspectiva do Paradigma da Complexidade de Edgard Morin (2002). E por último, a 

quarta subseção apresenta os roteiros pedagógicos utilizados pelo CEJOB na 

aplicação das atividades práticas do Curso Técnico em Turismo. 

 
2.1.  O PAPEL DO CEJOB NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE LOCAL 

 
 O Colégio Estadual João de Oliveira Botas, mais conhecido como CEJOB ou 

simplesmente ―Botas‖ como é chamado pelos moradores locais, é o único colégio da 

Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro no município de Armação dos 

Búzios/RJ. Está localizado na Orla Bardot em frente à Praia da Armação, mais 

precisamente na Av. José Bento Ribeiro Dantas, 1084. Sua fundação data de 1954, 

quando veio a substituir a Escola Primária Dr. Alberto Magalhães Hecksher (primeira 

escola do município, fundada três anos antes e que funcionava de modo provisório e 

precário na Colônia de Pescadores de Búzios).  
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 O Colégio, inicialmente denominado de Escola da Armação, foi rebatizado em 

24 de outubro de 1967 em homenagem ao navegante baiano, o tenente João 

Francisco de Oliveira12 - o João das Botas, alcunha que recebeu por usar botas e 

não tamancos. Segundo Andréa (1955), sua carreira foi brilhante prestando 

inúmeros serviços militares ao país, foi contramestre no cais do Arsenal em Salvador 

em 1809 e no ano seguinte foi mestre na Casa de Velas, além de outros postos que 

ocupou ao longo de sua vida dedicada à Marinha do Brasil. O mar durante anos foi 

parte da vida de João de Oliveira Botas e não por acaso que o colégio, à beira mar, 

recebeu o nome desse homem que passou grande parte de sua vida navegando 

pelas águas brasileiras. 

Desde sua fundação, o CEJOB se configura como um dos principais pontos 

de encontro da sociedade buziana, já que acolheu por décadas a maioria dos alunos 

buzianos em suas dependências, desde o ensino fundamental até o pós-técnico, o 

que faz dele um lugar de memória para várias gerações. Atualmente só possui o 

ensino médio (regular e Educação de Jovens e Adultos). Vale ressaltar que o Ensino 

Fundamental teve suas atividades encerradas no ano de 2001, ficando a educação 

básica a cargo das escolas do município. Já o Ensino Técnico Profissionalizante foi 

suspenso temporariamente durante a elaboração desta dissertação, no segundo 

semestre de 2017, o que exigiu uma reorientação dos objetivos propostos 

inicialmente nesta pesquisa. 

Em relação à missão do colégio, esta está afinada com as transformações 

sociais, de modo a instrumentalizar o aluno no acesso ao conhecimento, visando a 

seu crescimento pessoal e profissional, possibilitando uma participação mais ativa e 

autônoma na sociedade. Por isso o corpo docente procura valorizar essa autonomia 

do aluno, sem deixar de considerar a importância do ambiente educacional como 

espaço de trocas de conhecimento.  

                                                           
12

 Em março de 1818 João das Botas foi promovido ao cargo de segundo tenente da Marinha Real 
Portuguesa, e numa prova de respeito e gratidão pelos seus serviços na paz e na guerra, o governo 
da Regência concedeu-lhe a graduação de Chefe de Divisão da Armada Nacional e Imperial. Notável 
guerreiro, pioneiro nas campanhas navais da Independência, expulsou tropas estrangeiras da costa 
brasileira no contexto das lutas pela Independência na província da Bahia, combateu as embarcações 
portuguesas nas águas da baia de Todos os Santos, e destacou-se como um dos principais 
responsáveis pela defesa naval da ilha de Itaparica diante das tropas portuguesas sob o comando do 
Governador das Armas da Bahia, Inácio Luís Madeira de Melo. À sua bravura e vitórias conquistadas 
culminam com uma homenagem com data comemorativa no dia 2 de julho de 1823, alçando-o a 
condição de herói nacional. Por isso, em sua homenagem, realiza-se anualmente em Salvador um 
evento náutico chamado a ―Regata das Botas‖ (ANDRÉA, 1955).     
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No Projeto Político Pedagógico do CEJOB, atualizado em 2016, estão 

descritas as tendências pedagógicas praticadas no colégio, bem como o sistema de 

avaliação e a prática disciplinar desenvolvida pelos professores, que definem o perfil 

do aluno a ser formado nele. Neste documento está fundamentada a construção de 

um conhecimento que não está pronto nem acabado, mas em permanente avaliação 

e/ou reformulação, em consonância com os avanços dos principais paradigmas 

educacionais que fazem parte da realidade buziana. Neste contexto, as mudanças 

orientadas pelo mundo do trabalho fazem emergir novos cenários educacionais, que 

exigem dos alunos um conjunto prévio de saberes para que estes possam ser 

inseridos adequadamente neste mercado, de forma atualizada e afeitos às suas 

exigências, o que é atendido pelo currículo por competências. Ao propiciar o 

desenvolvimento por competências e habilidades se favorece a aprendizagem 

significativa do aluno. O que de acordo com Ausubel (1982), trata-se de um 

processo que se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e 

conhecimentos novos, e que essa interação é do tipo não-literal e não-arbitrária. 

Neste sentido, a aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo 

conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento do aluno e adquire 

significância quando há interações com seu conhecimento prévio. Carl Rogers 

(1989, p. 258) apresenta a seguinte conceituação sobre aprendizagem significativa: 

 
 

Por aprendizagem significativa entendo uma aprendizagem mais do 
que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca 
uma modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, quer na 
orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. 
É uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de 
conhecimento, mas que penetra profundamente em todas as 
parcelas da sua existência. 

 
 

Para esse autor só existe aprendizagem se esta fizer sentido para o aluno, o 

que exige a compreensão dos significados e das maneiras que estes os relacionam 

à experiência atual e suas vivências anteriores. Ausubel (1982) assevera que para 

haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições: a) o aluno 

precisa ter uma pré-disposição para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o 

conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será mecânica. b) O 

conteúdo escolar a ser aprendido pelo aluno deve ser potencialmente lógico e 

psicologicamente significativo para ele.  
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Cada aluno faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para 

si próprio, se esse conteúdo não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que 

Ausubel (1982) chama de aprendizagem mecânica, ou seja, novas informações são 

aprendidas sem interagir com os conceitos relevantes existentes em sua estrutura 

cognitiva. O aluno simplesmente decora textos, fórmulas, leis, mas os esquece após 

a avaliação. Este autor afirma que quanto mais o professor relaciona os conteúdos 

às estruturas cognitivas prévias do educando, mais próximo se está de alcançar um 

aprendizado verdadeiramente significativo. Porém, Catramby (2007, p.8) adverte 

que ―muitos professores entram em sala sem conhecer métodos e técnicas 

educacionais, princípios de didática, filosofia e psicologia, assim como as novas 

tendências educacionais‖, o que dificulta enormemente o processo de aprendizagem 

e suporte ao aluno em sua formação técnica. 

  A função social do CEJOB quer sejam elas de natureza econômica, social, 

cultural, política, ética ou moral, leva em conta as relações diretas ou indiretas com 

os problemas específicos da comunidade local a que presta serviços. Falando 

especificamente da disciplina de Prática Profissional do Curso Técnico em Turismo, 

esta tem suas atividades baseadas em um planejamento participativo, contínuo e 

flexível com os alunos. Além disso, elas são orientadas para a questão da formação 

profissional e para o fortalecimento das identidades dos moradores locais, 

representados pelo alunado do colégio.   

Coerentes com os dizeres de Ausubel (1982), as atividades extraclasses do 

Curso Técnico em Turismo são formatadas em roteiros pelos lugares que remetem à 

memória e à identidade do buziano, por isso adquirem maior relevância para eles. A 

aprendizagem é viabilizada pela educação patrimonial que, por sua vez, utiliza-se da 

técnica do estudo do meio, gerando interações que ratificam saberes de diversas 

áreas do conhecimento e despertam sentimentos de pertencimento nos 

participantes. Conforme afirmam Rejowski; Costa (2003, p. 208), ―é justamente a 

capacidade de promover o desenvolvimento humano, social e educacional que 

baliza a utilização do turismo como atividade que serve ao ensino‖. Porém, para 

atingir um grau satisfatório, o ensino do turismo, tanto no ensino superior como no 

ensino técnico,  

 

[...] precisaria muito mais do que um mero profissional habilitado a 
lecionar, mas sim um educador com formação estruturada para tal 
fim, tendo plena consciência da multidisciplinaridade, 
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interdisciplinaridade e transdisciplinaridade necessária no 
entendimento deste fenômeno (CATRAMBY, 2007, p. 08). 

 
 

Por essa razão a educação patrimonial, combinada com o estudo do meio, 

pode ajudar a suprir antigas falhas na educação escolar, que mantinham os alunos 

desconectados de sua realidade e do entorno da escola. Somam-se a isso 

conteúdos que não conversavam entre si, impossibilitando em parte um aprendizado 

interdisciplinar, que perpassasse pela vida prática em sociedade. Decerto que a 

junção da educação patrimonial com o estudo do meio, parece-nos se encaixar nas 

propostas curriculares, que visam ao envolvimento cooperativo e à aproximação da 

comunidade local em suas ações. Isso pode garantir o acesso e o conhecimento 

para além dos muros das instituições escolares onde estas estão inseridas. Raykil e 

Raykil (2005) pensam de forma análoga e explanam que:   

 
 

[...] viajar, conhecer pessoas e lugares possibilita ao aluno 
justamente o que é proposto pelos PCNs, a cidadania ativa que só se 
dá mediante a vivência que se tem com objeto de estudo. Só se ama 
o que se conhece, é um jargão popular que se enquadra nesse 
contexto, conhecer as belezas naturais, a riqueza cultural ou os 
problemas do lugar somente através de contextualizações 
superficiais em sala de aula não caracteriza a cidadania ativa. Para 
intervir positivamente é preciso conhecer in loco. 

 
 

De acordo com os dizeres destes autores, fica evidente que as atividades 

práticas do Curso Técnico em Turismo, têm um papel relevante no processo 

identitário e rememorativo dos alunos. Até porque a elaboração dessas atividades se 

deu mediante o pouco conhecimento que eles tinham dos bens patrimoniais e de 

suas histórias, mesmo convivendo cotidianamente com eles.   

Por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), é possível 

identificar no turismo uma forma de complementar o conhecimento convencional 

que a escola proporciona13. Isso ocorre pela elaboração de atividades pedagógicas 

direcionadas para a vivência in loco dos conteúdos tradicionais da Geografia e da 

                                                           
13

 Ao inserir questões que possibilitam a compreensão e a crítica da realidade, ao invés de tratá-los 
como dados abstratos a serem aprendidos apenas para passar de ano, oferece aos alunos a 
oportunidade de se apropriarem deles como instrumentos para refletir e mudar a própria vida 
(BRASIL, 1997, p. 23)    
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História, cuja proposta é conduzir o aluno à elevação cognitiva, além de estimular 

seu sentimento de pertencimento.    

Porquanto, se a escola pretende atingir um ensino mais democrático, inclusivo 

e plural, deverá estimular os alunos a explorarem seu entorno; e, mais que uma 

simples visitação, o estudo do meio deve se converter em um momento de reflexão 

identitária. Deve fornecer informações, possibilitando novas experiências e 

contribuindo para o fortalecimento do espírito crítico e de sua identidade, ou seja, 

fazendo-os tomar ciência do patrimônio que os cercam. Espera-se que num futuro 

próximo, esses alunos possam contribuir de alguma forma para o desenvolvimento 

local, com mais comprometimento com os bens patrimoniais que aludem à 

memória coletiva da sociedade buziana. 

 

2.1.1. A Educação Profissional e o Curso Técnico em Turismo  

 

Iniciaremos essa subseção traçando um panorama geral das principais 

políticas educacionais adotadas ao longo da formação profissional no Brasil (vide 

anexo 01, p. 203). Para tal utilizou-se como fonte oficial o documento base da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(SETEC/ MEC, 2007), entre outros autores.  

As primeiras tentativas de criação de um ensino profissionalizante no país 

indicavam uma intenção assistencialista, uma vez que tinha o propósito de amparar 

órfãos e desvalidos. O que deixa claro que as primeiras ações governamentais, 

passando pelas iniciativas do 2º Império, visavam o atendimento prioritariamente aos 

menores abandonados. Entretanto, Regattieri; Castro (2010) explanam que já se 

percebia nessa época uma necessidade de suprir o mercado local com mão de obra 

especializada.   

No período inicial da República o ―discurso assistencialista se manteve no 

ensino profissionalizante, pois tinha como foco os menos favorecidos‖ (SETEC/MEC, 

2007, p.10). Entretanto, essa política ganhou uma nova função: a de preparar 

operários para atuarem nas indústrias que começavam a surgir. A partir de 1906 se 

consolidou uma política de desenvolvimento do ensino industrial, comercial e 

agrícola com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, destinadas ―aos pobres 

e humildes‖. Na mesma década o ensino agrícola foi reorganizado, objetivando 

formar chefes de cultura, administradores e capatazes. Foram criadas ainda as 
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escolas-oficina destinadas à formação de ferroviários para atender ao crescimento 

deste setor. 

De acordo com a SETEC/MEC (2007), na década de 1920 o ensino profissional 

foi estendido a todos, não apenas aos pobres e desafortunados, através da criação 

do Serviço de Remodelagem do Ensino Profissional Técnico. E em 1931, foi 

implantada a reforma educacional ―Francisco Campos‖, que regulamentou e 

organizou o ensino secundário, bem como o ensino profissional comercial. A 

Constituição de 1934 estabeleceu a competência da União para traçar as Diretrizes 

da Educação Nacional e fixar o Plano Nacional de Educação. Já a Constituição de 

1937 tratou das escolas vocacionais e pré-vocacionais como dever do Estado em 

colaboração com empresas e sindicatos em prol dos menos favorecidos. 

Finalmente, a partir de 1942, foi instituído o conjunto das Leis Orgânicas da 

Educação Nacional, que configuraram a chamada Reforma Capanema.  

Neste mesmo ano teve lugar a organização da rede federal de 

estabelecimentos de ensino industrial e foi estabelecido o conceito de ―aprendiz‖ 

para efeito da legislação trabalhista. Tal fato propiciou a criação dos primeiros 

serviços nacionais de aprendizagem: o SENAI ligado à indústria em 1942 e o 

SENAC ligado ao comércio em 1946 (SETEC/MEC, 2007, p.11). No mesmo período, 

as antigas escolas de aprendizes artífices foram transformadas em Escolas 

Técnicas Federais. Desse modo, o ensino profissional consolidou-se, a partir de 

então, relacionado mais às necessidades emergentes da economia industrial e da 

sociedade urbana, embora estivesse ainda preso à tradição assistencialista.  

Até o final da década de 1940 o ensino secundário e o normal tinham por 

objetivo formar as elites condutoras do país, enquanto o objetivo do ensino 

profissional era dar uma formação adequada aos filhos dos operários, aos 

desvalidos da sorte, aos menos afortunados ou àqueles que necessitavam ingressar 

precocemente no mercado de trabalho. Mas a partir do ano de 1950 estes estudos 

se equivaleram, propiciando um maior intercâmbio e circulação das produções 

culturais entre esses tipos de ensino. Com a promulgação da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/1961), essa equivalência se 

consolidou entre todos os cursos, no mesmo nível de escolaridade, equiparando 

para todos os efeitos, o ensino profissional ao acadêmico. A Lei nº 5.692/1971 fixou 

as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus.  
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Esta lei tornou obrigatória a profissionalização para o segundo grau 
(atual ensino médio), supostamente para eliminar o dualismo 
existente entre uma formação acadêmica e outra profissional, além 
da normal, destinada à preparação de professores para as quatro 
séries iniciais do primeiro grau (antigo ensino primário), então em 
franco processo de universalização (REGATTIERI; CASTRO, 2010, 
p. 19). 
 
 

Vale lembrar que a Lei nº 5.692/71, em seu capitulo IV, contemplava a 

possibilidade de formação profissional via ensino supletivo, mediante a oferta de 

cursos de qualificação profissional. O Conselho Federal de Educação, pelo Parecer 

CFE nº 45/1972, regulamentou a profissionalização no nível técnico, fixando 

habilitações com os respectivos ―mínimos curriculares profissionalizantes‖, que 

deveriam compor a parte diversificada dos cursos. Estes ofereciam, portanto, 

currículos mistos, com disciplinas de formação geral e disciplinas de formação 

profissional. O ponto de partida para a organização curricular de um curso técnico 

era o currículo mínimo definido previamente para aquela habilitação profissional. 

Nesse processo, o ensino de segundo grau perdeu qualquer identidade que tivera 

no passado, seja ela acadêmica ou propedêutica para o ensino superior, seja de 

terminalidade profissional. Para corrigir essa distorção, foi promulgada a Lei nº 

7.044/1982 que isentou o ensino de segundo grau da obrigatoriedade da 

profissionalização universal, tornando-a facultativa.  

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 - LDB 

9.394/96 apresenta a educação profissional como sendo uma ―modalidade 

educacional (Título VI, Capítulo III) voltada para o desenvolvimento de aptidões para 

a vida produtiva (art. 39)‖. Ao tratar a educação profissional,    

 
 
[...] a LDB indica algumas possibilidades de organização: integração 
com as diferentes formas de educação (parágrafo único do art. 39) e 
―articulação com o ensino regular ou por [meio de] diferentes 
estratégias de educação continuada, em instituições especializadas 
ou no ambiente de trabalho‖ (art. 40). Há, ainda, a explicitação de 
que as escolas técnicas e profissionais, além de seus cursos 
regulares, passarão a ofertar ―cursos especiais, abertos à 
comunidade‖, voltados para a educação profissional, sem 
condicionamento da matrícula aos níveis de escolaridade (art. 42). 
Observa-se que a possibilidade prevista na LDB de que o ensino 
médio possa preparar os estudantes para ―o exercício de profissões 
técnicas‖, garantida a formação geral (parágrafo segundo do art. 36), 
é mais uma entre as tantas formas de organização da educação 
profissional previstas na legislação (CÊA, 2006, p. 2). 
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Pelo exposto, podemos entender que a educação profissional, atualmente em 

vigor no país, está em sintonia com a busca de novos modelos de gestão da 

produção, caracterizando-se pela incorporação de tecnologias. Por outro lado, ela 

continua pautada na urgência da formação de profissionais para suprir os setores da 

economia e outros ligados às questões sociais e ambientais. Quanto à educação 

profissional, esta é uma modalidade de ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) e 

suas complementações, dentre elas, o Decreto 2.208, de 17 de abril de 1997 e o 

Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004.  

Para Araújo (2012, pp.2-3) o principal objetivo da educação profissional ―é a 

criação de cursos voltados para o acesso ao mercado de trabalho, tanto para 

estudantes quanto para profissionais que buscam ampliar suas qualificações‖. 

Machado; Paula (2017, pp.3014-15), entendem a Educação Profissional como uma 

expressão genérica que 

 
 

[...] incorpora inúmeros processos educativos de formação e de 
treinamento em instituições e modalidades variadas. Os termos 
educação profissional, ensino técnico, ensino profissionalizante, 
formação profissional, capacitação profissional e qualificação 
profissional costumam ser utilizados de maneira indistinta ou até 
como sinônimos. A própria legislação pátria não uniformizou a 
terminologia, uma vez que tal ensino vem atravessando inúmeras 
transformações nas esferas jurídicas, pedagógicas, políticas, sociais 
e econômicas. Como exemplos de reformas jurídicas têm-se: a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), e os 
instrumentos que a complementam (decretos, portarias, pareceres, 
normas), como, por exemplo, o Decreto nº 5.154/2004, o Decreto nº 
5.224/2004 e o Decreto nº 5.225/2004. 
 
 

Na Educação Profissional Técnica de nível médio (BRASIL, 1996), de acordo 

com o decreto nº 5.154/2004, em seu artigo quarto, explica que esta pode ser 

articulada com o Ensino Médio, desde que observados:  

 

a) os objetivos contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas 

pelo Conselho Nacional de Educação;  

b) as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; as 

exigências de cada instituição de ensino, nos termos do seu projeto 

político-pedagógico;  
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c) a organização curricular por áreas profissionais, em função da estrutura 

sócio-ocupacional e tecnológica;  

d) a articulação dos esforços das áreas da educação, do trabalho e 

emprego e da ciência e tecnologia.  

 

Já em seu parágrafo primeiro são descritas as formas possíveis de articulação 

entre educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio (BRASIL, 1996), 

de maneira que essas modalidades se apresentam do seguinte modo: 

 
 
1. Integrada (inciso I do § 1º do Artigo 4º): ―oferecida somente a 
quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, sendo o curso 
planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 
técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando 
com matrícula única para cada aluno‖. A instituição de ensino, 
porém, deverá, ―ampliar a carga horária total do curso, a fim de 
assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades 
estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação 
para o exercício de profissões técnicas‖ (§ 2º do art. 4º). 2. 
Concomitante (inciso II do § 1º do Artigo 4º): ―oferecida somente a 
quem já tenha concluído o Ensino Fundamental ou esteja cursando o 
Ensino Médio‖ e com ―matrículas distintas para cada curso‖. 3. 
Subsequente (inciso III do § 1º do Artigo 4º): ―oferecida somente a 
quem já tenha concluído o Ensino Médio‖. Esta alternativa estava 
prevista no Decreto nº 2.208/97 como ―sequencial‖ e teve a sua 
denominação alterada pelo Decreto nº 5.154/2004, acertadamente, 
para evitar confusões com os ―cursos sequenciais por campo do 
saber, de diferentes níveis de abrangência‖, previstos no inciso I do 
Artigo 44 da LDB, no capítulo da Educação Superior (Parecer 
CNE/CEB, nº39/2004, p.401).   

 
 

No que tange ao ensino técnico subsequente, esta opção aberta pela 

legislação, se configura como uma modalidade eficiente em que o aluno adquire 

uma formação profissionalizante, mesmo após a conclusão do ensino médio. 

Contudo, o ensino médio técnico pós-médio apresenta alguns percalços, pois  

 
 

[...] é visto por um percentual significativo de educadores como um 
dos efeitos mais deletérios da reforma, pois penaliza os alunos das 
camadas populares que almejam uma habilitação profissional. 
Tomemos como exemplo alunos que por conta da necessidade de 
trabalhar têm que cursar o ensino médio noturno. Se antes da 
reforma, a este aluno era facultado obter uma habilitação profissional 
ao longo do curso secundário (no mínimo três anos), nas condições 
postas pelos reformadores ele deverá terminar o ensino médio e só 
depois se dedicar ao ensino técnico. Isto não só prolonga seu tempo 
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na escola, como retarda sua profissionalização. (ARRUDA, 2007, 
122-123).  
 
 

A separação do ensino médio do ensino técnico subsequente trouxe novos 

desafios para as escolas que têm que se organizar de forma a receber um público 

bastante heterogêneo, diverso daquele que normalmente frequentaria o ensino 

médio integrado. Para Frigotto; Ciavatta, (2006, p.353)  

 

[...] as escolas passaram a conviver com dois, três, quatro, cinco 
perfis de alunos diferentes e em diversas combinações: 
concomitância interna, externa, apenas técnico, alunos recém 
formados e outros formados no fundamental há anos etc. 

 

 Além disso, a maioria dos alunos encara uma jornada diária de trabalho de oito 

horas e a noite ainda têm que frequentar as aulas, tornando essa dupla jornada 

bastante cansativa. Isso acaba por desestimular sua permanência no curso, 

aumentando consideravelmente a evasão escolar. Da mesma forma, aqueles que se 

encontram desempregados, ao se empregarem abandonam o curso sem pelo 

menos tentar conciliar o estudo com o trabalho. Um fator que merece atenção nesse 

tipo de ensino é a elevada carga horária que exige, no caso do Curso Técnico em 

Turismo do CEJOB, 2.320 horas (vide anexo 02, p. 205), distribuídas em quatro 

módulos presenciais, durante cinco noites por semana, das 18:10 h às 22:40 h. Por 

outro lado, a SEEDUC/RJ oferece uma ajuda para custear o uniforme, o transporte 

(quatro passagens por dia) e a alimentação do aluno (jantar), já que muitos deles 

não trabalham, e os que trabalham, não comprometem sua renda com o estudo. 

Apesar de todos esses esforços para manter o aluno em sala, o ensino pós-médio 

(subsequente) vem registrando baixas taxas de demanda e altas de evasão, 

situação que vem comprometendo sua oferta para os próximos anos. 

Falando especificamente do Curso Técnico em Turismo do CEJOB, podemos 

dizer que o perfil turístico da Região dos Lagos, notadamente de Búzios, aliado à 

necessidade de qualificar e capacitar pessoas para atuarem na área do turismo, 

levou a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), a 

autorizar o funcionamento do Curso Técnico em Turismo no Colégio Estadual João 

de Oliveira Botas no ano de 1997. Esta escolha não ocorreu por acaso, mas foi fruto 

da crescente demanda por profissionais na área da hotelaria, do agenciamento de 
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receptivos e guias de turismo, entre outros para atender os visitantes que chegam 

ao balneário. Sobre o curso, Oliveira, (2005, p.432) enfatiza que: 

 
 

[...] no caso do turismo, uma das alternativas para o jovem buziano é 
o Curso Técnico de Turismo, oferecido no Colégio Estadual João de 
Oliveira Botas, na Praia da Armação, nos turnos da manhã e da 
noite, cuja obrigatoriedade é a de já terem concluído o ensino médio. 
Remodelado desde 2001, como curso pós-médio, já formou cerca de 
50 alunos. Houve mudanças no seu projeto pedagógico, onde foram 
incorporadas atividades práticas e visitas técnicas, além de, 
conceitualmente, trabalharem os docentes com modelos de turismo 
sustentável. 

 
 

O curso iniciou suas atividades na modalidade concomitante ao ensino médio 

no turno matutino em 1997, de modo que as aulas das disciplinas técnicas 

aconteciam aos sábados pela manhã. A partir do ano 2001, por determinação da 

SEEDUC/RJ e para fins de ajustes na matriz curricular, o curso passou a ser 

sequencial ao ensino médio e ganhou nova formatação, com duração de dois anos e 

composto por três módulos (básico, agenciamento/transportes e hotelaria). Essa 

modalidade exigia do aluno a formação completa do ensino médio para seu 

ingresso. Nesse período o curso funcionou com uma turma matutina e outra noturna. 

Em 2005, ganhou a designação de Curso Técnico em Turismo - modalidade 

subsequente, para se adequar aos dizeres do Decreto nº 5.154/2004 14 . Foi 

adicionado ainda um novo módulo: o Guia de Turismo, passando a ser composto por 

quatro módulos (básico, agenciamento/transportes, hotelaria, Guia de turismo), mas 

se manteve com duração de dois anos, graças ao ―enxugamento‖ de disciplinas 

nesses módulos.  

O colégio manteve seu curso funcionando em dois turnos (manhã e noite) até 

2011, quando passou a ser oferecido somente no período noturno. As razões do 

encerramento do curso matutino estavam associadas à baixa demanda (as turmas 

eram formadas com uma média de 20 alunos) e à alta evasão em decorrência do 

fato de que o aluno, quando se empregava, abandonava seus estudos, além de 

outros motivos, o que acabou inviabilizando sua continuidade. O curso noturno 

funcionou até o segundo semestre de 2017, quando teve suas atividades encerradas 

pela SEEDUC/RJ, sob a alegação de que sua continuidade não se justificava devido 

à baixa procura pelos moradores da região.  
                                                           
14

 Vide pp. 87-88 desta dissertação.  
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Contudo, essa alegação não se justifica haja vista existir uma grande demanda 

para o curso, principalmente para o módulo de Guia de Turismo, até mesmo por 

conta da lei municipal promulgada em 201015, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

guia de turismo nos transportes turísticos do município. Segundo essa lei toda 

empresa ligada diretamente à condução de grupos pela cidade, partindo ou 

chegando nela devem ter um guia credenciado a bordo (Cadastur)16, caso contrário, 

é necessário contratar um profissional no pórtico da cidade. Nesse sentido, a 

extinção do curso vai de encontro aos interesses do município para fazer valer a lei, 

daqueles que precisam trabalhar na área do turismo e, consequentemente, do 

próprio Estado como seu mantenedor.  

Sobre a qualificação oferecida pelo Curso Técnico em Turismo do CEJOB, esta 

visa estimular o desenvolvimento profissional de seus alunos quanto à elaboração, 

adequação e personalização de produtos e serviços na área do turismo. Tomazoni 

(2007, p. 211) explica que o profissional de nível técnico em turismo e hospitalidade, 

 
 
[...] para atender às exigências requeridas pelo mercado de trabalho, 
deverá, no curso de nível técnico, receber: (1) formação para 
constituição de competências gerais que lhe permitam ganhar 
flexibilidade e versatilidade, visando acompanhar as transformações 
do mercado de trabalho; (2) formação que desenvolva competências 
específicas que atendam às demandas constatadas. 

 
 

Em consonância com esses dizeres, as atividades do curso estão orientadas 

para a prática do turismo e se relacionam com o atendimento ao turista, à 

formatação de roteiros, aos guiamentos e à atuação junto aos hotéis, agências de 

turismo e transportadoras de serviços de receptivo. O curso busca, além do 

aprimoramento técnico de seus alunos, despertá-los para outras competências 

ligadas à sua formação e inserção no mundo do trabalho, mas também os tornando 

cidadãos críticos e atuantes no município. A matriz curricular do respectivo curso 

sofreu algumas modificações por determinação da SEEDUC/RJ, além de 

atualizações ao longo dos tempos, no intuito de se ajustar às emendas, às leis que o 

regem e às necessidades do mercado local. Conforme Resolução SEEDUC nº 4207 

                                                           
15

 Lei nº 799 de 13 de julho de 2010 – Essa lei dispõe em onze artigos a regulamentação do 
exercício da profissão de guias de turismo no município de Armação dos Búzios.  
16

 CADASTUR é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. 
Visa promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos 
no Brasil, por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor (BRASIL/MTUR, 2008). 
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de 02 de fevereiro de 2009, que reestrutura o Curso Técnico em Turismo, publicada 

no D.O de 05 de fevereiro de 2009, este passou a se constituir por quatro módulos 

assim distribuídos:   

 

a) Módulo Básico – É o módulo inicial, portanto, sem terminalidade. É voltado 

para a consolidação das bases instrumentais e científicas do turismo. Serve de 

apoio para os demais módulos de qualificação e formação técnica. 

b) Módulo de Agenciamento e Transportadoras - Módulo intermediário com 

terminalidade. A formação profissional adquirida nesta etapa habilitará o 

estudante a atuar como agente de viagens.  

c) Módulo Hotelaria - Módulo intermediário com terminalidade. O profissional 

habilitado neste módulo poderá atuar nos meios de hospedagem, seja ele 

hoteleiro ou extra-hoteleiro como gerente de hospedagem.  

d) Módulo Guia de Turismo (regional e/ou nacional) - Módulo final do curso com 

terminalidade. A formação profissional adquirida habilitará o estudante a atuar 

como Guia de Turismo de excursão regional e/ou nacional. 

 

É interessante notar que o estudante, após cursar o módulo básico, poderá 

optar por um ou mais módulos e receberá a certificação equivalente ao módulo 

cursado; da mesma forma, poderá escolher a ordem que deseja cursá-los. Caso o 

mesmo conclua os quatro módulos ele receberá o diploma de Técnico em Turismo.   

Ainda segundo essa mesma resolução (Resolução 4207/09), os objetivos do 

Curso Técnico em Turismo estão voltados a habilitar profissionais para atuar como 

agente de viagens de turismo receptivo/emissivo; atuar nos meios de hospedagem 

em suas distintas áreas, desempenhando funções tanto operacionais como 

administrativas; acompanhar guiamentos de forma a orientar, receber, assistir e 

conduzir grupos durante traslados, passeios, visitas e viagens; informar sobre os 

aspectos sociais e culturais, históricos, ambientais, geográficos e outros de interesse 

do turista, com ética profissional e respeito ao ambiente, à cultura e à legislação.  O 

curso procura também promover a inclusão sociocultural dos alunos, ao apresentar 

os atrativos turísticos mais relevantes existentes nessas cidades.  

Para ingressar no Curso Técnico em Turismo o interessado deverá atender aos 

seguintes requisitos (Resolução 4207/09): 
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a) Ser maior de 18 anos 

b) Ter concluído o ensino médio  

c) Se estrangeiro, apresentar a documentação traduzida (tradução juramentada) 

d) Apresentar toda a documentação requerida no ato da matrícula. 

 

As principais atualizações provocadas pela Resolução 4207/09 no Curso 

Técnico em Turismo podem ser resumidas nas seguintes informações: 

 

a) Eixo Tecnológico: Hospitalidade, turismo e Lazer  

b) Habilitação Profissional: Técnico em Turismo  

c) Formatação: Quatro módulos em dois anos 

d) Grau: pós-médio (sequencial) 

e) Modalidade de Oferta: Presencial 

f) Turno: Noturno 

g) Carga horária total do curso: 2.320 horas 

h) A SEEDUC fornece uniforme escolar, alimentação e vale transporte de forma 

gratuita. Entretanto, no caso específico do CEJOB, as despesas com 

atividades extraclasses como viagens, visitas técnicas, estudos do meio e 

demais despesas serão cotizadas entre os alunos.   

 

É interessante notar que somente a profissão de Guia de Turismo é 

regulamentada. A Lei nº 8.623/93, de 28 de janeiro de 1993, regulamenta o exercício 

da profissão de Guia de Turismo e a Portaria n° 27, de 30 de janeiro de 2014 do 

Ministério do Turismo, estabelece os critérios e requisitos para o exercício da 

atividade de Guia de Turismo. Por ela, é permitido ao profissional que possui o 

cadastur exercer atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de 

informações a pessoas ou grupos em visitas guiadas, excursões urbanas, 

intermunicipais e interestaduais.      

Para se cadastrar no Ministério do Turismo e exercer a profissão, o aluno 

deverá possuir o ensino médio completo, ter concluído o curso com habilitação 

técnica para Guia de Turismo com 800 horas (no mínimo), além de possuir 18 anos 

completos no ato da solicitação do registro profissional. Quanto ao mercado de 

trabalho, o técnico em turismo desempenha suas funções junto aos hotéis, 

operadoras, agências de viagem e transportadoras turísticas, por meio da prestação 
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de serviços temporários ou contrato fixo. Ele pode atuar em agências de receptivo 

como guia de turismo ou agente de viagens, na recepção e demais cargos na 

hotelaria, bem como prestar concurso público para o cargo de técnico em turismo. 

 

2.1.2. A disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo e suas 

atividades  

 

 A disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo, denominada 

simplesmente de ―Atividades Práticas‖ pela Secretaria de Estado de Educação do 

Rio de Janeiro – SEEDUC/RJ está inserida na matriz curricular do Curso Técnico em 

Turismo, no Módulo Guia de Turismo e possui carga horária total de 60 horas, 

distribuídas em três aulas semanais. A ementa da disciplina procura enfatizar a 

aplicação das técnicas por meio da prática na organização e execução dos roteiros a 

nível local, regional e nacional17.  No curso são aplicadas as regras e procedimentos 

de guiamento com orientação, assessoria e transmissão de informações. Isso 

porque no campo do trabalho predomina a noção de que os conteúdos da técnica 

podem ser divididos em duas dimensões distintas: teoria e prática. Em didática,  

 
 
[...] esse mesmo par tem rótulos diferentes: conhecimento e 
habilidade. Esse modo de ver retrata não apenas a divisão social do 
trabalho, ele retrata também uma epistemologia que precisa ser 
explicitada. A utilização do par teoria e prática resulta em arranjos 
didáticos que, embora ineficientes, passam uma mensagem de que a 
prática é decorrência do domínio teórico que lhe dá sustentação. Há 
também no caso uma mensagem tácita: os estudantes incorporam a 
ideia de que a prática é um fazer sem inteligência (BARATO, 2011, 
p.21) 

 
 

 Por essa razão, as atividades práticas desta disciplina são apresentadas como 

estudos do meio, o que exige uma participação mais ativa do aluno, antes, durante e 

depois da visitação. Essa ideia é fruto do entendimento que 

 
 
[...] a escola deve permitir ao educando o desenvolvimento de sua 
capacidade de gerar conhecimentos a partir da prática interativa com 
a realidade de seu meio, extrair e problematizar o conhecido e 
investigar o não conhecido para poder compreendê-lo e influenciar 

                                                           
17

 O Curso de Guia de Turismo Internacional não é oferecido pela SEEDUC/RJ. No caso do CEJOB, 
é oferecido o módulo de Guia de Turismo Regional, que integra o Curso Técnico em Turismo. 
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na trajetória dos destinos de sua região e de sua nação (MACHADO; 
PAULA, 2017, p.323). 

 
 

Orientada pela Resolução 4207/09, a ementa da disciplina de Prática 

Profissional pode ser entendida de maneira resumida a partir dos seguintes 

conteúdos programáticos: 

 

a) Confecção dos formulários da pasta do guia.  

b) Elaboração de folders turísticos.  

c) Visita técnica ao aeroporto de Cabo Frio.  

d) Atividades de soletração fonética.   

e) Elaboração da matriz de itinerário de uma excursão de um dia.   

f) Atividades práticas voltadas para city tour.   

g) Visitações e viagens técnicas por cidades do Rio de Janeiro.  

h) Aplicação das técnicas de locução e condução de grupos em sala  

i) Como fazer uma pesquisa informativa sobre os atrativos turísticos.  

j) Aplicação das técnicas de locução e condução de grupos em visitações.  

k) Confecção do opinário.  

l) Elaboração de etiquetas e crachás.  

m) Execução de um serviço de bordo.  

n) Elaboração de atividades sobre eventos integrados (aniversariante do mês, 

datas comemorativas, natal, carnaval, páscoa etc).  

o) Elaboração de animações turísticas de acordo com o perfil de cada grupo.  

p) Como elaborar um voucher.  

q) Construção de cartazetes, folders e demais folheterias de uma viagem.  

r) Construção das matrizes de itinerário das viagens técnicas. 

 

Vale ressaltar que devido ao funcionamento do curso no período noturno, 

algumas atividades extraclasses são realizadas nos horários da manhã ou tarde e, 

eventualmente, aos sábados e domingos. Isso ocorre porque nem sempre é possível 

fazer essas visitações à noite, seja pela falta de iluminação, pelos atrativos estarem 

localizados em áreas isoladas, seja pelo seu horário de funcionamento. 
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2.2. OS ROTEIROS NO CONTEXTO DA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

  

Esta seção aborda especificamente os roteiros turísticos. Em sua primeira 

subseção o roteiro é contemplado de forma mais detalhada, buscando sua 

compreensão a partir das principais concepções e conceitos que o identifica, ao 

mesmo tempo, que o diferencia de rota, itinerário e circuito. Sob essa perspectiva 

sua construção teórica está calcada em autores como Boullón (2002), Tavares 

(2002) e Bahl (2004), entre outros. Além dos dizeres do Ministério do Turismo, 

explanados no Caderno Roteiros do Brasil: Módulo Operacional 7 – Roteirização 

Turística (BRASIL, 2007), que dispõe sobre o planejamento dos roteiros no que 

tange o controle de fluxos. Na segunda subseção, a tematização é apresentada 

como um meio de ajuste e direcionamento de demandas, revelando seu diferencial e 

importância na confecção de roteiros orientados pela segmentação de mercado. A 

terceira é dedicada à teoria da Complexidade de Edgard Morin (2002; 2005; 2008), 

que busca entender como esta dialoga com as dinâmicas dos roteiros. Por fim, a 

quarta e última subseção apresenta os roteiros percorridos pelos alunos do CEJOB, 

em Búzios, como parte das atividades da disciplina de Prática Profissional. 

   

2.2.1. Entendendo os roteiros 

 

No intuito de oferecer um melhor conhecimento do local visitado, Tavares 

(2002) explana que é necessário organizar a oferta turística dos destinos em 

roteiros. Essa roteirização nada mais é do que um itinerário organizado com os 

principais atrativos turísticos do lugar, cujo propósito é apresentá-los aos visitantes. 

Para a autora, os roteiros são essenciais no aprimoramento da experiência turística, 

uma vez que proporcionam aos visitantes um conhecimento mais aprofundado e 

organizado do lugar. Essa ideia está em conformidade com o que é apresentado 

pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2007, p. 15), ao elucidar que ―a roteirização 

confere realidade turística aos atrativos que estão dispersos através de sua 

integração e organização‖. Podemos entender que um roteiro turístico é a descrição 

pormenorizada do itinerário por onde os turistas passarão para atingir cada um 

desses atrativos. Nele estão contidos elementos do planejamento, gestão, promoção 

e comercialização de variados produtos e serviços turísticos de uma localidade. De 

acordo com Bahl (2004. p.31),  



97 
 

 
 
[...] um roteiro turístico resume todo um processo de ordenação de 
elementos intervenientes na efetivação de uma viagem. Um roteiro 
pode estabelecer as diretrizes para desencadear a posterior 
circulação turística, seguindo determinados trajetos, criando fluxos e 
possibilitando um aproveitamento racional dos atrativos a visitar.  
 
 

Sob essa perspectiva, Bahl (2004) assevera que os principais aspectos 

contemplados em um roteiro estão ligados aos fatos histórico-culturais e àqueles 

associados à natureza e às questões ambientais como sendo os mais explorados 

comercialmente. O autor fala ainda que a visitação roteirizada não deve ultrapassar 

um dia, ou seja, o ideal é que não haja pernoite incluso nos roteiros. Já na 

concepção de Boullón (2002), os roteiros são importantes por duas razões: 

primeiramente porque unem atrativos e lugares, sendo que essa união deve estar 

cronologicamente sincronizada para proporcionar ao visitante uma experiência 

agradável e enriquecedora. Segundo, porque os roteiros por si só já são 

importantes, pois são pensados e elaborados para proporcionar a melhor imagem 

visual do lugar, além de facilitar a acessibilidade aos atrativos. Assim, os itinerários 

poderão ser executados com maior fluidez, o que viabiliza o trabalho do guia e do 

motorista, apresentando boa infraestrutura e um conjunto visual mais atraente aos 

olhos dos visitantes.  

No planejamento de roteiros que abrangem atrativos muito próximos uns dos 

outros, o trajeto pode ser feito a pé. Neste caso, sempre que possível, o ideal é 

escolher ruas que ofereçam condições adequadas de iluminação, segurança e 

acessibilidade, tornando o caminho mais agradável de ser percorrido pelos 

visitantes. Boullón (2002) esclarece que os roteiros podem ser de três tipos:  

 

a) Roteiros de traslado - são aqueles percorridos por grandes distâncias, 

como as que separam os aeroportos, portos, terminais de ônibus e de trens 

das zonas hoteleiras, e destas, das saídas que levam às rotas que chegam 

até os atrativos turísticos situados em seu entorno. 

b) Roteiros de passeio em veículos - são selecionados para compor o 

percurso do city tour.  

c) Roteiros para pedestres - são os que conectam os atrativos turísticos 

próximos e definem os circuitos dentro dos bairros ou pequenas localidades.  
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Quando se fala em roteiro turístico existem vários termos e conceitos que se 

aplicam a ele, e muitos são utilizados como sinônimos ou complementares. Com o 

propósito de esclarecer essas dúvidas, o Ministério do Turismo, em conformidade 

com a Organização Mundial do Turismo, define e esclarece os principais conceitos 

associados aos roteiros: 

 
 

Roteirização turística - Roteirizar é uma forma de organizar e 
integrar a oferta turística do país, gerando produtos rentáveis e 
comercialmente viáveis. É voltada para a construção de parcerias e 
promove a integração, o comprometimento, o adensamento de 
negócios, o resgate e a preservação dos valores socioculturais e 
ambientais da região. Região turística - É o espaço geográfico que 
apresenta características e potencialidades similares e 
complementares, capazes de serem articuladas e que definem um 
território. Ela pode ser constituída por municípios de um ou mais 
estados ou de um ou mais países, uma ou várias rotas e um ou 
vários roteiros. Roteiro turístico - É um itinerário caracterizado por 
um ou mais elementos que lhe conferem identidade, definido e 
estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e 
comercialização turística. Rota turística - É um percurso continuado 
e delimitado cuja identidade é reforçada ou atribuída pela utilização 
turística. A rota é um itinerário com contexto na história, ou seja, o 
turismo se utiliza da história como atrativo para fins de promoção e 
comercialização turística (BRASIL, 2010, p.32).  
 
 

Cisne; Gastal (2009) ainda explicam que alguns autores como Bahl (2004), 

quando falam em itinerário o descreve como um roteiro de uma viagem, um caminho 

a ser percorrido de um local para outro. Já Tavares (2002) entende itinerário como 

uma terminologia bastante utilizada para descrever um roteiro turístico, uma vez que 

alude ao percurso e à descrição da viagem. Apesar deste termo ser apontado em 

algumas literaturas como sinônimo de roteiro, essas autoras ponderam que um 

itinerário não possui grande abrangência no tocante à inclusão de serviços como os 

roteiros turísticos. Outros conceitos gravitam em torno dessa nomenclatura como, 

por exemplo, circuito turístico, que Bahl (2004) explica se tratar de um itinerário com 

percurso circular na execução de uma programação turística, de modo que não se 

passe duas vezes pela mesma localidade, antes de retornar ao ponto de partida. O 

autor alude também à excursão, segundo ele, seria uma viagem turística com um 

roteiro previamente estabelecido, para utilização individual ou coletiva, podendo ser 

organizada por meio de uma agência de viagens ou de forma particular, com tempo 

de duração limitado. Tavares (2002), por sua vez, limita-se a dizer que excursão é 
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um pacote turístico coletivo. Finalmente, o roteiro turístico é abordado pelo Ministério 

do Turismo como sendo um itinerário caracterizado por um ou mais elementos que 

lhe confere identidade, apresentando em sua essência um viés puramente 

comercial, fato que se evidencia ao apontar a ―roteirização como um processo com 

finalidade mercadológica‖ (BRASIL, 2007, p. 6). De fato, ao analisar os conceitos 

supracitados, fica claro que o objetivo de qualquer roteiro  

 
 
[...] é tornar-se instrumento que facilite a promoção e venda do 
destino por meio da combinação das atividades de cunho histórico e 
cultural das localidades, de forma a valorizá-las utilizando transporte 
apropriado para a formação de uma imagem própria, única e voltada 
para a criação da permanência. Esse último aspecto também é 
considerado pelo MTur (2005) como um meio para o aumento do 
gasto médio do turista na localidade. A questão da imagem também 
é tomada por Bahl (2004), que segundo o autor deve ser transmitida 
em conformidade com a realidade local (CISNE; GASTAL, 2009, 
p.10). 

 

 
Contudo, essas autoras entendem que um roteiro não deve se pautar 

exclusivamente na comercialização sequenciada de atrativos, mas também se 

caracterizar como a própria atração, que transmite a essência do lugar, se 

configurando como um meio de (re)leitura da realidade local. Ou seja, o ―roteiro 

turístico é uma ferramenta de leitura da localidade visitada, considerando não 

apenas os atrativos, mas também as relações interpessoais ali desenvolvidas‖ 

(CISNE, 2011, p. 359). Podemos acrescentar ainda que os roteiros podem se 

constituir em uma forma de controle de visitação em lugares protegidos como as 

áreas de conservação. Temos como exemplos o Parque Nacional do Iguaçu (PR), 

que mantêm trilhas sinalizadas possibilitando os roteiros autoguiados ou do Parque 

Estadual de Vila Velha (PR) que possui guias de turismo e transportes próprios para 

acompanhar grupos pelo parque.  

 

2.2.2. A tematização é necessária? 

 

A definição de roteiro temático é apresentada por Bahl (2004, p.52) como 

sendo uma ―gama de criação de roteiros e programações turísticas, baseando-se na 

criatividade para a proposição de novos produtos‖. Ele complementa, dizendo que o 

objetivo da tematização é diversificar a oferta local com novos roteiros cujo propósito 
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é a comercialização e ampliação do tempo de permanência do visitante no lugar. Em 

conformidade com Bahl; Cisne; Gastal (2011), a dimensão temática dos roteiros 

turísticos é pautada pelo viés econômico, agregando valor e atratividade à 

experiência do visitante. O ato de tematizar roteiros potencializa a expansão 

econômica do local, ajuda no planejamento e na gestão dos atrativos, pois ao 

reagrupá-los em temas específicos, criam-se identidades que os diferenciam. Um 

roteiro tematizado atrai determinados tipos de públicos, além de otimizar o tempo do 

turista ao direcioná-lo para aquilo que ele realmente busca encontrar naquele 

destino. Portanto, a tematização  

 
 

[...] é a identidade da marca no turismo, a partir de características 
singulares de um determinado lugar, ou conjunto de lugares. Deve 
emocionar e sensibilizar. O imaginário social dá o embasamento para 
melhor identificar esses possíveis temas e caracterizar a estrutura de 
novos roteiros. A definição de um tema permite a busca de uma 
identidade cultural, artística, artesanal e de costumes com o seu 
local, atraindo um contingente maior de pessoas em busca da 
ampliação de seus conhecimentos e vivências. Ou seja, a 
tematização de um roteiro turístico trata de proposta metodológica, 
baseada na identificação de algo especial em relação a uma 
determinada localidade ou região (SOUZA; RICHTER, 2016, p. 87). 
 
 

As autoras explicam que cada roteiro apresenta uma diversidade de conteúdos 

culturais ou naturais, cuja temática pode encorajar e despertar o interesse das 

pessoas, motivando-as a viajar. Ainda segundo elas, são as características 

particulares de uma determinada região, quando ressaltadas em um roteiro temático, 

que chamam a atenção e reinventam os imaginários locais. A elaboração de um 

roteiro, se bem planejado, pode imprimir nele grande subjetividade, que por sua vez, 

é capaz de refletir o senso comum, razão pela qual é movido e contagiado pelo 

imaginário social. A tematização também pode influenciar os turistas que ―se deixam 

levar por modismos, pelo consumo de produtos padronizados pelo e para o 

mercado‖ (BAHL, 2004). Isso nos leva a crer que o imaginário é o cerne da 

tematização, o que significa dizer que os sentimentos construídos em relação aos 

locais, objetos e até mesmo pessoas podem ser considerados para deixar um roteiro 

mais atrativo. A tematização, neste contexto, vale-se  

 
 
[...] dos imaginários para conduzir o olhar do turista. No âmbito dos 
roteiros, tem-se o modelo do produto pré-formatado, que segue 
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tematizações criadas por agentes de mercado. O novo modelo de 
roteiro emerge do próprio sujeito, que cria suas representações 
simbólicas e imaginais a partir da empatia com o outro se desejando 
no lugar do outro. Ainda que esses imaginários sejam produtos de 
pastiche (CISNE; GASTAL, 2011, p. 5). 
 
 

Decorre desse imaginário a espetacularização do lugar, que poderia ser 

entendida não apenas como um conjunto sequenciado de paisagens que se deseja 

mostrar, mas uma relação social de contemplação mediada por imagens. O intuito é 

despertar nas pessoas sentimentos de afeto, reflexão, e em alguns casos, até 

repulsa, mas que de toda sorte reavivassem memórias. Assim, no imaginário   

 
 
[...] há uma autonomia dispersiva, aglutinação por coagênese, 
moldagens disjuntivas, apropriações inusitadas e elaborações 
estilísticas. O Imaginário é um estilo, uma impressão digital do 
indivíduo ou do grupo na cultura; surge da relação entre memória, 
aprendizado, história pessoal e inserção no mundo dos outros. 
Enfim, o Imaginário é menos redutor que a ideologia, mais aberto 
que a crença e menos completo que a cultura, da qual se insere e a 
qual se alimenta (CISNE; GASTAL, 2011, p. 7). 
 
 

Para o Ministério do Turismo, o ato de imaginar é o primeiro passo da 

tematização, é ele que dá suporte ao planejamento e organização de um produto, de 

acordo com a identidade que se quer dar ao atrativo, ao lugar ou região. ―A 

tematização é o processo de ressaltar a identidade cultural de determinados 

produtos a partir de aspectos que mereçam destaque e facilitem o reconhecimento 

pelo público‖ (BRASIL, 2010, p. 71). A presença da tematização nos roteiros 

justificaria ―o poder de atração que algumas localidades turísticas apresentam, pois 

as representações se aproximariam mais dos signos idealizados para atender as 

expectativas dos visitantes‖ (CISNE; GASTAL, 2011, p.5). A tematização entendida 

por esse processo busca 

 
 

[...] ressaltar a identidade cultural de determinados produtos a partir 
de um tema, gire ele em torno de um personagem, um momento 
histórico ou um evento econômico específico. Embora o tema 
estabelecido seja preponderante na promoção do produto, isso não 
inviabiliza que em um mesmo produto coexistam vários outros 
subtemas agregados (SOUZA; RICHTER, 2016, p. 86). 
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A tematização surge de recortes ou imaginários da realidade local, do 

simbolismo e das leituras que cada indivíduo ou grupo de indivíduos faz dela. Isso 

justificaria, em parte, o poder de atração que Búzios apresenta, pois sua atratividade 

está muito mais amparada no imaginário e nas expectativas coletivas de seus 

visitantes, que propriamente de sua realidade concreta. O que denota a importância 

da tematização para atender especificamente certas demandas e suas expectativas, 

evitando assim as frustrações dos visitantes em relação ao balneário.  

A tematização serve para diferenciar o produto ou serviço que se quer oferecer 

no roteiro. Deste modo,      

 
 

[...] um produto pode ser diferenciado com base em atributos 
próprios, sendo diferenciado por meio de uma marca forte, que 
signifique confiança para os visitantes ou que traduza outros 
sentimentos em suas mentes. A identidade de um roteiro torna-o 
diferente e capaz de atrair turistas. A tematização tem inúmeras 
vantagens, quando incorporada aos setores do turismo, pois cria um 
diferencial para os produtos e serviços a serem oferecidos. [...] A 
definição de um tema permite a busca de uma identidade cultural, 
artística, artesanal e de costumes com o seu local, atraindo um 
contingente maior de pessoas para conhecer e experimentar um 
roteiro turístico. (SOUZA; RICHTER, 2016, pp. 87, 97- 98).  
 
 

Essas autoras informam que a tematização passa a ser percebida como um 

recorte da imaginação do visitante, que tem nessas representações idealizadas 

(cultura, artesanato, história ou outros), um meio para suprir suas expectativas ao 

experimentar um roteiro turístico tematizado. 

 

2.2.3.  Os roteiros na perspectiva da complexidade de Edgar Morin  

 

Nesta subseção a roteirização foi analisada a partir do paradigma da 

complexidade sugerido por Edgard Morin (2002; 2005; 2008), tendo em vista os 

trabalhos de Rebecca Cisne (2010; 2011; 2016) no entendimento dos roteiros à luz 

da complexidade. O Objetivo foi compreender os conceitos que permeiam a 

complexidade e como estes podem dialogar com os roteiros turísticos.  

Iniciamos esta parte explicando que a complexidade, como um sistema 

aberto, é extremamente flexível permitindo a convivência com uma multiplicidade de 
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elementos que permeiam o turismo, seja como um evento aleatório, seja por se 

pautar na incerteza. Defende-se, então,  

 
 

[...] que o tratamento epistemológico do turismo seja acompanhado 
de um pensamento complexo, a fim de buscar cada vez mais a 
compreensão do fenômeno em sua totalidade, embora se reconheça 
que a própria filosofia da complexidade esteja calcada na 
incompletude de todo conhecimento, reconhecendo-se, assim, que 
ele jamais estará acabado (CISNE, 2011, p.361). 
 
 

De toda sorte, quando (re)pensamos os roteiros turísticos sob a perspectiva 

da complexidade, de imediato, nos remetemos à relação que envolve ordem, 

desordem e organização. Morin (2008) explica que essa relação surge quando 

verificamos empiricamente que certos fenômenos desordenados são necessários 

em determinadas ocasiões, como forma de contribuir para o aumento da ordem na 

produção de fenômenos organizados. Ele complementa que a complexidade está 

onde não se pode vencer uma contradição e, assim, a complexidade do pensamento 

moriano se impõe ao turismo e, especificamente, aos roteiros turísticos. A 

compreensão de um roteiro está calcada no entendimento dos elementos que o 

compõe e o condiciona, e que não podem ser vencidos como, por exemplo, o tempo, 

o clima, o comportamento das pessoas, entre outros. Tal fato nos remete à filosofia 

que norteia o pensamento complexo que   

 
 
[...] baseia-se na ordem, desordem e organização. Da desordem 
apareceriam os princípios de ordem, podendo-se entender, assim, 
que o mundo se organiza ao mesmo tempo em que se desintegra. 
Isso não significa dizer que a desordem ocupe o lugar da ordem, mas 
revela o jogo entre ordem, desordem e organização (MORIN, 2002, 
p. 493).  

 
 

Dentro desse princípio dialógico se insere uma reflexão dialética cujas ―noções 

de ordem e desordem rejeitam-se ao revelarem-se antagônicas e, a princípio, 

contraditórias; mas, ao se organizarem, revelam-se complementares para a 

concepção do fenômeno‖ (CISNE, 2011, p.360). O questionamento que a 

complexidade coloca é sobre ―como conceber a relação específica daquilo que é 

ordem, desordem e organização‖ (MORIN, 2002, p. 47). Para Cisne (2016, p.8) essa 

resposta estaria no pensar complexo, ou seja, na conjunção ―em uma mesma 
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tecitura de diferentes elementos que precisam ser associados para que se possa, 

finalmente, juntá-los em uma única realidade‖. A complexidade sob esse prisma 

passa a ser entendida como um problema a ser resolvido e raramente é tido como 

solução. Cabe ressaltar que a complexidade não compreende apenas interações 

entre elementos que desafiam possibilidades, ela também compreende incertezas, 

indeterminações e fenômenos aleatórios.  Isso porque ela relaciona 

 
 

[...] sistemas semialetórios cuja ordem é inseparável dos acasos que 
lhes dizem respeito. A complexidade impõe traços inquietantes da 
confusão, da desordem, da ambiguidade e da incerteza, portanto, 
está ligada a uma mistura entre ordem e desordem (MORIN, 2008, 
p.52). 
 
 

O pensamento complexo está presente no roteiro turístico pós-moderno 

quando considera o tempo, o espaço e a tematização como elementos que 

influenciam em sua organização, mas essencialmente pelo sujeito complexo e, 

particularmente, pela lógica dos fluxos. Ao concebermos um roteiro sob essa 

perspectiva evidenciamos inicialmente uma ordem de execução, que aparentemente 

é sem erros ou falhas, no entanto, ao executar o roteiro nos deparamos com um 

ambiente de incertezas e imprevistos que gera desordem e que, por sua vez, exige 

nova (re)organização. Na concepção de Cisne (2010) a lógica da complexidade 

encontra sentido na relação daquilo que é ordem, desordem e organização em 

roteiros e que, invariavelmente, perpassa pelas categorias do espaço, do tempo e da 

tematização18.   

Através da complexidade é possível identificar a desordem, reconhecer os 

imprevistos e lidar com as incertezas que habitam um roteiro. Além disso, soma-se a 

esse jogo dialético de contraposição e rejeição a intangibilidade, já que estamos 

lidando com um produto que é essencialmente um serviço, e como tal, é refém das 

circunstâncias que pairam sobre sua execução e organização. A desordem surge do 

ambiente de incertezas, que é imanente ao fenômeno e à atividade turística, e sua 

organização é fruto da superação dessas incertezas e imprevistos no 

                                                           
18

 Cisne (2010) apresenta algumas considerações sobre essas categorias, ela começa falando que o 
tempo pode ser aliado, mas invariavelmente é o vilão que nos faz ajustar continuamente os horários. 
Os espaços representam a materialidade do roteiro, mas dependendo de seu estado de conservação 
pode limitar e comprometer sua qualidade e viabilidade. A tematização é um indicativo do que será 
contemplado ao longo do roteiro e está sempre atrelado à segmentação da atividade turística e do 
nível de exigência da demanda.  
 



105 
 

reestabelecimento da ordem, motivo pelo qual estes conceitos se tornam 

complementares.  

O modelo de roteirização que se encontra atualmente no mercado, alude à 

ideia da descrição pormenorizada do itinerário ou como indicação de uma 

―sequência de atrativos existentes em uma localidade merecedores de serem 

visitados‖ (BAHL, 2004, p. 42). Visto apenas desta forma os roteiros estão fadados à 

desordem, principalmente quando se considera as dimensões da tecnologia (QR 

code, vídeos sobre os atrativos, playlist de atrações, consultas à internet – previsão 

do tempo e histórias do local visitado) e do sujeito complexo que torna o roteiro mais 

interativo justamente por conta do uso dessas tecnologias. Baseado nisso, Cisne 

(2010) acredita em um roteiro turístico pós-moderno como complemento àquele 

vigente no mercado atual (roteiro tradicional), já que as questões habituais ou as 

respostas convencionais parecem não dar conta dessas novas questões. Envolto 

por essas novas tecnologias, o mercado turístico passou a se inserir no que a autora 

chama de pós-turismo, ou seja, um mercado pautado no uso intensivo das 

tecnologias que, empregadas como recurso estratégico, proporcionam acesso 

rápido à informação. Mas na prática, o que diferencia um roteiro turístico pós-

moderno do tradicional? Cisne (2010, p. 195), responde que um roteiro pós-moderno 

é aquele capaz  

 
 

[...] de orientar o fluxo turístico, indicando caminhos e propondo, por 
meio da subjetividade, emoção e percepção de cada sujeito que o 
realiza, com atividades a serem vivenciadas ao longo do espaço 
físico percorrendo seus significados, atribuindo ao espaço, o sentido 
e o valor do lugar.  
 
 

Nesse tipo de roteiro, as funções mentais do sujeito passam a estar no centro 

do processo, o que fomenta a construção de experiências significativas 

proporcionadas pela maior interação com o espaço físico e pelo uso massivo das 

tecnologias. Essa nova atitude faz da visitação mais que uma mera apreciação de 

atrativos, pois são adicionadas a ela atividades a serem vivenciadas, de modo que o 

turista deixa de ser apenas observador e passa a ser protagonista, conforme 

demanda os produtos do pós-turismo (CISNE, 2010). Com base nisso, o espaço 

deixa de ser percorrido simplesmente para ser vencido e começa a ser trilhado por 

um visitante mais atento e aberto a novas experiências, que explora adequadamente 
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o uso das tecnologias em prol de uma maior interatividade com esses lugares. O 

que de modo algum pode ser considerado competição, mas sim uma cooperação 

entre tecnologia, memória e as narrativas históricas tradicionais, que remetem a 

significados a partir de suas interpretações. Portanto, um roteiro turístico pós-

moderno é aquele cujo itinerário está impregnado de símbolos que reportam a 

emoções quando interpretados, que leva as pessoas a perceberem nesses lugares 

de referências da memória e da identidade. Sob essa perspectiva Tavares (2002) 

afirma que ―um roteiro não é somente uma sequência de atrativos a serem visitados, 

é também uma importante ferramenta para a leitura da realidade e da situação 

sociocultural vigente na localidade‖. O pensar complexo é uma tentativa de 

compreender esses roteiros na sua totalidade, o que demanda lidar com ordem, 

desordem e organização. Nas palavras de Morin (2008, p. 129),  

 
 

[...] a ordem é tudo o que é repetição, constância, invariância, tudo o 
que é colocado sob a égide de uma relação altamente provável, 
enquadrado sob a dependência de uma lei. A desordem, por sua vez 
é tudo aquilo que é irregularidade, desvio em relação a uma estrutura 
dada, aleatório, imprevisível. 
 
 

 O autor continua sua explicação explanando que a desordem se faz 

necessária para que haja inovação, criação e evolução, a partir daí cria-se uma nova 

ordem; essa ordem também é necessária, pois é através dela que se pode encontrar 

a estabilidade, para enfim, organizar-se. Ainda segundo Morin (2002, p. 133), a 

organização se dá por meio do ―encadeamento de relações entre componentes ou 

indivíduos que produz uma unidade complexa ou sistêmica, dotada de qualidades 

desconhecidas quanto aos componentes ou indivíduos‖. 

Outro ponto a considerar no pensamento moriano e que está associado aos 

conceitos supracitados é a autonomia. Para Morin (2002; 2008) a autonomia que se 

constrói em termos relacionais e relativos do sujeito distancia-se da liberdade 

absoluta, pois se fundamenta na dependência do ambiente. O ―conceito de 

autonomia passa a ser um conceito complementar e antagônico ao da dependência‖ 

(SANTOS; HAMMERSCHMIDT, 2012, p.563). Portanto, ―ser sujeito é ser autônomo, 

sendo ao mesmo tempo dependente. É ser provisório, vacilante, inseguro, é ser 

quase tudo por si e quase nada pelo universo‖ (MORIN, 2008, p.96). A autonomia do 

sujeito por si só é complexa, porque depende das condições culturais e sociais, da 
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linguagem, do saber [...] para que ele próprio se torne autônomo (MORIN, 2008). 

Graças a isso o sujeito tem condições e capacidade de retirar de uma cultura os 

elementos que lhes interessam e desenvolver suas próprias teorias.   

Um roteiro, enquanto atividade autônoma é extremamente dependente do 

sujeito que o planeja, que materializa seus fluxos pelo espaço e que o percebe e 

nele intervém de modo particular. Ou seja, é o sujeito que o concretiza a partir da 

capacidade de organizar sua mobilidade no tempo e no espaço, valendo-se de seus 

conhecimentos prévios, proporcionados pela tecnologia na criação de seus 

imaginários. Em consonância com esses dizeres, Cisne (2011, p.10) enfatiza que  

 
 

[...] o retorno à consciência, que abre espaço à interação, abre 
espaço a sujeitos turísticos pós-modernos, que já não buscam por 
temas formatados, eles mesmos, frente às possibilidades que a 
tecnologia lhes oferece elaboram seus próprios roteiros, cujos 
atrativos estão relacionados em função de seus próprios imaginários. 
Isso não nega a presença do roteiro turístico temático oferecido pelas 
agências, mas abre espaço à demanda de profissionais que 
conheçam essa nova realidade e estejam preparados a lidar com 
situações em que o ―turista‖ quer apenas que o ―operador‖ efetive a 
―compra‖ do roteiro. 

 
 

A ideia de autonomia que se estabelece durante a execução de um roteiro, 

invariavelmente é abalada pela interferência de inúmeras situações, mesmo quando 

minuciosamente planejado. Por mais que se reproduza o mesmo itinerário, o roteiro 

é dependente das condições do ambiente e dos sujeitos complexos, que estão 

permanentemente conectados às tecnologias, por essa razão adotam uma postura 

autônoma em determinados momentos para se adaptarem às novas experiências. 

Assim, o conhecimento do sujeito facilita a criação de imaginários, dando a ele 

condições para intervir nos roteiros com base em ideias próprias e interesses 

subjetivos.  

Por outro lado, a formatação padronizada do roteiro exige que o sujeito se 

adapte a ele e siga o itinerário pré-determinado, com atrativos e programação que 

não foram escolhidos por ele, o que o torna dependente da execução do roteiro. 

Percebe-se então que o elemento balizador da relação autonomia/dependência, 

existente em um roteiro turístico pós-moderno, está centrado na experiência de 

quem o vivencia.  Deste modo,  
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[...] a experiência a qual se baseia na ideia de que é o instante que 
valoriza diferentemente o roteiro, depende da compreensão de 
tempo lento e tempo rápido, e da subjetividade de cada sujeito, já 
que a cada momento, o valor da totalidade é mudado em função das 
novas percepções do indivíduo. Ou, seja, nada mais de panorama, 
somente uma visão, percepções, em que o tempo vem à tona antes 
de ―desaparecer‖, passando da cronologia a uma duração de tempo 
que se expõe instantaneamente (CISNE, 2011, pp. 366-367). 
 
 

Esta autora enfatiza que a característica mais marcante deste momento é ―a 

emergência da era da experiência, quando as pessoas não buscam por novos 

destinos, mas por novas experiências‖ (CISNE, 2016, p.11). Os roteiros turísticos 

pós-modernos apesar de continuarem com o objetivo de levar informação e 

conhecimento do local, também adquiriram nova função ao provocar leituras dos 

espaços, estimulando a percepção do visitante e é isso que dá sentido àquele 

momento, fascinando-os pelo estranhamento e pelo desejo de estar naquele lugar. 

Esse tipo de roteiro é aquele que dá margem ao imprevisto, pois abre espaço a 

situações que normalmente são negadas no roteiro tradicional, já que assume a 

mudança em funções dos acontecimentos.  Por essa razão, cada roteiro possui uma 

realidade própria e inerente à sua materialização e execução.   

Em se tratando de roteiros a mobilidade é sem dúvida um elemento essencial, 

já que põe o turista em constante estado de fluxo (SANTOS, 2006). É através dos 

fluxos que se atinge os fixos, neles é possível vislumbrar a história, a memória e a 

identidade desses lugares. Compor o pensamento pós-moderno sobre um roteiro é 

buscar na compreensão dos fluxos seu significado maior. É pensá-lo não apenas 

como um cronograma de viagens, que agrupa e ordena atrativos no tempo e no 

espaço, mas que redimensiona a questão do turismo como fenômeno e não apenas 

como atividade turística. Isso significa dizer na prática que é necessário acrescentar 

às categorias tradicionais (espaço, tempo e tematização) outras (sujeito complexo e 

tecnologia) para darem conta das complexas sensibilidades pós-modernas. 

Conceber um roteiro turístico pós-moderno, a partir do paradigma da complexidade, 

―é demandar um conjunto de novas percepções, visões, descobertas e reflexões que 

vão se unir e conciliar-se‖ (MORIN, 2008, p. 112).  

Neste conceito estão implícitos os elementos que aludem ao tempo, à 

temporalidade, ao espaço (lugar e entre-lugares), aos fluxos e fixos, à função 

mental, à experiência e à interpretação por meio de significados e sentidos. Esses 

reducionismos têm como fundamento o que Morin (2008) denomina de paradigma 
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da simplicidade, um conjunto de princípios de disjunção, redução e abstração, que 

reduz o complexo ao simples. Nas palavras do autor,  

 
 

[...] um paradigma que põe ordem no universo e expulsa dele a 
desordem. A ordem reduz-se a uma lei, a um princípio. A 
simplicidade vê quer o uno, quer o múltiplo, mas não pode ser que o 
uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo. O princípio da simplicidade 
quer separar o que está ligado (disjunção), quer unificar o que está 
disperso (redução) (MORIN, 2008, p. 86). 

 
 

Neste estudo, o paradigma da simplicidade ganha sentido quando ignora o 

turismo enquanto fenômeno e passa a analisá-lo como atividade turística a partir do 

viés econômico dos roteiros, momento em que lhe é atribuído um valor de mercado. 

O turismo para ser estudado sob a ótica da simplicidade impõe a condição de que o 

mesmo esteja reduzido de fenômeno a produto. O roteiro pensado a partir desse 

modelo tem nos aspectos comerciais sua razão de ser, que, por sua vez, estão 

vinculados aos aspectos ligados à organização dos fluxos turísticos, da atratividade 

do destino e da sua própria comercialização e consumo.  

Cisne (2016) analisando os roteiros sob a perspectiva do paradigma da 

simplicidade enfatiza que a disjunção procura analisar separadamente cada 

componente que compõe o roteiro turístico, já a redução pode ser observada pela 

restrição desses componentes à contingência de mero cronograma de viagens a ser 

comercializado. Portanto, podemos concluir que o paradigma da simplicidade atua 

nos roteiros turísticos de acordo com esses dois princípios: o da disjunção e o da 

redução, e ambos se opõem às características do paradigma da complexidade 

fundamentado na distinção, na conjunção e na implicação.   

 

2.2.4.  Itinerários que remetem à memória social e reforçam a identidade 

buziana  

 

Búzios é reconhecidamente um lugar com belíssimas praias o que preconiza 

um grande potencial para o turismo de sol e praia. Não por acaso este recurso 

natural é o principal e mais importante direcionador de fluxos turísticos para o 

balneário. Contudo, o mesmo não acontece com os recursos culturais, pois apesar 

da cultura buziana possuir riquezas e singularidades que mereçam ser conhecidas, 

ela não atrai visitantes por si só, nem geram fluxos estáveis e exclusivos, sendo 
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necessário entremear esses elementos culturais com os roteiros praianos. Ao fazê-

lo, temos a oportunidade de abarcar os patrimônios culturais e naturais nos roteiros, 

o que pode atrair um número maior de visitantes interessados não apenas no lazer, 

mas também na cultura local.        

Tendo em vista essa premissa, a elaboração das atividades da disciplina de 

Prática Profissional buscou nos elementos referenciais da cultura buziana os 

atrativos para compor os roteiros que são apresentados nessa subseção. A ideia foi 

desenvolver roteiros que aliassem atrativos turísticos com outros não turísticos, mas 

com representatividade histórica e/ou sentimental para a população. Deste modo, 

estes foram pensados inicialmente apenas como roteiros pedagógicos para propiciar 

aprendizado ao aluno, contudo, se verificou ao longo do tempo a possibilidade de 

aplicá-los também aos visitantes, apresentando-os como roteiros alternativos que 

evidenciam a cultura local.  

Quando da elaboração dessas atividades, a equipe pedagógica juntamente 

com alguns professores do Curso Técnico em Turismo, tiveram a preocupação de 

criar roteiros em que os alunos pudessem apreender as técnicas de guiamento, mas 

também que possibilitasse a eles o (re)conhecimento dos lugares de memória do 

buziano. Para tal, se utilizou como critério de seleção os lugares que aludem aos 

fatos e acontecimentos que marcaram a história da cidade, sendo que esta escolha 

envolveu tanto os bens patrimoniais considerados turísticos, como aqueles 

esquecidos pelo turismo e pelo poder público19, mas que igualmente remetem à 

memória social de seus moradores.  

Através destes roteiros os alunos puderam conhecer e reconhecer os lugares 

que reportam à memória e à identidade buziana. Portanto, suas escolhas foram 

assentadas nessas proposições, o que impõe uma abordagem diferenciada em sua 

execução, privilegiando o aluno como elemento ativo em todas as fases do 

processo, desde a seleção, passando pela apresentação dos atrativos até suas 

impressões pós-execução, propiciando sua elevação cultural e cognitiva.  

Essa construção coletiva, que envolve alunos e professores, se baseou em 

uma metodologia que ―tem como pilar principal o diálogo entre as partes 

                                                           
19

 Este esquecimento pelo poder público está ligado, em parte, ao fato destes bens não terem uma 
representatividade turística relevante no município (Poço da Bomba e Casa da Colônia dos 
Pescadores) ou por se situarem em áreas distantes do centro da cidade (Mangue de Pedra, Praça 
Quilombola e Praia da Gorda), portanto, fora da área turística. Vale enfatizar que os lugares pouco 
conhecidos dos alunos eram os mesmos desconsiderados pelo turismo ou se localizavam muito 
distantes da área turística da península, conforme será verificado no capítulo 3 desta dissertação. 
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interessadas, intitulada como roteirização dialogal 20 , essa metodologia vem se 

mostrando especialmente adaptada para experiências de turismo situado‖ 

(EGREJAS; PAZ; BARTHOLO, 2015, p. 242). Ou seja, para a elaboração dos 

roteiros de visitação pelos lugares de memória, entendidos como sítios simbólicos 

de pertencimento 21  para o buziano, tomou-se o cuidado de apresentar uma 

sequência de atrativos que evidenciasse a cultura local na compreensão do espaço 

físico e social. Essa metodologia apresenta outros pontos interessantes, pois 

 
 
[...] valoriza a convivência, as relações interpessoais e os encontros 
significativos e busca transformar a experiência turística em uma 
experiência singular e única, contribuindo para proporcionar a ruptura 
com os modelos de turismo industriais e massificados que afetam o 
uso saudável e ético e a conservação do sítio (EGREJAS; PAZ; 
BARTHOLO, 2015, p. 244). 
 
 

No que tange ao planejamento e à elaboração das atividades roteirizadas que 

constitui a disciplina de Prática Profissional, estas se caracterizaram pelos aspectos 

técnicos e práticos. A parte técnica compreendeu a avaliação, escolha, priorização e 

articulação de diversos elementos: distâncias percorridas, tempo médio de visitação, 

aplicação das técnicas, cálculo dos valores financeiros, enfim, tudo que viabilizasse 

a execução dos roteiros. Na parte prática, por meio da roteirização dialogal, alunos e 

professores foram consultados quanto à seleção dos roteiros e dos itinerários, além 

da escolha dos atrativos que cada um iria apresentar durante a execução do roteiro.  

Podemos resumir o planejamento e a elaboração destes roteiros da seguinte 

maneira: primeiro, buscou-se o entendimento dos espaços de visitação como sítios 

simbólicos de pertencimento e sua representatividade para a população buziana. 

Segundo, criou-se um diálogo com os alunos sobre quais lugares seriam 

merecedores de inclusão nos roteiros, inclusive, aqueles pouco conhecidos. 

Terceiro, agrupou-se os atrativos por proximidade geográfica, desde que tivesse 

                                                           
20

 Acredita-se que a intensificação dos esforços em direção a um diálogo multiatores pode abrir a 
novas ideias e possibilidades criativas, desembocando em processos ricos de troca e resultados mais 
coerentes e convergentes com os interesses compartilhados quando aplicados, por exemplo, na 
mediação em museus e nos estudos do meio (EGREJAS; BOTELHO; BARTHOLO, 2013, p.3). 
21

 Segundo Hassan Zaoul (2006), os sítios são lugares, não necessariamente geográficos, que 
guardam relações com seus habitantes ou com seus aderentes, conferindo-lhes, tanto ontologia, 
como cultura e sentido social. São eles próprios guardiões da memória social, dos saberes e fazeres 
coletivos, proporcionando aos habitantes um sentido de pertencimento. 
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alguma relação com o tema do roteiro. Por último, foram definidos a ordem de 

apresentação e o tempo máximo de permanência em cada atrativo.  

Ao adotar essa postura, o CEJOB possibilita aos alunos da Educação 

Profissional conhecer a história local pela vivência e interação com esses lugares. 

Tal atitude oportuniza muito mais que adquirir conhecimento técnico, mas também 

ajuda na revisitação dos lugares de memória do buziano, e com isso fortalece sua 

identidade cultural. Ao experienciar os roteiros, os alunos têm a chance de entender 

o real sentido desses lugares e suas histórias, além de se sentirem pertencentes a 

eles. Afinal, mesmo que esses espaços sejam extremamente globalizados e 

culturalmente híbridos, ainda assim se constituem em seus espaços de referência. 

Os roteiros como instrumentos pedagógicos na entrega de conhecimento técnico em 

turismo aos alunos, os despertam para a importância de se reconhecer como 

cidadãos portadores de uma identidade, mesmo estando em um ambiente de 

convivência cultural adverso e com hábitos e costumes distintos dos seus.  

Na tentativa de reforçar os laços identitários e de pertencimento com o lugar, 

foram elaborados três roteiros pelos alunos na disciplina de Prática Profissional nos 

anos de 2015 a 2017, que contam a história da cidade e um específico associado à 

Rota Escravista em Búzios. Com relação aos roteiros de ecoturismo, estes se 

basearam naqueles já existentes no mercado, até porque há a necessidade de um 

guia especializado para acompanhar o grupo. Além disso, é necessário um 

conhecimento mais apurado da região para percorrer as trilhas durante sua 

execução. A seguir são apresentados os roteiros desenvolvidos no âmbito do 

município de Armação dos Búzios para a disciplina de Prática Profissional para Guia 

de Turismo do Curso Técnico em Turismo entre os anos de 2015 e 2017. 

 

a. ROTEIRO HISTÓRICO DE BÚZIOS (roteiro I) - Na elaboração deste roteiro se 

levou em consideração os aspectos que permeiam a história local, bem como os 

atrativos relacionados com a memória, a identidade cultural do buziano e seus 

elementos formadores. O roteiro é composto pelos símbolos que remetem à 

cultura caiçara: Praia do Canto; Colônia dos Pescadores; Praia da Armação; Orla 

Bardot (escultura dos Três Pescadores); Praia dos Ossos; Praia da Azeda e 

Azedinha. Quilombola: Casa do Sino e Igreja de Sant‘ Anna. Fluxos migratórios: 

Rua das Pedras; Orla Bardot (escultura de Brigitte Bardot); Solar do Peixe Vivo; 

escultura de JK; Anjo do Sim; Mansão de Veraneio de Luís Honold.  
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Este roteiro é o mais executado na cidade, justamente por ter seus atrativos 

situados em locais de grande circulação como Rua das Pedras, Orla Bardot e as 

praias do centro. Ele é executado a pé e se inicia com uma breve descrição da 

Praia do Canto e de algumas casas de veraneio mais antigas da cidade ali 

localizadas. Na Rua das Pedras são apresentados a história e os espaços 

comerciais que a compõem (dos mais antigos aos atuais), com especial atenção à 

Colônia dos Pescadores. Na Praia da Armação é feito um breve histórico sobre 

ela e de sua importância como ponto de embarque e venda de passeios de 

escuna. Na Orla Bardot é descrita sua história e listados os principais 

empreendimentos gastronômicos e de entretenimento que se encontram nela. 

Também são mencionados os atrativos culturais, como a escultura de Brigite 

Bardot, Casa do Sino, Solar do Peixe Vivo, escultura de JK, Casa da Colônia dos 

Pescadores e a Casa onde funcionou o antigo escritório administrativo de Eugene 

Honold. Na Igreja de Sant ‗Anna é descrita sua história e realizada uma visitação 

interna. No topo da escadaria que dá acesso à Praia dos Ossos é apresentada a 

escultura do Anjo do Sim e explicada sua ligação com a emancipação de Búzios. 

Na Praia dos Ossos são relatados alguns fatos históricos da época da caça das 

baleias, que influenciou a mudança de seu nome de Praia dos Marimbondos para 

Praia dos Ossos. Finalmente, chega-se às Praias da Azeda e Azedinha, onde são 

contadas suas histórias e descritas suas principais características, com destaque 

para a Mansão de Veraneio de Luis Honold, localizada na Praia da Azeda. O 

detalhamento deste roteiro e seus atrativos encontram-se no apêndice A, p.175 

desta dissertação. 

 

b. ROTEIRO PRAIANO DE BÚZIOS – PRAIAS DO CENTRO (Roteiro II) - Este 

roteiro foi elaborado tendo em vista as praias da área central da cidade em função 

de suas belezas naturais, balneabilidade e pela grande procura pelos turistas, 

mas também por estar associado à pesca de subsistência (cultura caiçara). Os 

atrativos que compõem este roteiro marcam os lugares onde se realizava e ainda 

se realizam práticas remanescentes da cultura caiçara: pesca à linha ou com vara 

de mão22 (essa prática é verificada em todas as praias, principalmente, na Foca, 

                                                           
22

 A pesca à linha ou linha de mão é um dos métodos de pesca mais simples, utilizada como atividade recreativa, desportiva 
ou de subsistência empregando basicamente um ou vários anzóis na extremidade de uma linha de pesca. Vara de mão ou 
cana de pesca é um instrumento de pesca de subsistência ou esportiva, sendo um tronco de cone oco e afilado feito por 
materiais leves, flexíveis, tal como fibras de vidro ou carbono, grafite ou bambu (FIPERJ, 2012). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anzol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_de_pesca
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Forno e João Fernandinho); pesca de arrastão23 (praias da Ferradura, Brava, 

João Fernandes) e ao turismo (Mirantes da Brava e João Fernandes). Este roteiro 

é muito utilizado para city tour praiano pelas empresas de turismo receptivo da 

cidade, podendo ser combinado, por exemplo, com o roteiro I dessa dissertação.  

Para a execução deste roteiro utilizamos um micro-ônibus, que sai do 

CEJOB em direção à Praia da Ferradura, passa pela Praia da Foca e do Forno, 

desta última, segue-se até o Mirante da Brava, onde os alunos têm uma visão 

privilegiada da península. Após determinado tempo para contemplação e fotos 

(cerca de 20 minutos), segue-se em direção à Praia da Brava, de lá nos dirigimos 

para as praias de João Fernandes e João Fernandinho e finalmente, chegamos 

ao Mirante Deck de João Fernandes. O detalhamento sobre este roteiro e seus 

atrativos encontra-se no apêndice B, p.179. 

 

c. ROTEIRO MISTO: ASPECTOS CULTURAIS E PRAIANOS DE BÚZIOS (roteiro 

III) - Este roteiro entremeia bens patrimoniais de relevância histórica para o 

município, mas que despertam pouco interesse dos turistas e dos próprios 

moradores, como é o caso do Poço da Bomba e do Cais de Pedra. Por outro lado, 

é composto por atrativos muito conhecidos como as praias da Tartaruga, Geribá, 

Ferradurinha e Manguinhos, além do Espaço Gastronômico do Porto da Barra, a 

Igreja de Santa Rita de Cássia e a Capela de Nossa Senhora desatadora dos 

Nós.  

O roteiro tem seu início no CEJOB e é utilizado um microônibus para 

percorrê-lo. Do colégio partimos para o Poço da Bomba, passamos pelas praias 

da Tartaruga, Geribá e Ferradurinha e chegamos à Praia de Manguinhos, onde o 

veículo fica aguardando nosso retorno ao colégio. Deste ponto em diante o trajeto 

é realizado a pé, porém, ainda na Praia de Manguinhos, visitamos o Espaço 

Gastronômico do Porto da Barra e passamos pelo Cais de Pedra (só avistado 

quando a maré está baixa). Deste ponto seguimos rumo à Igreja de Santa Rita de 

Cássia, que fica no mesmo espaço da Capela de Nossa Senhora Desatadora dos 

Nós. As informações deste roteiro estão mais detalhadas no apêndice C, p.182.  

                                                           
23

 As redes de arrasto podem ser puxadas manualmente por pescadores a pé, geralmente 
da praia ou de um banco de areia, caracterizando um tipo de pesca artesanal denominado arrasto 
para terra ou para a praia. Normalmente as redes são construídas pelos próprios pescadores, quer 
utilizando redes tecidas de fibras naturais ou de fio de pesca, seja com redes e cabos de fábrica. A 
rede pode ainda ser lançada à água a partir de embarcações, que pode ser uma simples canoa ou 
um barco a motor (FIPERJ, 2012).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_artesanal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fio_de_pesca&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embarca%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor
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d. ROTA ESCRAVISTA BUZIANA (Roteiro IV) - Este roteiro reúne um dos 

principais elementos formadores da identidade cultural do buziano e abrange os 

atrativos e lugares que remetem à história da escravidão na região. O roteiro se 

inicia na Igreja de Sant‘ Anna (onde os escravos recebiam o sacramento do 

batismo), de lá é feita uma caminhada em direção à Orla Bardot, na Praia da 

Armação, até a Casa do Sino (local onde os escravos cumpriam quarentena e 

eram leiloados - entreposto de escravos). Após a visitação o grupo embarca no 

microônibus e segue em direção à Praia de Manguinhos, onde se visita as ruínas 

do Cais de Pedra, (construído pelos escravos e avistado somente com a maré 

baixa). É realizado novo embarque e o grupo segue em direção à Ponta do Pai 

Vitório (com desembarque no final da Praia Rasa), deste ponto em diante, o 

acesso é feito a pé por um terreno íngreme que dá acesso à Ponta do Pai Vitório 

(marco inicial da trilha quilombola). Por meio dessa trilha, acessamos o Mangue 

de Pedra, a Praia da Gorda até chegarmos à Praça Quilombola. Este é o local de 

onde o grupo embarca e segue para a Fazenda Campos Novos, último ponto de 

visitação de nossa rota. O detalhamento sobre este roteiro e seus atrativos 

encontra-se no apêndice D, p.185.   

 

e.  ROTEIROS DE ECOTURISMO EM BÚZIOS - O CEJOB trabalha com os seis 

tipos de roteiros de ecoturismo existentes na cidade. Esta opção advém da boa 

estrutura, dos aparatos e da logística que já existe para esses roteiros, são eles:   

a) Trilha da Praia da Ferradura/ Ferradurinha 

b) Trilha da Praia da Gorda / Mangue de Pedra 

c) Trilha da Serra das Emerências 

d) Trilha da Ponta de Tucuns 

e) Travessia Praia de José Gonçalves / Peró 

f) Caminhada Praia de José Gonçalves / Praia das Caravelas 

 

Todavia, apenas um destes roteiros é escolhido para ser executado na 

disciplina de Prática Profissional devido à pequena carga horária e ao pouco 

tempo disponível dos alunos. Vale enfatizar que na Rota Escravista está inclusa a 

Trilha da Praia da Gorda/Mangue de Pedra, o que resulta na verdade na 

execução de dois roteiros de ecoturismo. O detalhamento desses roteiros pode 

ser encontrado no apêndice E, p.188. 
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Na formatação dos roteiros supracitados, pensou-se ainda na questão da 

cidadania e nas formas de incluir tanto o aluno nascido em Búzios, quanto aqueles 

que adotaram a cidade como lugar de morada, afinal, isso também integra as 

discussões que amarram os debates em torno da construção da identidade cultural 

do buziano. Por essa razão, buscamos equalizar nos roteiros o conhecimento de 

forma a abranger todos os espaços do município, na tentativa de aproximar os 

alunos desses lugares e fomentar discussões sobre a valorização da história local, 

da memória e da identidade, nos preâmbulos da diversidade cultural que pauta o 

cotidiano da cidade.  

Pelo exposto neste capítulo podemos concluir que o CEJOB, através da 

disciplina de Prática Profissional do Curso Técnico em Turismo, tem um papel 

relevante no cenário educacional de Búzios, ao utilizar em suas atividades 

extraclasses a roteirização para aproximar os alunos da cultura local. Esses roteiros 

pós-modernos ao serem executados permitem aos alunos confrontarem teoria e 

prática, desvelando entendimentos diversos sobre a complexidade que os 

permeiam. Por outro lado, essa roteirização dialogal ajuda os alunos a conhecerem 

melhor seu local de inserção, quando percorrem os itinerários que perpassam pelos 

lugares de memória do buziano, podendo levá-los a fortalecer sua identidade 

cultural.  
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3. MEMÓRIA E INTERAÇÃO - O ESTUDO DO MEIO COMO METODOLOGIA DE 

ENSINO QUE APROXIMA O ALUNO DA MEMÓRIA E  DA IDENTIDADE 

CULTURAL  DO BUZIANO 

 

Este capítulo apresenta o estudo do meio adotado nas atividades práticas da 

disciplina de Prática Profissional, cuja metodologia se configura em um modo de 

promover a elevação técnica, mas também de aproximar o aluno da memória e da 

identidade buziana. O capítulo se encontra dividido em cinco seções, sendo que a 

primeira aborda conceitualmente o estudo do meio e analisa como esta metodologia 

pode ser utilizada na ampliação do conhecimento dos futuros guias de turismo. A 

segunda seção aborda o uso combinado da educação patrimonial com o estudo do 

meio, expondo os dizeres dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) atrelados 

a eles. São explanadas ainda as estratégias adotadas na disciplina de Prática 

Profissional para elevar a cognição técnica e a sensibilização dos alunos quanto à 

cultura buziana. A terceira trata da descrição da metodologia do estudo do meio e 

suas etapas, conforme Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007), comparando-as com 

as fases adotadas pelo CEJOB nas atividades práticas da disciplina de Prática 

Profissional. Na quarta seção foram tratados, em termos quantitativos, os dados 

apurados no questionário de pré-visitação, visando a uma análise mais detalhada do 

grau de familiaridade e conhecimento desses alunos com os atrativos da cidade. Já 

na quinta e última seção, esses mesmos dados, aliados ao relatório de visitação e 

ao estudo do grupo focal, foram analisados e discutidos de modo qualitativo, visando 

entender como esses alunos interagem cotidianamente com os bens patrimoniais. 

Para melhor compreensão dessa realidade foram transcritos alguns depoimentos de 

alunos que refletem essa relação.   

A metodologia do estudo do meio, conforme apresentada neste capítulo, 

configura-se como mais uma tentativa de suprir os antigos equívocos da educação 

escolar, que não reconheciam a importância das atividades extraclasses na 

complementação dos estudos de sala de aula, o que acabava por afastar os alunos 

de um aprendizado mais próximo de sua realidade. Isso nos leva a crer que 

 
 

[...] a escola deve e pode produzir conhecimento que vai além das 
teorias, da retórica e das aulas puramente expositivas e para que os 
aprendizes possam enfrentar a sociedade de forma a transformá-la 
com a ideia de que, o acúmulo de conhecimentos oriundos do 
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processo educativo é caracterizado pelo ensino que o coloca como 
sujeito das ações educacionais, principal elemento de sua cidadania 
(MATOS, 2012, p.3) 

 

A reformulação das aulas de campo da disciplina de Prática Profissional, em 

atividades voltadas para a educação patrimonial, representou mais que um passo na 

direção de um aprendizado que vai além dos muros da escola, elas se tornaram 

uma forma de aproximar o aluno da cultura local. Tal mudança teve seu início em 

2005, quando a matriz curricular do Curso Técnico em Turismo foi acrescida do 

módulo de Guia de Turismo e com ele, a disciplina de Prática Profissional para Guia 

de Turismo. Esta veio corrigir um desacerto que perdurava há anos no ensino 

técnico do turismo: a falta de uma disciplina exclusivamente voltada para a aplicação 

das técnicas de forma prática, pois até então, ela se resumia em atividades lúdicas 

que estimulavam alguma pesquisa e pouquíssimas visitações.  

A reorientação das atividades práticas para um viés de educação patrimonial, 

apresentada pela metodologia do estudo do meio, possibilitou uma maior interação 

dos alunos com os atrativos da cidade e fez despertar neles o interesse pelas visitas 

de campo. Tal atitude veio apregoar o proposto nos projetos político-pedagógicos da 

maioria das escolas, que entendem que ―a comunidade local deve ser envolvida nas 

ações que propiciam seu acesso ao patrimônio‖ (CAMARGO, 2004, p. 110).  Se a 

escola visa a atingir um ensino democrático de qualidade, inclusivo e plural deve 

estimular os alunos a explorarem seu entorno, a conhecerem os lugares e as 

pessoas que habitam neles.  

Assim, mais que simples visitações, os roteiros apresentados nesta dissertação 

se configuram em uma oportunidade de levar conhecimento aos alunos, 

possibilitando sua identificação com os lugares de memória do buziano. Todavia, é 

preciso não perder o foco dessas aulas que objetivam a conversão do olhar leigo do 

aluno em um olhar técnico e também humanizado da atividade turística. Afinal, a 

prática amplia não somente a qualidade da técnica, mas possibilita a assimilação de 

novas experiências que contribuem para o enriquecimento do espírito crítico do 

aluno. Vale lembrar que essa disciplina traz em sua essência o treinamento por meio 

de atividades roteirizadas, o que não impede que ela agregue outros aspectos como 

aqueles associados à memória e à identidade da população local. Isso nos remete 

aos dizeres de Rejowski; Costa (2003, p. 208), que entendem que ―é justamente a 

capacidade de promover o desenvolvimento humano, social e educacional que 
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baliza a utilização do turismo como atividade que serve ao ensino‖. Eis o grande 

desafio deste estudo, que acredita na importância da formação de cidadãos cientes 

de seu ambiente e de sua história, e que formam profissionais verdadeiramente 

comprometidos com o patrimônio e a sociedade onde vivem.         

Firmes nesse propósito, os roteiros foram pensados para abarcar não somente 

os atrativos turísticos, mas todos aqueles que se identificam com a história local. Na 

elaboração desses roteiros houve a preocupação de entremear atrativos culturais e 

naturais dos diversos pontos de Búzios, não se restringindo apenas àqueles da área 

considerada turística. Essa postura favorece uma melhor compreensão do espaço 

buziano como um todo e promove de forma igualitária a educação patrimonial e 

ambiental, além disso, estimula o sentimento de pertencimento dos alunos, quando 

os colocam em contato com esses lugares.    

 

3.1.  ESTUDO DO MEIO – DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES 

 

O estudo do meio não é propriamente uma novidade, pois já havia indícios de 

seu uso no ambiente escolar nos primórdios do século XX. Essa metodologia de 

ensino faz parte de um conjunto de atividades inspiradas em educadores como 

Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909) e Célestin Freinet (1896-1966), cujo objetivo 

era proporcionar ao aluno uma aprendizagem mais próxima de sua realidade 

ambiental, socioeconômica e cultural. Goettems (2006, p. 52), assevera que o 

estudo do meio é resultado do trabalho de inúmeros educadores que, por décadas, 

se empenharam em elaborar atividades práticas que possibilitassem uma melhor 

compreensão do mundo e a superação dos desafios sócio-educacionais que se 

impunham à época. Tais atividades tinham em comum a particularidade de sua 

aplicação ―fora dos muros da escola‖ (FREINET, 1977), o que por si só, 

representava algo bastante diferente nas aulas. De fato, a simples saída do espaço 

escolar já deixava os alunos mais propensos ao conhecimento.   

É sabido que o estudo do meio é uma atividade que se realiza fora da sala de 

aula, mas que tem seu início e término nela (PIZA, 1992), se constitui de um 

processo composto basicamente por etapas como planejamento, visitação de campo 

e avaliação. Pontuschka (2004, p.265) assinala que é justamente o planejamento do 

estudo do meio que impede sua banalização e o diferencia de um simples passeio 

de lazer, sem propósitos mais elaborados. Essa autora adverte que se não fosse 
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essa organização com objetivos claros e definidos, elaborados em etapas, muitas 

escolas e professores passariam a denominar de estudo do meio qualquer saída da 

escola. Boscolo (2007) considera o estudo do meio como um método que inclui a 

construção do conhecimento pela observação direta da realidade do aluno, que a 

conhece em sua dimensão prática. Da mesma forma, Scortegagna e Negrão (2005), 

afirmam que essas atividades extraclasses são imprescindíveis e fundamentais para 

que professores e alunos observem e interpretem a região que estão visitando. Tal 

atitude favorece um (re)posicionamento perante o saber teórico e a realidade 

vigente, desmistificando a ciência e construindo um saber mais próximo de seu 

cotidiano.  Dessas explanações podemos verificar que o estudo do meio     

 
 

[...] pode ser compreendido como um método de ensino 
interdisciplinar que visa proporcionar aos alunos e professores o 
contato direto com determinada realidade, um meio qualquer, rural 
ou urbano, que se decida estudar. Esta atividade pedagógica se 
concretiza pela imersão orientada na complexidade de um 
determinado espaço geográfico, do estabelecimento de um diálogo 
inteligente com o mundo, com o intuito de verificar e de produzir 
novos conhecimentos (LOPES; PONTUSCHKA, 2009, p. 174). 
 
 

Ainda segundo esses autores, o estudo do meio se torna relevante porque 

transcende ao conteúdo estático e cristalizado da sala de aula. Não que este não 

seja importante, mas se associado com essa técnica de forma complementar, pode 

proporcionar um conhecimento mais apurado desses conteúdos. Além disso, se for 

bem orientado pode inclusive despertar no aluno um novo olhar para si mesmo, para 

o coletivo e para a sociedade de modo geral.  Isso vai ao encontro do disposto nos 

parâmetros curriculares nacionais (PCNs) sobre essa metodologia, que apresenta os 

seguintes dizeres: ―[...] em um estudo do meio, o ensino alcança a vida e o aluno 

transporta conhecimento adquirido para fora da situação escolar, propondo soluções 

para problemas de diferentes naturezas com que se defronta na realidade.‖ 

(BRASIL, 1998, p. 96).  

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007) enfatizam o descrito nos PCNs quando 

chamam a atenção para que os envolvidos no estudo do meio superem as 

circunstâncias cotidianas e atinjam o conhecimento de fato, através da interação 

dialogal entre os participantes e estes com o meio estudado. Essas interações 

ocorrem mediante preparação que começa em sala de aula, com pesquisa na 
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internet, entre outras formas de levantar informações válidas como a pesquisa 

documental e bibliográfica, fotos, mapas entre outros recursos. Isso acontece porque 

no momento da atividade de campo, essas informações serão confrontadas com o 

ambiente em estudo. Através do conhecimento salientado por esse processo de 

aprendizagem, e pela sensibilidade daquele que interpreta, essas informações 

poderão ser confirmadas ou negadas, mas de toda sorte, criam novos 

conhecimentos que não estão escritos em qualquer literatura. Nesse sentido, 

 
 

[...] sua conscientização só ocorre quando se ultrapassa a esfera 
espontânea de apreensão da realidade para atingir a esfera crítica, 
na qual a realidade é objeto que se pode conhecer e o homem 
assume uma postura de sujeito conhecedor, de pessoa ativa na 
construção do conhecimento, e a educação como ato de 
conhecimento deve proporcionar essa prática (FONSECA FILHO, 
2010, p. 3). 

 
 

O estudo do meio, ao confrontar teoria e prática, prevê um trabalho de 

investigação criterioso com leituras prévias, com levantamento de questões a serem 

investigadas durante a atividade e isso alude mais uma vez aos PCNs, que 

entendem essa construção como ―um olhar indagador sobre o mundo‖ (BRASIL, 

1998, p. 94). Outro aspecto relevante sobre o estudo do meio é o seu caráter 

interdisciplinar, tão necessário para a apreensão da realidade do ambiente 

estudado, seja ele parte de seu entorno habitual, seja um lugar pouco ou totalmente 

desconhecido. De qualquer forma exige do aluno uma multiplicidade de saberes, 

que envolvem tanto os conteúdos de sala de aula, quanto aqueles adquiridos ao 

longo da vida, mas que articulados conjuntamente, e sob a orientação adequada do 

professor, promovem uma interpretação crítica do espaço. Isso ocorre porque o 

aluno passa a encontrar sentido naqueles conteúdos que estudou em sala, e ao 

empregá-los de modo prático os compreende, construindo e reconstruindo novos 

saberes. Podemos entender no estudo do meio, que o aluno 

 
 

[...] expressa o desejo de compreender o espaço do qual faz parte ou 
os espaços mais distantes, que aguçam o seu desejo de conhecer. É 
partindo de referências que estão sendo construídas no processo de 
apreensão daquela realidade, fazendo comparações, que o jovem vai 
conseguir essa compreensão [...]. O contato direto com um local, 
seja da realidade do aluno, seja de outras realidades, e a reflexão 
sobre ele que permitem que se formem referenciais para entender 
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que o meio não é estático, é dinâmico. (PONTUSCHKA, 2004, p. 
261). 
 
 

Esta autora acrescenta que é no contexto do estudo do meio, quando o sujeito 

está inserido no ambiente, e envolto por ele, que o sujeito se desenvolve. Deste 

modo, esta metodologia de ensino põe o aluno em contato direto com o lugar, para 

que ele possa entender sua dinâmica e perceber as relações sociais que se 

desenvolvem nele. Da mesma forma que ele passa a perceber as desigualdades e 

injustiças, levando-o a reflexões e capacitando-o para apresentar propostas visando 

à transformação da sociedade.  

Partindo de referências construídas ao longo do processo de apreensão da 

realidade, surgem questionamentos, comparações e, sobretudo, criam-se diálogos 

que desnudam novos saberes por meio dos quais o aluno se permite compreender o 

meio estudado. O diálogo com o espaço e demais pessoas  

 
 
[...] move alunos e professores a superar o conhecimento primeiro e 
partir para explicações mais ricas, pois quem interroga o meio tem 
necessidade de saber como os seus variados aspectos estão 
relacionados. Formula hipóteses e tenta verificá-las, opera um 
verdadeiro trabalho sobre o concreto, sobre a realidade vivida, que 
lhe permite caminhar para um pensamento mais elaborado em 
direção à abstração (PONTUSCHKA,1986 p. 73). 
 
 

Partindo dessa ideia percebe-se que o estudo do meio é norteado pelo 

princípio da autonomia do pensamento, no qual cada pessoa faz uso de sua 

liberdade,   

 
 

[...] sendo seu próprio agente na formulação e solução de problemas. 
Uma vez que em uma civilização permanentemente em mudança, 
torna-se necessária a adoção de processos pedagógicos que 
promovam a emancipação pessoal na adaptação de novas situações 
(MATOS, 2012, p.5). 
 
 

Orientado por esse mesmo princípio, Piza (1992) explica que essa autonomia 

só é conquistada quando são cumpridos dois objetivos básicos: um no campo do 

conhecimento que dá oportunidade ao aluno de identificar e vivenciar o lugar e no 

campo das atitudes, quando ele desenvolve o espírito de responsabilidade frente a 

si e aos demais, exercitando sua sociabilidade, participação, liderança e respeito ao 
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próximo. Portanto, o estudo do meio se caracteriza em um momento extremamente 

importante na aprendizagem do aluno, pois conta com a autonomia para construir e 

reconstruir símbolos.  

 

3.2.  O ESTUDO DO MEIO APLICADO À EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO 

APRIMORAMENTO COGNITIVO DOS ALUNOS DE TURISMO DO CEJOB 

 

O estudo do meio desempenha um papel importante na educação, pois ajuda a 

desmistificar a ideia de que o aprendizado formal só é possível dentro do ambiente 

escolar. Tal equívoco priva os alunos do aprendizado da vida prática em sociedade, 

visto que muitos sequer possuem informações do entorno de sua escola, nem da 

cidade onde moram e, sobretudo, desconhecem a história do patrimônio local, 

apesar de conviverem cotidianamente com ele. Mas esse lapso educacional pode 

ser dirimido com a inserção de atividades extraclasses no currículo escolar, voltadas 

à educação patrimonial, que se utiliza do estudo do meio como metodologia de 

ensino capaz de proporcionar uma aprendizagem mais efetiva junto aos alunos. 

Decerto que esta metodologia consegue se encaixar nas propostas curriculares que 

visam ao envolvimento cooperativo e a aproximação da escola com a comunidade, 

em ações que garantam o acesso e o conhecimento para além dos muros das 

instituições que adotam essa prática (BRASIL, 2001). Portanto, se a escola pretende 

atingir um ensino mais democrático, inclusivo e plural, deve estimular em seu seio 

atividades que levem à reflexão e transcendam ao simples passeio de lazer. Isso é 

possível quando a instituição escolar entende sua importância, já que esta 

metodologia de ensino possibilita o incremento de novas experiências e percepções, 

ao confrontar os conhecimentos adquiridos em sala de aula com a vida fora dela.   

Através do estudo do meio é possível aprimorar o aprendizado do aluno, 

aguçar seu espírito crítico e enveredá-lo pelos caminhos do fortalecimento de sua 

identidade cultural. Essas ideias coadunam com as descritas nos PCNs (BRASIL, 

2001), que o identifica como uma forma de complementar o conhecimento 

convencional proporcionado pela escola, em atividades pedagógicas que são 

vivenciadas in loco. Estas, por sua vez, estão alinhavadas aos conteúdos 

tradicionais de sala de aula, que podem conduzir à elevação cognitiva do aluno, 

além de estimular seu sentimento de pertencimento. Perinotto (2008) acrescenta 
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que essa prática facilita o alcance dos objetivos didáticos, pois os alunos geralmente 

ficam mais propensos ao conhecimento quando estão envolvidos pelo lúdico.  

As instituições que estimulam o estudo do meio promovem uma aprendizagem 

mais significativa, visto o interesse e a predisposição dos alunos em aprender 

quando interagem com o meio. Para Ansarah (2001, p. 294) o importante nesse tipo 

de atividade é despertar o interesse do aluno para o novo conhecimento, pelo local, 

pelos usos e costumes da população, enfim, é estimular o aluno para a pesquisa. 

Um aluno interessado em aprender se torna um conhecedor do assunto e passa a 

divulgá-lo, a valorizar e respeitar o lugar, assim como o patrimônio nele assentado e 

sua diversidade sociocultural. Ao interagir com esses lugares, o aluno acaba se 

identificando e reconhecendo a si próprio como sujeito ativo na proteção e 

preservação desses bens patrimoniais. E é com base nisso que a educação 

patrimonial, em conjunto com o estudo do meio, adquire maior relevância na 

elevação cognitiva e identitária dos alunos do Curso Técnico em Turismo do CEJOB, 

justamente por se caracterizar como  

 
 

[...] um processo permanente e sistemático de trabalho educacional, 
centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento 
e enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do 
contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em 
todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho 
da educação patrimonial busca levar as crianças e adultos a um 
processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua 
herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes 
bens, e propiciando a geração e a produção de novos 
conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural. O 
conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades 
do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de 
preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento 
dos sentimentos de identidade e cidadania. A educação patrimonial, 
passa então a ser um instrumento de ―alfabetização cultural‖ que 
possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 
histórico-temporal em que está inserido. (HORTA; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999, p.4). 

 
 

Em consonância com os dizeres desses autores, a proposta desta dissertação 

é vislumbrar nas atividades de campo uma oportunidade de elevação cognitiva e 

profissional, mas também apresentar os lugares de memória do buziano, 

desenvolvendo nos alunos uma sensibilidade maior quanto a sua conscientização e 

preservação. O aluno ao estabelecer uma relação interpretativa com o patrimônio 
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consegue lê-lo, o que permite sua compreensão, ao mesmo tempo, que abre 

margem para a criação de vínculos de pertencimento com ele. Isso é verificado na 

proposta de educação patrimonial presente nos PCNs, ao explanar que estes 

  
 

 [...] foram elaborados procurando, de um lado, respeitar as 
diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de 
outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais 
comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com 
isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos 
nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 
elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da 
cidadania. (BRASIL, 2001, p. 5).  

 
 

Esta asserção dos PCNs sobre a educação patrimonial evidencia sua função 

que é levar o aluno a respeitar a cultura e o patrimônio local, desenvolver seu 

potencial ao valorizar a criatividade e a capacidade de resolver problemas, investir 

em sua capacidade de comunicação e inovação, com propostas e ações para 

melhorar o ambiente e a qualidade de vida em seu município. São essas ações que 

servirão de base para o estabelecimento da relação do aluno com o meio. Vale 

enfatizar que os PCNs são referências para todas as escolas, públicas ou privadas, 

e apresentam uma nova visão educacional que considera a importância do ensino 

não apenas dos conteúdos tradicionais, mas também de aspectos como ética e 

cidadania. Além de suscitar a necessidade da utilização de estratégicas didáticas 

que primam por um aprendizado extraclasse mais voltado ao concreto. Coaduna 

com essa ideia a educação patrimonial, que tem em sua essência um amplo campo 

de atuação, que transcende ao comum, e se caracteriza como um modo 

diferenciado de abordar os bens patrimoniais.  Ela se configura em  

 
 

[...] uma nova postura por parte do educador, no sentido de 
incorporar os bens culturais ao processo de aprendizado e como 
auxiliares no desempenho das funções de transmitir o conhecimento. 
Tanto o professor como qualquer outro educador que utilize esta 
metodologia, precisam pensar no seu papel como transmissores de 
uma ideologia para a nova geração. Seja qualquer a postura que se 
adote, tem de ser consciente do papel que se desempenha como 
transmissor de conhecimentos e valores (HORTA; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999, p.13). 
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A educação patrimonial vem ao encontro da necessidade de desenvolver 

estratégias que produzam conhecimentos e que conciliem o aprendizado tanto no 

ambiente escolar quanto fora dele. Essa compreensão perpassa pela ressignificação 

da escola enquanto espaço de questionamentos e ampliação da consciência social. 

A educação patrimonial é um instrumento valioso que leva o aluno a ler o entorno, 

buscando entendimento do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal 

em que está inserido, o que reafirma seu papel didático na aquisição dos saberes. 

Entende-se que ela pode contribuir de forma contundente para a formação de um 

adulto mais participativo, consciente de sua cultura e dos momentos históricos de 

seu lugar. Decorre daí a necessidade de desenvolver na escola atividades 

extracurriculares voltadas para a educação patrimonial, que estejam atreladas à 

formação da cidadania e preocupadas com o fortalecimento da identidade cultural 

desses alunos. É preciso ainda que sejam providenciadas medidas no sentido de 

preparar os professores para a realização dessas atividades, seja pela capacitação 

através de cursos e treinamentos, seja no fornecimento de materiais didáticos 

adequados. O importante é conduzir o aluno ao aprendizado pelo patrimônio, tarefa 

a ser cumprida na comunidade através da escola em atividades socioculturais, mas 

também no seio familiar. Sobre isso, Cerqueira (2005, p. 100) entende que é pela 

educação patrimonial que se busca  

 
 
[...] sensibilizar as comunidades sobre a importância de preservar a 
sua memória; mais que isso, busca-se gerar uma reflexão sobre as 
memórias dos diferentes grupos sociais, de modo que se perceba 
que patrimônio não é somente o monumento belo e notável que fala 
do passado de algumas elites, mas que patrimônio é, outrossim, todo 
símbolo de memória coletiva.   
 
 

A população local, enquanto parte produtora e transformadora de sua cultura, 

vê na educação patrimonial um momento capaz de promover o (re)conhecimento de 

seu patrimônio, que pode ocorrer de modo formal (por intermédio do estudo do meio 

nas escolas), ou informalmente (por meio de ações de grupos e entidades ligadas ao 

patrimônio com intuito de lazer). Em ambos os casos, é necessária a promoção de 

uma ação pedagógica, que direcione o aluno a reconhecer no patrimônio seu valor e 

importância para aquela população. O que se propõe é a organização de situações 

de aprendizagem relacionadas aos conteúdos curriculares, atrelados a valores 

éticos e estéticos que envolvam o patrimônio. Inclui-se também atitudes formativas 
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como o desenvolvimento da capacidade de iniciativa, da solidificação das amizades, 

do respeito ao outro e ao fortalecimento da noção de pertencimento, da experiência 

de autonomia e da elaboração conjunta de regras de convivência. 

 

3.3.   A METODOLOGIA DO ESTUDO DO MEIO E SUAS FASES  

 

Para atingir uma interpretação mais significativa dos bens patrimoniais 

naturais e culturais, faz-se necessário compreender as fases que envolvem o estudo 

do meio como metodologia de ensino capaz de promover a educação patrimonial. 

Neste sentido, o estudo do meio  

 
 

[...] requer atividades anteriores à visita, levantamento de questões a 
serem investigadas, seleções de informações, observação de campo, 
comparação entre os dados levantados e os conhecimentos já 
organizados por outros pesquisadores, interpretação, enfim, 
organização de dados e conclusão (BRASIL, 1998, p. 62).    

 

 

O exposto pelo Ministério da Educação, através de seus PCNs, evidencia que 

o sucesso da educação patrimonial está em um criterioso planejamento pautado no 

estudo do meio, que deve ser estabelecido por etapas em sua organização. Essa 

ideia aliada ao trabalho de Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007), intitulado ―Para 

Ensinar e Aprender Geografia‖, que apresenta as etapas de um eficiente estudo do 

meio, serviu de referência para o entendimento das atividades aplicadas na 

disciplina de prática profissional. Entretanto, nem todas as etapas descritas no livro 

puderam ser utilizadas por não se encaixaram na metodologia adotada para este 

estudo. Deste modo, elas foram descartadas ou condensadas em outras mais 

representativas na elaboração do estudo do meio utilizado nas aulas da disciplina de 

Prática Profissional. Abaixo são apresentadas todas as etapas descritas no trabalho 

de Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007) que serviram de orientação para a 

construção do estudo do meio adotado pelo CEJOB, conforme se segue: 

 

a) Encontro dos sujeitos sociais – Por se caracterizar como uma metodologia de 

ensino interdisciplinar, que busca a reflexão individual e coletiva das práticas 

pedagógicas adotadas por determinada escola, o estudo do meio visa à melhoria da 

formação do aluno, justamente por construir um currículo mais próximo de seus 
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interesses e da realidade vivida por eles. No caso do CEJOB, seu projeto de 

educação profissional, tem no estudo do meio uma metodologia que alia 

conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, aproxima o aluno de sua cultura. Essa 

atitude decorre de Búzios ser um lugar turístico que necessita de técnicos 

especializados para atuarem no mercado de trabalho, por outro lado, compreende 

também que essa fruição de turistas interfere de forma contundente na identidade 

buziana. A adoção da educação patrimonial na disciplina de Prática Profissional 

surgiu na forma de atividades roteirizadas, que nos pareciam ser mais adequadas 

aos interesses locais. Por essa razão sua elaboração foi baseada em roteiros 

voltados, prioritariamente, para a seleção dos atrativos que remetessem à memória 

do buziano e que reforçassem sua identidade cultural.   

 

b) A opção pelo espaço e tema a serem estudados - Os espaços a serem 

estudados são variados e abrangentes e podem estar situados no entorno da 

escola, no município ou até mesmo fora dele, pois a rigor, não existem ―lugares 

privilegiados‖ nem ―lugares desfavorecidos‖ para sua realização. O grande desafio é 

―saber ver e dialogar com a paisagem, detectar os problemas existentes na vida de 

seus moradores, estabelecendo relações entre os fatos verificados e o cotidiano do 

aluno‖ (PONTUSCHKA, 2004, p. 260). O espaço estudado nesta dissertação foi a 

cidade de Armação dos Búzios no Rio de Janeiro e o tema trabalhado refere-se aos 

lugares de memória que reforçam a identidade do buziano. Por isso, na elaboração 

das atividades, houve uma preocupação e um maior cuidado no sentido de evitar a 

reprodução dos roteiros tradicionais, calcados apenas em praias e passeios de 

escuna; amplamente divulgados no município e sabidamente de grande interesse 

dos turistas, mas pouco significativos para a história e a memória buziana.  

 

c) Elaboração do caderno de campo - Ele é um instrumento tradicional no trabalho 

de pesquisa de geógrafos, antropólogos, geólogos, entre outros. Mesmo 

considerado obsoleto perante as novas tecnologias da comunicação, o caderno de 

campo ainda desempenha uma função didático-pedagógica no estudo do meio. Isso 

porque ele é considerado um ―fiel companheiro‖ dos participantes, que podem 

consultá-lo para verificar as atividades programadas e os procedimentos adotados. 

Nas atividades extraclasses realizadas pelo colégio não é utilizado o caderno de 

campo, mas um formulário que contém as informações básicas do roteiro e que 
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serve de referência para a elaboração do relatório de visitação. Este relatório 

representa uma descrição detalhada e pessoal do roteiro, e nele constam todos os 

tipos de ocorrências percebidas pelo aluno, bem como as discrepâncias entre o que 

foi programado e o que de fato ocorreu na execução do roteiro, além dos 

procedimentos adotados nestes casos.  

  

d) Roteiro e cronograma das atividades a serem desenvolvidas durante a 

pesquisa de campo - O roteiro é um informe com a descrição do percurso e dos 

atrativos inclusos nele, que pode ser rapidamente consultado pelos participantes. 

Mesmo sujeito a alterações, esse roteiro serve para que os participantes saibam 

antecipadamente os lugares que serão visitados, os itinerários, os mapas e objetivos 

da visitação. Nele constam ainda os horários das programações (visitações, paradas 

para lanche, momentos de lazer e descanso, entre outros). Há ainda uma listagem 

com os nomes dos participantes em ordem alfabética e seus telefones de contato. 

Essa etapa é bastante semelhante à aplicada no estudo do meio nas aulas do 

CEJOB, tanto em relação à elaboração dos roteiros quanto da confecção da 

listagem dos alunos. 

 

e) Textos e mapas de apoio – Esta etapa diz respeito à coletânea de textos, 

folders, mapas e gráficos, selecionados para subsidiar o grupo no trabalho de 

campo. São desenvolvidos a partir de sua dimensão conceitual, procedimental e 

atitudinal, com textos que instrumentalizam teoricamente o processo de observação, 

a realização de entrevistas e os levantamentos históricos e geográficos dos lugares 

pesquisados. No estudo do meio realizado no colégio, cada aluno escolhe o atrativo 

que pretende apresentar e realiza uma pesquisa de cunho histórico e geográfico 

sobre ele, que será entregue no dia da visitação para avaliação. Ele prepara ainda 

um resumo com base no texto elaborado, que sintetiza as informações mais 

relevantes (texto de locução), que deverá ser memorizado e apresentado oralmente 

diante do atrativo e que também será avaliado. Ao final de cada roteiro todos os 

alunos tiveram a mesma oportunidade de vivenciar a experiência de guiar um grupo.  

 

f) O trabalho de campo – É uma das etapas fundamentais do estudo do meio, 

contudo, não deve se apresentar como uma ruptura do processo de ensino-

aprendizagem de sala de aula, nem ser identificado como mais importante. Pelo 
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contrário, o trabalho de campo é complementar aos estudos realizados em sala de 

aula, já que a visitação, por si só, não se sustenta como atividade cognitiva, se 

configurando apenas em um momento lúdico de lazer, sem grandes pretensões de 

aprendizagem. Portanto, deve-se evitar a ideia de oposição entre ambiente escolar e 

ambiente extraclasse, pois estes são complementares na formação do aluno. Para 

dialogar com o espaço pressupõe-se que o aluno esteja preparado e que domine os 

conceitos e as linguagens adquiridas nas disciplinas em sala de aula, aplicando-as 

em campo. São elas que permitem e instrumentalizam o aluno a compreender mais 

acuradamente o espaço visitado. No que se refere ao estudo do meio da disciplina 

de Prática Profissional este almeja consolidar os conhecimentos adquiridos em sala 

de aula, ao reproduz em campo as técnicas de locução e condução de grupos. 

Afinal, não há lugar melhor para concretizar os ensinamentos de sala de aula que o 

próprio campo, que representa uma prévia do que poderá ser a atuação destes 

alunos no mercado de trabalho.  

 

g) Sistematização dos dados coletados no campo - O estudo do meio não se 

encerra com o trabalho de campo, mas é a partir dele que se inicia o processo de 

sistematização do material obtido pelos alunos. ―Os múltiplos saberes, agora 

enriquecidos pelas várias experiências e saberes conquistados no campo, se 

encontram na sala de aula‖ (PONTUSCHKA, 2004, p.13). Este é o momento em que 

cada participante expõe suas ideias, impressões e sensações, considerando 

aquelas mais relevantes ou significativas em sua experiência no campo. Assim, ao 

compartilhá-las com os demais, tem a oportunidade de enriquecer suas próprias 

ideias pela interação com outras subjetividades, gerando novos sentidos que, por 

sua vez, gera nova compreensão dos fatos, momento em que se alicerça a 

construção do conhecimento coletivo. Tudo ganha sentido, nexo e significado, mas 

também revela contradições e equívocos, que desvelam conjuntamente novas 

interpretações e reorientações no aprendizado. No CEJOB, esta etapa acontece 

através do estudo do grupo focal, em que cada um tem a chance de expor suas 

ideias acerca da execução do roteiro, demonstrando seu ponto de vista sobre as 

alterações, adaptações, falhas ou acertos, que por ventura tenham ocorrido, além 

disso, são levantadas as discrepâncias entre o que foi encontrado na literatura e o 

que se verificou in loco.  
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h) Avaliação e divulgação dos resultados - Como todo trabalho educativo, a 

avaliação nos permite apreciar os resultados, aprimorar os processos e, sempre que 

necessário, redefinir objetivos. Para esta dissertação, a avaliação, análise e 

apuração dos resultados foram calcadas no cruzamento do questionário de 

conhecimento com o relatório de visitação juntamente com o estudo de grupo focal. 

Destes resultados, se buscou entender os erros e acertos que ocorreram e porque 

ocorreram; bem como verificar até que ponto o estudo do meio, aplicado à educação 

patrimonial, pode proporcionar conhecimento ao aluno. A avaliação também buscou 

apurar os equívocos na execução e locução dos alunos, adequando-os no sentido 

de aprimorar o saber e aperfeiçoar as próximas atividades em campo.    

 

Após entender as etapas que nortearam o estudo do meio, na visão de 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007), estas foram agrupadas conforme a proposta 

apresentada nesse trabalho, em que as atividades roteirizadas foram divididas em 

três momentos distintos: pré-visitação, visitação e pós-visitação, sendo identificados 

os procedimentos e avaliações empregados em cada uma dessas fases. Consoante 

a isso, o estudo do meio aplicado nesse trabalho é definido a partir do planejamento 

das seguintes fases:   

 

a. Preparação da visitação - Esta primeira fase se evidencia pela construção 

do roteiro que será aplicado em campo e consiste na preparação dos alunos 

para sua apresentação. Podemos descrever esses procedimentos da 

seguinte forma: no início da aula é distribuído um questionário que apresenta 

questões abertas e fechadas de cunho pessoal e outras inerentes aos 

atrativos que compõem o roteiro em estudo. O questionário, segundo Gil 

(1999, p.128),  

 
 

[...] pode ser definido como a técnica de investigação composta por 
um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 
escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 
crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 
vivenciadas etc.  

 
 

 Por meio da aplicação deste questionário, denominado ―questionário de 

profundidade de conhecimento‖ (vide apêndice F, p.191), buscou-se avaliar o 
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grau de conhecimento que os alunos tinham sobre os atrativos do roteiro 

antes da visitação. Este questionário foi composto por dois grupos de 

perguntas, no primeiro foram inseridas aquelas que ajudaram a formar o perfil 

dos alunos. O segundo se refere especificamente às questões que envolvem 

o grau de conhecimento dos alunos sobre a localização e a história de cada 

atrativo, o que fez deste questionário a principal fonte de dados para este 

estudo.  

 O próximo passo acontece logo após o recolhimento do questionário, 

quando os alunos escolhem o atrativo que cada um apresentará no dia da 

visitação. Com base nessa escolha, o aluno realiza uma pesquisa sobre o 

referido atrativo, levantando todas as informações possíveis e, a partir disso, 

elabora um texto informativo sobre ele, que poderá ser entregue na versão 

online até o dia da visitação ou impresso para ser entregue no dia da 

visitação, antes do início da atividade. Com base neste texto, o aluno elabora 

um resumo com as principais informações que serão memorizadas e 

apresentadas diante do atrativo (é o chamado texto de locução do guia de 

turismo).  

No tocante à elaboração destes textos, memória e identidade se tornam 

construções discursivas na apresentação desses atrativos, pois os alunos ao 

narrarem suas histórias, mobilizam não apenas uma gama de dados históricos 

e geográficos, mas condicionam a eles suas próprias experiências. Então, o 

enunciado é constituído por um conjunto de informações a que ele se refere, 

―seja para repeti-las, seja para modificá-las ou adaptá-las, seja para se opor a 

elas, seja para falar de cada uma delas; não há enunciado que, de uma forma 

ou de outra, não reatualize outros enunciados‖ (FOUCAULT, 2008, p. 111).  

Os alunos ao colocarem em ação tudo aquilo que os constituem como 

pessoas na construção de seus textos de locução, reorganizam os 

conhecimentos conforme suas vivências, dando ênfase às narrativas que 

julgam mais significativas. Nessa reorganização dinâmica do passado por meio 

do discurso24, alguns fatos são deixados de lado, esquecidos, modificados ou 

distorcidos; outros, porém, são acrescidos ou destacados, portanto, tem-se em 

                                                           
24

 Discurso é um conjunto de enunciados, na medida em que se apóiam na mesma formação 
discursiva; discurso é prática (FOUCAULT, 2008). 
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cada novo discurso um ponto de vista diferente a ser reproduzido pelo sujeito. 

Afinal,  

 
 

[...] não há enunciado em geral, livre, neutro e independente; mas 
sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um 
conjunto, como peça que integra sempre um jogo enunciativo. [...] 
Nesse sentido, não há enunciado que não suponha outros 
(FOUCAULT, 2008, p.112). 
 
 

Ou seja, o aluno vale-se do processo de rememoração histórica para 

posicionar-se como testemunha que relata o passado, mas lendo-o sob sua 

perspectiva no presente. E é isso que faz dessas atividades uma oportunidade 

para fortalecer sua identidade cultural. Pensando nisso, as atividades de 

campo podem se tornar uma possibilidade de aproximação efetiva dos alunos 

com os lugares de memória do buziano.  

Em relação às metodologias empregadas nesta fase, é possível identificar 

a pesquisa bibliográfica que é realizada a partir do 

 
 

[...] levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas 
por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já 
se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas 
que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito 
do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).  
 
 

    A partir da pesquisa bibliográfica o aluno tem condições de elaborar seu 

trabalho escrito, sem esquecer a criticidade necessária que esse tipo de 

levantamento pede, principalmente quando se utilizar de fontes de pesquisa da 

web, haja vista a grande quantidade de informações duvidosas e conflitantes, 

além de pouco fidedignas. Portanto, é preciso uma análise criteriosa na 

escolha dos sites onde se buscam essas informações. 

 

b. Atividade de campo – Caracteriza-se pela execução do roteiro elaborado na 

fase de pré-visitação e corresponde à mudança de ambiente da atividade para 

fora do espaço escolar. No campo os alunos têm contato direto com os 
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atrativos pesquisados e que serão apresentados por eles no decorrer do 

roteiro. É ainda o momento da entrega do texto informativo (sempre no início 

do encontro). A intervenção e participação do professor nesta fase são 

mínimas, limitando-se apenas ao direcionamento do roteiro ou 

complementando informações, que por ventura tenham sido esquecidas pelo 

aluno durante sua apresentação. Após o término do guiamento cada aluno 

entrega seu relatório de visitação, que é baseado na execução do roteiro, ao 

professor. Nele deve constar a ordem de execução do roteiro, as mudanças 

que ocorreram, os erros e acertos e sua visão crítica sobre ele. Esta fase é 

extremamente importante para o aluno, pois é nela que ele vivencia mais 

intensamente a interação com seus pares e os atrativos do roteiro. Isso 

provoca diversos entendimentos, que não se encerram com o seu fim, mas 

transcende a ele, justamente por permitir uma construção pessoal baseada 

nessas interações.  

  Podemos notar nesta fase a pesquisa de base etnográfica, por meio da 

técnica da observação participante, que segundo Neto (2004, pp. 59-60)  

 
 

[...] se realiza através do contato direto do pesquisador com o 
fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos 
atores sociais em seus próprios contextos [...] A importância dessa 
técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de 
situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, 
uma vez que, observados diretamente na própria realidade, 
transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida real. 

 
 

Bruner (2005, p.01), salienta em seus estudos que trabalhar como guia 

transformou-se em uma ferramenta metodológica fundamental, na medida em 

que ele pôde estudar o turismo sob o ponto de vista etnográfico, mediante sua 

participação integral nos itinerários de visitação e sua interação com os grupos 

de turistas. Durante a execução desses roteiros, Bruner estava durante todo o 

tempo com os participantes, podendo conversar, ouvir, comer e observar seus 

comportamentos e reações. Ao retornar para casa escrevia suas percepções 

acerca dos acontecimentos vividos em campo. Para ele, sua presença entre os 

participantes do grupo representava uma simultânea dualidade de papéis, na 

medida em que se situava ora como antropólogo, ora como guia de turismo. 
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Por tudo isso, podemos deduzir que a pesquisa qualitativa enseja a observação 

e participação direta do pesquisador,  

 
[...] vivenciando ele mesmo as situações que investiga, atuando 
como pesquisador e pesquisado, buscando pelas respostas também 
adequadas às características dos demais sujeitos que vivem e 
interagem diretamente na realidade daquele fenômeno. Os 
conhecimentos encontrados certamente alcançam êxito justamente 
porque foram produzidos para atender necessidades, anseios e 
expectativas daqueles que efetivamente fornecem vida e existência 
àquele fenômeno turístico (CAUMO, 2006, p.4). 

 
 

Essa noção de campo é fundamental quando se busca entender os 

procedimentos do investigador que, juntamente com os investigados, interagem 

com o objeto em análise, fazendo o investigador vivenciar as mesmas 

situações reais encontradas pelos pesquisados. Por conseguinte, uma 

pesquisa qualitativa que tem como objeto o roteiro turístico exige que ―o 

pesquisador se transforme em pesquisado não só para poder obter os dados 

que procura, mas especialmente para evidenciar os significados essenciais que 

apontam para as devidas decisões contextuais‖ (CAUMO, 2006, p.6).  

De fato, ao organizar os roteiros, pude vivenciar in loco, juntamente com 

os alunos, as dificuldades e as benesses das atividades roteirizadas. Como 

parte do grupo, tive a oportunidade de exercer distintos papéis ao longo do 

roteiro: ora como guia, ora como participante, em outro momento como 

pesquisador, em outros, como professor, mas em todos eles pude 

compreender a importância da prática, quando adequadamente aliada à teoria 

de sala de aula. Por meio da observação participante pude acompanhar em 

tempo real os procedimentos, as interações e os acontecimentos de cada 

roteiro, com seus erros e acertos, conhecendo e reconhecendo lugares sob a 

perspectiva dos alunos. Apesar de se tratar dos mesmos roteiros aplicados ao 

longo dos anos, a cada nova execução experimentei sensações distintas e 

vivenciei problemas diversos em cada um deles, o que foi determinante para a 

compreensão deste estudo. No apêndice G, p.195 é apresentado um exemplo 

de observação participante (relatório de visitação do aluno) feito pela aluna X 

da turma de 2017/1º semestre, que demonstra de modo detalhado essa 

vivência em campo.  
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Vale enfatizar que, assim como outros métodos da pesquisa de base 

etnográfica, a observação participante prima pela possibilidade de oferecer 

uma compreensão mais aprofundada da realidade, que no caso desse estudo, 

objetivou aproximar os alunos dos lugares de memória do buziano. Através dos 

roteiros os alunos puderam conhecer esses locais, sua história, sua realidade, 

seus problemas, seu estado de conservação, enfim, sua situação atual. Isso os 

levou invariavelmente a reflexões sobre seu papel e seus vínculos identitários 

com a cidade. Portanto, podemos considerar essa técnica como ―o método 

mais adequado quando a pesquisa se preocupa com os significados humanos‖ 

(COLE, 2005, p. 64).   

 

c. Encontro de pós-visitação – Esta fase ocorre na aula imediatamente 

posterior à execução do roteiro, seu intuito é debater as discrepâncias entre o 

que foi planejado e o que realmente aconteceu. Ou seja, é o momento em que 

o roteiro (previamente organizado) é posto à prova durante sua execução, 

verificando quais fatos aconteceram conforme previsto, quais saíram do 

controle e quais medidas foram tomadas para sanar esses problemas. Seja 

como for, essas vivências em campo resultaram em novos conhecimentos, 

além disso, elevaram o olhar crítico dos alunos, que passaram a enxergar 

nessa fase um momento ideal de aprendizagem pelo confronto dos conceitos 

teóricos e práticos. 

 Essa fase transcorre da seguinte forma: os alunos sentam-se em 

semicírculo e o professor (moderador do grupo), lança uma pergunta com base 

nos relatórios de visitação - entregues na fase anterior. Cada aluno, de forma 

organizada e respeitando sua hora de falar, expõe suas ideias, opiniões e 

dúvidas para os demais membros do grupo. É importante que todos falem 

igualmente, por isso a intervenção do moderador em alguns casos foi 

necessária. A duração do estudo de grupo focal fica a cargo do moderador, que 

neste caso girou em torno de uma hora e quarenta minutos, que correspondem 

aos dois tempos de aula, incluindo o tempo de preparação do ambiente.         

        Conforme mencionado anteriormente, a metodologia aplicada nesta fase é 

o estudo de grupo focal que se caracteriza, conforme Barbosa; Gomes (1999), 

como ―uma estratégia qualitativa que utiliza um grupo de discussão informal, de 

dimensões reduzidas, com o propósito de obter informações em profundidade‖. 
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É uma técnica de rápida execução com grandes possibilidades de fornecer 

uma riqueza de informações qualitativas sobre o desempenho da atividade 

desenvolvida. Concluímos então que os dados obtidos por meio do estudo de 

grupo focal permitem conhecer conceitos, opiniões e expectativas de 

determinado grupo, cujo objetivo principal é revelar as percepções dos 

participantes sobre os tópicos colocados em discussão. Para entender melhor 

as dinâmicas que envolvem o estudo do grupo focal, realizado nesta fase do 

estudo do meio, é apresentado um exemplo detalhado desta técnica no 

apêndice H, p.197 desta dissertação.  

 

 Esta seção abordou as fases do estudo do meio e possibilitou angariar opiniões 

e pontos de vista, observar comportamentos e perceber os sentimentos dos alunos 

durante cada fase dessas atividades roteirizadas. Foi possível ainda entender o grau 

de conhecimento e envolvimento desses alunos com os atrativos locais. O que 

permitiu analisar e tratar essas informações que serão apresentadas nas seções a 

seguir.  

 

3.4.  ANALISANDO A MEMÓRIA, TRATANDO A IDENTIDADE BUZIANA 

 

Com base no questionário de pré-visitação, na observação participante (que 

resultou no relatório de visitação dos alunos) e nos diversos entendimentos a partir 

do estudo do grupo focal, foi possível obter os dados para esta pesquisa, que é 

essencialmente de corte qualitativo, porém, com suporte quantitativo. A redação final 

desta seção ocorreu com base nos dados já mencionados, na pesquisa bibliográfica 

e documental, nos referenciais teóricos específicos e adicionais pertinentes ao tema. 

Em relação aos procedimentos do estudo de caso, esse trabalho buscou uma 

abordagem mais exploratória e descritiva, porém, em alguns momentos ela foi 

extremamente explicativa. Isso ocorreu por se tratar de um estudo empírico com 

dupla complexidade que, por um lado, representa a aplicação das técnicas de 

guiamento em campo; por outro, procura aproximar o pesquisado de sua realidade 

social, além de evidenciar a memória e a identidade buziana. A vivência pela prática 

dos roteiros se configurou na principal categoria de análise deste estudo, já que sua 

reprodução se mostrou um meio privilegiado para a obtenção dos dados que se 

pretendeu averiguar nesta dissertação.   
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O tratamento das informações e sua análise permitiram uma visão geral e 

também individualizada dos alunos; ao todo, foram cinco turmas distribuídas ao 

longo de três anos (2015 a 2017) e que somaram 61 alunos, todos moradores de 

Búzios. A interpretação dos dados ocorreu mediante a organização dessas 

informações em dois quadros. O primeiro apresenta uma gama de elementos 

pertinentes às características dos alunos matriculados no módulo IV do Curso 

Técnico em Turismo do CEJOB. Este quadro sintetiza o perfil dos alunos e se 

configura como um recorte temporal das turmas de 2015 a 2017, sendo elaborado a 

partir de levantamentos que foram realizados junto às fichas de matrícula dos alunos 

nessas turmas, conforme apêndice I, p. 199. 

O segundo quadro apresenta o grau de conhecimento desses alunos em 

relação aos atrativos trabalhados nos roteiros da disciplina de Prática Profissional 

nas referidas turmas. Os dados utilizados para compor o quadro foram obtidos a 

partir do questionário de profundidade e refletem a relação desses alunos com os 

atrativos locais. Foi considerado ainda o tempo de residência desses alunos em 

Búzios e, principalmente, a atividade profissional que desempenhavam a época da 

pesquisa. A análise destes dados ajudou na compreensão da familiaridade ou 

estranhamento dos alunos com determinados atrativos, notadamente os turísticos. O 

quadro em questão condensa essas informações em dados percentuais e 

quantitativos e pode ser consultado no apêndice J, p. 201 da presente dissertação. 

 Na elaboração desses quadros se levou em consideração as variáveis que 

poderiam explicar ou indicar as contribuições que o Curso Técnico em Turismo do 

CEJOB, poderia imprimir em suas atividades práticas, no sentido de fortalecer a 

identidade cultural do buziano. Essa preocupação surgiu quando se verificou nas 

aulas, que a grande maioria desses alunos (95%) era de diferentes procedências e, 

por conta disso, muitos desconheciam o patrimônio local. Da mesma forma que os 

moradores nascidos em Búzios, que correspondem a 5% dos alunos, não 

conheciam tão a fundo a história local como se imaginava, o que era bastante 

previsível, haja vista não haver aulas de educação turística no município. Entre 

aqueles que vieram morar em Búzios, 6,4% eram recém chegados e moravam no 

balneário a menos de um ano; outros 62% vieram morar no município há menos de 

5 anos e 26,6% estavam morando na cidade há mais de 5 anos.  
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No gráfico abaixo são apresentados esses dados para facilitar sua visualização 

e melhor compreensão do tempo de permanência desses alunos na cidade, 

conforme se segue.  

 

GRÁFICO 1 – Tempo de permanência do aluno na cidade de Búzios/RJ 

 

  Fonte: CEJOB – TECTUR (Turmas 2015 a 2017). Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018.  
 

 

Este gráfico deixa claro que 68,4% dos alunos estavam morando em Búzios 

há menos de cinco anos, o que pode explicar, em parte, seu pouco envolvimento 

com a história local. Da mesma forma que pode explicar o acentuado 

desconhecimento que tinham dos bens patrimoniais que se encontram fora da área 

turística do município (porção continental). Entretanto, o desconhecimento da 

existência de trilhas que integram os roteiros de ecoturismo na cidade estava mais 

atrelado ao espírito aventureiro e desportista do aluno, que propriamente do seu 

tempo de residência em Búzios. Já que Isso também se verificou entre aqueles que 

se encontravam na cidade há mais de 5 anos e que também desconheciam essas 

trilhas e lugares como o Mangue de Pedra, a Praça Quilombola e a Praia da Gorda, 

coincidentemente todos atrativos localizados no bairro da Rasa (porção continental 

do município). 

Quanto à procedência desses alunos, em termos nacionais, estes vieram em 

sua maioria da Região Sudeste (31%), o que pode ser explicado pela proximidade 

geográfica e limítrofe do Estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais, São Paulo e 

Espírito Santo. Em seguida aparece a Região Sul com 6% e as demais regiões com 

5% cada. Entre os alunos de procedência estrangeira, 36% eram oriundos dos 
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países da América do Sul: Argentina (75%), Uruguai (10%), Chile (5%), outros (5%). 

Os alunos de origem europeia eram cerca de 5% e aqueles procedentes da América 

do Norte 1%. A porcentagem de alunos de origem estrangeira nas turmas 

analisadas foi 43%, contra 52% de brasileiros, sendo apenas 5% de alunos nascidos 

em Búzios. Tais dados se tornam bastante relevantes, quando se tem em mente 

estudar a identidade e a memória de um determinado povo cuja população é 

constituída, em grande parte, por migrantes brasileiros e estrangeiros, como 

revelado neste estudo de caso e apresentados nos gráficos a seguir.  

 

GRÁFICO 2 – Alunos de procedência nacional do Curso de Turismo do CEJOB 

 

  Fonte: CEJOB – TECTUR (Turmas 2015 a 2017). Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018.  

 

GRÁFICO 3 – Alunos de procedência estrangeira do Curso de Turismo do CEJOB 

 

 Fonte: CEJOB – TECTUR (Turmas 2015 a 2017). Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018.  
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A compreensão dos dados acima possibilitou a elaboração de atividades cujo 

objetivo foi aproximar esses alunos da história e da memória buziana, no intuito de 

estabelecer vínculos afetivos com os atrativos locais, o que pode inclusive promover 

uma maior identificação destes com o lugar que escolherem para viver.   

Prosseguindo a análise para compreender o perfil desses alunos, nos detemos 

neste momento no aspecto que tange ao ―motivo que levou o aluno a se inscrever 

no curso‖. A ideia foi entender o que motivou o aluno a procurar o curso, suas 

razões e como ficou sabendo do curso na cidade. Os resultados demonstraram que 

a maioria deles disse que o motivo principal foi adquirir uma profissão (57%); outros 

que já atuavam no mercado de trabalho (24%), disseram buscar apenas a 

certificação para se legalizar e continuar em seus empregos. Os que alegaram 

gostar de trabalhar com o turismo representavam somente 5,6%; 6,2% disseram que 

o curso era uma forma de ocupar o tempo ocioso. Em relação a esse último dado, 

chamou a atenção o perfil desses alunos em relação os demais, pois era na sua 

maioria mulheres, com mais de 40 anos, casadas, com filhos e ―donas de casa‖, que 

não pretendiam trabalhar na área, mas buscavam no colégio um refúgio para sair de 

sua rotina e ―descansar dos problemas domésticos‖.   

O gráfico abaixo representa as motivações que levaram os alunos a buscarem 

pelo Curso Técnico em Turismo do CEJOB, conforme se segue: 

 

GRÁFICO 4 - Principais motivos que levaram o aluno a buscar o Curso 

 

  Fonte: CEJOB – TECTUR (Turmas 2015 a 2017). Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018. 
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turismo oferecido gratuitamente entre os anos de 2013 e 2017 na região. É 

interessante notar que até 2013, o Instituto Federal Fluminense ofereceu o Curso 

Técnico de Guia de Turismo (presencial) em Cabo Frio, quando o mesmo passou a 

ser ofertado na modalidade EAD, sendo transferido para o campus de Guarus em 

Campos dos Goitacazes/RJ, funcionando até meados de 2017, quando teve suas 

atividades encerradas em definitivo. Portanto, os alunos não tinham outra opção 

gratuita de qualificação em turismo na região, a não ser o curso do CEJOB em 

Búzios 

Retomando aos motivos que levaram os alunos a buscarem pelo curso, 

destacamos aquele que tinha sua escolha pautada na vontade de trabalhar no 

turismo, só que mais da metade nunca tinha atuado nesta área, e achava que o 

curso seria composto por muitas viagens para lugares distantes ou com aulas 

exclusivamente formatadas em atividades lúdicas. Este grupo juntamente com 

aquele que disse que o curso era uma forma de ocupar o tempo ocioso, foi 

responsável por quase a totalidade de alunos evadidos nas turmas. Esses dados se 

complementam com a variável que aborda se o aluno exercia alguma atividade 

remunerada. Do total de alunos analisados, 79% disseram que trabalhavam, sendo 

que 52% atuavam diretamente na área do turismo e 27% em áreas afins ou áreas 

totalmente distintas; não trabalhavam era 21%, sendo 3% de aposentados, conforme 

gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 5 – Atividade remunerada que o aluno possuía durante o curso 

 

  Fonte: CEJOB – TECTUR (Turmas 2015 a 2017). Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018. 
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Entre os alunos que já estavam inseridos no mercado de trabalho, aqueles que 

atuavam diretamente com a atividade turística apresentaram os melhores índices de 

conhecimento sobre os atrativos dos roteiros. Entretanto, assim como os demais, 

desconheciam os atrativos que não estavam atrelados ao turismo. Houve algumas 

exceções como os alunos praticantes de caminhadas, outro que era instrutor de voo 

livre e a aluna remanescente quilombola, que reproduzia a rota escravista para os 

visitantes no Quilombo da Rasa.   

A idade dos alunos também foi categorizada por se constituir em uma 

importante variável para o entendimento dos movimentos migratórios no balneário. 

Assim, entre os alunos mais jovens (18 a 29 anos) a alegação para morar na cidade 

foi a busca por emprego e desafios. Essas ideias também estavam presentes entre 

aqueles da faixa etária dos 30 aos 39 anos, porém, representava ainda um 

recomeço em outro local com novas oportunidades, tanto em termos profissionais 

quanto pessoais. No que tange os alunos com idade superior a 40 anos, o fator 

motivador foi a busca por uma melhor qualidade de vida em Búzios, conforme se 

verifica no gráfico abaixo.   

 

GRÁFICO 6 – Idade dos alunos do Curso Técnico em Turismo do CEJOB 

 

  Fonte: CEJOB – TECTUR (Turmas 2015 a 2017). Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018. 
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completamente sua área de atuação. Contudo, em ambos os grupos, se reflete o 

desejo de mudança, que motivou essas pessoas a escolherem o balneário como 

lugar de morada na busca pela realização profissional e pelo gozo da vida com 

qualidade. Algo parecido se verifica no grupo de alunos na faixa dos 40 a 49 anos 

que almeja, sobretudo, qualidade de vida, assim como aqueles acima de 50 anos 

que buscam desfrutar de uma aposentadoria mais tranquila em um lugar aprazível.  

O próximo gráfico analisado demonstra o conhecimento dos alunos sobre os 

bens patrimoniais buzianos, deixando claro que estes sabiam sua localização, 

principalmente daqueles que se encontravam próximos à área central ou faziam 

parte dos roteiros comerciais. Por outro lado, os alunos demonstraram um 

conhecimento bastante superficial sobre esses mesmos atrativos, notadamente 

quando perguntados sobre sua história, pois eles não conseguiam estabelecer uma 

conexão entre esses atrativos e os fatos ocorridos no município. Ou seja, eles 

sabiam apenas a localização, mas desconheciam a história e sua relação com a 

cidade, o que é muito pouco para um guia de turismo local. Em alguns casos 

alegavam conhecer os atrativos, mas não conseguiam associar o nome ao lugar. 

Um exemplo marcante disso foi revelado por um aluno que havia se mudado para 

Búzios há algum tempo e mesmo passando em frente à Casa do Sino e do Solar do 

Peixe Vivo, por mais de um ano, só se deu conta de que aqueles prédios se 

tratavam dos atrativos citados em sala durante a execução do roteiro. Vale lembrar 

que estes atrativos estão localizados na Orla Bardot, local obrigatório de passagem 

de qualquer turista ou morador. 

Esse episódio não foi uma exceção e se repetiu com outros atrativos, variando 

apenas o aluno e a turma, conforme verificado neste estudo. O fato é que estes 

casos não se caracterizam apenas como uma distração ou desatenção por parte do 

aluno, mas revela uma situação de falta de informação sobre os bens patrimoniais 

da cidade. Chamou a atenção o fato de alguns roteiros, construídos a partir de 

atrativos que não estavam ligados direta ou indiretamente à atividade turística, 

obterem um índice tão grande de desconhecimento entre os alunos, até mesmo 

entre aqueles que moravam próximos a esses atrativos. Outro fato observado foi 

que à medida que os atrativos se distanciavam do centro da cidade, que coincide 

com a área turística do balneário, mais alunos desconheciam esses bens 

patrimoniais no que tange sua localização e história. Esta situação pode ter 

explicação no fato de que os roteiros ditos comerciais ou tradicionais em Búzios 
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concentram-se na parte peninsular do município e se voltam mais para as praias, 

cujos itinerários passam por esses atrativos culturais e, portanto, encontram-se 

citados nas folheterias turísticas. Por essa razão, os alunos têm um maior 

conhecimento da localização destes atrativos, quando comparados àqueles que se 

encontram distantes do centro da cidade ou estão fora dos itinerários dos roteiros. 

Todavia, tanto os bens patrimoniais situados na parte peninsular como na parte 

continental são igualmente negligenciados quanto à sua história e relevância para o 

município.  

Essas duas realidades podem ser verificadas nos gráficos abaixo e ajudam a 

entender a relação desses alunos com o patrimônio local. Assim, no gráfico 7, são 

apresentados os bens patrimoniais mais conhecidos dos alunos, e conforme 

mencionado, coincidem com os atrativos turísticos de maior importância no 

balneário. Por essa razão, mesmo não sabendo sua história, a grande maioria dos 

alunos conseguia localizar e identificar esses atrativos, como se pode ver a seguir. 

 

GRÁFICO 7 - Patrimônio buziano mais conhecido dos alunos de turismo do CEJOB 

 

  Fonte: CEJOB – TECTUR (Turmas 2015 a 2017). Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018. 
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turismo, apenas 11% e 20% dos alunos, respectivamente, conheciam a história 

desses templos católicos. E é justamente pela religião que se pode explicar o pouco 

interesse nestes templos, levando em conta que  

 
 
[...] na população de 27.560 indivíduos respondentes do Censo de 
2010, a comunidade religiosa mais numerosa de Búzios é a que se 
denomina cristã evangélica (10.902 pessoas ou 39,55%), seguida da 
comunidade católica (8.525 ou 30,93%) e da religião espírita (586 ou 
2,12%), não constando do censo outras denominações religiosas ou 
mesmo ateus ou não respondentes, mas que corresponderiam a 
significativos 27,4%  da população (COSTA, 2017, p. 145). 

 
 

Os dados apresentados pela autora, também refletem a realidade vivida no 

CEJOB, percebe-se entre os alunos não-católicos uma resistência muito grande em 

apresentar esse tipo de atrativo, de entrar nesses templos para visitação, bem como 

um desinteresse exacerbado em conhecer as histórias, as obras de arte sacra e 

imagens dos santos católicos. Esses comportamentos denotam diferentes graus de 

intolerância religiosa, não condizendo com as ideias despojadas de preconceito que 

evidenciam a profissão de guia de turismo. A mesma intolerância foi verificada 

quando se tentou apresentar a história e a religiosidade afrodescendente buziana, 

mas em um grau muito mais acentuado, tornando inviável qualquer tentativa de 

visitação aos terreiros de Umbanda e Candomblé no bairro da Rasa.  

No que tange ao motivo do desconhecimento desses alunos quanto à Casa do 

Sino e ao Solar do Peixe Vivo, este parece estar associado à mera falta de interesse 

ou desatenção para com esses atrativos, pois ambos possuem uma arquitetura 

própria, bastante peculiar e estão sinalizados com placas indicativas.  Além disso, 

estão localizados no centro da cidade, na Praia da Armação, cuja orla (Orla Bardot) 

é local de passagem para as praias dos Ossos, Azeda e Azedinha, João Fernandes 

e à Igreja de Sant‘ Anna.   

Já a Rua das Pedras é destaque entre os lugares mais conhecidos de Búzios, 

já que é ponto obrigatório de encontro tanto de turistas como de moradores, por 

outro lado, é um dos atrativos menos conhecidos por sua história. Nela encontram-

se lugares importantes para a história buziana como a Igreja Assembleia de Deus, a 

casa onde Brigitte Bardot ficou hospedada, o antigo armazém da cidade e a Colônia 

dos Pescadores com sua arquitetura singela. Ainda sobre a colônia este atrativo foi 

considerado como um dos menos conhecidos dos alunos, no que se refere à sua 
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relevância histórica para a cidade e em termos de localização, apesar de estar 

situado na famosa Rua das Pedras.  Este fato pode ser atribuído ao pouco interesse 

dos pescadores em divulgar o local e o seu próprio trabalho, bem como os projetos 

que envolvem oficinas de artesanato e cursos de idiomas.   

O Espaço Gastronômico do Porto da Barra foi um empreendimento que 

revitalizou parte da orla da Praia de Manguinhos, e desde então vem ganhando 

fama como local de boa comida e compras de artigos de luxo. Nos últimos dez anos 

passou a integrar os roteiros de gastronomia da cidade, o que contribuiu 

enormemente para se tornar muito conhecido entre os alunos, até porque alguns 

trabalham nesse espaço.  

A mansão de Veraneio de Luis Honold também figura entre os atrativos menos 

conhecidos (25%) pelos alunos, porém, trata-se de um caso atípico, pois eles 

conhecem sua localização, mas não associam o nome ao lugar e só se dão conta 

disso quando são informados de que se trata da ―Casa da Azeda‖. Com essa 

informação o índice de conhecimento da ―mansão‖ se aproxima ao atribuído à Praia 

da Azeda (95%), este fato evidencia a desinformação quanto aos nomes oficiais 

desses bens patrimoniais junto à população. Em contrapartida, as Praias da 

Ferradura e Geribá, são extremamente populares e, portanto, muito conhecidas 

entre os alunos, justamente por se caracterizar como um dos primeiros pontos de 

referência para aqueles recém chegados ao balneário.    

Outros atrativos poderiam estar representados nesse gráfico como a travessia 

da Praia de José Gonçalves até a Praia do Peró em Cabo Frio; a trilha da Praia da 

Ferradura até a Ferradurinha; a trilha da Praia de José Gonçalves até a Praia das 

Caravelas e as trilhas da Ponta de Tucuns e Serra das Emerências, já que estão 

cada vez mais conhecidas dos alunos, moradores e praticantes de caminhadas por 

conta dos trabalhos realizados pela ONG Anda Brasil25 em Búzios. 

Após inteirar-se dos atrativos mais conhecidos dos alunos, o próximo gráfico 

(Gráfico 8) exibe uma situação inversa e apresenta os bens patrimoniais que os 

alunos menos conheciam nos roteiros trabalhados na disciplina de Prática 

                                                           
25

 No Brasil, em 2006, fundou-se a ANDA BRASIL - Confederação Brasileira de Esportes Populares, 
Caminhadas na Natureza e Inclusão social, no Estado do Rio de Janeiro. A  organização não-
governamental organiza e cadastra os circuitos nacionais, sendo que, atualmente, existem mais de 
180 circuitos cadastrados em todo o Brasil. Em Búzios, merece destaque a travessia da Praia de 
José Gonçalves até a Praia do Peró em Cabo Frio, que a cada ano reúne mais e mais caminhantes 
de toda a Região dos Lagos, fazendo deste evento a principal atividade de ecoturismo da cidade. 
(ANDA BRASIL, 2006).   
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Profissional. As causas deste pouco conhecimento sinalizam para os mesmos 

motivos apresentados na análise do gráfico 7, ou seja, os atrativos não faziam parte 

dos roteiros turísticos comerciais, nem se situavam em seus itinerários. Mas 

estavam localizados muito distantes da área turística e comercial da cidade; não 

eram divulgados nas mídias locais; não possuíam sinalização turística adequada; ou 

ainda apresentavam problemas de acessibilidade como foi o caso do Mirante da 

Ferradura, da Ponta do Pai Vitório e do Mangue de Pedra. A seguir são 

apresentados os bens patrimoniais menos conhecidos dos alunos no período 

analisado de 2015 a 2017, conforme observamos abaixo.     

 

GRÁFICO 8 – Patrimônio buziano pouco conhecido dos alunos de turismo CEJOB 

 

  Fonte: CEJOB – TECTUR (Turmas 2015 a 2017). Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018. 
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conhecidos dos moradores e de alguns turistas, quando passaram a compor o 

roteiro que reproduz a rota escravista em Búzios. Mesmo assim, eles ainda são 

desconhecidos por cerca de 70% dos alunos do curso, o que chama a atenção é 

que muitos deles moram no mesmo bairro desses atrativos. Outro bem patrimonial 

que integra a rota escravista é a Fazenda Campos Novos, que apesar de pertencer 

a Cabo Frio, está atrelada historicamente a Búzios. A ligação com a cidade remete-

se ao período da escravidão na região e por sua importância no desenvolvimento 

comercial que Búzios experimentou no inicio do século XX, quando pertenceu à 

Eugenne Honold. Mesmo com tantas referências, cerca de 60% dos alunos nunca 

tinham ouvido falar nela e pouco mais de 30% sabiam sua localização, o que pode 

ser explicado pela distância, além dos limites do município, na Rodovia Amaral 

Peixoto (RJ 106, km 124).  

Mas o desconhecimento não é privilégio apenas daqueles atrativos distantes 

da área central da cidade, como é o caso do Poço da Bomba, que fica a 800 m da 

Rua das Pedras e foi um dos principais pontos de abastecimento de água potável 

em meados do século passado. Foi também o principal local de lavagem de roupa e 

dos encontros sociais da época, entretanto, 72% desconheciam esse bem 

patrimonial e apenas 5% conheciam sua história. O que não é diferente com o Cais 

de Pedra, na Praia de Manguinhos, que teve grande importância no período da 

escravatura em Búzios, mesmo assim, 66 % dos alunos não o conheciam, todavia, 

27% sabiam sua localização, mas não sabiam do que se tratava (pensavam ser um 

quebra-mar) e 7% conheciam sua história e localização.  

Já o Mirante da Ferradura foi o local menos conhecido dos alunos (90%), que 

sequer tinham noção de sua existência. Juntamente com ele está a Casa da Colônia 

dos Pescadores que também era desconhecida por 90% dos alunos. No caso do 

Mirante, a causa pode estar na falta de divulgação, até porque se trata de um lugar 

de difícil acesso e sem infraestrutura adequada para receber visitantes, contudo, 

está localizado em uma área muito frequentada, nas adjacências das praias da 

Ferradura e Foca. Mas o que mais impressionou foi o desconhecimento quanto à 

Casa da Colônia, que fica ao lado do Solar do Peixe Vivo, e é uma construção típica 

das casas dos pescadores do final de século XIX. Portanto, é um imóvel rústico 

pintado em azul e branco, com floreiras e beirais de janelas em amarelo, impossível 

de passar despercebido, mesmo pelos transeuntes mais desatentos. 
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Esta seção permitiu um levantamento quantitativo dos dados apurados e que 

buscou analisar o perfil dos alunos que ingressam no curso, além disso, possibilitou 

entender o grau de conhecimento que estes tinham do patrimônio local. A partir da 

compreensão desta realidade foi possível suceder uma interpretação mais 

qualitativa destes dados ao associá-los à observação de campo e ao estudo do 

grupo focal, conforme apresentados na próxima seção.      

 

3.5. MAS DE QUE MEMÓRIA E IDENTIDADE ESTAMOS FALANDO?  

 

A questão da identidade buziana não se refere somente aos moradores 

nascidos na cidade, mas também àqueles que escolheram Búzios como local de 

morada. Essas pessoas quando chegam à cidade, trazem consigo uma forte 

referência de memória de seus locais de origem; são brasileiros de diversas cidades 

e estrangeiros dos mais variados países, que passam a integrar a população local. 

Esse processo de readaptação causa uma espécie de crise de identidade, já que 

são naturalmente ―forçadas‖ a se moldarem aos novos hábitos e costumes do lugar, 

por vezes, muito diferentes dos seus. Em contrapartida, o buziano também está em 

constante interação com essas novas identidades, seja no trato com o turista, seja 

pelas relações que se estabelecem com aqueles que vieram morar ou trabalhar na 

cidade. Isso torna essa convivência um processo permanente de assimilação26 e 

hibridação27 e que influencia fortemente sua identidade.   

Vale enfatizar que a reconstrução identitária desses moradores não significa 

um retorno ao passado, mas reflete um novo modo de se identificar como buziano, 

já que essas pessoas ao se reterritorializarem passam a viver conforme os hábitos e 

costumes do lugar. A cidade torna-se um campo de identidades múltiplas que se 

expressam de diferentes maneiras no conjunto de suas práticas culturais, que 

                                                           
26

 Assimilação: Processo social em virtude do qual indivíduos e grupos diferentes aceitam e 
adquirem padrões comportamentais, tradição, sentimentos e atitudes de outra parte. É um 
ajustamento interno e indício da integração sócio-cultural, ocorrendo principalmente nas populações 
que reúnem grupos diferentes (LARAIA, 2001). 
27

 Hibridação: O termo ―Culturas Híbridas‖ pode ser definido como um rompimento entre as barreiras 
que separam o que é tradicional e o que é moderno, entre o culto, o popular e o massivo. Em outras 
palavras, a hibridação cultural consiste na miscigenação entre diferentes culturas, ou seja, uma 
heterogeneidade cultural presente no cotidiano do mundo moderno (CANCLINI, 2011). 
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trazem consigo traços e vínculos identitários que não se perdem com facilidade. A 

memória buziana, então, traduz-se como um reflexo desse novo produto, que exige 

constante reelaboração de suas características culturais e identitárias, porém, 

preservando alguns produtos de sua cultura de origem.  

E é a partir dessas observações que podemos entender uma série de 

questionamentos que envolvem a identidade cultural do buziano, tais como: ―de que 

memória e identidade estamos falando, quando abordamos os alunos do CEJOB?‖ 

―O que estes alunos têm a recordar se não possuem referenciais na memória 

buziana?‖ ―Como ressignificar algo que não se construiu?‖ ―Afinal, qual é a 

identidade desses novos moradores?‖ Para aplacar essas indagações que buscam 

compreender a reconstrução da memória e da identidade dessas pessoas, 

recorremos mais uma vez ao conceito de memória, que é em sua essência,    

 
 

[...] a capacidade de reter ou readquirir ideias, imagens, expressões 
e conhecimentos adquiridos anteriormente reportando-se às 
lembranças, surge como uma atualização do passado, registro do 
presente que permanece como herança. Mas rememorar é muito 
mais que recordar o passado ou trazê-lo para o presente, é também 
uma forma de reavaliar situações, podendo ser uma forma de 
autoanálise e autoconhecimento e é nesta direção que a memória 
alcança a identidade (ARAÚJO, 2017, p. 15). 
 
 

Esta citação nos leva a crer que a memória deve ser desmistificada apenas 

como algo íntimo e que remete invariavelmente às lembranças pessoais do 

passado. A memória em questão se afina com os dizeres de Maurice Halbwachs 

(2006), que entende a memória em seu aspecto coletivo, como um processo 

contínuo de construção e reconstrução do passado no presente e que permite dar 

ao passado um significado específico. Este autor ao diferenciar a memória pessoal 

da memória coletiva, explica que a primeira é interna e autobiográfica e é resultado 

do somatório das experiências vivenciadas por uma pessoa. Já a segunda funde-se 

em acontecimentos conservados como lembranças pela história de modo geral. 

Apesar da diferenciação feita entre estes dois tipos, o autor assume que essas 

memórias se inter-relacionam, na medida em que a memória pessoal vai 

assimilando de forma progressiva as contribuições imputadas pela memória coletiva. 

Ou seja, a memória individual sofre influência da memória coletiva, pois é inevitável 

que   



152 
 

  
 

[...] para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa 
recorrer às lembranças de outras, e se transportar a pontos de 
referência que existem fora de si, determinados pela sociedade. Mais 
do que isso, o funcionamento da memória individual não é possível 
sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o 
indivíduo não inventou, mas tomou emprestado de seu ambiente 
(HALBWACHS, 2006, p. 72). 
 
 

Sobre esses pontos de referência e seus instrumentos, o autor concebe que 

esses perpassam pelo entendimento do que é Memória e História. A Memória é a 

história vivida na consciência do grupo que a mantém, enquanto a História é uma 

descrição impessoal que relata fatos e acontecimentos ocorridos em um 

determinado lugar de memória. Halbwachs (2006, p. 98) assevera que ―a memória 

se enriquece com as contribuições de fora que, depois de se tomarem raízes e 

terem encontrado seu lugar, não se distinguem mais de outras lembranças‖. 

Portanto, ―falar de identidade e memória é falar de história local, de patrimônio e 

vice-versa uma vez que estes contribuem para deflagrar sentimentos de 

pertencimento e identificação‖ (ARAÚJO, 2017, p. 21).  

Essa é a razão de ser deste estudo, que procurou através da educação 

patrimonial fortalecer os laços identitários dessas pessoas com os lugares de 

memória do buziano, desvelando a história local e melhorando sua percepção 

quanto a esses espaços. Foram dois anos e meio de acompanhamento e 

observação que se somaram aos vinte anos de magistério em turismo na cidade de 

Búzios e na formatação dos roteiros, que possibilitaram compreender a relação 

destes alunos com os bens patrimoniais da cidade, sua afetividade com eles e o 

interesse que demonstraram na sua preservação.   

Com base nisso, passo a relatar de forma específica alguns registros apurados 

nos relatórios de visitação e no estudo de grupo focal, que alinhavados aos dados 

obtidos no questionário, permitiram angariar uma série de relatos sobre o  

conhecimento dos alunos acerca do patrimônio local. Estes se destacam de forma 

positiva ou negativa, mas de qualquer forma, se constituíram em importantes dados 

qualitativos para o entendimento dessa pesquisa. Começo citando os estudos do 

meio realizados na Fazenda Campos Novos, onde foi possível perceber entre os 

alunos um misto de indignação e tristeza pela falta de conservação, tanto da parte 

externa quanto interna. Na Igreja de Santo Inácio, que integra o complexo da 
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fazenda, chamou atenção o piano do final do século XIX todo arruinado pela ação 

dos cupins e pela escada da torre sineira, parcialmente destruída, o que deixava um 

grande e perigoso vão ao lado do coro. No pátio interno da casa grande foi 

construída uma enorme caixa d‘água que tomou por completo esse espaço, além 

disso, as duas salas destinadas a abrigar parte do acervo da fazenda estavam em 

péssimas condições. Contudo, se percebia nos alunos um esforço para imaginar a 

fazenda em seus tempos áureos. O aluno Y (turma 2015/2º) disse: ―fico imaginando 

essa fazenda toda arrumada funcionando a pleno vapor, com os ―padres‖, os 

escravos [...]‖. Outros alunos ficavam imaginando qual seria o destino da fazenda 

após o tombamento pelo IPHAN, isso rendeu boas sugestões como da aluna Z 

(turma 2016/2º) que disse: ―O bom seria se as pessoas responsáveis pela fazenda 

pudessem receber os visitantes trajados com roupas típicas e que se promovesse 

um day use, uma espécie de ―dia na fazenda‖, que reproduzisse a rotina da época‖. 

Outro aluno (turma 2016/1º) disse: ―este lugar daria um excelente hotel-fazenda, pois 

é lindo e está localizado próximo às cidades de Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras, 

o que facilitaria o fluxo de pessoas para conhecê-la e nela se hospedar‖.     

Sobre a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, o aluno X da turma 

2017/1º, que é evangélico, disse que aceitaria o desafio de apresentar a capela 

porque sabia que, como guia, teria que entrar nesses templos católicos, mas 

confidenciou que após a pesquisa ficou maravilhado com os detalhes históricos da 

capela e da devoção dos católicos pela santa. Mesmo entre aqueles que se 

recusaram a entrar na capela, todos admitiram sua importância para o turismo na 

cidade, que deve ser pautado na pluralidade e tolerância. Entretanto, esses mesmos 

alunos também não entraram na Igreja de Sant‘ Anna, quando da realização do 

estudo do meio. A apresentação ficou a cargo da aluna Y da turma de 2015/2º, que 

é católica e membro da Pastoral da Juventude desta igreja. Ela descreveu de forma 

detalhada a história e as lendas que povoaram e ainda povoam o imaginário local 

sobre esse templo católico, de modo a conquistar a todos com sua empolgação e 

notório conhecimento. Nesta ocasião os alunos fizeram uma visitação interna e 

puderam constatar as colunas e parte do retábulo originais.    

Na Rua das Pedras os alunos da turma 2015/1º se mostraram confusos com 

tantas versões equivocadas que ouviram sobre sua origem, mas que foram sanadas 

quando conheceram a história oficial. Contudo, vale enfatizar que ela é apenas um 

ponto de vista, uma versão que consta do plano diretor do município. Portanto, não 
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devemos desconsiderar outras visões, concepções populares e demais modos de 

apreensão do conhecimento dos lugares de memória, afinal esses também se 

constituem em história. Tiveram ainda a oportunidade de conhecer com exatidão 

alguns pontos de interesse desta rua, como o local do antigo armazém, onde hoje é 

a casa da atriz Alexia Dechamps, a casa onde ficou hospedada a atriz francesa 

Brigitte Bardot e a Colônia dos Pescadores. Sobre a colônia, a aluna W (turma 

2016/2º) ficou surpresa e disse o seguinte: ―trabalho aqui ao lado há meses e nem 

sabia que aquela casinha era dos pescadores‖. Outro aluno da mesma turma disse: 

―Ué? Cadê o peixe?‖ Essas declarações revelaram o desconhecimento de sua 

história, das oficinas sociais que nela funcionam e como a colônia se organiza 

quanto à pesca na cidade. Além disso, foi um dos atrativos que os alunos tiveram 

maior dificuldade em localizá-lo, pois associavam o lugar a um mercado de peixes, o 

que não corresponde à realidade da Colônia dos Pescadores, que é mais que um 

entreposto de pesca. Ali funcionou, por exemplo, um posto de saúde, uma sala de 

cinema e foi o local da primeira escola de Búzios.  

O guiamento pela Orla Bardot surpreendeu bastante, pois se esperava que os 

alunos conhecessem sua história e dos atrativos que fazem parte dela, mas isso não 

ocorreu em nenhuma das turmas analisadas. Na pesquisa foi revelado que os 

alunos até sabiam a localização dos atrativos, mas desconheciam sua história, e 

apenas uns poucos sabiam as informações básicas. Conforme relata o aluno A 

(turma 2015/2º) que disse: ―Cansei de ficar sentado no banco em frente a essa casa 

(Casa da Colônia dos Pescadores), mas achei que era uma casa qualquer‖. A aluna 

C (turma 2015/2º) falou: ―Sempre passei pela orla, mas nunca tinha reparado que 

havia tanta ‗coisa‘ importante para a história de Búzios‖.  

Em relação à Casa do Sino, o aluno Z da turma de 2016/1º se expressou da 

seguinte forma: ―Nossa! passei por aqui por mais de um ano e nunca reparei nessa 

construção‖. Outra aluna disse que jamais imaginaria que aquele lugar tivesse feito 

parte de uma senzala e que fosse tão importante para a história de Búzios. Já um 

aluno da turma de 2017/1º, contou: ―Acho muito bonita a Casa do Sino, mas nunca 

encontrei muita coisa sobre ela na internet‖. O Solar do Peixe Vivo também é um 

local que poucos conhecem sua história, e só passaram a ter noção de sua 

localização quando foi colocada a escultura de Juscelino Kubitschek em frente a ela. 

Isso é relatado pela aluna W (turma 2015/2º): ―ah... sei onde é, é aquela casa com 

janelas pintadas de azul e amarelo que fica em frente à estátua do JK, né?‖ A aluna 
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da turma 2016/2º disse que já havia jantado no restaurante onde é o ―solar‖ e 

aproveitou para descrever internamente como ele era.   

Um fato recorrente e um tanto inusitado marcou os estudos do meio realizados 

nas praias da Azeda e Azedinha e ocorreu com a Mansão de Veraneio de Luis 

Honold. Trata-se de um atrativo que a maioria dos alunos já conhecia e sabia sua 

localização, mas eles não conseguiam associar o nome ao lugar. Isso só acontecia 

quando eles chegavam à Praia da Azeda e se deparavam com o atrativo, que é 

popularmente conhecido como ―Casa da Azeda‖, mas desconhecido por eles como 

―mansão de veraneio‖. Os relatos expressam essa ideia: ―Poxa... professor! O 

senhor estava falando da Casa da Azeda, por que não disse antes?‖ (turma 

2016/1º). ―Eu não sei onde fica essa mansão professor, o senhor pode me ajudar?‖ 

(turma 2016/2º). 

Entre os bens patrimoniais que não são explorados comercialmente nos 

roteiros turísticos do balneário, merecem destaque: o Mangue de Pedra, a Ponta do 

Pai Vitório e a Praia da Gorda, todos desconhecidos de grande parte dos alunos. O 

curioso é que esses atrativos estão localizados no mesmo bairro que muitos moram. 

A falta de divulgação e sinalização pode ter contribuído para essa situação, afinal se 

reproduziu em todas as turmas. Os depoimentos atestam essa realidade como, por 

exemplo, a reação de surpresa do aluno F que ficou perplexo por saber da 

existência de outra praia (Praia da Gorda) no bairro da Rasa. Outro aluno da mesma 

turma disse: ―venho sempre pescar aqui, (na Ponta do Pai Vitório), mas nunca vi 

nenhuma ‗placa‘ dizendo que era esse lugar‖. A aluna da turma 2015/2º fez a 

seguinte reflexão: ―Nossa! Vem gente de fora ver o mangue (Mangue de Pedra) e eu 

que moro aqui nem sabia de sua existência‖. Com relação à Trilha da 

Gorda/Mangue de Pedra, também não foi diferente: ―Como assim? Essa trilha faz 

parte da rota escravista buziana? Nem sabia que esse caminho era trilha, nem que 

tinha isso aqui!‖ (aluno da turma 2017/1º). Há também aqueles que conheciam a 

trilha, como foi o caso da aluna W (turma 2016/1º) que é remanescente quilombola e 

já conduzia grupos pela trilha: ―Conheço bastante por aqui (se referindo à trilha da 

Gorda), ‗vira e mexe‘, levo pessoas por ela, até um grupo de pesquisadores e alunos 

da UFRJ já levei‖. 

Voltando para a parte da península, temos o Cais de Pedra na Praia de 

Manguinhos, que também integra a rota escravista, mas que igualmente aos demais 

é pouco conhecido dos alunos. Esse atrativo tem ainda um agravante: ele só é visto 
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durante a maré baixa, pois foi desmontado e suas pedras foram utilizadas na 

construção dos muros e alicerces das casas de veraneio, que começaram a 

aparecer em meados do século passado. A cada vez que essa história é contada, 

percebe-se um clima de desolação e indignação entre os alunos, como fala o aluno 

T (turma 2015/2º): ―Poxa! Além ‗deles‘ virem para cá, ainda destroem o que tem na 

cidade para construir muro?‖. Outro aluno da mesma turma enfatiza: ―Caraca! Como 

alguém tem coragem de destruir um patrimônio desses para fazer chão de casa‖?  

O Poço da Bomba é outro ponto de referência da memória buziana, que apesar 

de estar localizado no centro da cidade é desconhecido dos alunos do CEJOB, 

assim como é tratado com indiferença e vandalismo pelos alunos de outro colégio 

que fica em frente a ele. Essa falta de cuidado desmerece a importância histórica 

que o poço teve no abastecimento de água potável e na lavagem de roupa para a 

população buziana nos anos de 1950 a 1970. Um aluno da turma de 2016/2º traduz 

esse sentimento da seguinte forma: ―É lastimável a situação deste espaço, a 

escultura da lavadeira está toda pichada com ‗corretivo‘, aliás, tem pichações por 

todos os lados e lixo até dentro do poço, uma vergonha!‖. Um aluno da turma de 

2015/1º se mostrou atônito com as pichações e a depredação do espaço: ―Caramba! 

Quanto vandalismo! Esse lugar foi inaugurado há menos de sete anos e já precisa 

de restauração?‖, fazendo menção ao ato de restauração da prefeitura em maio de 

2015, que contou com a presença do artista Ivan Cruz que esculpiu a ―A Lavadeira‖.   

Passando para uma análise mais generalizada da história de Búzios, e nos 

apropriando dos resultados do questionário de conhecimento, foi perguntado aos 

alunos sobre a origem dos nomes de lugares tradicionais da cidade como ―Estrada 

da Usina‖; praias como Ossos, Geribá, Ferradura e Armação; Avenida José Bento 

Ribeiro Dantas; entre outros. Foi possível verificar que os alunos apresentaram uma 

noção lógica do que poderia ter originado esses nomes, principalmente em relação 

às praias, Orla Bardot, Rua das Pedras e também a origem do nome Búzios. Em 

contrapartida demonstraram um desconhecimento total de quem teria sido José 

Bento Ribeiro Dantas, Eugenne Honold, João Fernandes e José Gonçalves. O que 

revela que os alunos possuem um conhecimento superficial da história de Búzios, e 

o pouco que sabem, está atrelado ao fato desses lugares serem amplamente 

divulgados nos roteiros turísticos ou por terem seus nomes associados a coisas 

óbvias como as praias da Tartaruga e Ferradura. Ou ainda por estarem situados em 
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locais de grande movimentação, o que é impossível de ficar indiferentes a eles, 

fazendo aguçar a curiosidade das pessoas que buscam por informações.  

Quanto aos bens patrimoniais pouco conhecidos da população, estes 

coincidem mais uma vez com aqueles atrativos não utilizados pelo turismo ou que 

ainda não foram explorados comercialmente por ele, ou estão fora da área 

considerada turística. São bens que o buziano normalmente não escuta falar com 

frequência, nem figura nos folders ou mapas turísticos da cidade, o que acaba 

relegando-os ao esquecimento. Isso nos leva a refletir como se dá essa 

reconstrução identitária, uma vez que esses alunos detêm um conhecimento 

extremamente limitado dos fatos e acontecimentos que fizeram a história da cidade. 

Podemos deduzir que se os alunos não conhecem muito bem o patrimônio local, não 

conseguem estabelecer com ele uma relação de afetividade e proteção, podendo 

comprometer inclusive suas relações de afinidade com a cidade, e ainda resultar em 

um enfraquecimento de sua identificação cultural. Portanto, se não há um 

sentimento de pertencimento com o lugar, as chances de se reproduzir atitudes 

positivas decaem e dão lugar ao vandalismo, à depredação, às pichações e até sua 

total destruição.  

O caminho a ser percorrido parece se calcar naquele que envolve as atividades 

práticas que buscam apresentar os lugares de memória do buziano para o buziano. 

Neste sentido, a prefeitura municipal desenvolveu um projeto denominado 

―ConheSer Búzios‖28 , do qual participei em três das quatro edições, que visava 

justamente a apresentar o patrimônio local aos seus moradores, e tinha como 

objetivo reafirmar a identidade dessas pessoas com a cidade. Tanto no Projeto 

ConheSer Búzios, como nas aulas do Curso Técnico em Turismo do CEJOB, ficou 

claro que os alunos tinham uma consciência preservacionista para com os lugares 

de memória da cidade e até reconheciam sua importância, mas faltava o 

conhecimento sobre eles.  

Neste sentido, o CEJOB adotou algumas medidas simples como a organização 

de visitações guiadas e a realização de palestras/debates sobre o patrimônio local, 

                                                           
28

 O Projeto ConheSer Búzios é um curso livre de curta duração, extracurricular e aberto à 
população, oferecido pela  Prefeitura Municipal de Búzios, sendo uma iniciativa da Secretaria de 
Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico. 
A primeira edição aconteceu no ano de 2013 e reuniu cerca de trinta pessoas; sua grade curricular 
era composta por disciplinas como Geografia, História, Meio Ambiente e Turismo e seus conteúdos 
eram totalmente voltados para o conhecimento dos recursos naturais e culturais da cidade. As aulas 
aconteciam no período noturno e as atividades práticas ocorriam durante o dia, nos finais de semana. 
Foram quatro edições, sendo a última em 2016. (SECTUR/BÚZIOS, 2016).   
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como formas de levar conhecimento e aguçar a curiosidade dos alunos sobre os 

lugares de memória do buziano. O estudo do meio foi outra forma encontrada para 

despertar esse interesse, pois esta metodologia atribui aos alunos um grau maior de 

comprometimento na execução dos roteiros, levando-os a se sentirem mais 

responsáveis e motivados e, portanto, propensos ao aprendizado. Os alunos quando 

apresentam os atrativos e escutam as histórias contadas por eles mesmos, tomam 

para si esses atrativos, se sentem imbuídos de sentimentos que variam da 

admiração e respeito à surpresa e desolação por não os terem conhecido antes, 

mesmo estando tão próximos deles.    

Essas medidas adotadas pelo CEJOB expressam o que Bosi (2004, p.48), 

inspirada em Bergson (1999), explica ser memória-hábito, ou seja, aquela baseada 

na repetição e que responde às imposições da vida social; ela é uma memória 

aprendida que se aproxima intimamente das lembranças por serem marcadas por 

traços armazenados na memória. Por outro lado, pode-se configurar também como 

uma memória-recordação entre os moradores nascidos na cidade, pois esse tipo de 

memória é capaz de reproduzir o passado em sua totalidade, recuperando-o; essa 

memória nada mais é do que uma representação ou lembrança de um 

acontecimento. Assim, estimular essas memórias através da educação patrimonial, 

baseada na metodologia do estudo do meio, passa a conduzir o aluno a reflexões 

sobre esses lugares, aproximando-o da cultura local.   

Tanto Halbwachs (2006) como Bosi (2004) compartilham do pensamento que 

compreende a memória não como uma lembrança nostálgica e saudosista do 

individuo, mas um meio de utilizar a lembrança como recriação a partir do presente, 

não importando se é fiel ou não ao passado. A função da memória seria ―fundar um 

presente em relação ao passado‖ (SARLO, 2007, p. 97), ou seja, trata-se da ideia de 

identidade ―formada entre o eu e a sociedade‖ (HALL, 2006, p. 11), buscando 

abandonar a percepção do indivíduo como um sujeito fechado em si. Todavia, o 

sujeito ainda tem  

 
  
[...] um núcleo ou essência interior que é o ‗eu real‘, mas este é 
formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 
exteriores e as identidades que esses mundos oferecem. A 
identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 
‗interior‘ e o ‗exterior‘ – entre o mundo pessoal e o mundo público. [...] 
A identidade, então, costura o sujeito à estrutura (HALL, 2006, p. 11-
12). 
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Podemos entender que a ―memória é a identidade em ação‖ (CANDAU, 2011, 

p. 18), ao mobilizá-la para reafirmar uma identidade pressupõe-se que esta esteja 

pautada no familiar, já que envolve uma releitura do passado e implica na percepção 

das diferenças e das relações fronteiriças entre o Eu e o Outro. Por essa razão é de 

suma importância que o aluno se familiarize com os atrativos ainda em sala de aula, 

de forma que estes possam perceber na fala do colega, a essência do lugar. Do 

mesmo modo que o conhecimento concerne à memória, esta ganha espaço ao ser 

expressada na fala do aluno. A identidade torna-se então uma produção discursiva, 

que segundo Hall (2011, p.109), ―é algo que existe à medida que ganha forma por 

meio da linguagem‖. Caminhando no mesmo sentido, Canclini (2011, p. 129) profere 

a identidade como uma ―construção passível de narração‖.  

No transcorrer deste capítulo tivemos a oportunidade de entender que a 

educação patrimonial, quando associada à metodologia de ensino do estudo do 

meio, pode contribuir para potencializar o conhecimento dos bens patrimoniais da 

localidade. A escola ao promover essas atividades contribui para o fortalecimento da 

identidade local, mas isso somente é possível quando elas transcendam à simples 

visitação, para se tornar um momento de aprendizagem de fato. Decorre daí a 

necessidade de se associar o estudo do meio à educação patrimonial, que através 

do contato, das pesquisas e narrativas dos alunos, possam reorientá-los a entender 

a importância do seu patrimônio. A partir disso, esses lugares e seus atrativos 

começam a fazer algum sentido para eles, pois segundo Magalhães (1997, p. 190): 

―A comunidade é a melhor guardiã do patrimônio. [...] e só se protege o que se ama, 

só se ama o que se conhece‖. De forma análoga, rememoramos o que conhecemos 

e nos identificamos com aquilo que amamos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação entre o homem e seu território é permeada por valores, crenças e 

costumes, onde passado e presente tornam-se aliados da história e da cultura na 

construção da memória e das identidades. Isso ocorre de modo mais contundente 

com aqueles que se desterritorializam, por motivos diversos, de seus locais de 

origem e se reterritorializam nos lugares turísticos, estabelecendo com eles novas 

relações de pertencimento. Esse processo de readaptação envolve necessariamente 

o contato com os diferentes modos de vida dos residentes, turistas e trabalhadores 

locais, que influenciam e são influenciados pelos aspectos culturais em jogo. A partir 

dele são estabelecidos novos laços de pertencimento à medida que essas 

identidades são reafirmadas pela intensificação do contato entre eles. 

Entender essa dinâmica em Búzios foi essencial para a compreensão de sua 

identidade cultural, já que na cidade coexiste um elemento adicional nessa relação 

que é o visitante, um ente que não se caracteriza nem como autóctone (nativo) nem 

como morador (migrantes que fixaram residência na cidade em busca de trabalho 

e/ou qualidade de vida), mas que influencia sobremaneira a identidade local. Essa 

convivência nem sempre é harmoniosa e esbarra invariavelmente nas relações de 

poder estabelecidas no lugar. E que certamente são instrumentalizadas pelo 

discurso da (re)adaptação, que perpassa tanto pela assimilação como pela 

hibridação cultural e que se reflete igualmente no modo de vida dos residentes, 

migrantes e até dos visitantes.  

  Ao pensar essas relações em Búzios, nos deparamos com a questão 

norteadora desta dissertação, que vê nas aulas da disciplina de Prática Profissional 

do CEJOB, mais que um meio de elevar a cognição técnica dos alunos, mas uma 

oportunidade de aproximação destes com os lugares de memória do buziano. Tal 

ideia orientou o objetivo geral desta pesquisa, que buscou compreender até que 

ponto essas aulas poderiam contribuir para despertar nos alunos um sentimento de 

pertencimento e identificação com esses lugares. A viabilização deste objetivo se 

deu através da execução dos roteiros propostos na disciplina de Prática Profissional, 

nos levando a afirmar que este foi plenamente satisfeito, já que proporcionou o 

contato direto dos alunos com os bens patrimoniais, levando-os a conhecer a 

história de cada um deles.   
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Quanto aos desdobramentos do objetivo geral, em relação ao conhecimento 

dos bens patrimoniais, podemos dizer que este foi atingido, uma vez que os alunos 

foram estimulados a pesquisar e apresentar suas histórias, levando-os a reconhecer 

sua importância no contexto da cidade. Também podemos considerar como atingido 

o objetivo que visava à interação dos alunos com os bens patrimoniais, que se deu 

mediante visitação aos lugares sugeridos nos roteiros. Através do conhecimento 

histórico, pela interação com esses lugares e pela valorização dos elementos 

representativos da cultura buziana, foi possível satisfazer outro objetivo, que era 

levar esses alunos a interpretarem os lugares de memória do buziano.  Por fim, o 

objetivo que buscou instigar/incutir nos alunos o sentimento de pertencimento  

também foi satisfeito, com base nas falas e atitudes dos alunos após cada visitação, 

bem como pela maior atenção e cuidado que estes passaram a dispensar aos bens 

patrimoniais.  

  À medida que esses objetivos foram sendo cumpridos, passou-se a verificar 

mudanças no comportamento dos alunos, orientadas em parte, pela sua 

identificação com o lugar. Os indícios dessa identificação com o patrimônio buziano 

se notabilizaram por meio de campanhas de proteção e preservação da Praia da 

Armação, que fica em frente ao colégio, onde os alunos recolhiam o lixo, o micro lixo 

e também distribuíam saquinhos de lixo para os banhistas. Essas ações evoluíram e 

os alunos passaram a se mobilizar voluntariamente em outras praias. Além disso, 

nos finais de semana, passaram a prestar informações turísticas em pontos 

estratégicos do balneário para apresentar os atrativos locais. Nos períodos de 

temporada de cruzeiros prestavam informações turísticas na Orla Bardot, através de 

uma tenda montada em frente ao colégio. 

O que se espera da presente dissertação é que esta possa contribuir para 

estimular novas pesquisas no meio acadêmico, pois ela é fruto de minhas 

observações em sala de aula e representa uma situação real, a meu ver, bastante 

comum nos lugares turísticos, por envolver a afluência de pessoas em busca de 

trabalho, moradia e conhecimento dos lugares. Portanto, esta pesquisa não trata de 

ineditismos, mas de exemplificações no uso da metodologia do estudo do meio, 

quando aplicada à educação patrimonial, por representar uma tentativa que deu 

bons resultados. Quiçá, contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas à 

formação cultural do buziano e à integração dos novos moradores ao território. Já no 

âmbito escolar, esta dissertação representa um modelo que reforça a importância 
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desta metodologia, quando aplicada às aulas de campo, cujo propósito seja elevar 

qualitativamente a cognição dos alunos. Todavia, deve-se ter o cuidado ao utilizar o 

estudo do meio, para que este possa se constituir em um momento especial de 

aprendizagem e que transcenda a mera atividade extraclasse que visa somente o 

lazer e o entretenimento.  

Como qualquer outra pesquisa, esta também apresentou alguns percalços e 

variações nas turmas as quais foram aplicadas, mas que de modo geral sortiu o 

efeito positivo esperado.  Podemos pontuar uma série de entraves encontrados pelo 

caminho durante sua realização, destacamos aqui: a recusa de alguns alunos 

evangélicos em entrar nos templos católicos; as excessivas reclamações dos alunos 

quando percorriam os itinerários a pé; a necessidade de levantar fundos entre os 

participantes para locar o transporte, o serviço de bordo e demais despesas; o 

esforço persuasivo para convencer os alunos a saírem de suas casas durante os 

finais de semana para realizar as atividades, já que o curso era noturno e acontecia 

durante a semana; a falta de empenho dos alunos quando solicitados a usarem o 

crachá, a blusa do colégio e o colete com os dizeres ―guia em treinamento‖ fora do 

espaço escolar.  

Tudo isso se junta à falta de material durante a pesquisa como papel A4 e tinta 

para impressão dos formulários e folders; pastas; pranchetas; cartolinas; pincéis; 

canetas hidrocores para a confecção dos cartazetes e avisos; entre outros. Houve 

também alguns equívocos durante a execução dos roteiros, que serviram de 

experiência e parâmetro para a execução das próximas atividades, conforme 

podemos elucidar: falta de comunicação de alguns alunos quanto ao ponto de 

encontro; esquecimentos constantes dos formulários, do trabalho escrito e do texto 

de locução e até do próprio uniforme; atrasos recorrentes e exagerados que 

encurtavam os roteiros, obrigando sua execução em um tempo menor e com maior 

rapidez, comprometendo sua qualidade; esquecimentos do agendamento para 

visitações internas na Igreja de Sant‘ Anna e na Fazenda Campos Novos; equívocos 

na elaboração dos textos informativos e de locução e na apresentação oral de 

alguns atrativos (o aluno deveria pesquisar a história da Igreja de Sant‘ Anna em 

Búzios, em vez disso, apresentou a história da Igreja de Sant‘ Anna da cidade do 

Rio de Janeiro).  

Mas nada disso tirou o brilho ou comprometeu severamente os objetivos das 

atividades propostas, afinal tanto os professores quanto os alunos também adquiram 
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experiência com esses equívocos e dificuldades. E é essa a ideia primordial da 

reprodução desses roteiros, que se caracterizaram em mais um momento de 

aprendizagem na formação dos alunos. Pelo que foi exposto até aqui, faz-se 

necessário destacar o papel do CEJOB para o turismo local, ao oferecer uma 

qualificação profissional voltada para algumas profissões essenciais no mercado de 

trabalho buziano. Além disso, o curso tem um papel relevante no processo de 

(re)adaptação e reterritorialização de seus alunos, ajudando-os a assimilar a cultura 

local por meio de suas aulas práticas.  

Entretanto, esses argumentos não foram suficiente para impedir que o Curso 

Técnico em Turismo fosse suspenso em agosto de 2017, por determinação da 

SEEDUC/RJ, alegando falta de demanda e desinteresse dos moradores. Essa 

decisão arbitrária do governo estadual vai de encontro com o que foi apurado nesta 

pesquisa e no que é verificado nas listagens de procura e espera do curso na 

secretaria do colégio. Tal atitude fez incorrer em um novo objetivo, o de transformar 

essa pesquisa em um documento válido que possa servir como base e até prova 

para revogar essa ordem, e assim, permitir sua continuidade. Afinal, o curso existe a 

mais de vinte anos no colégio e é bastante representativo para o turismo em Búzios. 

E conforme demonstrado nesta pesquisa, pode se caracterizar como um meio válido 

para legitimar os sentimentos de pertencimento de seus alunos com os lugares de 

memória do buziano, aspectos que devem ser considerados para seu mantenimento 

no CEJOB.  
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APÊNDICE A – Roteiro histórico de Búzios 

 

 
ROTEIRO I – ROTEIRO HISTÓRICO DE BÚZIOS  

 
Atrativos 

 
Duração 

Distância 
percorrida 

 
Observações 

 Praia do Canto  

 Rua das Pedras  
 Colônia dos Pescadores 

 Praia da Armação  

 Orla Bardot 

 Casa do Sino 
 Solar do Peixe Vivo 

 Igreja de Sant‘ Anna  
 O Anjo do Sim 

 Praia dos Ossos  

 Praia da Azeda e Azedinha 

 Mansão de Veraneio de Luís Honold 

 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

2,7 km* 

 

 
 
 
 
 
 
Roteiro feito a pé por todo o 
itinerário (city tour a pé). 

 
Descrição dos atrativos 

 
 
 
 

PRAIA DO CANTO – Está localizada no centro da cidade, 
com cerca de 1500 m de extensão, fica a esquerda do píer de 
onde partem as escunas que realizam passeios náuticos pelo 
balneário. Possui águas calmas e pequena extensão de areia, 
que em dias de maré alta fica quase totalmente encoberta. A 
porção que margeia a Rua das Pedras não é indicada para 
banho devido aos pequenos barcos que se encontram 
parados nesta parte. 

 
 
 
 
 
 
 

RUA DAS PEDRAS - A rua mais badalada da cidade até a 
década de 1960 era apenas um simples caminho de terra 
batida que terminava à beira mar e contava na época com dez 
casas de pescadores e um comércio que se resumia ao 
armazém de secos e molhados de ―seu Alípio‖ e tempos 
depois com o Bar Central. Na década seguinte a rua foi 
alargada e pavimentada com as pedras do tipo pés de 
moleque, iniciativa do empresário carioca César Thedim 
juntamente com o arquiteto Octávio Raja Gabaglia, já que a 
cidade começava a receber turistas que circulavam com seus 
veículos pela cidade. Seu nome oficial é Avenida José Bento 
Ribeiro Dantas, mas esse trecho de pouco mais de 600 m 
ficou conhecido como Rua das Pedras. Atualmente a rua 
reúne bares temáticos, restaurantes sofisticados, lojas de 
grife, pousadas, cafés, galerias de arte, sorveterias, boates, 
entre outros. 

 COLÔNIA DOS PESCADORES - A casa foi construída na 
década de 1950 e já foi cinema, posto médico e escola, mas 
há algumas décadas passou a ser a colônia dos pescadores. 
O local foi palco de muitas assembléias e reuniões que 
mudaram o destino e a história de Búzios. Atualmente, a parte 
da frente está alugada para uma agência de receptivo e é nos 
fundos que funciona a área burocrática da colônia. Até hoje 
acontecem reuniões importantes onde são aprovadas 
decisões que visam à defesa dos direitos dos pescadores e 
também cuidam de preservar a cultura e os modos de viver 
dos mais antigos moradores, pois a pesca sempre foi em 
Búzios um meio de aprendizagem, cultura e subsistência. 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRAIA DA ARMAÇÃO - É uma praia pequena, com cerca de 
430 metros de extensão, que está localizada no centro da 
cidade e não é por completo própria para banho. Somente em 
alguns trechos pode-se aproveitar a tranquilidade de suas 
águas. Além disso, em sua maior parte não possui areia. Ela 
inicia no Pier da Rua das Pedras e vai até o Cais dos 
Pescadores (próximo ao Porto Veleiro). A praia recebeu este 
nome por ter sido o local onde se encontrava a armação 
baleeira da cidade no século XVIII. Ganhou fama após ter sido 
frequentada por Brigitte Bardot na década de 1960, e assim, 
tornou-se uma das praias mais procuradas de Búzios. Além 
dos pequenos barcos de pesca, o cenário conta com a Ilha do 
Caboclo e é ótima para prática de esportes náuticos, como a 
vela e para fazer caminhadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORLA BARDOT - É um calçadão de aproximadamente 470 m 
de extensão com decks de madeira e caramanchão com 
bancos, chão em pedra São Tomé amarela disposta 
irregularmente e paisagismo com vegetação nativa. 
Acompanha toda a Praia da Armação, ligando o final da Rua 
das Pedras ao Cais dos Pescadores. Foi inaugurada em 1999 
e recebeu o nome da atriz francesa Brigitte Bardot. Ao longo 
da orla é possível encontrar esculturas como a de Brigitte 
Bardot, dos três pescadores e de Juscelino Kubitschek, além 
de desfrutar da gastronomia local e internacional e de uma 
diversidade de estabelecimentos de hospedagem e 
entretenimento. Existe ainda um pequeno conjunto 
arquitetônico datado do final do século XIX/inicio do século XX 
próximo ao Cais dos Pescadores que lhe confere um charme à 
parte.  

 

CASA DO SINO - A Casa do Sino na Orla Bardot é apenas 
uma parte do que restou da grande senzala que pertenceu a 
uma fazenda na Praia da Armação. Ela atendeu a diversas 
finalidades ao longo dos tempos, serviu de entreposto de 
escravos, onde era feita sua triagem para os leilões. Foi local 
de quarentena dos escravos recém chegados da África ao Rio 
de Janeiro e redirecionados para Búzios, quando eram 
vistoriados por um médico na Casa do Sino, de lá iam para a 
Igreja de Sant‘Anna onde eram batizados, retornavam e lá 
permaneciam até os leilões. Foi ainda utilizada para depósito 
dos derivados de baleia e foi até um armazém de ―secos e 
molhados‖. Atualmente pertence ao Hotel Atlântico Búzios, 
que reformou seu interior, mas manteve a fachada da antiga 
Casa.  

 SOLAR DO PEIXE VIVO – Pertenceu à família Penido até ser 
vendido e se transformar em uma pousada, que funcionou por 
doze anos; foi novamente vendido para Marcus Vinicius Alves 
que transformou o solar em um requintado restaurante que 
funciona até hoje. Sua fama se deve à estada do então 
presidente Juscelino Kubistchek durante a década de 1950, 
onde se hospedou algumas vezes a convite de seu ministro 
Paulo Penido. O solar está localizado na Orla Bardot, na Praia 
da Armação, a 300 metros da Rua das Pedras. A escultura de 
JK em frente ao solar foi encomendada por Paulo Penido ao 
artista Hildebrando Lima como presente a Oswaldo Penido, 
proprietário do lugar.  Esta escultura ficou por anos em sua sala 
principal até a solenidade de inauguração em 2006, quando foi 
instalada em frente a ele. O Solar recebeu esse nome por conta 
da cantiga popular ―Peixe Vivo‖ que JK adorava escutar em 
seus momentos de lazer.  
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IGREJA DE SANT’ ANNA - É um templo católico histórico 
localizado numa elevação entre a Praia dos Ossos e a Praia 
da Armação. Do adro da igreja é possível contemplar a baía 
dos Ossos, onde acredita-se ter sido encontrada a imagem de 
Sant‘ Anna. Reza a lenda que a partir desse momento nunca 
mais faltou peixe na mesa do buziano. A história da Igreja 
começou antes mesmo de sua construção, quando do resgate 
dessa imagem do mar, naufragada durante uma expedição 
portuguesa de reconhecimento do litoral brasileiro. Construída 
pelo contratador português Brás de Pina para homenagear 
Sant‘ Anna que o teria salvado do naufrágio de um barco com 
escravos.  Trata-se de uma construção de 1743, em pedra e 
cal com argamassa de óleo de baleia, sendo a única 
edificação da época da pesca das baleias. Outra lenda paira 
sobre a igreja e diz que a imagem da santa mudava 
milagrosamente de posição, virando-se em direção ao mar 
durante a noite, o que fez com que a igreja fosse 
definitivamente construída voltada para o mar. O aceso é feito 
através da ponta esquerda da Praia dos Ossos e pela Ladeira 
de Sant‘ Anna e as missas são celebradas aos sábados às 20 
horas. Durante o período da escravatura, foi nessa igreja que 
os negros recebiam os sacramentos católicos, como meio de 
apagar sua religiosidade africana e torná-los ―civilizados‖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCULTURA DO ANJO GABRIEL – Mais conhecida como ―o 
Anjo do Sim‖, trata-se de uma escultura em mármore branco 
do anjo Gabriel sobre um pedestal de alvenaria de um metro 
de altura. Essa escultura foi uma encomenda do padre 
Ricardo Whyte em 1991 para representar (de forma velada) o 
desejo favorável de seus fiéis, e seu inclusive, à emancipação 
de Búzios de Cabo Frio. Segundo o padre Ricardo o Anjo 
Gabriel apontando o dedo para os céus simboliza esse desejo 
do povo buziano e o sim gravado na urna ao lado da escultura 
seria a materialização desse desejo no plebiscito da câmara. 
Portanto, acabou virando um marco representativo do 
processo de emancipação de Búzios que levou dez anos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAIA DOS OSSOS - A Praia dos Ossos recebeu este nome 
por causa dos ossos de baleia que eram deixados naquele 
lugar após os pescadores a descarnarem. É uma pequena 
praia de 245 metros de extensão, entre a elevação de Sant‘ 
Anna e o morro de acesso da Praia da Azeda. Distando 1,5 
km do centro de Búzios, possui uma orla bastante arborizada 
e suas águas são calmas e quentes com areia fofa e clara, 
contudo, não é recomendada para mergulho devido ao grande 
número de embarcações que ficam ancoradas ali, da mesma 
forma não é a mais indicada para banho de mar. Por essa 
razão é mais conhecida como um ponto de partida de aqua-
táxi (táxi marítimo) para outras praias ou como lugar de 
passagem para as praias da Azeda e Azedinha.  
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PRAIA DA AZEDA E AZEDINHA - A Praia da Azeda possui 
cerca de 150 metros de extensão e é caracterizada pela sua 
estreita faixa de areia dourada, pelo mar de água clara, 
tranquila e temperatura agradável. A Praia de Azedinha tem 
apenas 43 metros de extensão e está localizada ao lado da 
Azeda, separadas apenas por uma faixa de pedra, aos pés de 
um morro com formações rochosas ao redor e vegetação 
abundante. Ambas possuem estreita faixa de areia, o que faz 
delas muito cheias, até mesmo na baixa temporada. Pequenas 
e escondidas ficam a dez minutos de caminhada do Centro, 
sendo acessíveis também por acqua-táxi. Elas não possuem 
infraestrutura, mas barracas oferecem bebidas nos fins de 
semana e na alta estação. Seu acesso se dá a partir da Praia 
dos Ossos que leva a uma rua de paralelepípedos e um 
pequeno trecho de terra batida, onde chega-se a uma 
escadaria que leva às praias As Praias receberam esse nome 
devido a um fruto amarelo azedo que nascia em abundância 
naquela área.  

  

MANSÃO DE VERANEIO DE LUÍS HONOLD – A mansão e 

toda a área do entorno da mesma, inclusive as Praias da 

Azeda e Azedinha eram de propriedade do alemão Eugene 

Honold, que as deixou como herança para seu filho brasileiro 

Luis Reis Honold. A casa da Azeda como é popularmente 

conhecida foi construída entre as décadas de 1930-1940, 

sendo herdada de seu pai quando este voltou para a 

Alemanha. A mansão foi sua propriedade até seu falecimento 

em 1996, quando passou para sua esposa, a francesa Giselle 

Lise Zucco Reis, que também faleceu, no ano de 2001. Ela era 

representada no Brasil por Raphael Gilbert Paul Lange, que a 

vendeu ao italiano Giovani Battista Cappiali, de passagem por 

Búzios, para a construção de um resort naquela área. A venda 

da Casa da Azeda causou forte reação popular na cidade, 

gerando grande manifestação que culminou no movimento de 

preservação daquela área. Algum tempo depois foi criada a 

Área de Proteção Ambiental das Praias Azeda e Azedinha, 

sendo a Casa da Azeda desapropriada e hoje se encontra em 

ruínas. 

 
* Partindo da Praia do Canto e somente considerando a ida.  
 
Observações:   
 

1ª. As imagens aéreas foram retiradas da internet e as demais pertencem ao acervo fotográfico 
do CEJOB.  

2ª. A elaboração dos roteiros foi feita pelos alunos baseados na proximidade geográfica e 
alinhavados com a história local.  

3ª. Os conteúdos deste roteiro foram elaborados pelo próprio autor e representam uma síntese 
dos textos de locução dos alunos entre os anos de 2015 e 2017. 

4ª. As paradas para descanso e alimentação foram decididas pelo grupo durante a execução do 
roteiro e estavam condicionadas ao andamento da atividade em cada turma. 
 

 

Fonte: CEJOB/TECTUR - Textos básicos de apresentação. Elaborado por José Ângelo Carneiro. 
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APÊNDICE B  – Roteiro praiano de Búzios – Praias do centro  

  

 
ROTEIRO II  -  ROTEIRO PRAIANO DE BÚZIOS – PRAIAS DO CENTRO 

 

 
Atrativos 

 
Duração 

Distância 
percorrida 

 
Observações 

 Praia da Ferradura 
 Praia da Foca 
 Praia do Forno 
 Mirante da Brava/Forno 
 Praia Brava 
 Praia de João Fernandes 
 Praia de João Fernandinho 
 Mirante Deck de João Fernandes 

 

 

 

2h 40 min 

 

 

 

3,9 km* 

 
Os atrativos do roteiro 
não estão próximos, o 
que exige apoio de 
veículos (micro-ônibus, 
vans e trollers) 
 

(sightseeing)** 

Descrição dos atrativos 

 PRAIA DA FERRADURA - Localizada em uma grande 
enseada, essa praia tem aproximadamente 1,5 km de 
extensão de areia grossa amarelada com águas claras e 
calmas. Com pouco vento, é ideal para a prática de esportes 
náuticos como stand-up, paddle, Jet-ski, mergulho, Windsurf, 
passeios de banana boat, caiaque entre outros. Para os 
desavisados, há a oferta desses equipamentos esportivos 
para alugar ao longo da praia, que por sinal, possui uma 
excelente infraestrutura para atender seus visitantes com 
quiosques, serviço de massagem, aula de ioga e outros 
aparatos de lazer, todos concentrados no seu lado esquerdo. 
Já no lado oposto só há casas e um prolongamento da praia 
após um agrupamento de pedras. Ela é perfeita para levar a 
família, porém, tem um inconveniente: é uma praia de águas 
muito frias. Seu nome deriva de seu formato visto do alto que 
lembra uma ferradura. 

  
PRAIA DA FOCA - Situada entre a Praia do Forno e a Praia 
da Ferradura na região conhecida como Saco do Forno, a 
Praia da Foca é uma pequena enseada, que forma uma 
espécie de piscina natural cercada por rochedos, com águas 
mansas e transparentes. Possui uma área bastante restrita, 
são apenas 50 metros de extensão total com uma estreita 
faixa de areia, mas que reserva uma bela paisagem, sendo 
uma das mais belas e ao mesmo tempo uma das mais 
tranquilas de Búzios. Uma curiosidade interessante está 
relacionada à origem do nome da Praia da Foca. Pelo que 
consta, seu nome se deve a uma foca que apareceu no local 
há alguns anos. 

 PRAIA DO FORNO - Localizada na parte sul da península 
está encravada em uma enseada, cercada por rochedos que a 
protege dos ventos fortes e das correntes marinhas, 
propiciando uma leve brisa e um mar bastante tranquilo. Com 
cerca de 350 metros de extensão, suas águas azul-
esverdeadas e fundo rochoso é indicada para o mergulho. 
Além desse, outros esportes bastante comuns nessa praia são 
a pesca nos costões e a caça submarina. Na Praia do Forno 
se formam pequenas piscinas naturais de águas quentes, 
ideal para as crianças. A origem de seu nome está ligada ao 
tipo de rocha que constitui sua areia de cor avermelhada, que 
durante o dia absorve o calor e o libera à noite, mantendo 
suas areias sempre quentes.  
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MIRANTE DA BRAVA / FORNO – É o principal mirante da 
cidade e está localizado em um dos pontos mais elevados de 
Búzios, entre as praias Brava e Forno, sobre um grande 
reservatório de água da Prolagos. O mirante oferece vista 
panorâmica de 360 graus do balneário, de onde é possível 
avistar a Praia da Brava, o caminho de acesso à Praia Olho de 
Boi, a Praia da Armação, o Centro da cidade, a Praia da Foca 
e ao longe a Praia de Tucuns, além de uma grande extensão 
de ―mar aberto‖. Ele pode ser acessado através de dois 
caminhos bastante íngremes, calçados por paralelepípedos, 
sendo um deles em péssimo estado de conservação, contudo, 
seu acesso é fácil e bem sinalizado. É um local muito 
procurado pelos turistas e está incluso nos principais roteiros 
pela cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAIA BRAVA - O nome não condiz com o lugar, apesar de 
seu lado esquerdo possuir ondas altas e o mar ser bastante 
bravio naquele lugar, que o torna ideal para a prática do surf. 
A Praia Brava encontra-se em uma enseada cercada por 
paredões rochosos e vegetação rasteira, possui areias finas 
amarelo-avermelhadas e é dividida em duas partes, separadas 
por uma formação rochosa no meio dela, mas de fácil 
travessia. O pico do surf e da pesca de linha é o canto 
esquerdo e não é muito frequentada pelos banhistas, nem 
recomendado para crianças devido ao mar de ondas fortes. Já 
o canto direito é mais deserto e isolado, tem águas mais 
calmas e tranquilas e é por esse lado que se chega à trilha 
que dá acesso à praia naturista Olho de Boi. Toda a 
infraestrutura de apoio ao turista encontra-se no lado esquerdo 
com alguns quiosques que oferecem pratos com frutos do mar 
e bebidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAIA DE JOÃO FERNANDES - Está localizada no extremo 
norte da península em uma área com diversas opções de 
hotéis, pousadas e condomínios de luxo. Ela pode ser 
acessada de diversas formas: de carro, a pé ou de taxi 
marítimo que partem da Praia da Armação ou Praia dos 
Ossos. Suas águas são calmas e transparentes. É um 
excelente local para a prática de esportes aquáticos e é 
indicada para a prática de mergulho com snorkel e passeios 
de caiaque, é possível encontrar esses instrumentos 
disponíveis para locação. Tem uma ótima infraestrutura de 
bares e restaurantes que espalham mesas e cadeiras pela 
areia. Há ainda o famoso arrecife de João Fernandes, com 
muita riqueza marinha e biodiversidade na vegetação. Por 
tudo isso é parada obrigatória dos passeios de escuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAIA DE JOÃO FERNANDINHO – A praia tem menos de 
200 metros de extensão e reduzida faixa de areia, o mar é 
extremamente calmo e possui águas transparentes. Está 
localizada em um espaço protegido dos ventos leste e 
nordeste por paredões rochosos e pela densa mata atlântica 
que a envolve, o que a torna particularmente agradável. Ela 
pode ser acessada de duas formas distintas: por mar de taxi 
marítimo ou por terra, a pé por uma trilha pelos rochedos no 
final da Praia de João Fernandes, mas principalmente por uma 
escadaria ao lado do hotel Colonna Park. Partindo da Praia de 
João Fernandes, basta caminhar 250m que se avista uma 
escada íngreme de pedra, porém segura, que corta a mata. 
Esta escada veio substituir a antiga trilha de chão batido 

 

 

 

 

 



181 
 

bastante rústica e perigosa. A descida leva uns 10 minutos. 
Vale lembrar que os carros só chegam até a rua que dá 
acesso a escadaria no topo da praia. Nesta praia existe uma 
pequena infraestrutura com quiosques improvisados da praia, 
que oferecem pratos de frutos do mar e bebidas, além de 
aluguéis de caiaques e snorkel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MIRANTE DECK DE JOÃO FERNANDES - Inaugurado em 
2013, este mirante foi construído em um recuo de estrada em 
madeira com parapeito, medindo cerca de 20 metros de 
extensão. Oferece vista panorâmica de 180 graus para as 
praias de João Fernandes, João Fernandinho e para o mar 
aberto. Está localizado no alto de um morro e é de fácil acesso 
pela estrada através da Praia de João Fernandes. 

 
* Partindo do CEJOB e somente considerando a ida. 
** Sightseeing é um misto de city tour panorâmico com paradas estratégicas para conhecer alguns 
atrativos ao longo do roteiro. 
 
Observações: 
 

1. As imagens aéreas foram retiradas da internet e as demais pertencem ao acervo fotográfico 
do CEJOB.  

2. A elaboração dos roteiros foi feita pelos alunos baseados na proximidade geográfica e 
alinhavados com a história local.  

3. Os conteúdos deste roteiro foram elaborados pelo próprio autor e representam uma síntese 
dos textos de locução dos alunos entre os anos de 2015 e 2017.  

4. As paradas para descanso e alimentação foram decididas pelo grupo durante a execução do 
roteiro e estavam condicionadas ao andamento da atividade em cada turma. 

 

Fonte: CEJOB/TECTUR - Textos básicos de apresentação. Elaborado por José Ângelo Carneiro. 
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APÊNDICE C - Roteiro cultural e praiano buziano  
 

 
ROTEIRO III – ROTEIRO CULTURAL E PRAIANO BUZIANO  

 

 
Atrativos 

 
Duração 

Distância 
percorrida 

 
Observações 

 Poço da Bomba 
 Praia da Tartaruga  
 Praia de Geribá 
 Praia da Ferradurinha  
 Praia de Maguinhos  
 Cais de Pedra  
 Espaço Gastronômico Porto da Barra  
 Igreja de Santa Rita 
 Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

4,1 km* 

 
Este roteiro conta em 
sua parte inicial com o 
apoio de veículo e a 
partir da Praia de 
Manguinhos o mesmo é 
realizado a pé. 

(sightseeing +  
city tour a pé)  

 
Descrição dos atrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 

POÇO DA BOMBA – O Poço foi perfurado em 1953 e o seu 
nome deve-se a uma bomba manual usada no início de sua 
construção, já que antigamente em Búzios a água potável era 
obtida através de poços, e um desses encontra-se preservado 
em frente ao Colégio Municipal Paulo Freire. A revitalização do 
poço e seu entorno aconteceu em março de 2012, quando o 
lugar ganhou pavimentação em cimento com caramanchões 
de madeira, bancos e mesas em alvenaria, jardins e uma 
escultura marcando a sua inauguração. Intitulada ―A 
Lavadeira‖ essa escultura do artista cabofriense Ivan Cruz 
retrata as mulheres que se reuniam em torno do poço, em sua 
maioria, esposas de pescadores, para lavar roupas e usar 
suas águas para os afazeres do lar. Conversavam muito entre 
si sobre os assuntos locais, durante a lavagem da roupa e nos 
momentos de descanso após as refeições, enquanto seus 
maridos pescavam em alto mar. Em maio de 2015 o poço 
passou por uma restauração e limpeza devido ao vandalismo 
e à sujeira no local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAIA DA TARTARUGA - Formada por duas porções de 
areia separadas por um  prolongamento de pedras, a Praia da 
Tartaruga alia beleza à boa infraestrutura. Ela consegue 
manter o ar rústico com quiosques feitos de madeira e 
cardápios típicos de frutos do mar. O lugar é excelente para 
quem está em família. Há diversas atividades disponíveis na 
praia, como snorkeling, caiaque, entre outras. Tudo em um 
mar de águas claras e calmas. A Praia da Tartaruga se difere 
das demais, localizadas no Centro de Búzios, 
por não ter casas ou hotéis obstruindo a paisagem. A praia 
tem 1 km de extensão e seu nome se originou por ser ali um 
local de avistagem de tartarugas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAIA DE GERIBÁ - Está localizada no bairro que leva o 
mesmo nome, fica a 5 km do centro de Búzios. É uma praia 
com cerca de 2 km de extensão de areias grossas em tons 
alaranjados em um mar de águas agitadas, claras e frias, tem 
sua orla repleta de mansões, bares, restaurantes e pousadas. 
No canto esquerdo, o mar é mais calmo, ideal para ficar com a 
família, é neste canto da praia que há uma trilha de fácil 
acesso para a Praia da Ferradurinha. No canto direito o mar é 
muito agitado com ondas de até 2 metros. Seu nome foi dado 
por causa de uma espécie de palmeira nativa da Mata 
Atlântica bastante comum na área litorânea chamada Jerivá. 
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PRAIA DA FERRADURINHA - Diferente das praias da Azeda 
e Azedinha e de João Fernandes e João Fernandinho, a Praia 
da Ferradurinha não está ao lado da Praia da Ferradura, mas 
sim da Praia de Geribá. A ―Ferradurinha‖ é uma pequena praia 
de cerca de 50 m de extensão, protegida por um grande 
paredão de rochas, com mar extremamente tranquilo de águas 
azul-esverdeadas e faixa de areia estreita. A praia dista 400 
metros do canto esquerdo de Geribá e o acesso é feito por 
uma pequena rua repleta de bares e restaurantes. Na areia da 
praia, há alguns quiosques improvisados onde é possível 
comprar bebidas, alugar cadeiras, guarda-sóis e 
equipamentos para a prática de esportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAIA DE MANGUINHOS – Esta praia é um prolongamento 
da Praia Rasa e possui um pequeno porto para embarcações 
de menor porte, ela vai da Marina até a Ponta da Sapata. 
Cercada de mangues, ela se caracteriza por ser extensa, 
porém com estreita faixa de areia com muitos barcos 
ancorados. Possui águas mais escuras e calmas, porém, não 
é muito procurada para banhos de mar, mas certamente é um 
bom cenário para caminhadas. A Praia de Manguinhos é 
famosa por seus ventos fortes e constantes, sendo indicada 
para sediar diversos campeonatos esportivos como vela, 
stand-up padlle e windsurf. No entanto, recentemente, com o 
lançamento do complexo de lojas e restaurantes no Porto da 
Barra, o lugar acabou virando referência da gastronomia em 
Búzios, passando a ser mais conhecida pelos turistas. No 
local, além do Porto da Barra, está localizado o mercado de 
peixes, e o Cais de Pedra construído pelos escravos para 
servir de atracadouro para as pequenas embarcações dos 
pescadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CAIS DE PEDRA – O Cais de Pedra foi construído pelos 
escravos com pedras e argamassa de óleo de baleia e 
conchas em meados do século XVIII na Praia de Manguinhos. 
Ele possuía aproximadamente um metro de altura e trinta 
metros de comprimento. Mas em meados do século XX, 
começou a sofrer constantes dilapidações para retirada de 
suas pedras que seriam empregadas na construção dos 
muros de contenção e das casas de veraneio, que 
começavam a aparecer no balneário. Esse desmanche fez 
diminuir tanto seu volume que os vestígios que restaram só 
podem ser avistados durante a maré baixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO GASTRONÔMICO PORTO DA BARRA - Junto ao 
Cais da Praia de Manguinhos, o Porto da Barra é um pólo de 
gastronomia e cultura em Búzios. Reúne bares, restaurantes, 
galeria de arte, lojas de decoração, moda e surf. Sua área 
compreende cerca de 14 mil metros quadrados e é um  projeto 
assinado pelo arquiteto Octávio Raja Gabaglia, que teve como 
foco a preservação do meio ambiente e das tradições locais, já 
que esta área abriga um pequeno mangue e está ao lado do 
tradicional mercado de peixe de Búzios e próximo ao cais de 
pedra. Ao longo do dia é possível vislumbrar diferentes 
cenários que remetem a distintas sensações, o horário do 
almoço o clima é super descontraído e relaxante. Ao 
entardecer o pôr do sol se transforma em um emocionante 
espetáculo à parte e quando escurece, o clima de romantismo 
ganha destaque, com velas sobre as mesas dos restaurantes 
e os decks e passarelas de madeira, em meio às árvores 
nativas, ganham iluminação especial. A arte e as compras em 
geral também ganham espaço no Porto da Barra com lojas de 
grifes famosas e artigos locais. 
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IGREJA DE SANTA RITA - A Igreja de Santa Rita de Cássia 
era inicialmente uma pequena capela construída em 1968.  
Passou por uma reforma em 1992, quando teve as laterais, a 
torre e a frente alteradas. Em 1997 for elevada à Matriz da 
Paróquia de Sant´ Anna e Santa Rita de Cássia. Em 2003 teve 
seu tamanho original duplicado. A Igreja de Santa Rita abriga 
em seu pátio frontal, a Capela da Nossa Senhora Desatadora 
de Nós, uma loja de artigos religiosos, uma cantina, banheiros 
e um incensário.   
 

 

 
CAPELA DE NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NÓS -  
A capela foi construída graças à devoção de Isis Penido, que 
arcou com todas as despesas para ver seu sonho realizado. O 
terreno foi cedido pelo pároco de Sant'Anna e Santa Rita, 
Padre Ricardo Whyte. As obras tiveram início em 12 de março 
de 2001 e a inauguração aconteceu no dia 8 de setembro do 
mesmo ano. Um detalhe interessante é o uso de cadeiras, ao 
invés de bancos, são 33, uma alusão à idade de Cristo. A 
capela foi inaugurada em 2001 e já recebeu centenas de 
visitantes. Conta com a decoração do carnavalesco Mário 
Borrielo; painel de Sérgio Martinolli; dois anjos de Hildebrando 
Lima; madona de prata de José de Sá Peixoto; azulejos 
pintados à mão por Valquíria Young; painel de Hugo 
Dezmazière e nós de corda do artesão João do Nó. 

 
* Partindo do CEJOB e somente considerando a ida. 
** Sightseeing é um misto de city tour panorâmico com paradas estratégicas para conhecer alguns 
atrativos ao longo do roteiro. 
 
Observações:  
 

1. As imagens aéreas foram retiradas da internet e as demais pertencem ao acervo fotográfico 
do CEJOB.   

2. A elaboração dos roteiros foi feita pelos alunos baseados na proximidade geográfica e 
alinhavados com a história local. 

3. Os conteúdos deste roteiro foram elaborados pelo próprio autor e representam uma síntese 
dos textos de locução dos alunos entre os anos de 2015 e 2017.  

4.  As paradas para descanso e alimentação foram decididas pelo grupo durante a execução 
do roteiro e estavam condicionadas ao andamento da atividade em cada turma. 
 

Fonte: CEJOB/TECTUR - Textos básicos de apresentação. Elaborado por José Ângelo Carneiro. 
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APÊNDICE D  -  Rota escravista buziana  
 

 
ROTEIRO IV - ROTA ESCRAVISTA BUZIANA  

 
Atrativos 

 
Duração 

Distância 
percorrida 

 
Descrição do roteiro 

 Igreja de Sant‘ Anna 

 Praia da Armação 

 Casa do Sino 

 Praia de Manguinhos 

 Cais de Pedra 

 Ponta do Pai Vitório 

 Mangue de Pedra 

 Praia da Gorda 

 Praça Quilombola 

 Fazenda Campos Novos (Cabo Frio) 

 
 
 
 
 

4 horas 

 
 
 
 
 

23 km 

O roteiro inicia na Igreja de Sant‘ 
Anna e é percorrido a pé até a 
Casa do Sino. De lá o percurso é 
feito com auxilio de veículo até a 
Praia de Manguinhos e de lá até 
a Ponta do Pai Vitório, onde é 
realizada a trilha que chega à 
Praça Quilombola. A partir deste 
lugar o grupo embarca para a 
Fazenda Campos Novos.    

 

Descrição dos atrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGREJA DE SANT’ ANNA - É um templo católico histórico 
localizado numa elevação entre a Praia dos Ossos e a Praia da 
Armação. Do adro da igreja é possível contemplar a baía dos 
Ossos, onde se acredita ter sido encontrada a imagem de Sant‘ 
Anna. Reza a lenda que a partir desse momento nunca mais 
faltou peixe na mesa do buziano. A história da Igreja começou 
antes mesmo de sua construção, quando do resgate dessa 
imagem do mar, naufragada durante uma expedição portuguesa 
de reconhecimento do litoral brasileiro. Construída pelo 
contratador português Brás de Pina para homenagear Sant‘ 
Anna que o teria salvado do naufrágio de um barco com 
escravos.  Trata-se de uma construção de 1743, em pedra e cal 
com argamassa de óleo de baleia, sendo a única edificação da 
época da pesca das baleias. Outra lenda paira sobre a igreja e 
diz que a imagem da santa mudava milagrosamente de posição, 
virando-se em direção ao mar durante a noite, o que fez que a 
igreja fosse definitivamente construída voltada para o mar. O 
aceso é feito através da ponta esquerda da Praia dos Ossos e 
pela ladeira de Sant‘ Anna e as missas são celebradas aos 
sábados às 20 horas. Era em Sant‘ Anna que os escravos 
recebiam os sacramentos católicos, e dessa forma, forçados a 
se converterem ao catolicismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAIA DA ARMAÇÃO - É uma praia pequena, com cerca de 
470 metros de extensão, está localizada no centro da cidade e 
não é por completo própria para banho, somente em alguns 
trechos pode-se aproveitar a tranquilidade de suas águas, além 
disso, em sua maior parte não possui areia. Ela inicia no pier da 
Rua das Pedras e vai até o Cais dos Pescadores (próximo ao 
Porto Veleiro). A praia recebeu este nome por ter sido o local 
onde se encontrava a armação baleeira da cidade no século 
XVIII. Ganhou fama após ter sido frequentada por Brigitte Bardot 
na década de 1960, e assim, tornou-se uma das praias mais 
procuradas de Búzios. Além dos barquinhos de pesca, o cenário 
conta com a Ilha do Caboclo e é ótima para prática de esportes 
náuticos, como a vela e para fazer caminhadas.  
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CASA DO SINO - A Casa do Sino na Orla Bardot é apenas uma 
parte do que restou da grande senzala que pertenceu a uma 
fazenda na Praia da Armação. Ela atendeu a diversas 
finalidades ao longo dos tempos, serviu de entreposto de 
escravos, onde era feita sua triagem para os leilões. Foi local de 
quarentena dos escravos recém chegados da África ao Rio de 
Janeiro e redirecionados para Búzios, quando eram vistoriados 
por um médico na Casa do Sino, de lá iam para a Igreja de 
Sant‘Anna onde eram batizados, retornavam e lá permaneciam 
até os leilões. Foi ainda utilizada para depósito dos derivados de 
baleia e foi até um armazém de ―secos e molhados‖. Atualmente 
pertence ao Hotel Atlântico Búzios, que reformou seu interior, 
mas manteve a fachada da antiga Casa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAIA DE MANGUINHOS – Esta praia é um prolongamento da 
Praia Rasa e possui um pequeno porto para embarcações de 
menor porte, ela vai da Marina até a Ponta da Sapata. Cercada 
de mangues, ela se caracteriza por ser extensa, porém com 
estreita faixa de areia com muitos barcos ancorados. Possui 
águas mais escuras e calmas, porém, não é muito procurada 
para banhos de mar, mas certamente é um bom cenário para 
caminhadas. ―Manguinhos‖ é famosa por seus ventos fortes e 
constantes, sendo indicada para esportes como vela e 
windsurf.  No entanto, recentemente, com o lançamento do 
complexo de lojas e restaurantes no Porto da Barra, o lugar 
acabou virando referência da gastronomia em Búzios, passando 
a ser mais conhecida pelos turistas. No local, além do Porto da 
Barra, está localizado o mercado de peixes, e o cais de pedra 
construído pelos escravos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAIS DE PEDRA – O Cais de Pedra foi construído pelos 
escravos no final do século XVIII na Praia de Manguinhos. Mas 
em meados do século XX, começou a sofrer constantes 
dilapidações para retirada de suas pedras que seriam 
empregadas na construção dos muros de contenção e das 
casas de veraneio, que começavam a aparecer no balneário. 
Esse desmanche fez diminuir tanto seu volume que os vestígios 
que restaram só podem ser avistados durante a maré baixa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PONTA DO PAI VITÓRIO - É uma formação montanhosa no 
final da Praia Rasa e seu acesso é feito por uma trilha íngreme. 
A origem de seu nome está atrelada a um navio negreiro que 
afundou na costa buziana e há duas versões, na primeira seria o 
nome de uma nau negreira clandestina de origem portuguesa 
que afundou próximo ao morro, onde morreram muitos 
escravos. A segunda versão conta que um jovem africano, 
exímio nadador, foi o único que conseguiu salvar-se dessa 
tragédia; como agradecimento passou a fazer uma grande 
fogueira nesse morro para iluminar a rota de desembarque dos 
navios naquele local, salvando muitas vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANGUE DE PEDRA - Um mangue sem rio e sem lama, assim 
é o Mangue de Pedra de Búzios, localizado na Praia da Gorda 
no bairro da Rasa. O que torna o Mangue de Pedra tão especial 
é o fato de não haver rios que levem água doce para a praia, o 
trabalho é feito pela infiltração de água da chuva na encosta do 
morro que cerca a praia e ao invés de lama existem muitas 
pedras de vários tamanhos. Graças a esse fenômeno, a região 
abriga uma vegetação rara de ser encontrada numa praia, com 
plantas típicas de manguezal. Os mangues são considerados  
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berçários naturais de várias espécies, daí sua grande 
importância para o ecossistema. Todos os anos, em outubro, 
uma caminhada reúne moradores da Rasa e pessoas de vários 
estados do país para chamar a atenção da importância do 
Mangue de Pedras, é a ―Caminhada na Natureza‖. 
 

  
PRAIA DA GORDA – É uma praia pequena, com características 
próprias de manguezal e praia, o que lhe confere águas com 
tonalidades escuras, porém, tranquilas. Para frequenta-la o ideal 
é que a maré esteja baixa e o acesso se dá a partir da Estrada 
Búzios-Rio de Janeiro, na altura da Praça Quilombola, por uma 
rua estreita chega-se a um afloramento de pedras atrás de uma 
comunidade de pescadores que lá habitam. Raramente é 
visitada por turistas, mas recebe alguns moradores locais. Não 
possui nenhuma infraestrutura de apoio ao turista, mas é local 
obrigatório de passagem dos roteiros escravista e de ecoturismo 
no balneário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAÇA QUILOMBOLA – A praça só foi inaugurada 
oficialmente em 2018, mas em novembro de 2014, no dia da 
Consciência Negra foi inaugurado o  busto da mulher de etnia 
banta, esculpido  pelo artista Gilmário Santana em pedra 
bruta. Essa escultura foi o primeiro monumento do projeto 
Museu a Céu Aberto, que demarcaria a Rota Escravista em 
Búzios, colocando o balneário no calendário oficial de visitação 
da cultura afro-brasileira. Esta iniciativa colocou o Brasil no 
―Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico de 
Escravos e da História dos Africanos Escravizados no Brasil‖. É 
um dos projetos que a UNESCO desenvolve ao redor do mundo 
para a preservação do patrimônio histórico-cultural. A praça 
conta ainda com um anfiteatro para apresentações ao ar livre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAZENDA CAMPOS NOVOS - Foi construída pela Companhia 
de Jesus, cujo início remonta a um curral de gado levantado em 
1690. Situa-se no distrito de Tamoios, Cabo Frio (RJ), numa 
elevação da planície pantanosa dos rios Una e São João e junto 
ao antigo caminho colonial que ligava Campos dos Goitacazes 
ao Rio de Janeiro. Em suas instalações ficaram hospedados o 
naturalista Charles Darwin e Dom Pedro II que almoçou e 
descansou na fazenda. A fazenda Campos Novos foi ainda lugar de 
redistribuição de escravos para toda a região norte fluminense que 
chegavam à Praia da Gorda, após quarentena na Casa do Sino. 
Atualmente, a fazenda é usada como sede da Secretaria de 
Agricultura de Cabo Frio e também o canil municipal.  

 
Observações: 

1. As imagens aéreas foram retiradas da internet e as demais pertencem ao acervo fotográfico 
do CEJOB.  

2. A elaboração deste roteiro foi feita pelos alunos com base no roteiro quilombola da Rasa, 
mas seguiu as orientações do professor de Turismo e autor da presente dissertação, 
alinhavando-o com os fatos históricos da época.  

3. Os conteúdos deste roteiro foram elaborados pelo próprio autor e representam uma síntese 
dos textos de locução dos alunos entre os anos de 2015 e 2017.  

4. Na época da realizados desses roteiros ainda não existia a ―Trilha Ecológica Étnico Cultural 
Manoel Cesarina‖  de Baía Formosa.   

5. As paradas para descanso e alimentação foram decididas pelo grupo durante a execução do 
roteiro e estavam condicionadas ao andamento da atividade em cada turma.  
 

Fonte: CEJOB/TECTUR - Textos básicos de apresentação. Elaborado por José Ângelo Carneiro. 
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APÊNDICE E  -  Roteiros de ecoturismo em Búzios  

 

 
ROTEIROS DE ECOTURISMO EM BÚZIOS  

 

Trilha da Praia da 
Ferradura/ Ferradurinha 

 
Roteiro  

 
Percurso realizado (3,6 km) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poça da Tartaruga 
Enseada do Cálice 
Buraco do Céu 
Ponta do Canivete 
Pedra do Guardião 
Enseada das Poças  
Gruta da Ferradurinha  
Praia dos Amores 
Praia da Ferradurinha 

 

 
A trilha tem seu início próximo a Lagoa 
dos Biguás. Caracterizada como um 
percurso circular tem nível técnico 
moderado com trechos de subidas que 
recompensam o caminhante com a vista 
linda dos costões rochosos, do Saco do 
Canivete e das Poças. Com a chegada na 
Praia dos Amores localizada do outro lado 
da Praia da Ferradurinha o visitante pode 
contratar o serviço de travessia com 
caiaque para a ―Ferradurinha‖. Toda trilha 
e costões fazem parte do Parque Estadual 
da Costa do Sol que abriga 
remanescentes de mata atlântica e 
restinga com espécies nativas. Duração 
do Percurso: 2h e 20 min. 
 

Trilha da Praia da Gorda / 
Mangue de Pedra 

 
Roteiro 

 
Percurso realizado (1,8 km) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praça Quilombola 
Praia da Gorda 
Mangue de Pedra 
Praia Rasa 
Colônia de Pescadores 
da Praia Rasa  
Ponta do Pai Vitório 
 

 
O ponto de partida é na Praça 
Quilombola, na Rasa, essa trilha 
apresenta em sua parte inicial uma 
caminhada leve pela Praia da Gorda e vai 
aumentando seu grau de dificuldade. O 
trecho final que dá acesso à Ponta do Pai 
Vitório é mais íngreme e é considerado 
moderado pelos praticantes. A chegada a 
esse mirante natural compensa qualquer 
esforço. O percurso é realizado em média 
em 1h e 20 min. 
 

Trilha da Serra das 
Emerências 

 
Roteiro 

 
Percurso realizado (3,4km) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lagoa de José 
Gonçalves 
Serra das Emerências 
Rampa natural de voo 
livre 
 

A Serra das Emerências é o pico mais alto 
da península. A trilha  caracterizada como 
circuito, percorre 3.200 m de nível 
leve, recomendado para todas as 
idades. Tem uma vista privilegiada dos 
municípios de Búzios e Cabo Frio. A 
Caminhada tem início no Bairro de José 
Gonçalves e percorre um trajeto que leva 
até a rampa natural de voo livre. A  Serra 
das Emerências está  localizada em uma 
Unidade de Conservação, APA Estadual 
do Pau Brasil e Parque Estadual da Costa 
do Sol, um local muito frequentado por 
praticantes de esportes de aventura. O 
percurso é completado em torno de 2h e 
30 min.. 

 

 

 

 

 



189 
 

 
Trilha  da Ponta de Tucuns 

 
Roteiro 

 
Percurso realizado (2,3 km) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Praia de Tucuns 
Serra das Emerências 
Rampa natural de voo 
livre  
 

 
A Trilha da Ponta de Tucuns tem seu 
início no canto direito da Praia de Tucuns, 
com uma subida moderada onde o 
visitante já é recompensado com uma 
vista deslumbrante do verde da Serra das 
Emerências e do azul do mar. No ponto 
de chegada podemos observar as Ilhotas 
das Emerências e as Ilhas do Breu, do 
Pargo, Comprida, do Papagaio e as Praia 
das Conchas, do Peró, Caravelas e José 
Gonçalves. A trilha tem a opção de 
acesso para a rampa natural de voo livre, 
na Serra das Emerências, sendo 
considerada nesse trecho de nível técnico 
difícil, recomendado para praticantes de 
Trekking ou pessoas já acostumadas com 
caminhadas mais fortes. O Percurso é 
completado em 2h e 10min. 
 

Travessia Praia de José 
Gonçalves / Peró 

 
Roteiro 

 
Percurso realizado (13 km) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lagoa de José 
Gonçalves 
Serra das Emerências 
Rampa natural de voo 
livre 
Praia de José Gonçalves 
Praia das Caravelas 
Praia do Peró 
 
 
 
 

 
A caminhada inicia no bairro de José 
Gonçalves e segue em direção à Praia de 
José Gonçalves em uma estrada de terra 
com muitas plantas e árvores que cobrem 
todo o trecho até a praia, formando um 
túnel verde. Após uma breve parada, 
reiniciamos o percurso por uma trilha em 
direção à Praia das Caravelas. Nesse 
trecho o caminhante segue em fila 
indiana, podendo ter a oportunidade de 
observar plantas endêmicas e animais 
silvestres ameaçados de extinção como 
mico leão dourado e a preguiça de coleira. 
Ao chegar à Praia das Caravelas o 
caminhante pode sentar-se em frente ao 
mar e observar a ilha comprida, uma das 
maiores da região. Após tomar fôlego nas 
―Caravelas‖ seguimos até a Praia do Peró. 
É um percurso de grau moderado e tem 
duração de 4 horas em média, incluindo 
as paradas estratégicas.  
 

Caminhada Praia de José 
Gonçalves / Praia das 

Caravelas 

 
Roteiro 

 
Percurso realizado (5,6km) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lagoa de José 
Gonçalves 
Serra das Emerências 
Rampa natural de voo 
livre 
Praia de José Gonçalves 
Praia das Caravelas 
 
 

 
A caminhada entre a Praia de José 
Gonçalves e a Praia das Caravelas é 
considerada uma trilha de nível fácil e é 
feita em meio à mata Atlântica, com 
trechos arenosos e rochosos, subidas e 
descidas leves. Na APA, a vegetação 
exuberante exibe cactos e bromélias 
gigantes. O percurso totaliza 3 horas de 
caminhada com parada na Praia das 
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Caravelas. É uma trilha circular que 
possibilita aos visitantes a observação da 
fauna e flora com espécies ameaçadas de 
extinção, como o Mico Leão Dourado, 
Preguiça de coleira e outros. O ponto de 
encontro é na Sede da ONG ―Núcleo 
Ecológico‖, localizada em frente à lagoa, 
no bairro José Gonçalves. 
 

 
Observações: 
 

1. As imagens aéreas foram retiradas da internet, enquanto aquelas que apresentam pessoas 
caminhando pelas trilhas fazem parte, em sua maioria, do acervo do CEJOB.  

2. A descrição dos roteiros, duração e distâncias percorridas foram apresentadas pelos 
organizadores aos alunos durante suas pesquisas. 

3. Os conteúdos deste roteiro foram elaborados pelo próprio autor e representam uma síntese 
dos textos de locução dos alunos entre os anos de 2015 e 2017.  

4. As paradas para descanso e alimentação foram decididas pelo grupo durante a execução do 
roteiro e estavam condicionadas ao andamento da atividade em cada turma. 
 

Fonte: CEJOB/TECTUR - Textos básicos de apresentação. Elaborado por José Ângelo Carneiro. 
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APÊNDICE F –  Questionário de profundidade de conhecimento    

                       

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

                       PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO 
PPGTUR – UFF 

 

 
QUESTIONÁRIO DE PROFUNDIDADE DE CONHECIMENTO 

 
Este questionário integra a pesquisa de campo da dissertação do Mestrado Acadêmico em Turismo 
de José Ângelo Carneiro, realizado no Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Turismo da 
Universidade Federal Fluminense. Os dados deste questionário se referem às respostas dos 
alunos do Curso Técnico em Turismo e é um recorte temporal dos anos de 2015 a 2017 da 
disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo. O questionário é identificado e seus dados 
serão utilizados para aprimorar o conhecimento dos alunos durante as atividades de campo, além 
de embasar a referida dissertação. 
                                                                                                   

  Obrigado pela colaboração. 
 

 
Aluno (a): ______________________________________. Turma: TECTUR/IV – 2017/1º 
 

 
1) Você reside em Búzios há quanto tempo? 
 
(      ) menos de um ano             (      ) de um a cinco anos   
(      ) de cinco a dez anos          (      ) mais de dez anos        (      ) sou nascido em Búzios 
 

 
2) Caso não tenha nascido em Búzios, você é proveniente de que cidade/Estado? 
 
Cidade: ________________________________________ .     Estado: ____________ 
 

 
3) Qual razão o motivou a morar em Búzios? 

 
(     ) Convite de amigos                 (      ) Qualidade de vida                     (      ) Trabalho   
(     ) Morar com parentes               (      ) Apenas mudar de cidade          (      ) Outros 

 

 
4) Qual sua idade?     _____________ 
 

 
5) As questões a seguir se referem aos lugares de Búzios e seus nomes. 

 
a) Você sabe o porquê do nome ―Estrada da Usina‖?                     (      ) sim     (      ) Não 

 
b) Você conhece a origem do nome Armação dos Búzios?             (      ) sim     (      ) Não 

 
c) Qual a origem do nome ―Praia dos Ossos‖?                                (      ) sim     (      ) Não 

 
d) Você sabe quem foi José Bento Ribeiro Dantas, personalidade  

que deu nome à principal avenida de Búzios?                             (      ) sim     (      ) Não 
  

e) Você sabia que existe um quilombo em Búzios?                         (      ) sim     (      ) Não 
 

f) Sabe onde se localiza esse quilombo em Búzios?  ____________________________ 
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g) Qual atriz francesa visitou Búzios na década de 1960 e projetou o balneário para todo o 
mundo, tornando-a famosa?     __________________________________________                              
 

h) Quem foi José Gonçalves?    ____________________________________________ 
_________________________; e que atrativo turístico recebeu seu nome em Búzios? 
______________________________________________________________ 

 

 
6) Em relação à história de Armação dos Búzios, responda: 

 
a. Qual foi seu primeiro nome de batismo? 

 
(    ) Ponta dos Búzios                          (    ) Armação das Baleias   (    ) Búzios 
(    ) Armação das Baleias de Búzios   (    ) Armação dos Búzios    (    ) Vila da Armação 

 
b. Quem batizou o balneário com seu primeiro nome? 

 
(    ) Franceses                      (    )  Portugueses                (    ) Índios  
(    ) Caiçaras                         (    ) Quilombolas                 (    ) a própria população local 

 
c. A chegada de Eugenne Honold significou grande avanço no desenvolvimento de Búzios. Ao 

chegar ele adquiriu que propriedade?   
 

(    ) Casa do Sino                                 (    ) Solar do Peixe Vivo      
(    ) Fazenda Campos Novos               (    ) Colônia dos Pescadores  

 
d. Qual o ramo de atividade do engenheiro alemão Eugenne Honold em Búzios? 
              
     (    ) Construção naval                (    )  Pesca                    (    ) Construção civil 
     (    ) Plantação de bananas        (    ) Comércio                (    ) Plantação de cocos 
 
e. A Companhia Odeon, deu início a um projeto pioneiro que inaugurou a fase moderna de Búzios.  

Ela era uma empresa do ramo: 
              
      (    ) da construção civil           (    ) imobiliário                 (    ) pesqueiro 
      (    ) do entretenimento            (    ) musical                     (    ) do comercio varejista             
 
 
f. As casas de veraneio surgiram no balneário nas décadas de 1940 e 1950 nas praias de: 

 
(    ) Manguinhos, Canto e Armação                      (    ) Geribá e Ferradura 
(    ) João Fernandes e João Fernandinho             (    ) Azeda e Azedinha 

 
g. Qual marco na história de Búzios representou um divisor de águas no fluxo turístico para o 

balneário? 
 

(     ) Chegada do alemão Eugenne Honold no balneário na década de 1920. 
(     ) Criação da Companhia Odeon na década de 1930/1940. 
(     ) O surgimento das casas de veraneio na década de 1940/1950. 
(     ) Passagem da atriz francesa Brigitte Bardot na década de 1960   
(     ) Construção da Ponte Costa e Silva na década de 1970. 

 
h. A cidade de Armação dos Búzios se emancipou de qual município? 
 

(     )  Arraial do Cabo                       (     ) Cabo Frio                            (     ) Araruama 
(     ) São Pedro da Aldeia                (     ) Rio das Ostras                    (     ) Macaé 
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i. Em qual ano ocorreu sua emancipação deste município? 
(     )  1987                                        (     )  1972                                   (     )  1999 
(     )  1997                                        (     )  1995                                   (     )  2001  

 
j. Vindo sentido Cabo Frio-Búzios, o marco que divide os municípios é:  

 
     (    )  O pórtico de Baia Formosa                       (    )  O pórtico da Secretaria de Turismo 
     (    )  A entrada do bairro São José                   (    )  A Praia Rasa, a partir da Rua 22 
     (    )  A entrada do Bairro de Cem braças         (    )  A entrada do condomínio Caravelas 
     (    )  O trevo de Rio das Ostras/Búzios            (    )  A entrada  de Baia Formosa     
   

 
7) Quanto ao roteiro sugerido, informe seu grau de familiaridade e conhecimento com cada 

um dos atrativos que serão apresentados no Roteiro I 
    
 PRAIA DO CANTO 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história  

 

RUA DAS PEDRAS 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 

 

COLÔNIA DOS PESCADORES 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 

 

PRAIA DA ARMAÇÃO 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 

 

ORLA BARDOT 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 

 

CASA DO SINO 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 

 

SOLAR DO PEIXE VIVO 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 

 

IGREJA DE SANT’ ANNA 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 
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PRAIA DOS OSSOS 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 

 

PRAIA DA AZEDA e AZEDINHA  

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 

 

MANSÃO DE VERANEIO DE LUÍS HONOLD. 

(     ) Desconheço esse atrativo                                                 

(     ) Sei onde está localizado esse atrativo, mas desconheço sua história                

(     ) Conheço o atrativo, sei onde está localizado e sei sua história 

 

 
Mais uma vez obrigado pela colaboração. 

Fonte: CEJOB / TECTUR – Turma 2017/1º.  Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018.   
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APÊNDICE G  – Relatório de visitação do aluno 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

                       PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO 
PPGTUR - UFF 

 
RELATÓRIO DE VISITAÇÃO DO ALUNO 

(Observação participante)  
 
Este documento integra a pesquisa de campo da dissertação do Mestrado Acadêmico em Turismo 

de José Ângelo Carneiro, realizado no Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Turismo da 

Universidade Federal Fluminense. Os dados presentes neste documento são frutos da observação 

durante a execução dos roteiros realizados pelos alunos do CEJOB durante a disciplina de Prática 

Profissional para Guia de Turismo nos anos de 2015 a 2017. 

 

Colégio Estadual João de Oliveira Botas – Curso Técnico em Turismo /Módulo IV. 
Disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo.   

Turma: Tectur/IV – 2017/1º. 

 
Nome do participante: __________________________________________  
 

DADOS DO ROTEIRO 
 
Roteiro executado: Roteiro I 

Atrativos: Praia do Canto; Rua das Pedras; Colônia dos Pescadores; Praia da Armação; Orla 

Bardot; Solar do Peixe Vivo; Igreja de Sant‘ Anna; O Anjo do Sim; Praia dos Ossos; Praia da Azeda 

e Azedinha; Mansão de Veraneio de Luís Honold. 

Distância média percorrida: 2,7 km 

Duração (média): 3 horas 

Observação: Roteiro feito a pé por todo o itinerário (City tour a pé). Parada para lanche de 20 

minutos, durante o trajeto em local a combinar. 

 

 

Número de participantes: 13 pessoas 

Data: 13 / 03 / 2017.                

Horário do Inicio do roteiro: 8 horas.          Tempo estimado para término: 11 h 25 min. 

Condições do tempo: Dia ensolarado 

 

(Descrição pessoal do roteiro com base na observação participante da aluna X) 

 

        Quando cheguei por volta das 7h 55 minutos no ponto de encontro previamente definido, lá 

estavam alguns alunos e o professor aguardando, os demais alunos foram chegando aos poucos e 

o último chegou atrasado às 8h 10 minutos, porém, dentro do tempo de tolerância. Durante esse 

tempo de espera todos estavam compenetrados memorizando seus textos de locução. O professor 

iniciou o guiamento repassando algumas instruções quanto às técnicas de condução e locução. Ele 

ainda apresentou o roteiro que seria executado e quem apresentaria cada atrativo. Após os 

esclarecimentos finais, ele passou o guiamento para o aluno Y que apresentaria a Praia do Canto, 

iniciando de fato o guiamento às 8h30 min. O aluno organizou o grupo em fila de dois em dois e o 

conduziu até uma servidão (entrada) no início da Rua das Pedras que dava acesso à praia; lá 

posicionou o grupo e passou as informações sobre ela. Logo em seguida passou o guiamento para 

o próximo aluno que explanaria sobre a Rua das Pedras e assim o fez.  

          Este, por sua vez, também organizou a fila de dois em dois, mas optou por fazer pequenas 
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paradas ao longo da rua para explicar os trechos mais importantes e em frente à Colônia dos 

pescadores passou o guiamento para a aluna Z. Essa aluna organizou o grupo em meia lua na 

entrada da Colônia e deu as informações do atrativo, depois convidou a todos para conhecer os 

quadros que retratam os pescadores que fizeram e ainda fazem parte da colônia Z-23 (Búzios) e 

depois levou o grupo para conhecer as salas onde ocorrem as oficinas de artesanato com escamas 

de peixe. A aluna reposicionou o grupo em frente à Colônia e passou o guiamento para outra 

aluna, que conduziu o grupo até a Praia da Armação, onde foram dadas as informações sobre ela. 

Essas informações foram complementadas pelo aluno responsável pela Orla Bardot, que 

descreveu os serviços de alimentação e entretenimento, as esculturas ao longo dela (Brigitte 

Bardot, Os Três Pescadores e Juscelino Kubitschek), além de apresentar os prédios de 

importância histórica para a cidade como a Casa do Sino e o Solar do Peixe Vivo. Aliás, o solar foi 

tema do próximo aluno que discorreu sobre sua história e da estátua de JK, localizada em frente a 

ele.  

          O aluno seguinte assumiu o guiamento e conduziu o grupo até a Igreja de Sant‘Anna, onde 

explanou sobre sua história, as lendas que a envolveram e ainda descreveu a fachada e seus 

elementos arquitetônicos. No mesmo espaço, outro aluno apresentou a estátua do Anjo Gabriel (o 

Anjo do Sim), que contou sua importância como símbolo da emancipação de Búzios de Cabo Frio. 

Descendo uma pequena escada chega-se à Praia dos Ossos, onde recebi o guiamento para falar 

sobre ela. Eu estava um pouco nervosa, mas consegui relatar os aspectos históricos, o porquê do 

nome, suas características e algumas curiosidades que encontrei com a ajuda de minha amiga que 

tem uma avó nascida ali na praia. Quando terminei passei o guiamento para outro aluno que nos 

conduziu até Praça dos Ossos para uma parada técnica e lancharmos. Após uns vinte minutos, 

reiniciamos o guiamento em direção às praias da Azeda/Azedinha, antes de descer para a praia, o 

aluno sugeriu que tirássemos algumas fotos do lugar (no alto da praia, uma espécie de mirante), 

depois descemos uma escada de madeira até a praia, lá ele procurou um lugar com sombra, pois o 

sol já estava muito forte e alguns alunos já estavam reclamando do calor. Ele não conseguiu 

organizar a meia lua para explicar, pois a extensão de areia ali é muito estreita, mas deu as 

informações com segurança. No mesmo lugar outro aluno contou a história da Casa da Azeda, ou 

melhor, da Mansão de Veraneio de Luis Honold que está abandonada e levantou a questão de seu 

uso como museu, iniciou-se um pequeno debate que acabou virando um bate-boca e o professor 

teve que interferir, alegando que aquela discussão não era apropriada para aquele momento, pois 

se tratava de um guiamento e não um debate e pediu o próximo aluno para continuar. Esse mesmo 

aluno reorganizou o grupo e caminhou mais uns 30 metros por um caminho estreito em um monte 

de pedras, que separa as duas praias. Lá deu as informações sobre ela e em seguida passou o 

guiamento de volta para o professor, que fez as considerações finais e dispensou a turma. Alguns 

alunos permaneceram na praia, outros retornaram com o professor para o centro.  

 

 
Fonte: CEJOB / TECTUR – Turma 2017/1º.  Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018.   
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APÊNDICE H  –  Relatório de estudo de grupo focal 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 
                       PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO 

PPGTUR – UFF 
 

RELATÓRIO DO GRUPO FOCAL 

 

Este documento integra a pesquisa de campo da dissertação do Mestrado Acadêmico em Turismo 

de José Ângelo Carneiro, realizado no Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Turismo da 

Universidade Federal Fluminense. Os dados presentes neste documento são frutos dos debates, 

conversas e discussões sobre a execução dos roteiros realizados na disciplina de Prática 

Profissional para Guia de Turismo nos anos de 2015 a 2017. Foi utilizada a técnica do estudo do 

grupo focal para a obtenção desses dados nas aulas subsequentes à execução dos roteiros. 

 
Colégio Estadual João de Oliveira Botas – Curso Técnico em Turismo /Módulo IV. 

Disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo.   
Turma: Tectur/IV – 2017/1º. 

 
PARTE 1 -  Identificação do roteiro 

 
Roteiro analisado 

 
Roteiro I.  

 
 

Atrativos 

 
Praia do Canto; Rua das Pedras; Colônia dos Pescadores; Praia da 
Armação; Orla Bardot; Solar do Peixe Vivo; Igreja de Sant‘ Anna; O 
Anjo do Sim; Praia dos Ossos; Praia da Azeda e Azedinha; Mansão 
de Veraneio de Luís Honold   

 
Distância percorrida 

 
2,7 km  

 
Duração do roteiro 

 
3 horas.                

 
Observação 

 

Roteiro feito a pé por todo o itinerário (City tour a pé). Parada para 

lanche de 20 minutos, durante o trajeto em local a combinar. 

 

PARTE 2 – O Estudo do Grupo Focal 

 
Atividade: Estudo do grupo focal  (roteiro I) 

 

 

 

Questionário  

 

(formulado a 

partir dos 

relatórios de 

visitação dos 

alunos) 

 

 

1. Em sua opinião este roteiro atrairia o turista? 

2. Este roteiro poderia ser utilizado como itinerário oficial do município 

de Armação dos Búzios? Porque?  

3. Você considerou adequada sua execução totalmente a pé? 

4. Acredita que poderia ter sido feito com o auxilio de veículos? 

5. Este roteiro pode ser considerado um roteiro viável 

comercialmente? 

6. Você acha que ele deveria ter maior duração, com a inclusão de 

banho de mar? 
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7. Em sua opinião o roteiro foi muito ‗corrido‘ ou transcorreu 

normalmente? 

8. Quais foram os pontos fortes e fracos do roteiro? 

9. O que você pesquisou sobre o atrativo se confirmou na prática? 

10. Como você encarou as mudanças/alterações ocorridas durante o 

roteiro? Elas foram realmente necessárias? Você teria procedido de 

modo diferente? 

Número de 
participantes  

 
12 participantes mais o moderador.   
           

Duração do 
grupo focal 

 
1h 40 minutos (duas aulas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais 
críticas e 
elogios, 
/ pontos  

positivos e 
negativos 

 

 

        Com base no debate em sala de aula, ficou claro que o roteiro 

agradou aos alunos, apesar da caminhada, considerada por eles como 

longa demais para ser feita a pé. A maioria disse que o roteiro seria 

muito interessante para o turista, pois agrega muitos atrativos 

importantes de Búzios e dava uma visão geral da cidade. Todos 

concordaram que esse roteiro poderia ser comercializado, se combinado 

com restaurantes na Rua das Pedras, passeio de escuna, aqua-táxi ou 

um passeio de troller a partir da Praia dos Ossos. Contudo, qualquer 

uma dessas opções descaracterizaria o roteiro, alterando demais seu 

tempo ou parte dos atrativos (o que acabou se transformando em um 

novo desafio: adequar a logística do roteiro como um produto comercial, 

tarefa que ficou para outro momento e a cargo da disciplina de Roteiros 

Turísticos).  

         Dois alunos acharam que o passeio foi um pouco corrido e que 

faltou um tempo para descontrair e apreciar os lugares com mais calma. 

Outros falaram que poderia ter sido incluído um banho de mar ao final e 

que todos deveriam voltar juntos para o centro da cidade, ocasião que o 

guiamento realmente terminaria. O ponto forte do roteiro foi reproduzido 

pela maioria como as paisagens ao longo dele e o ponto negativo o 

percurso a pé, ―debaixo de sol‖. O ponto alto da discussão do grupo focal 

foi a discrepância notada pelos alunos entre teoria e prática durante a 

execução do mesmo, principalmente quanto ao estado de conservação 

dos atrativos e alguns dados que não conferiam com a realidade. 

Finalmente, os alunos encararam as alterações no roteiro como 

necessárias para a manutenção do tempo, além disso, puderam 

perceber a importância de se cumprir os horários à risca, para poder 

executar integralmente o roteiro. 

 
Fonte: CEJOB / TECTUR – Turma 2017/1º.  Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018.   
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APÊNDICE  I  – Perfil dos alunos de turismo do CEJOB - Turmas 2015 a 2017 

 

 
Perfil dos alunos matriculados no Curso Técnico em Turismo do CEJOB 

 

 

CARACTERÍSTICAS   

TURMAS  

2015 2016 2017 
1º 

semestre 
2º 

semestre 
1º 

semestre 
2º 

semestre 
1º 

semestre 

Masculino 5 3 6 6 5 

Feminino 8 7 9 5 7 

Total de alunos  13 10 15 11 12 

 
 

Tempo que reside 
em Búzios 

Menos de um ano                        - 1 2 1 - 

De um a cinco anos 9 8 9 4 7 

De cinco a dez anos                      1 - 2 3 5 

Mais de dez anos         2 1 2 1 - 

Nascidos em Búzios 1 - - 2 - 

 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
D 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
Brasileiros 

provenientes 
de outras 
regiões 

Região Sul - 1 - 2 - 

Região Sudeste 5 4 5 3 4 

Região Centro-oeste - - - - 2 

Região Nordeste 1 1 1 - 2 

Região Norte 1 1 - - - 

 

 

Estrangeiros 

América do Sul 5 3 7 6 4 

Europa 1 - 1 - - 

Ásia - - - - - 

Oceania  - - - - - 

África - - - - - 

América do Norte - - 1 - - 

 

 

Idade 

18 a 29 anos 8 4 6 7 4 

30 a 39 anos 2 4 7 4 6 

40 a 49 anos 2 2 2 - 1 

50 anos ou mais 1 - - - 1 

 

Grau de instrução 

Ensino médio 11 10 9 11 8 

Superior 2 - 4 - 4 

Pós-graduação - - 2 - - 

 
Exercem atividade 

remunerada 

Sim, na área do 
turismo 

6 5 9 5 7 

Sim, em outra área 4 2 2 5 3 

Não trabalha 2 3 4 1 1 

aposentado 1 - - - 1 

 
 

Adquirir a profissão 
de Guia de Turismo 

 
9 

 
6 

 
10 

 
5 

 
5 
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O que motivou a 
procurar o curso? 

Exigência da empresa  
(trabalho informalmente 
e preciso me legalizar) 

 
2 

 
- 

 
4 

 
4 

 
5 

Gosto de trabalhar 
com o turismo 

 
1 

 
4 

- -  
2 

 
Para ocupar o tempo 

 
1 

 
- 

 
1 

 
2 

 
- 

 

Fonte: CEJOB / TECTUR.  Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018.   
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APÊNDICE J  – Grau de conhecimento dos alunos sobre os bens patrimoniais 
buzianos 

 
 

CONHECIMENTO DOS ALUNOS ACERCA DOS ATRATIVOS BUZIANOS 
 

 

CRITÉRIOS 

TURMAS  

2015 2016 2017 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

 
Quanto aos lugares de Búzios e seus nomes 

 
Sim / não 

 
Sim / não 

 
Sim / não 

 
Sim / não 

 
Sim / não 

 
Você sabe o porquê do nome ―Estrada da 
Usina‖?                              

 
2/11 

 
3/7 

 
5/10 

 
5/6 

 
4/8 

 
Você conhece a origem do nome Armação dos 
Búzios? 

 
8/5 

 
9/1 

 
15/0 

 
6/5 

 
9/3 

 
Qual a origem do nome ―Praia dos Ossos‖?                                        

 
8/5 

 
9/1 

 
11/4 

 
11/0 

 
9/3 

Você sabe quem foi José Bento Ribeiro Dantas 
que deu nome a principal avenida de Búzios? 

 
0/13 

 
2/8 

 
6/9 

 
1/10 

 
2/10 

 
Você sabe o que é um quilombo?                             

 
8/5 

 
2/8 

 
5/10 

 
5/7 

 
5/8 

 
Você sabia que existe um quilombo em Búzios?                                

 
2/11 

 
3/7 

 
4/11 

 
3/8 

 
4/8 

 
Em relação à história da Armação dos 
Búzios 

 
Sim/não 

 
Sim/não 

 
Sim/não 

 
Sim/não 

 
Sim/não 

 
Sabe qual foi o primeiro nome da cidade? 

 
4/9 

 
3/7 

 
3/12 

 
3/8 

 
3/9 

 
Sabe quem foi Eugenne Honold? 

 
2/11 

 
0/10 

 
1/14 

 
0/11 

 
3/9 

Conhece a importância histórica da Fazenda 
Campos Novos? 

 
4/9 

 
4/6 

 
6/9 

 
3/8 

 
3/9 

Conhece o ramo de atuação da Companhia 
Odeon? 

 
1/12 

 
0/10 

 
2/13 

 
4/7 

 
2/10 

Sabe quais praias abrigaram as primeiras casas 
de veraneio em Búzios nas décadas de 1940 e 
1950? 

 
10/3 

 
10/0 

 
12/3 

 
8/3 

 
9/3 

Sabe qual o fato foi considerado um divisor de 
águas no fluxo turístico para o balneário? 

 
7/6 

 
6/4 

 
10/5 

 
8/3 

 
10/2 

 

Sabe de qual cidade Búzios se emancipou? 

 
11/2 

 
10/0 

 
11/4 

 
9/2 

 
11/1 

 
Quanto aos roteiros sugeridos, qual seu 
grau de conhecimento com cada um dos 
atrativos? 

 

(   ) Desconhece o atrativo                                                 

(   ) Conhece a localização, mas desconhece sua história                

(   ) Conhece o atrativo, sabe sua localização e sua história  

 
Cais de Pedra 
 

62%  
28% 
10% 

70% 
30% 

- 

67% 
30% 
3% 

68% 
20% 
12% 

65% 
25% 
10% 

 

Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós 

 

- 
90% 
10% 

5% 
85% 
10% 

- 
86% 
14% 

- 
100% 

- 

10% 
70% 
20% 

 
Casa da Colônia dos Pescadores  
 

100% 
- 
- 

81% 
19% 

- 

90% 
10% 

- 

100% 
- 
- 

92% 
8% 
- 

 - - 5% 10% - 
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Casa do Sino 
 

65% 
35% 

54% 
46% 

60% 
35% 

70% 
20% 

75% 
25% 

 
Colônia dos Pescadores 
 

15% 
65% 
20% 

10% 
70% 
20% 

5% 
55% 
40% 

7% 
61% 
32% 

10% 
68 % 
22% 

 

Espaço gastronômico porto da barra 

 

10% 
80% 
10% 

- 
78% 
22% 

- 
80% 
20% 

- 
65% 
35% 

- 
70% 
30% 

 
Fazenda Campos Novos 
 

57% 
13% 
30% 

69% 
11% 
20% 

50% 
10% 
40% 

65% 
10% 
25% 

60% 
- 

40% 

 

Igreja de Sant‘ Anna 

 

- 
21% 
79% 

- 
36% 
64% 

- 
50% 
50% 

- 
60% 
40% 

- 
35% 
65% 

 

Igreja de Santa Rita  

 

15% 
65% 
20% 

20% 
60% 
20% 

23% 
57% 
20% 

25% 
53% 
22% 

15% 
72% 
13% 

 

Mangue de Pedra 

 

80% 
20% 

- 

90% 
10% 

- 

85% 
10% 
5% 

83% 
13% 
4% 

87% 
13% 

- 

 

Mansão de Veraneio de Luís Honold. 

 

- 
100% 

- 

- 
90% 
10% 

- 
100% 

- 

- 
87% 
13% 

- 
100% 

- 

 

Mirante da Brava 

 

36% 
64% 

- 

25% 
70% 
5% 

20% 
70% 
10% 

- 
80% 
20% 

5% 
75% 
20% 

 

Mirante da Ferradura. 

 

80% 
20% 

- 

90% 
10% 

- 

87% 
8% 
5% 

85% 
15% 

- 

90% 
10% 

- 

 

O Poço da Bomba 

 

70% 
25% 
5% 

75% 
20% 
5% 

67% 
30% 
3% 

80% 
20% 

- 

72% 
28% 

- 

 

Orla Bardot 

 

- 
75% 
25% 

- 
60% 
40% 

- 
57% 
43% 

- 
53% 
47% 

- 
42% 
58% 

 
Ponta do Pai Vitório 
 

70% 
30% 

- 

75% 
25% 

- 

67% 
33% 

- 

80% 
20% 

- 

72% 
28% 

- 

 

Praia Brava 

 

- 
85% 
15% 

- 
90% 
10 % 

- 
87% 
13% 

- 
73% 
27% 

- 
82% 
18% 

 

Praia da Armação 

 

- 
75% 
25% 

- 
60% 
40% 

- 
57% 
43% 

- 
53% 
47% 

- 
42% 
58% 

 

Praia da Azeda e Azedinha  

 

- 
100% 

- 

- 
90% 
10% 

- 
100% 

- 

- 
87% 
13% 

- 
100% 

- 

 

Praia da Ferradura 

 

- 
85% 
15% 

- 
90% 
10% 

- 
89% 
11% 

- 
73% 
27% 

- 
80% 
20% 

 

Praia da Ferradurinha 

 

15% 
65% 
20% 

20% 
60% 
20% 

23% 
57% 
20% 

25% 
53% 
22% 

15% 
72% 
13% 

 

Praia da Foca  

32%  
38% 

40% 
30% 

57% 
23% 

48% 
40% 

55% 
35% 
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 30% 30% 20% 12% 10% 

 

Praia da Gorda 

 

80% 
15% 
5% 

85% 
15% 

- 

77% 
23% 

- 

90% 
10% 

- 

72% 
18% 
10% 

 

Praia da Tartaruga 

 

25% 
55% 
20% 

20% 
50% 
30% 

23% 
57% 
20% 

25% 
53% 
22% 

15% 
62% 
23% 

 

Praia de Geribá 

 

- 
85% 
15% 

- 
90% 
10% 

- 
89% 
11% 

- 
73% 
27% 

- 
80% 
20% 

 

Praia de João Fernandes e João Fernandinho 

- 
84% 
16% 

- 
95% 
5% 

- 
81% 
19% 

- 
83% 
17% 

- 
92% 
8% 

 

Praia de Maguinhos 

- 
90% 
10% 

- 
94% 
6% 

- 
93% 
6% 

- 
83% 
17% 

- 
80% 
20% 

 

Praia do Canto 

- 
81% 
19% 

- 
91% 
9% 

- 
87% 
13% 

- 
80% 
20% 

- 
90% 
10% 

 

Praia do Forno 

- 
84% 
16% 

- 
90% 
10% 

- 
86% 
14% 

- 
70% 
30% 

- 
90% 
10% 

 

Praia dos Ossos 

 

- 
44% 
56% 

- 
25% 
75% 

- 
41% 
59% 

- 
33% 
67% 

- 
22% 
78% 

 

Praia Rasa 

 

15% 
65% 
20% 

10% 
60% 
30% 

13% 
67% 
20% 

25% 
55% 
20% 

25% 
65% 
10% 

 

Rua das Pedras 

 

- 
15% 
85% 

- 
10% 
90% 

- 
17% 
83% 

- 
23% 
77% 

- 
12% 
88% 

 
Solar do Peixe Vivo 
 

20% 
60% 
20% 

10% 
60% 
30% 

10% 
60% 
30% 

15% 
65% 
20% 

20% 
60% 
20% 

 

Travessia Praia de José Gonçalves / Peró 

 

15% 
65% 
20% 

10% 
60% 
30% 

13% 
67% 
20% 

25% 
55% 
20% 

25% 
65% 
10% 

 

Trilha da Gorda / Mangue de Pedra 

 

80% 
15% 
5% 

85% 
15% 

- 

77% 
23% 

- 

90% 
10% 

- 

72% 
18% 
10% 

 

Trilha da Praia da Ferradura / Ferradurinha  

 

25% 
55% 
20% 

30% 
50% 
20% 

25% 
55% 
20% 

25% 
50% 
25% 

5% 
75% 
20% 

 

Trilha da Praia de José Gonçalves/Praia das 

Caravelas 

15% 
65% 
20% 

10% 
60% 
30% 

13% 
67% 
20% 

25% 
55% 
20% 

25% 
65% 
10% 

 

Trilha Ponta de Tucuns 

 

35% 
60% 
5% 

20% 
70% 
10% 

25% 
60% 
15% 

45% 
45% 
10% 

25% 
70% 
5% 

 

Trilha Serra das Emerências  

45% 
35% 
20% 

50% 
30% 
20% 

33% 
57% 
10% 

25% 
55% 
20% 

25% 
65% 
10% 

 
Fonte: CEJOB / TECTUR.  Elaborado por José Ângelo Carneiro, 2018.   
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ANEXO 1 – Resumo das principais políticas do Ministério da Educação voltadas 
para a Educação Profissional no Brasil 

 
 

LEIS, DECRETOS E PARECERES QUE VERSAM SOBRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 
• Lei nº 5.692/1971 (revogada pela Lei nº 9.394/1996);  
 
• Parecer CFE nº 45/1972 (revogado pela Resolução CNE/CEB nº 4/1999);  
 
• Constituição Federal de 1988, especialmente o Capítulo III – Da educação, da cultura e do desporto, 
e sua Seção I – Da educação, artigos 205 a 214;  
 
• Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), especialmente a Seção IV – 
Do ensino médio, artigos 35 e 36, e o Capítulo III – Da educação profissional, artigos 39 a 42;  
 
• Lei nº 10.172/2001, que aprovou e instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), especialmente os 
itens 3 – Ensino médio, 5 – Educação de jovens e adultos, e 7 – Educação tecnológica e formação 
profissional;  
 
• Decreto nº 2.208/1997, que regulamentava o § 2º do art. 36 e os artigos 39 a 42 da Lei nº 
9.394/1996 (LDB) e foi revogado pelo Decreto nº 5.154/2004;  
 
• Parecer CNE/CEB nº 15/1998, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;  
 
• Resolução CNE/CEB nº 3/1998, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio;  
 
• Parecer CNE/CEB nº 16/1999, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional de Nível Técnico;  
 
• Resolução CNE/CEB nº 4/1999, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional de Nível Técnico;  
 
• Decreto nº 5.154/2004, que regulamenta atualmente o § 2º do art. 36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 
9.394/1996 (LDB), revogando o Decreto nº 2.208/1997;  
 
• Parecer CNE/CEB nº 39/2004, que trata da aplicação do Decreto nº 5.154/2004 à educação 
profissional técnica de nível médio e ao ensino médio;  
 
• Resolução CNE/CEB nº 1/2005, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação para o ensino médio e para a educação profissional técnica de nível 
médio, ajustando-as às disposições do Decreto nº 5.154/2004;  
 
• Resolução CNE/CEB nº 4/2006, que altera o art. 10º da Resolução CNE/CEB nº 3/1998, na qual se 
instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;  
• Parecer CNE/CEB nº 38/2006, que trata da inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia no 
currículo do ensino médio;  
 
• Parecer CNE/CEB nº 35/2003, que trata da organização e da realização de estágio de alunos da 
educação profissional e do ensino médio;  
 
• Resolução CNE/CEB nº 1/2004, que estabelece Diretrizes nacionais para a organização e a 
realização de estágio curricular supervisionado de alunos da educação profissional e do ensino 
médio;  
 
• Parecer CNE/CEB nº 11/2000, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA);  
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• Resolução CEB/CNE nº 11/2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos;  
 
• Decreto nº 5.478/2005, que institui, no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o 
Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (Proeja), e Decreto nº 5.840/2006, que institui o Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja), ampliando o anterior;  
 
• Resolução CEB/CNE nº 4/2005, que inclui novo dispositivo na Resolução CNE/CEB nº 1/2005 (que 
atualizara e ajustara as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino médio e para a educação 
profissional técnica de nível médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004);  
 
• Parecer CNE/CEB nº 20/2005, que inclui a educação de jovens e adultos, prevista no Decreto nº 
5.478/2005, como alternativa para a oferta da educação profissional técnica de nível médio de forma 
integrada com o ensino médio. 
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ANEXO 02 - Estrutura Curricular do Curso Técnico em Turismo - Resolução 
SEEDUC/RJ nº 4207 de 02/02/2009 - Reestruturação do Curso Técnico em Turismo 

      

                               SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - SEEDUC/RJ 

                        Colégio Estadual João de Oliveira Botas - 180005   

                    Armação dos Búzios / RJ. 

                      MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM TURISMO 

Disciplina C. H.S. C.H./módulo C.H.T. 

Técnicas de Comunicação e Expressão I 3   60   

 

220  
Técnicas de Comunicação e Expressão II 3   60  

Técnicas de Comunicação e Expressão III 3   60  

Técnicas de Comunicação e Expressão IV 2 40  

Língua Inglesa I 3   60   

 

220  
Língua Inglesa II 3   60  

Língua Inglesa III 3   60  

Língua Inglesa IV 2 40  

Língua Espanhola  I 3   60   

 

220  
Língua Espanhola  II 3   60  

Língua Espanhola  III 3   60  

Língua Espanhola  IV 2 40  

Língua Francesa I 3   60   

 

220  
Língua Francesa II 3   60  

Língua Francesa III 3   60  

Língua Francesa IV 2 40  

Geografia Aplicada ao Turismo 3 60   

200 Geografia Aplicada ao Turismo – Brasil 3 60  

Geog Aplic Turismo – América do Sul/Brasil /RJ  4 80  

História Aplicada ao Turismo 3 60  

 

160 
História Aplicada ao Turismo – Brasil 3 60 

Hist Aplic Turismo - América do Sul /Brasil / RJ  2 40  

Fundamentos da História da Arte  3 60   

160 História da Arte Brasileira 3 60 

História da Arte Brasil / Rio de Janeiro 2 40 

Turismo e Sociedade 3 60 60 

Matemática Aplicada ao Turismo 2 40 40 

Tecnologia Aplicada ao Turismo I  3 60  

120 Tecnologia Aplicada ao Turismo II   3 60 

Atividades Práticas   3 60 60 

Tec Tur I  – Agenciamento e Transportadoras 4 80 80 

Tec Tur II – Hotelaria 5 100 100 

Tec Tur III –  Teoria e Técnicas de Guiamento  5 100 100 

Fundamentos do Turismo 3 60 60 

Administração 3 60 60 

Roteiros Brasileiros 2 40 40 

Relações interpessoais 2 40 40 

Relações Humanas 3 60 60 

Primeiros Socorros 2 40 40 

Estatística Aplicada ao Turismo 3 60 60 

Atividades complementares 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2.380 
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ANEXO 3 -  Imagens de alguns estudos do meio realizados pelos alunos do Curso 

Técnico em Turismo do CEJOB no estado do Rio de Janeiro - Turmas 2015 a 2017. 

                   

Foto 1 - Turma de 2015 / 1º semestre no Mangue de Pedra em Búzios/RJ. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor, 2015. 

 

 

Foto 2 - Turma de 2015 / 2º semestre na Rua Fresca em Paraty/RJ. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor, 2015. 
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Foto 3 - Turma 2016 / 1º semestre saindo para visitação na Rua das Pedras, 
Búzios/RJ 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor, 2016. 

 

 

Foto 4 - Turma 2016 / 2º semestre no Convento de Nossa Senhora dos Anjos  
em Cabo Frio/RJ 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor, 2016. 

 

 



209 
 

Foto 5 - Turma 2017 / 1º semestre na Orla Bardot em Búzios/RJ. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor, 2017. 


