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 RESUMO 

 

Este trabalho é o resultado de uma etnografia realizada junto a interlocutores argentinos no 

município de Armação dos Búzios (RJ). Com foco na observação participante, esse texto se 

propõe a compreender as múltiplas dimensões dos processos e dos procedimentos pragmáticos 

mobilizados por estes atores na construção das “encruzilhadas identitárias” de suas 

“argentinidades”. Busco conceder especial atenção às gramáticas políticas e morais acionados 

pelos meus interlocutores e interlocutoras, assim como seus “investimentos de forma” postos à 

prova em situações às quais estão submetidos na vida cotidiana. Ao considerar as múltiplas 

dimensões destes “investimentos” -  de ordem econômica, social, afetiva e simbólica -, esses 

sujeitos lançam mão de operações críticas e reflexivas fundamentais às suas constituições como 

sujeitos plurais inscritos em um mundo  pluricultural. Ademais, buscamos também 

compreender as relações dinâmicas entre os argentinos e brasileiros na cidade de Búzios para 

contrastar as diferentes  representações acerca dessa “argentinidade”. 

 

Palavras-chave: Armação dos Búzios; Migração Argentina; Identidade; Cidadania; 

Argentinos; Sociologia Pragmática. 
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ABSTRACT 

 

This work consists of an ethnography carried out with Argentine people in the city of Armação 

dos Búzios (RJ). Focusing on participant observation, this text aims to understand the multiple 

dimensions of the pragmatic processes and procedures mobilized by these actors in the 

construction of the “identity intersections” of their “Argentinities”. I seek to pay special 

attention to the political and moral grammars used by these actors, as well as their “investments 

in forms” that are tested in situations to which they are subjected in everyday life. When 

considering the multiple dimensions of these “investments” - that can be economic, social, 

affective and symbolic -, these people operate according to critical and reflexive operations that 

are fundamental to their constitutions as plural subjects inscribed in a multicultural world. In 

addition, we also seek to understand the dynamic relationships between Argentines and 

Brazilians in the city of Búzios to better understand the different representations about 

“argentinity”. 

 

 

Keywords: Armação dos Búzios; Argentine Migration; Identity; Citizenship; Argentina; 

Pragmatic Sociology. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo es el resultado de una etnografía realizada con interlocutores argentinos en la 

ciudad de Armação dos Búzios (RJ). Ponemos un enfoque en la observación participante y 

tenemos como objetivo comprender las múltiples dimensiones de los procesos y procedimientos 

pragmáticos movilizados por los actores en la construcción de esa “encrucijada de identidades” 

de sus “argentinidades”. Mi intento es prestar atención a las gramáticas políticas y morales 

activadas por mis interlocutores e interlocutoras, así como a sus “inversiones de forma” que son 

probados en las situaciones a las que están sometidos en sus vidas cotidianas.  Al considerar las 

múltiples dimensiones de estas "investiduras" - de orden económica, social, afectiva y simbólica 

- estas personas recurren a operaciones críticas y reflexivas que son fundamentales para sus 

constituciones como sujetos plurales inscritos en un mundo multicultural. Además, también 

buscamos comprender las relaciones dinámicas entre argentinos y brasileños en la ciudad de 

Búzios para contrastar las diferentes representaciones sobre la "argentinidad" en los distintos 

espacios analizados. 

 

Palabras-clave: Armação dos Búzios; Migración Argentina; Identidad; Ciudadanía; 

Argentinos; Sociología Pragmática. 
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RESUMÉ 

 

Ce travail est le résultat d'une ethnographie réalisée avec des interlocuteurs argentins de la 

commune d'Armação dos Búzios (RJ). Focalisé sur l'observation participante, ce texte vise à 

comprendre les multiples dimensions des processus et procédures pragmatiques mobilisés par 

ces acteurs dans la construction des “carrefours identitaires” de leurs “argentinités”. Je cherche 

à porter une attention particulière aux grammaires politiques et morales mises en marche par 

mes interlocuteurs et interlocutrices, ainsi qu'à leurs “investissements de forme” mis à l'épreuve 

dans des situations auxquelles ils sont soumis au quotidien. En considérant les multiples 

dimensions de ces “investissements” - économiques, sociaux, affectifs et symboliques - ces 

sujets recourent à des opérations critiques et réflexives qui sont fondamentales à leurs 

constitutions en tant que sujets pluriels inscrits dans un monde multiculturel. Par ailleurs, nous 

cherchons également à comprendre les relations dynamiques entre Argentins et Brésiliens dans 

la ville de Búzios de façon à contraster les différentes représentations de “l'Argentinité”. 

 

 

Mots-clés: Armação dos Búzios; Migration Argentine; Identité; Citoyenneté; Argentine; 

Sociologie Pragmatique. 
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INTRODUÇÃO 

Prólogo - Um dia qualquer em Búzios 

Num dia de semana qualquer, Bruno acorda às cinco da manhã. Escova os dentes, 

toma banho, coloca o uniforme do trabalho e se ajoelha em frente ao seu oratório budista. 

Enquanto medita e faz suas rezas, no andar de baixo o seu namorado Pedro prepara o pão na 

chapa enquanto coloca uma chaleira de água para ferver. Parte da água será usada para preparar 

café, já a outra terá como destino a cuia de chimarrão que repousa ao lado da garrafa de café, 

já recheada com folhas de erva mate. A casa, de dois pisos, é pequena e bonita. Construída em 

concreto e madeiras, quase não possui metais em sua estrutura pois, como se sabe, a maresia 

oxidaria tais materiais, de um jeito ou de outro. Nas paredes, alguns objetos, quadros e 

fotografias de alguns países do mundo pelos quais os dois já andaram, embora não juntos, com 

especial destaque para as cores azul celeste, branco e dourado, esta última pertencente ao 

sempre observador Sol de Maio. 

Bruno termina as suas orações, desce as escadas, dá um beijo de bom dia no seu 

companheiro e conversam amenidades. O cheiro de café é forte e inunda toda a cozinha. Eles 

comem o pão, colocam café em suas xícaras e compartilham o mate, cada um à sua vez como 

manda a convenção social já estabelecida. Pouco tempo depois se despedem e Bruno vai para 

o seu trabalho, uma pousada localizada na badalada praia João Fernandes e pega uma van no 

ponto da esquina para chegar até lá. Enquanto ele está no trabalho, seu namorado fica em casa 

e vê vídeos no Youtube1 de técnicas de cabelo pois, como cabeleireiro, é importante estar sempre 

por dentro das novidades.  

Para Pedro, o dia passa ameno. Passeia com sua cachorra Sardinha na praia (“ela 

adora o mar, veja como ela corre para pegar as ondas!”) e planeja o futuro, ainda que este 

seja um pouco incerto. As contas da casa ficam sempre mais caras e o dinheiro rende menos, 

me confessa. Mas não tem problema, pois mora na cidade desde sempre e já sabe um pouco 

como a vida anda por aquelas paragens. Mesmo com alguma experiência internacional de 

 
1   A partir deste ponto no texto, os conceitos e as categorias analíticas estarão em negrito. As categorias nativas 

– palavras-chave carregadas de sentido no contexto das interações com os interlocutores, tanto brasileiros quanto 

argentinos –, assim como os termos em língua estrangeira, estarão indicados em itálico. 
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viagem e dominando dois ou três idiomas, Pedro pode parar para pensar no que fazer da vida, 

então “vai seguindo”. 

Lá pelas quatro da tarde, Bruno chega em casa. Um pouco cansado, como era de se 

esperar, já que seu trabalho como recepcionista exige que trabalhe de pé todo o dia. Ele só quer 

descansar e guardar um pouco de energia para a semana, já que sua folga só virá dali a cinco 

dias, na jornada de trabalho 6x12. Por sorte seu último domingo era livre, que tirara para ir a 

uma praia de difícil acesso e, assim, aproveitar alguns cantos diferentes. Como lidava com 

hóspedes o dia todo, seu rosto acabava representando todo o empreendimento: ele era “uma das 

caras” da empresa e, por isso, deveria sorrir e sempre ser educado, mesmo quando os hóspedes 

estavam destituídos da tal razão. Escutava reclamações constantes a respeito de tudo, já que a 

pousada era de alto padrão e seus frequentadores, para ele, eram “muito irritantes”. Por sorte 

ele era budista. 

De uma forma estranha, já estava acostumado a isto. Apesar de cada dia ter uma 

pequena coisa para abalar o seu fácil humor, já morava por ali há dois anos e sempre na mesma 

função, ainda que em empresas diferentes. Ele até gostava, no fundo, de estar naquela pousada: 

era luxuosa, poderia praticar ocasionalmente o seu perfeito inglês e era até calma comparada 

com as experiências anteriores. Seu salário não era muito maior do que ganhava antes, mas 

dava pra seguir a vida e pagar sua cerveja. Tinha saudade, às vezes, dos anos vividos em 

Londres, mas de qualquer maneira ali ele tinha praia. E muito sol. 

Já com um short de praia e sem camisa, jogado no sofá, Bruno saboreia um mate 

enquanto escuta uma playlist qualquer no celular. Uma mistura aleatória de músicas pop em 

inglês, artistas LGBT, algo de MPB e uma ou duas coisas de Rock Argentino. Seu namorado 

estava na casa de alguns amigos fazendo alguma coisa qualquer, talvez o cabelo de alguém. 

Estavam juntos fazia alguns meses, três ou quatro, talvez, e pelo amor, ou pela economia (e por 

que não os dois?), decidiram morar juntos. Não sabia nem se o amava totalmente, mas isso já 

havia deixado ser uma questão para ele há tempos. Afinal, quando se está sem amigos de longa 

 
2 Neste sistema de trabalho, o empregado tem direito a um dia de descanso para cada seis dias trabalhados, assim 

como a pelo menos uma folga de domingo a cada sete semanas. Uma carga de trabalho pesada que, por vezes, 

conta com dias de descanso não previsíveis, já que a troca dos dias de folga pelo empregador acontece 

frequentemente. 
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data, longe da família e de todos os conhecidos, uma companhia qualquer, como ele me disse, 

é uma boa companhia. 

A vida por ali era muito boa, mesmo com o stress constante do trabalho. Tinha 

muito mar, inúmeras praias, sol, calor, podia usar roupas leves e, pra falar a verdade, ele gostava 

muito dessa vida. Sua maior questão, entretanto, como ele me confidenciou uma vez, era que 

ele era argentino e, como imigrante, não tinha vínculos fortes e se sentia sem raízes em Búzios. 

Em suas palavras: 

Então, eu não me vejo muito tempo aqui em Búzios, não. Na verdade não posso 

suportar mais que um ano aqui. Portanto, isso também influi muito no meus 

relacionamentos, nas minhas vinculações, né. Porque como eu não me projeto no meu 

futuro aqui, também não me projeto com vinculações fortes. Já não me vincular forte 

com alguém, já não me interessa me vincular demais. Então como que tô super 

tranquilo, super de boa na minha solidão. Que também não é solidão não, estou 

solitário porque eu escolho... Então mas isso aí, mas influi muito, uma coisa influi 

muito em todo o resto. Que é isso, pontualmente é isso. Eu não me vejo muito tempo 

aqui em Búzios só se tivesse um salário que realmente valesse a minha estadia aqui, 

mas senão não me vejo muito tempo aqui não. Então isso acaba repercutindo em todos 

os aspectos, amizades e tudo a ver. 

 

Para Bruno, ser argentino acabava, em algumas situações, sendo um peso difícil de 

carregar no dia a dia. Ele era facilmente notado, seja pelo sotaque, seja pela sua aparência 

física, e era incômodo viver anos a fio sem a bênção do anonimato. Era esse um dos motivos 

pelos quais os hóspedes brasileiros tanto reclamavam com ele, já que sempre alegavam não 

terem compreendido muito bem algo que ele havia falado e sempre pediam para falar com 

alguém que falasse português. Isso era incômodo porque, afinal, seu português era até muito 

bom, de acordo com ele.  

Mas ele precisava do trabalho. Era um imigrante, penara muito trabalhando sem 

documentação em atividades mais exigentes e, por fim, lograra êxito ao conseguir este emprego. 

Voltar para a Argentina não era uma opção a ser considerada, já que a economia lá estava 

complicada e sua família, da Patagônia, era simples. O dinheiro que ganhava neste emprego 

servia também para ajudar na criação do sobrinho, uma criança que ele adorava e que queria 

que crescesse sem as limitações financeiras que ele havia enfrentado. O envio mensal do 

dinheiro para a Argentina era algo que considerava mais sagrado do que as orações matinais, e 

por vezes até já havia deixado de pagar uma ou outra conta do mês quando o dinheiro estava 

curto. Mas o dinheiro do sobrinho não, esse tinha que ser enviado. E assim seguia a sua vida. 
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Esta narrativa é cara para as questões que buscarei problematizar ao longo desta 

dissertação. Não se trata meramente de um recurso estilístico para conceder maior desenvoltura 

à leitura, pelo contrário: o relato vai ao encontro de questões de natureza teórica e metodológica 

levantadas no interior da Antropologia Contemporânea -  a partir, por exemplo, da tradição 

hermenêutica de Clifford Geertz (1989), ou pela Sociologia Pragmática, desenvolvida, por 

exemplo, por autores como Laurent Thévenot e Luc Boltanski (1991), no interacionismo 

simbólico de Erving Goffman (2004) e, igualmente, na Antropologia feita no Brasil por 

antropólogos como Roberto DaMatta (1979) e Roberto Kant de Lima (1997) - que levam 

efetivamente a sério o lugar que cenas e situações da vida cotidiana ocupam na conformação 

dos diversos cenários de nossas arquiteturas sociais. 

O trabalho de observação das interações humanas está aqui mediado por 

instrumentos metodológicos e teóricos manejados em um exercício intelectual e cognitivo e se 

encontra integrado às dinâmicas do ambiente que me rendem quase um sentimento de 

familiaridade e domesticidade. Esse desafio antropológico de “exotizar o familiar” e se 

“familiarizar com o exótico” (DaMatta, 1979) pode ser metodologicamente bem exercido 

mediante o uso de relatos como o que acima descrevi. Ele é a porta de entrada para 

compreendermos como essa arquitetura social se organiza e a partir de um conjunto de questões 

de natureza antropológica e sociológica complexas como a do conceito de “identidade” - 

pensando seus usos e abusos (Brubaker & Cooper, 2019; Mota, 2014) -, bem como suas  

implicações para o estudo das relações humanas que estão marcadas por diferenças linguísticas, 

“nacionais”, de concepções de mundo, de aparatos cognitivos simbólicos distintos e, sobretudo, 

equipados de gramáticas plurais e de modos distintos de se envolver com e no mundo (Boltanski 

& Thévenot, 1991; Mota, 2012). 

A emergência relativamente recente de uma gramática pública particularmente 

sensível ao “reconhecimento de autenticidades” (Brubaker, 2001) no contexto 

contemporâneo “ocidental” levou a novas interpretações das categorias clássicas de 

identidade e etnia. De um certo ponto de vista, as críticas formuladas sobre os 

conceitos de identidade e de papel social (Goffman, 1961), somadas àquelas que 

visam a noção de etnia (Barth, 1952) permitiram refletir e analisar a maneira pela qual 

os atores contemporâneos mobilizam, nos planos cognitivos, simbólicos e 

pragmáticos, certos dispositivos e diferentes técnicas e vocabulários para atuar em um 

mundo de transição. Elas trouxeram à tona a maneira pela qual papéis e identidades 

sociais são instrumentalizados pelos atores em situações específicas de interação, 

inclusive no contexto de conflitos ou disputas.   Mas, apesar de seu grande potencial, 

do ponto de vista teórico e metodológico, essas análises permanecem insensíveis à 

pluralidade de formas de engajamento e de gramáticas públicas que informam e 

orientam a maneira pela qual os atores coordenam suas ações (Boltanski & Thévenot, 
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1991; Thévenot, 2006a). Eles permanecem insuficientes para identificar uma 

diversidade de princípios políticos e morais que estruturam os dispositivos de teste a 

partir dos quais os atores encontraram e organizam maneiras variadas de se identificar 

e se apegar aos mundos comuns. 3 (Mota, 2012) (tradução minha) 

 

Do mesmo modo, este relato reflete, de maneira concisa, recriada a partir de 

anotações de campo e de registros da memória, o cotidiano e as inquietações dos interlocutores 

argentinos com os quais tive contato durante esta pesquisa. Os “deslizamentos” de gramáticas 

e dos aparatos de significados que esses sujeitos portam para agirem e habitarem seus mundos 

acontecem em um universo de compassos irregulares como o jazz, com elementos dramáticos 

do tango e do samba e repletos de improvisos, ajustes, harmonias e dissonâncias em suas notas 

que revelam, na verdade, conflitos e conformações de elementos que serão objeto de reflexão 

antropológica. Sendo assim, nossa abordagem privilegia não somente compreender as 

dimensões situacionais, fluídas, híbridas e fronteiriças dessas "identidades", mas busca, 

também, lidar com os modos como distintas gramáticas são confeccionadas de forma plural 

pelos atores inseridos nestas “encruzilhadas identitárias”. 

O trabalho de seguir estes sujeitos em seus espaços de festa, nos lugares de lazer, 

na casa, na rua, nas praças e de interagir com eles a partir de uma “espontaneidade controlada” 

pelas questöes que me ocupavam no trabalho de campo foi importante por múltiplos aspectos. 

Além de conceder maior atenção aos procedimentos pragmáticos utilizados pelos meus 

interlocutores para o exercício das passagens de “estados” e “grandeza” aos quais somos 

submetidos, foi possível, também, considerar as formas de envolvimento desses sujeitos desde 

suas dinâmicas domésticas e familiares ao universo público (Thévenot, 1994; Vogel & Mello, 

1993). Nesse sentido, no lugar de me fixar em categorias previamente definidas pela literatura, 

 
3 Texto original: L’émergence relativement récente d’une grammaire du public particulièrement sensible à la « 

reconnaissance des authenticités » (Brubaker, 2001) dans le contexte contemporain « occidental » a induit de 

nouvelles interprétations des catégories classiques d’identité et d’ethnicité. D’un certain point de vue, les critiques 

formulées sur les concepts d’identité et de rôle social (Goffman, 1961), ajoutées à celles qui ont visé la notion 

d’ethnie (Barth, 1952) ont permis de refléter et d’analyser la manière dont les acteurs contemporains mobilisent, 

sur les plans cognitifs, symboliques et pragmatiques, certains dispositifs et différentes techniques et vocabulaires 

afin d’agir dans un tel monde en transition. Elles ont mis au jour la façon dont les rôles et identités sociales sont 

instrumentalisées par les acteurs dans des situations précises d’interaction, y compris dans le cadre de conflits ou 

de disputes. Mais en dépit de leur importante potentialité d’un point de vue théorique et méthodologique, ces 

analyses restent insensibles à la pluralité des formes d’engagement et des grammaires publiques qui informent et 

orientent la façon dont les acteurs coordonnent leurs actions (Boltanski & Thévenot, 1991 ; Thévenot, 2006a). 

Elles demeurent insuffisantes pour identifier une diversité de principes politiques et moraux qui structurent des 

dispositifs d’épreuves depuis lesquels les acteurs fondent et organisent des manières variées de s’identifier et de 

s’attacher aux mondes communs. 
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como “nacionalidade”, “étnico-racial”, “linguístico”, “cultural” etc., privilegiei compreender as 

encruzilhadas e os encaixes existentes entre as diferentes formas de se apresentar ou de se 

envolver no mundo. 

Meu interesse, portanto, consiste em compreender as encruzilhadas4, os interstícios, 

as formas compósitas pelas quais se constituem isso que definimos nas Ciências Sociais como 

“identidade”, “papel social”, “etnicidade”ou “nacionalismo”. Para isto, foi necessário 

compreender, desde este ponto de vista, quem são estes sujeitos em suas formas plurais de se 

apresentarem e se constituírem como sujeitos, sem conduzi-los, aprioristicamente, em função 

de sua “argentinidade”. Trata-se de um exercício de “descaricaturização” de um “outro”.  Essa 

“descaricaturização” é feita não somente pelo trabalho metodológico – que consiste nas leituras 

das etnografias, de textos sobre técnicas de pesquisa, sobre outras pesquisas a respeito da 

relação Brasil-Argentina, de obras de natureza histórica, sociológica, antropológica, filosófica 

– mas também pelo modo como buscamos nos apropriar teórica e metodologicamente do 

conceito de “identidade” (Boltanski & Thévenot, 2006; Brubaker & Cooper, 2019; Mota, 2014).  

Nossa abordagem privilegia uma melhor compreensão sobre o modo como os 

diacríticos mobilizados pelos atores são ressignificados a partir da relações entre os eventos e 

os acontecimentos (Sahlins, 1990, 2007), as variações das gramáticas e dos regimes de 

envolvimento (Boltanski & Thévenot, 1991) e as diferentes formas de apropriações feitas pelos 

atores em suas diferentes “arenas identitárias” (Mota, 2017). Estas perspectivas buscam 

conformar aparelhos metodológicos mais atentos às variações e composições entre os 

elementos que compõem a elaboração do “eu” (Goffman, 2004). Afinal, o que “somos” não só 

varia de acordo com a cena, o cenário, o mundo e a “cultura”, mas, sobretudo, de acordo com 

o modo como, em diferentes condições materiais, simbólicas e pragmáticas, entrecruzamos 

nossas formas de se investir no mundo, nossos estados de existência, nossos "papéis sociais", 

“identidades” ou “selves”. Somos, assim, igualmente sensíveis desde um ponto de vista 

 
4 Na cosmogonia das religiões africanas e afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda, Exu é um orixá 

associado às encruzilhadas e à abertura e fechamento de caminhos e passagens. Como mensageiro sagrado, 

consegue transitar entre os planos espiritual e terreno e tem controle sob o caos e a ordem. Em função da 

multiplicidade de representações dessa entidade, é sempre um desafio para os estudiosos desvelar os fios e as 

tramas dessa figura tão multifacetada (Katrib, 2017). Eis o motivo pelo qual buscamos nessa figura fonte de 

inspiração para nomear o presente trabalho, que trata de interstícios, interseções e encontros e composições das 

“identidades” argentina e brasileira em Búzios, tão complexas quanto a própria figura de Exu. 
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metodológico a estas passagens de estado, condição e posição pelas quais somos submetidos 

em sociedades pluriculturais (e não somente multiculturais), como as contemporâneas. 

Assim, apresento neste trabalho múltiplas dimensões da presença Argentina na 

Armação dos Búzios. Dimensões que podem ser observadas na história da cidade, na busca por 

relacionamentos, nos contrastes estabelecidos com outros brasileiros e nos esquemas internos 

de divisão entre argentinos. Dimensões sociais e existenciais que revelam uma vida dinâmica, 

multifacetada e compósita, na qual estas “encruzilhadas identitárias” se apresentam na vida 

buziana.  

Do mesmo modo, chamo atenção para o fato de que reconheço a complexidade e 

dinamicidade que comporta a elaboração dessa "argentinidade".  Termos como “os argentinos” 

e “Argentina” surgem no trabalho a partir das perspectivas nativas e, nesse sentido, podem nos 

levar a uma leitura rápida e superficial que desconsidere as especificidades regionais, as 

minúcias existentes nesses modos de se investir como "argentino". Certamente, se esses 

mesmos interlocutores estivessem na Argentina ou em outros locais esses conceitos nativos 

ganhariam novos contornos, por isso ressalto que não viso tratar homogeneamente tais 

categorias. Pelo contrário, estarei atento não somente às situações de interação e as dimensões 

fronteiriças dessas identidades (Barth, 2000), mas também, como já mencionado, concederei 

maior atenção às composições de gramáticas e formas que os atores realizam em sua 

constituição identitária (Mota, 2014) 

 

Sobre a concepção de uma pesquisa 

Ingressar em um programa de Pós-Graduação foi um momento peculiar na minha 

trajetória de vida, como, em geral, acontece com muitos. Assim que entrei no Programa de Pós-

Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense (PPGA/UFF), me pus a 

pensar e a refletir sobre a pesquisa que realizaria no decorrer dos dois anos de formação que 

teria pela frente. Como minha graduação havia sido em História, vi como natural a dificuldade 

em pensar uma pesquisa numa área que não tinha tido formação profissional básica. À minha 

frente se apresentavam, neste momento, as eternas problemáticas entre a “estrutura” e o 

“evento”, o “macro” e o “micro”, as tensões teóricas e metodológicas entre a História e a 
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Antropologia: matizes de questões epistemologicamente complexas que pululavam à minha 

mente e que, como eu pensava, poderiam entrar em conflito ocasionalmente. Por sorte estava 

errado. 

No processo de conceber e imaginar esta pesquisa, dois elementos se mostraram 

determinantes para definir a investigação que se propõe. Por um lado, sou de Tanguá (RJ), 

pequeno município localizado no limite entre a Região Metropolitana e a Região das Baixadas 

Litorâneas. Por ser uma cidade mais próxima às praias das Baixadas Litorâneas do que das 

praias da cidade do Rio de Janeiro, era comum que me deslocasse com amigos e familiares às 

praias da região, especialmente durante o Verão, já que este período coincide com a Alta 

Temporada de turismo. Frequentei desde criança algumas cidades praianas das redondezas, 

como Saquarema, Araruama, Cabo Frio, Arraial do Cabo e, também, Armação dos Búzios. Ia 

às praias em visitas rápidas de um dia ou alugava casas por temporada com os amigos, prática 

comum para muitos que se dirigem à região.  

Por outro lado, tinha um relacionamento de alguns anos com um argentino, 

dividindo uma casa e uma vida em comum. Este relacionamento me possibilitou conhecer 

melhor o país vizinho, seja visitando-o ou lendo a seu respeito. Aprender o espanhol, escutar 

rádios argentinas e provar pratos e sabores diferentes, entre outros conjuntos de vivências e 

experiências ao longo dos anos, me enriqueceram de conhecimento e de compreensões a 

respeito da Argentina e de nossos hermanos. 

No processo de ingresso no curso de Antropologia, me deparei com um artigo de 

Lucia Eilbaum (2012), hoje minha co-orientadora. No artigo, a autora, argentina, aponta a 

dinâmica de estranhamento/entranhamento que passara com a academia e a pesquisa de campo 

no Brasil, assim como do uso de categorias analíticas e do processo de socialização, ambos 

distintos de como se realizam na Argentina. 

Em um trecho, a autora escreve:  

O que mais me lembro daqueles meses de 2004 era andar à toa no meio do barulho da 

cidade, sem compreender ainda o que as pessoas falavam umas com as outras. Descia 

da barca e andava pelo centro da cidade, em ruas, becos, lojas, via camelôs e 

camelódromos, frutas, CDs, capas de celular, rádios, filmes pornô, chaveiros, balas, 

tudo oferecido nas calçadas, pregadores evangélicos, moradores de rua deitados, 

sentados, andando, brigando ou conversando, policiais fardados com fuzis, coloridos 

nas roupas e nas peles, chopes, cervejas, sucos. Boa parte disso estranhei não ver 

quando, pela primeira vez, retornei a Buenos Aires, onde, em contraste com minhas 
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lembranças anteriores, como uma cidade muito movimentada, barulhenta e suja, suas 

ruas – e pessoas – me pareceram silenciosas, vazias e até uniformes. (Eilbaum, 2012) 

 

Ora, estava ali descrito, em um simples parágrafo, a síntese dos processos de 

planejamento e de reflexão pelos quais eu estava passando para conceber uma pesquisa. Da 

mesma forma, o estranhamento apontado por ela em relação a alguns elementos da cultura 

brasileira era similar ao estranhamento que eu já havia sentido ao passar uma curta temporada 

na Argentina, especialmente em Buenos Aires. Uma cidade que, em um primeiro olhar, me 

parecia “limpa”, “organizada”, com praças cheias de pessoas estendidas na grama banhando-se 

ao sol, aparentemente segura e com policiais que não portavam fuzis no dia a dia. Essas eram 

imagens que formavam um quadro geral de surpresa e admiração que se contrapunha ao meu 

já naturalizado cotidiano como descrito acima, no trecho de Eilbaum. 

Aprovado no concurso de seleção ao mestrado e tendo já aclarado o assunto sobre 

o qual me debruçaria - algo relacionado à relação entre brasileiros e argentinos -, faltava agora 

escolher um locus, um espaço privilegiado para observar esta relação. Nesse sentido, voltei à 

minha infância e aos conhecimentos a respeito dos municípios das Baixadas Litorâneas. A 

cidade de Armação dos Búzios, fortemente turística, contava com uma presença argentina 

relevante e ali poderia ser um bom lugar para realizar a pesquisa de campo. Ou pelo menos era 

isso que eu escutava desde pequeno: que havia muitos argentinos lá. Deveria, então, verificar a 

assertiva deste “senso-comum” que eu mesmo, informalmente, já notara e que busquei 

descaracterizar no percurso do trabalho de campo. 

Esse “senso-comum”, para além de um “sistema cultural”, de um “corpo organizado 

de pensamento liberado” e cujas “opiniões foram resgatadas diretamente da experiência e não 

um resultado de reflexões deliberadas sobre esta” (Geertz, 1997), nos parece também conter em 

si, de maneira sintética, formas e composições plurais que exigem um manejo adequado desse 

mesmo “senso-comum” para que os fios e nós presentes nesse emaranhado possam ser 

devidamente esmiuçados: 

Ella ayuda a comprender el apoyo popular del líder, que se basa en las inversiones personales 

de los lugares comunes que el líder convoca. También muestra las formas en que se reduce 

estos diversos lugares comunes, que este líder opera para afirmar una autoridad única e 

indivisa contra todo pluralismo, al cual lo define como enemigo. Por lo tanto, el mecanismo 

de construcción y mantenimiento de tal autoritarismo no depende solo de una ascendencia 

carismática. Estas autoridades hacen uso de lugares comunes para combinar la poderosa masa 
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de una multitud que invierte un lugar al ocuparlo, con redes de personas involucradas a 

distancia dentro de un ámbito de afinidades de rápida expansión que equipa el poder de 

herramientas de comunicación de manera única. (Thévenot, 2020) 

 

Isto posto, a pesquisa foi concebida tomando como ponto de partida lugares já 

conhecidos desde a minha infância e que passaram a ser desconhecidos no percurso da minha 

formação intelectual, num processo que me forneceu outros instrumentos de observação de um 

lugar aparentemente domesticado pela minha socialização anterior. Em conjunto a isto somei 

afetos e vivências relacionados à cultura argentina adquiridos a partir de anos de relação com 

um argentino. De mão destas reflexões, engendrei elementos que me permitiram refletir 

antropologicamente a respeito da presença argentina na cidade de Búzios e das conformações 

dessas identidades e dessas gramáticas no espaço escolhido para a realização do trabalho de 

campo. Fui eu mesmo objeto desta “encruzilhada” metodológica e afetiva com as quais interagi 

e me envolvi. Não só busquei produzir um estranhamento do familiar, transformando-o em 

exótico, mas, pelo contrário, busquei entrecruzar estas situações, perspectivas e condições de 

entendimento a partir de vários outros pontos de vista que me eram ofertados como um sujeito 

igualmente plural. Tornei-me um estrangeiro de mim mesmo em minhas encruzilhadas de 

campo. 

Há disponível vasta literatura que trata da relação entre Brasil e Argentina. Uma 

parte delas trata do cenário macropolítico, com especial ênfase no contexto do Mercosul e das 

relações diplomáticas entre os dois (ou mais) países, assim como das variações nos cenários 

político e econômico no contexto latinoamericano5. Outro conjunto de obras desdobra sua 

análise em situações de interação em vastos contextos sociais, tanto no Brasil quanto na 

Argentina. Estas obras, em geral, abordam as imagens que são criadas nestes contatos e de que 

maneira membros desses dois países se enxergam e constroem, sobre si mesmos e sobre os 

outros, determinadas representações6. Esta pesquisa que ora se apresenta se insere em uma outra 

 
5 Como SALLUM, Brasílio. Brasil e Argentina hoje: política e economia. Edusc, 2004; MELLO, Leonel Itaussu 

Almeida. Argentina e Brasil: a balança de poder no Cone Sul. Annablume, 1996; GULLO, Marcelo. Argentina-

Brasil: a grande oportunidade. Mauad Editora Ltda, 2006. 
6Como PIRES, Lenin. Arreglar não é pedir arrego: uma etnografia de processos de administração institucional 

de conflitos no âmbito da venda ambulante em Buenos Aires e Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Antropologia) 

- Programa de Pós Graduação em Antropologia, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2010; GUEDES, 

Simoni Lahud. El Brasil reinventado: notas sobre las manifestaciones durante la Copa de las Confederaciones. 

Revista Nueva Sociedad, n. 248, nov-dez de 2013; FRIGERIO & RIBEIRO. Argentinos e brasileiros: encontros, 

imagens e estereótipos. Petrópolis: Vozes, 2002. SCHMEIL “Alquila-se una isla”: Turistas argentinos em 
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corrente, que visa conceder maior atenção aos conteúdos compósitos que gramáticas podem 

aportar em sociedades pluriculturais, aos modos como os atores se envolvem em diferentes 

“arenas identitárias” (Thévenot, 1986; Mota, 2017). 

Algumas obras tratam dessa relação pensando contatos e estereótipos. Frigerio e 

Ribeiro buscam analisar 

interações concretas que têm lugar em distintas situações sociais (contextos 

migratórios, de turismo, de fronteiras ou encontros entre acadêmicos e 

diplomatas, por exemplo) que envolvem brasileiros e argentinos de diferentes 

classes sociais e ocupações (Frigerio & Ribeiro, 2002). 

 

Alicerçado sobre a tese de que as relações entre indivíduos das duas nacionalidades 

são marcados por estereótipos que determinam o conteúdo das interações, o livro reúne artigos 

de pesquisadores que debruçaram-se sobre o tema a partir de múltiplas perspectivas. Ribeiro 

enriquece a discussão ao analisar as representações entre Brasil e Argentina a partir do 

“Tropicalismo” e do “Europeísmo” como matrizes de representação destes países:  

Se o tropicalismo é uma matriz que define o modo de representar o pertencimento ao 

Estado-nação brasileiro, o europeísmo corresponde ao caso argentino. Brasileiros e 

argentinos encontram-se irremediavelmente presos nestes jogos de espelhos 

construídos por eles mesmos e por muitos outros atores e agências com os quais 

historicamente mantiveram contatos e trocas (Ribeiro, 2002). 

 

Como “brasileiros e argentinos estão irremediavelmente presos a um jogo especular 

entre si” (Ribeiro, 2002: 261), ele indica que este espelho mostra, na verdade, armadilhas que 

devem ser superadas:  

enquanto o Brasil e a Argentina não saírem da armadilha do tropicalismo e do 

europeísmo, construída ao longo de séculos pelo discurso ocidental hegemônico, 

estarão sendo ventríloquos de vozes de outros repetidores de estereótipos que só 

interessam à reprodução da hegemonia (RIBEIRO, 2002: 262).  

 

Essa “identidade especular” é também analisada por Guedes a partir do campo do 

futebol como arena de construção de “estilos nacionais” e especificamente como uma 

“alteridade privilegiada”, isto é, a oposição de unidades estruturalmente semelhantes (2010). 

 
Florianópolis. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social), Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis, 1994. 
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Ao apontar o capitalismo transnacional atravessando fronteiras antes consagradas, ela sugere 

que estamos de mais um processo de destruição e recomposição das fronteiras simbólicas entre 

os estados-nação, que se tornam cada vez mais porosas, num efeito que gera novas produções 

de diferenças e conformação de novas identidades. 

Uma dissertação de mestrado se propõe a estudar fenômeno similar ao da presente 

investigação, mas em Florianópolis. Lilian Schmeil (1994) se dispõe a mapear as interações 

realizadas entre brasileiros e argentinos na praia de Canasvieiras, especificamente travadas nas 

relações de consumo e de turismo. Compreendendo a praia de Canasvieiras como uma 

“extensão” da Argentina, fica demonstrado como a praia se constitui como um espaço de 

liminaridade, na qual existe a possibilidade de realização de inversões, pelos turistas, de práticas 

sociais existentes em seu país de origem. A praia de Canasvieiras e a Argentina seriam, então, 

dois lados da mesma moeda: em ambos os espaços fala-se o castelhano mas, em Canasvieiras, 

os argentinos destituem-se de determinadas práticas normativas de sua sociedade para 

dedicarem-se ao lazer, ao ócio e a, inclusive, estabelecerem relações conflituosas com 

brasileiros e brasileiras. 

Ao apontar um processo de “argentinização” de Canasvieiras, Schmeil (1994) 

mostra que esse processo pode ser encontrado na língua falada e escrita, na culinária, na moda, 

nas moedas etc. O mesmo processo de “argentinização” pode ser encontrado em Búzios só que, 

neste caso, não somente nas ruas e nos comércios visitados, mas também na própria maneira 

como a história e a memória do município foi construída, a partir de um discurso de “cidade 

internacional” que atrai visitantes e conforma o próprio espaço social. Discussões sobre esse 

processo podem ser encontradas no Capítulo 1. 

Estereótipos de gênero também são tema de discussão nos estudos sobre o Brasil e 

a Argentina. Analisando migrantes brasileiros em Buenos Aires, Frigerio escreve que 

A exotização possui, geralmente, um forte componente sexual. O corpo 

exotizado é frequentemente erotizado. Por isso, não é estranho que nas relações 

entre argentinos e brasileiros, a economia sexual tenha lugar tão proeminente 

(sobretudo no imaginário) quanto a economia real. Como foi demonstrado 

anteriormente, o próprio fato de que a maioria dos brasileiros residentes na 

AMBA [Área Metropolitana da Cidade de Buenos Aires] sejam mulheres que 

migram para conviver com um cônjuge argentino, se deve a esta atração entre 

diferentes. Quando este não é o caso, tanto as mulheres como os homens 

encontram um companheiro com mais facilidade do que outros imigrantes. 

(Frigerio, 2002: 24) 
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Como a construção de imagens e de estereótipos é um dos elementos intrínsecos às 

relações humanas (Lévi-Strauss, 2012), esse fenômeno ganha contornos mais nítidos em 

relação às relações dadas entre brasileiros e argentinos, dado o volume grande de imagens 

disponíveis nas mídias, nas conversas, na eterna disputa dos gramados e na relação mesma entre 

os dois países (como o fluxo de argentinos turistas em direção ao Brasil, analisado no Capítulo 

1). No exemplo acima, Frigerio analisa as imagens construídas sobre/por brasileiros em Buenos 

Aires. Fenômeno semelhante, embora inverso, pode ser observado em Búzios. Algumas 

observações sobre relações de gênero, de relacionamento, sexuais e sobre a cor da pele foram 

feitas no capítulo 3. 

Para dinamizar a compreensão do fluxo de argentinos em direção ao Brasil e melhor 

aprofundar os termos das interlocuções realizadas com sujeitos argentinos durante o trabalho 

de campo, é essencial visitar algumas discussões existentes sobre a classe média do país 

vizinho. Como um país onde a classe média tem um protagonismo central, essa condição 

socioeconômica a afasta das desigualdades encontradas pela América Latina e a aproximam de 

uma representação da América Anglo-Saxã e da Europa Ocidental. Uma das razões que ajudam 

a explicar a formação da classe média argentina reside nas narrativas de que sua origem se 

encontra no intenso ingresso de imigrantes ao país entre a segunda metade do século XIX e 

inícios do século XX. Esses imigrantes ascenderam socialmente através do trabalho e da 

educação (Visacovsky, 2015). 

Entre os anos de 1870 a 1950 a proporção de “estratos médios” triplicou no país, o 

que inclui profissionais e semiprofissionais (como técnicos e artistas), assalariados e não 

assalariados, pessoal da indústria, comércio, empregados, vendedores etc. Essas posições foram 

ocupadas por imigrantes de estratos mais baixos em seus países de origem e representou para 

uma grande parte deles, “uma mobilidade social ascendente intrageracional, transformando-se 

em pequenos industriais, comerciantes ou colonos rurais” (Visacovsky op. cit.). 

A mediados del siglo XIX, los dirigentes imaginaban una nación moderna, 

siguiendo el modelo democrático-universalista francés, según el cual la 

incorporación a la nacionalidad se basaba en un contrato entre los ciudadanos 

y el Estado. Este último debía ser el garante de la igualdad de los ciudadanos, 

diluyéndose las diferencias basadas en la lengua o la etnia (Botana, 1984; Gallo 

y Cortés Conde, 1995; Halperín Donghi, 1987). Sin embargo, la orientación de 

la política inmigratoria y el discurso público de los representantes de la 

organización nacional respecto a las poblaciones indígenas y mestizas 
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revelaban la pretensión de forjar una nación racialmente blanca y culturalmente 

europea, en medio de la América Latina mestiza (Bastia y Vom Hau, 2014; 

Guber y Visacovsky, 1999 y 2000; Joseph, 2000);  una verdadera sustitución 

de población que traducía en términos de política estatal la oposición 

ideológica entre un polo bárbaro y tradicional, y un polo civilizado y moderno 

(Visacovsky, 2015: 215). 

 

Trazer essas considerações sobre a classe média argentina e os valores que as 

atravessam é crucial para melhor compreender as inquietações e as posições assumidas pelos 

interlocutores nas questões de caráter existencial e social por eles enfrentados em Búzios, 

sobretudo quando nos damos conta do crescente empobrecimento e fragmentação da classe 

média argentina nas últimas décadas. Movimentos dramáticos da sociedade argentina podem 

ser compreendidos como marcos desse declínio, como os desaparecidos políticos e a violência 

do Estado durante a última ditadura cívico-militar (1976-1983), a Guerra das Malvinas (1982), 

a hiperinflação (1989) e as consequências sociais das reformas neoliberais de Carlos Menem 

(desde 1991) (Kessler, 1996) e, mais recentemente, a crise política e econômica do início dos 

anos 2000 (Boy & Perelman, 2017). Esse empobrecimento da classe média impacta fortemente 

o fluxo emigratório do país. Apontando cinco grandes fluxos emigratórios da Argentina, 

Lambiase (apud Harguindeguy, 2007) indica que o primeiro ocorreu na década de 1940-1950 e 

os migrantes são fundamentalmente professores universitários e pesquisadores, buscando 

melhores salários em países como Estados Unidos e países limítrofes, incluindo o Brasil. O 

segundo fluxo se deu durante o governo de Carlos Onganía (1966-1970), com nova fuga de 

cérebros. A terceira onda de emigração foi durante a ditadura militar de 1976 a 1983, durante 

los años del proceso, incorporando setores sociais para além de professores e pesquisadores. O 

quarto fluxo migratório ocorre entre 1989 e 1990, no período da hiperinflação. O momento 

atual é marcado por uma nova onda de emigração da argentina, impulsionado pelos projetos 

políticos e econômicos neoliberais (Aruj apud Harguindeguy, 2007). 

Em um plano mais geral, as contribuições de Simmel também nos parece de suma 

importância para uma melhor compreensão sobre a condição de estrangeiridade e seus efeitos 

nos modos como os atores se investem para agirem no mundo já que 

a distância nas relações significa que o próximo está remoto, e o ser estrangeiro ou o 

estranho, contudo, seria aquele que se encontra mais perto do distante. Porque é um 

elemento natural de relações completamente positivas e, também, porque é uma forma 

de interação específica. (Simmel, 2005) 
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Essa forma de interação específica da qual Simmel faz referência nos traz algumas  

luzes para analisar a relação entre brasileiros e argentinos em Búzios, bem como entender o 

significado dessa estrangeiridade de si. O contato de grupos locais com o estrangeiro é 

certamente complexo e cercado de minúcias, além de generalizador, que promove o que Simmel 

(2005) chama de “não-relacionamento”: contatos estreitos e remotos, em relações que se dão a 

partir de um distanciamento objetivo, por um lado, e da noção básica de que o estrangeiro 

pertence a outro grupo. Pois 

Entre estes dois elementos em contato cria-se, no entanto, a consciência de haver 

conjuntamente uma tensão específica, ou geral e difusa, e mais precisamente, da 

existência de algo não comum, embora afável a um determinado acento específico, e 

possível de promover as relações desejadas. Este é, contudo, o caso de um país, de 

uma cidade, de etnias estranhas, ou outros tipos vários e, de forma alguma, se refere 

a questões individuais, porém, a uma estranha, difusa e abstrata origem, que seria 

comum a muitos estrangeiros ou, talvez, que poderia ser. Nestes termos, os estranhos 

não são tomados como indivíduos, mas como estrangeiros de um certo tipo 

socialmente definido. A distância em relação a ele não é mais abstrata e geral, se 

baseia agora em elementos socialmente objetivados em relação aos quais se dão às 

possibilidades de proximidade. (Simmel, op. cit.) 

 

O exercício da “estrangeiridade” requer o “investimento de formas” múltiplas, nos 

termos como elabora Thévenot (1991; 2020, no prelo), já que tal circunstância nos coloca, como 

seres humanos, na condição de deslocarmos além nossos corpos (com as viagens), também as 

nossas almas (com o distanciamento existencial de si diante do exercício do estrangeiro no 

mundo). Interrogar a complexa relação entre as dimensões da identidade interpessoal e sua 

inscrição no mundo das relações humanas nos exige artifícios analíticos e metodológicos que 

levem em consideração o modo como os atores, em diferentes situações, coordenam e 

mobilizam diferentes recursos para se investirem de uma forma ou outra. Segundo Thévenot, 

Las lenguas de origen latino atestiguan la rica relación entre la forma revestida por el 

ser-humano y el acto de invertir de este último, nociones con las que se compone el 

cuento. La misma raíz conecta una vestimenta a la operación institucional por 

excelencia por la cual se reviste una autoridad, la investidura del noviciado de los 

religiosos o la investidura de los poderes instituidos. A partir de esta investidura que 

confiere una nueva dignidad, es frecuente que la persona investida revista una 

vestimenta especial. En inglés, investment también se refiere a la investidura y, en el 

idioma antiguo, la autoridad revestida de una vestimenta específica se le dice: "estar 

investido en el vestido propia a su rango" ("to stand invested in the full dress of his 

rank"). Más que la eliminación de una vestimenta que desnuda el cuerpo, la acción 

negativa de desvestir denota el despojo o la privación de poderes o derechos. La 

expresión francesa investir (y la inglesa invest) provienen del latín medieval derivado 

de investire ‘revestir’, en el sentido figurado de 'rodear de cerca'. El lenguaje jurídico 
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designaba así la 'posesión de un feudo o un cargo', posesión simbolizada a menudo 

por una vestimenta. Este vocabulario trata así el corazón de la política y de los poderes 

instituidos. 

En francés y en inglés, la misma raíz de la vestimenta (vestido significa: camiseta, en 

el Reino Unido, chaleco, en los Estados Unidos y en Australia) también conoce las 

derivaciones de invertir (invest) e inversión (investment). El cuento narra la muy 

costosa inversión del soberano en su vestimenta imperial, la de los tejedores 

aparentemente muy invertidos en su tarea, sin mencionar la inversión del ideal del yo 

por la libido narcisista del emperador. Este sentido económico de la inversión, ya sea 

un gasto de dinero, esfuerzo o energía psíquica, ha pasado del italiano del siglo XIV 

(investire) al inglés y luego al francés. Tenga en cuenta que es diferente en español 

donde investir se distingue de invertir. Si investir todavía se refiere a la operación de 

investidura, se trata de otra familia casi homónima que se construye por otro lado 

alrededor de invertir a partir del verbo vertir (verter, invertir, traducir) para significar 

el sentido económico. (Thévenot, 2020) 

 

Não se trata apenas, como na Sociologia de Goffman (2004) de analisar o quadro das 

interações e dos papéis que são mobilizados situacionalmente, mas de lançar um olhar mais 

atento aos tipos de composições possíveis e exigidas para uma melhor coordenação da ação em 

mundos nos quais os regimes e as gramáticas podem se articular de diversas formas diante das 

circunstäncias que põem à prova os investimentos de formas incorporados pelos atores. Em 

grande medida, o investimento, não redutível aqui também ao sentido econômico, é uma das 

operações mais caras à atividade humana na medida em que nos é exigido continuadamente 

investirmos em uma coisa ou outra. Como veremos mais à frente, o investimento na 

“argentinidade” supõe uma variação de formas de estar e de se apresentar no mundo que 

transcende as situações de interação e não são redutíveis a papéis mais ou menos definidos, 

como o da nacionalidade. 

Nesses termos, ao tratarmos dos investimentos das formas mobilizadas pelos atores, 

refletimos sobre os custos sociais e simbólicos do uso de repertórios identitários nas interações. 

Como salienta DaMatta (1976)  

Um médico que trata sua mulher como enfermeira; um estudante que continua se 

comportando como tal numa festa do departamento e em vez de dançar e beber, 

procura seus professores para discutir a última aula; ou um homem que cai em prantos 

por não poder comprar um automóvel, são atores que de algum modo estão pagando 

pelos custos de certas identidades sociais. Seja porque desejam torná-las dominantes, 

seja porque não conseguem desempenhá-las satisfatoriamente. Um outro ponto 

igualmente importante é que as identidades regulares e encorajadas pelo sistema 

podem - em certas circunstâncias específicas - transformar-se em altamente penosas, 

com altos custos para aqueles que as desempenham (DaMatta, 1976: 35) 
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Esse desempenho de uma “identidade”, portanto, significa que   

Un ambiente apropiado soporta un tipo de convención de coordinación normativa, 

estando "calificado" para ello. La noción de inversiones de forma amplía la 

concepción economista de un costo de inversión que debe sacrificar la liquidez a la 

espera de beneficios futuros a cambio. Una concepción más amplia de la fórmula de 

inversión equilibra el costo o el sacrificio que implica establecer la forma de 

equivalencia convencional, y el rendimiento o la economía de coordinación esperada 

a partir de la implementación de esta forma (Thévenot, 1986). Esta noción ampliada 

incluye la investidura, enfatizando que la forma invertida no confiere a cambio un 

poder de coordinación más que al costo de sacrificar otra coordinación potencial. Para 

distinguir los tipos de formas invertidas y dar cuenta de su consistencia o incoherencia, 

hemos retenido tres parámetros: las desiguales extensiones  i) temporales y  ii) 

espaciales de su validez, y iii) la desigual solidez conferida por su soporte material. 

(Thévenot, 2020) 

 

Assim, a partir das interlocuções e dos dados observados, é relevante compreender como 

os fluxos emigratórios da Argentina estão inseridos em um processo social complexo que 

guarda relação com as vicissitudes da classe média argentina, nas sucessivas “crises” 

econômicas e/ou políticas (o que inclui os períodos ditatoriais) pelas quais o país passou e com 

a busca por melhores condições de vida em outros países, incluindo o Brasil. Nesse sentido, 

tais vivências revelam, como discutiremos, essas “encruzilhadas identitárias” que se impõem à 

vida dos argentinos em Búzios.  

 

Chegando em Búzios: a construção das problemáticas da pesquisa e os primeiros diálogos 

Definidos o lugar onde se produziria uma etnografia e o tema geral da pesquisa, 

cabia, então, começar a delinear os traços do desenho de uma problemática que estivesse 

relacionada com estas composições identitárias plurais. Conversei com alguns amigos 

argentinos numa primeira interlocução de forma a confrontar o “senso-comum” de que “havia 

muitos argentinos em Búzios” com as percepções de um nativo. Francisco, um amigo de longa 

data, foi o primeiro argentino com quem sentei para conversar a respeito do assunto e com quem 

estabeleci amistosos diálogos durante todo o decorrer da pesquisa. Já tendo vivido no Brasil por 

alguns anos e falando português, Chico me disse que, de fato, esse era um destino comum a 

muitos argentinos, especialmente jovens que saíam de seu país em busca de trabalho e de novas 

oportunidades de vida. Ele mesmo já havia trabalhado na cidade por certo período e tinha 

amigos que ainda estavam lá, inclusive um deles era dono de uma pousada e preferia contratar 
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argentinos. Não consegui estabelecer contato com esses argentinos pela recusa deles em 

contribuir para a pesquisa. 

A partir daí faltava, então, fazer os preparativos para ir à cidade e iniciar o processo 

de observação propriamente dito. Como não possuía casa na cidade e os custos de manter mais 

uma residência além da minha casa alugada na cidade do Rio de Janeiro seriam demasiado 

altos, algumas estratégias de pesquisa foram já inicialmente definidas: a pesquisa de campo 

seria realizada em visitas à cidade, que poderiam demorar de alguns dias a algumas semanas. 

Como as visitas tiveram início no mês de abril e se alongaram até o mês de novembro, 

conheceria uma cidade turística no período de baixa temporada, marcado pela menor visitação 

de turistas e, consequentemente, por uma cidade mais tranquila. 

A princípio, deveria definir então a maneira pela qual ficaria na cidade. Em uma 

conversa despretensiosa com amigos, uma delas me disse que tinha conhecidos na cidade e que 

trataria de consultar estas pessoas a respeito da possibilidade de me receberem. Alguns dias 

depois a surpresa: uma brasileira dona de pousada havia se interessado pela pesquisa e aceitou 

que eu ficasse em suas dependências pelo tempo necessário de execução da mesma. Após a 

troca de telefones e das primeiras conversas, definimos o dia da minha primeira visita à sua 

casa para que eu conhecesse seu espaço e para que nos conhecêssemos também, afinal. 

Em uma terça-feira de abril, me dirigi então ao empreendimento “Chalés Búzios”, 

de propriedade da advogada Kelly, pessoa que me receberia. O espaço consistia em sua 

residência, uma casa de dois andares localizada no meio de um amplo terreno gramado, e de 

três chalés, que eram alugados. Além disso, a área contava com uma piscina, sauna e amplo 

espaço externo coberto, com cozinha e mesa à disposição dos visitantes. Estava localizado no 

bairro de Tucuns, a dez minutos de caminhada da praia mais próxima de mesmo nome. 

Cheguei à noite e durante uma festa de família. Sem conhecer ninguém, 

cumprimentei a Kelly e fui apresentado aos seus membros. Fui bem recebido e logo trataram 

de perguntar a respeito da pesquisa. Assim que descrevi singelamente as questões que me 

motivavam e o fenômeno social que pretendia estudar, todos os que me ouviam trataram de 

reafirmar uma frase já ouvida diversas vezes por mim durante a minha vida: de fato, tem muitos 

argentinos em Búzios. 
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Tendo sido conduzido a um dos chalés para dormir, no outro dia conversei por 

muitas horas com Kelly e um dos seus irmãos, Rafael, que ali residia. Após explicar detalhes 

da minha pesquisa e de explicar as motivações para estar na cidade, Kelly me disse que deixaria 

um dos chalés sempre disponível para mim, o que me garantiria a privacidade e o silêncio 

adequados à atividade reflexiva. Minha hospedagem seria, a princípio, retribuída com a ajuda 

em atividades cotidianas do empreendimento, como a limpeza da piscina e o corte de gramas. 

Nessa primeira ida à cidade, que durou quatro dias, me preocupei em conhecer melhor a casa, 

os membros da família e o bairro no qual iria me instalar pelos próximos meses. As descrições 

e observações produzidas sobre Búzios estão mais à frente, no capítulo 1. 

 

Foto 1 

Vista do empreendimento “Chalés Búzios”, com a casa à esquerda e os três chalés à 

direita. 

 

 
Acervo pessoal, 2019. 

 

Kelly, com 40 anos, possui dois filhos em idade escolar. Ela mora com eles e seu 

pai na casa principal do terreno. Um dos seus irmãos, Rafael, mora em um dos chalés, que 

desocupa para hóspedes caso haja ocupação máxima no empreendimento. Outro dos chalés me 
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seria disponibilizado e, caso houvesse necessidade, eu também o deixaria vago para receber 

hóspedes e dormiria na casa junto à família, situação que aconteceu uma ou duas vezes. 

O empreendimento “Chalés Búzios” nasceu de uma ideia inusitada no seio familiar, 

em 2007. Os pais da Kelly construíram uma casa em um terreno espaçoso, com piscina, 

churrasqueira, cozinha externa e sauna à vapor. Após alguns anos, decidiram construir alguns 

chalés no mesmo terreno de forma a acomodar adequadamente parentes e amigos visitantes, 

propiciando a privacidade e o espaço necessários para seus cônjuges e filhos. Com o passar do 

tempo, decidiram alugar aqueles espaços para turistas e visitantes, transformando a estrutura 

familiar em um empreendimento turístico. 

Após o falecimento de sua mãe, a própria Kelly se mudou para a casa em 2018, ano 

em que decidiu transformar o espaço em uma pousada para hóspedes. Durante os primeiros 

anos, contou com movimento intenso, com a maioria dos visitantes, de acordo com os relatos 

da família, consistindo em brasileiros de outros estados e estrangeiros, destacadamente da 

Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Depois de um bom ano de funcionamento, a 

quantidade de visitantes estrangeiros diminuiu consideravelmente, até que a quase totalidade 

dos visitantes era de brasileiros. 

No momento da minha chegada, no primeiro trimestre de 2019, Kelly já me 

apontava, então, uma drástica redução no movimento de hóspedes em relação ao ano anterior, 

motivo pelo qual não seria um grande problema que eu ficasse em um dos Chalés. Me 

explicaram das dificuldades financeiras do empreendimento e disseram que a situação 

econômica do país e dos países vizinhos havia, segundo eles, interferido na baixa presença de 

hóspedes nos últimos meses. Em relação especificamente a turistas e visitantes argentinos, fui 

informado que eram visitantes habituais do chalé em anos anteriores, mas que durante o verão 

de 2018-2019 já não eram hóspedes comuns, já que a economia da Argentina poderia explicar 

a pouca presença deles no empreendimento. 

Advogada, Kelly despertava durante a manhã e levava seus filhos para a escola 

todos os dias. Durante a manhã, ocasionalmente possuía tempo livre, que usava para fazer 

compras, resolver pendências processuais ou mesmo desfrutar do tempo livre. Durante meus 

primeiros momentos na cidade, acompanhava o cotidiano da família: ia às compras com eles, 

ajudava nas tarefas e ia, através das interlocuções, conhecendo mais do empreendimento e 
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construindo, com eles, minhas primeiras impressões sobre a presença argentina na cidade. Além 

de conhecê-los melhor, pude também construir, com ela, um olhar de familiaridade com a 

cidade de Búzios. 

Junto a ela também lancei mão do método de observação flutuante (Pétonnet, 

2008)7. As idas à praia e as caminhadas pela cidade foram essenciais para construir não só as 

primeiras impressões da cidade, como pesquisador, mas também para mapear, através das suas 

falas e olhares, os pontos de interesse e a cartografia de Búzios. Sem horários definidos, por 

vezes íamos a algumas praias de manhã onde, segundo ela eu encontraria muitos argentinos. 

No caminho, me indicava bares e restaurantes e me explicava os caminhos, os atalhos e os 

acessos a determinadas áreas da cidade. Assim, os primeiros momentos da pesquisa foram 

dedicados a esse mapeamento da cidade, de forma a realizar uma cartografia geográfica e social 

estabelecendo os limites e as dimensões da pesquisa. Passeando com ela, de carro ou mesmo a 

pé, pude observar a cidade através dos olhos de uma moradora que ia me falando das 

peculiaridades de cada praia, do perfil de seus frequentadores e, também, dos seus lugares 

favoritos na cidade. Por um lado, exercitava o estranhamento a uma cidade que já havia 

frequentado e, por outro, me familiarizava rapidamente com informações que uma moradora 

compartilhava comigo, neste ir e vir entre “exotizar o familiar e se familiarizar com o exótico” 

(DaMatta, 1979). 

E, assim, desenvolvemos uma relação de interlocução essencial para a pesquisa. Ela 

me informava os dias e horários em que determinados eventos aconteciam, como a Feira 

Periurbana de Búzios. A interlocução estabelecida com a Consulesa da Argentina no Rio foi 

possível a partir do aviso que ela me deu assim que soube da visita do Consulado Itinerante na 

cidade, sobre o qual discorrerei mais adiante. As dicas sobre as praias mais ou menos 

movimentadas, assim como recomendação de visitas bares e restaurantes também foram 

fornecidas por ela. 

Já em Búzios, defini o perfil de interlocutores com os quais buscaria estabelecer 

diálogos. Além dos diálogos com a Kelly, astuta observadora da cidade, buscaria argentinos, 

tanto turistas quanto moradores. Como o meu objetivo era compreender o olhar desses sujeitos 

 
7  Segundo Pétonnet, é preciso se deixar “flutuar” de modo a deixar as informações penetrarem o observador sem 

filtro, se colocando disponível em toda circunstância sem mobilizar sua atenção sobre um objeto preciso (Pétonnet, 

2008: 102). 
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sobre o espaço social no qual estavam inseridos, era necessário estabelecer diálogos 

consistentes e firmes para atingir tal objetivo. Isso explica a decisão de realizar uma pesquisa 

junto a argentinos que já moravam há alguns anos na cidade, não com turistas de poucos dias 

(que poderiam ser encontrados nas praias e pontos turísticos de Búzios). 

Bruno, o Chino, foi o primeiro argentino com o qual travei interlocução. Branco, 

mas já moreno pelas constantes idas à praia, o conheci depois de um dia de trabalho de campo, 

no começo da pesquisa. Voltando para os “Chalés Búzios”, onde residi durante a pesquisa de 

campo, parei em um bar para tomar uma cerveja e assim conheci Bruno, com 36 anos de idade, 

que ali estava. Como percebi o sotaque, começamos a conversar e lhe expliquei os pormenores 

da pesquisa. Animado com o tema da investigação e a possibilidade de ter alguém com quem 

conversar que tivesse relação com a vida acadêmica (como me revelou futuramente), demos 

início, então, às nossas interlocuções. 

Já familiarizado com o país, Bruno veio pela primeira vez ao Brasil em 2008, há 

doze anos atrás. Desde então, voltou a Búzios em diversas ocasiões: para trazer amigos e 

familiares argentinos ou com seus namorados brasileiros, em passagens rápidas. Originário da 

cidade de Rawson, na província de Chubut8, sul da Argentina, Bruno me contou que sempre 

viveu em baixas temperaturas. 

Nos primeiros meses de pesquisa, Bruno morava também em Tucuns, a duas ruas 

do “Chalés Búzios”, tendo posteriormente se mudado para o Bairro de Geribá. Assim, era 

comum que nos encontrássemos várias vezes durante a semana para compartilhar uma cerveja 

e aprimorar as interlocuções, essenciais para a pesquisa. Algumas entrevistas foram feitas e, a 

partir dele, conheci também alguns outros interlocutores, em especial Agustina, com quem 

estabeleci intensa relação de interlocução. 

Agustina, amiga de Bruno, o conheceu no Budismo, religião que praticam juntos. 

Branca, de 45 anos, Agustina já chegou a conhecer o Brasil algumas vezes, tendo visitado 

algumas vezes a região Sul e a costa de São Paulo de carro com os amigos. Ela chegou a Búzios 

no verão de 2012, sem nunca antes ter pisado na cidade, já para morar. O motivo da vinda estava 

inserido dentro dos planos de morar com o seu namorado à época, que veio para Búzios alguns 

 
8 Localizada na Patagônia argentina, Rawson é uma cidade de aproximadamente 22 mil habitantes e que possui 

temperatura média anual de 13.6º C, podendo passar dos -5º C no inverno. 



39 
 

 

 

 

 

meses antes. Como ele já possuía amigos na cidade e morava em uma casa alugada, ela se sentiu 

confortável em vir e dar início a um novo momento em sua vida. Entre percalços e surpresas, 

analisados à frente, conseguiu se estabelecer na cidade e, no momento de nossa interlocução, 

preparava seu retorno definitivo à Argentina. 

Quanto à consulesa María Mujica, secretária de assuntos consulares do Consulado 

Geral da Argentina no Rio de Janeiro, a conheci na ocasião da visita do Consulado Itinerante a 

Búzios, durante os dias 27 e 28 de junho de 2018. Formada em História, trabalhou lecionando 

por alguns anos antes de ingressar na carreira diplomática em 2011. Definindo-se como uma 

mulher feminista e preocupada com as condições sociais e de existência dos cidadãos argentinos 

em Búzios, estende o seu trabalho para além da formalidade consular e procura estabelecer 

relações pessoais com muitos dos argentinos que se encontram na cidade. Junto a ela 

acompanhei o trabalhos da representação consular itinerante na cidade e as necessidades e 

requisições dos argentinos junto ao consulado.  

Embora os interlocutores acima não tenham sido os únicos no decorrer do trabalho, 

foi com eles que a relação se manteve duradoura e firme durante toda a elaboração da pesquisa. 

Nesse sentido, compreender as gramáticas mobilizadas por esse sujeitos e os investimentos por 

eles realizados, como o empoderamento de si como cidadãos, a apropriação que realizam dos 

espaços, a criação e a manutenção de laços de pertencimento, entre outros, formaram o 

emaranhado de sentidos que conduziu esta pesquisa. Nesse sentido, eu era, também, uma 

companhia e um interlocutor privilegiado, alguém com quem se poderia conversar de forma 

profunda e consistente sobre suas próprias trajetórias de vida. Revisitar o próprio passado e as 

suas histórias pessoais era, também, refletir sobre seus planos de vida futuros e sobre sua 

condição atual de vida. 

O método de observação direta (Foote-Whyte, 2005; Geertz, 19898; Malinowski, 

1978) foi adotado durante todo o decorrer da pesquisa. Ir à praia, frequentar os comércios e 

puxar assunto com argentinos e brasileiros se mostrou uma técnica igualmente eficiente para a 

pesquisa que se propõe. Cabe apontar uma importante observação a respeito das interlocuções 

travadas nas praias, na Rua das Pedras, na Feira Periurbana de Búzios e no posto de gasolina 

Shell: os contatos estabelecidos entre o pesquisador e os interlocutores eram rápidos e de curta 

duração. A maioria dos argentinos eram turistas ou comerciantes, e, dessa forma, alongar-se 
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demais com perguntas e questionamentos acabava por trazer certo incômodo para os 

entrevistados. Para os turistas, pensar demais estando na praia, com sol quente e tanta diversão 

ao seu dispor não era algo tão interessante a fazer. As interlocuções travadas com os argentinos 

turistas eram rápidas e ocasionais, não se repetindo com os mesmos interlocutores. 

Além das interlocuções com turistas visitei também restaurantes, pizzarias, 

sorveterias, padarias e minimercados, buscando uma interlocução com comerciantes e lojistas, 

já que a presença argentina na cidade é forte entre os comerciantes. Como buscava a presença 

de argentinos nestes lugares, era comum encontrar-me com a mesma pessoa em outros espaços 

e isso gerava um “receio” por parte delas. Por que eu estava tão interessado em certos assuntos? 

Qual era o real interesse em querer conhecer os comércios e de “fazer uma pesquisa” logo 

nos bares e restaurantes? Mesmo quando algum comerciante se mostrava mais simpático e 

aberto para a pesquisa, nunca tinha tempo disponível para uma conversa mais profunda. As 

portas não estavam totalmente fechadas, mas não abririam mais do que a pequena fresta que 

me era oferecida. 

Para os comerciantes havia o elemento da desconfiança: perguntar demais no 

comércio poderia significar problemas ou trazer insegurança. Para os informais, tempo era 

dinheiro (mais do que para outros interlocutores) e alongar-se conversando e fazendo muitas 

perguntas poderia ter impactos financeiros nas suas vendas, já que deveriam aproveitar seu 

tempo para vender (o que acontecia, por exemplo, com os vendedores na praia). Assim, muitas 

das interlocuções travadas com eles foram feitas a partir da relação de consumo de seus 

produtos, o que incluía empanadas, sorvetes, picolés e milho cozido. E tanto pela rapidez das 

interlocuções quanto pelas “desconfianças” travadas, não me foi possível estabelecer laços mais 

profundos com esses sujeitos. 

Quanto ao comércio formal, algumas vezes o pessoal da equipe de atendimento não 

era argentino, mas uruguaio ou chileno. Os uruguaios eu os encontrei pouco durante a pesquisa, 

mas o mesmo não poderia ser dito dos chilenos. Eram aparentemente muitos e em distintas 

ocasiões estabeleci interlocuções com eles. Um deles uma vez me disse que era provável que 

Búzios fosse tomada dos argentinos pelos chilenos nos próximos anos, de tantos chilenos que 

chegavam por ali ultimamente9. Mas mesmo com eles alguns assuntos não se aprofundavam ou 

 
9 Fala em espanhol e traduzida pelo pesquisador. 
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a conversa fluida do dia anterior era substituída pelo atendimento breve e formalizado no outro 

dia, quando a desconfiança aparentemente crescia de um dia para o outro. 

Da mesma maneira, muitos argentinos com quem conversei se mostravam 

interessadas pela pesquisa e ficavam empolgados com a possibilidade de me conceder uma 

entrevista. Pessoas que conheci na praia, donos de comércios, atendentes de pousadas; uns eu 

conheci quando alguém me pedia um isqueiro emprestado enquanto estava sentado num banco 

da praça, e em cinco minutos já estava com meu caderno de campo anotando a conversa que se 

estabelecia; outros quando eu ia pedir alguma informação porque me perdia pelas ruas e 

precisava me localizar. Alguns outros vinham até mim buscando ajuda ou iniciando uma súbita 

conversa em um barzinho. Um comportamento comum sempre se seguia a estes contatos: estes 

interlocutores nunca atendiam as ligações ou simplesmente recusavam a entrevista prometida 

no dia anterior. Assim, construí a pesquisa baseada em observações e interlocuções nesses 

espaços e, sobretudo, na rede de interlocutores estabelecida através do Chino e da Kelly. 

Em função dessa dificuldade em estabelecer contatos duradouros com 

comerciantes, empresários do ramo do turismo e mesmo turistas, a Búzios que se apresenta é, 

de maneira geral, a Búzios dos interlocutores e observada através dos olhos do pesquisador. A 

rede de interlocução estabelecida foi essencial para a construção dos dados etnográficos aqui 

apresentados. A relação com os interlocutores argentinos, diferentemente da maneira como nós 

brasileiros socializamos, em geral, demorou mais tempo para ser construída mas, uma vez 

constituída, era pautada na confiança e em vínculos mais duradouros – quando comparados com 

a relação com brasileiros, em geral10.  

Quanto às anotações dos cadernos de campo, elas eram feitas em momentos 

distintos a depender das interlocuções travadas. Muitas vezes me vi parado por horas no trânsito 

na região ao voltar para casa, em momentos que aproveitava para fazer anotações no meu 

 
10 Para reflexões sobre a desconfiança existente em relações entre brasileiros e argentinos, num trabalho 

comparativo de vendedores ambulantes do Rio de Janeiro e em Buenos Aires, ver PIRES, Lenin. Arreglar não é 

pedir arrego: Uma etnografia de processos de administração institucional de conflitos no âmbito da venda 

ambulante em Buenos Aires e Rio de Janeiro. Tese (Programa de Pós-Graduação em Antropologia). Niterói: 2010. 

Mota (2012) desenvolve uma distinção analítica e antropológica entre a desconfiança e a cisma. A cisma 

corresponde às relações dadas em universos hierárquicos nos quais o julgamento sobre o outro não supõe a 

articulação discursiva de dois pólos iguais, pelo contrário, na cisma a definição da identidade alheia não passa pelo 

crivo daquele que é objeto da cisma, ou seja, quem cisma com alguém, o faz por se colocar em uma posição 

hierárquica superior – que independe de status e outras categorias identitárias – de definir e atribuir a condição de 

existência do outro através de sua lente classificatória. Ver também Mota (2020) (no prelo). 
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caderno de campo ou repensar estratégias para o dia seguinte. As anotações referentes ao 

acompanhamento do trabalho consular, por exemplo, foram feitas após os horários de 

atendimento ou nos intervalos do almoço, já que trabalhei ajudando os funcionários da 

embaixada e não teria como realizar as anotações no momento. Já no caso das observações 

realizadas na feira e no posto de gasolina, era possível sentar-me no gramado ou em uma mesa 

e anotar as impressões do espaço ao mesmo tempo que travava as interlocuções. Mas, de 

maneira geral, os chalés foram o meu estúdio de reflexão, a minha cabana. Lá eu tinha o silêncio 

e a paz necessários para refletir sobre a pesquisa, revisar anotações e repensar estratégias de 

inserção no campo. 

Por fim, o controle de impressões e de emoções (Berreman, 1975) foi essencial 

durante toda a pesquisa. O cotidiano de interação com a Kelly, por exemplo, pressupunha um 

controle distinto do realizado com a consulesa María Mujica. Como as interações com a Kelly 

eram cotidianas, em função de residir em sua casa durante a execução da pesquisa, um conjunto 

distinto de elementos eram acionados nas apresentações de mim naquela vida cotidiana 

(Goffman, 2004), diferentemente da formalidade necessária para dialogar com uma diplomata. 

Tenho ciência de que, como pesquisador, fiz parte e estive sujeito às operações 

modulatórias e dos investimentos feitos pelos interlocutores sobre mim mesmo e sobre eles. Vi 

o que me foi permitido ver, observei o máximo que pude e agora apresento uma obra que se 

propõe como um rabisco que pretende delinear contornos mais ou menos definidos do quadro 

geral que se apresentou a mim. Há mais para ser visto, tenho certeza, e novas observações 

podem ser realizadas em novas incursões a Búzios, com novos interlocutores e a partir de novos 

questionamentos e de novas encruzilhadas. 

Ademais, gostaria de dedicar uma ou duas palavras sobre algumas notáveis 

ausências nesta dissertação: a praia não surge como um espaço analisado pois ali percebi, desde 

o começo, que minhas interações estariam sendo realizadas majoritariamente com argentinos 

turistas, o que me faria deixar de lado boa parte das dinâmicas sociais entre brasileiros e 

argentinos. Antes de reiterar concepções generalizantes sobre a Armação dos Búzios como um 

balneário de mar, sol e água de coco, busquei focar nas múltiplas dimensões da vida argentina 

na cidade, captando, dessa maneira, “o outro lado” da vida de nossos hermanos para além das 
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praias e bares à beira-mar: o lado da vida cotidiana, das angústias do dia a dia e das operações 

modulatórias por eles mobilizadas. 

Da mesma maneira, embora a presença argentina seja notável entre os comerciantes 

e trabalhadores do comércio na região, a etnografia realizada não foi realizada entre eles em 

função da “desconfiança” gerada. O mesmo pode ser dito dos quiosques, albergues e 

hospedagem da região: as tentativas de entrada nesses espaços foram recebidas da mesma 

maneira e não obtive interlocução para compreender melhor mais uma dimensão da vida 

argentina na cidade. 

Não queremos, com isso, apontar fracassos ou falhas da pesquisa, pelo contrário: 

temos consciência de que não esgotamos plenamente as incomensuráveis dimensões da 

presença argentina na cidade e temos certeza de que novas investigações trarão mais 

contribuições para o assunto. Antes de vácuos ou espaços não preenchidos, estamos apontando 

na realidade portas entreabertas e novas possibilidades de conduzir inéditas reflexões sobre 

fenômeno histórico e social tão relevante para ambos os países. 

 

Estrutura da Dissertação 

O texto apresenta a seguinte organização: o primeiro capítulo (A Armação dos 

Búzios como retrato da relação entre o Brasil e a Argentina), dividido em três tópicos, busca 

compreender a Armação dos Búzios a partir das dimensões turística, temporal e espacial. No 

tópico 1.1 Demografia e Turismo na Armação dos Búzio, discuto a importância da Armação 

dos Búzios para a economia turística do Brasil e trago alguns números deste fluxo de visitantes. 

Procuro também destacar o lugar privilegiado de Búzios para os turistas argentinos que visitam 

o Brasil. No tópico 1.2 Um olhar transversal sobre a história de Búzios: a presença 

argentina na construção do município como destino turístico internacional visito a história 

da cidade com foco na construção do lugar como uma atração turística privilegiada e 

“internacional”. Procuro também destacar a presença argentina na ocasião da visita de Bardot 

à cidade, ao mostrar que a atriz ficou hospedada na casa de um argentino, o Ramon Avellaneda, 

por ocasião da sua segunda visita. O tópico, 1.3 A geografia de contrastes da Armação dos 
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Búzios questiona as duas Búzios percebidas em campo e também presente na literatura 

analisada: a Búzios Pré-Pórtico, pobre e negra, e a Búzios Pós-Pórtico, turística e estrangeira. 

O segundo capítulo (Dimensões da vida argentina em Búzios), também dividido 

em três tópicos, insere os atores argentinos nos cenários do dia a dia em Búzios. O tópico 2.1 

Motivações da Mudança para Búzios traz os olhares desses atores em relação à cidade e às 

suas próprias vidas cotidianas, assim como busca trazer à tona os investimentos e as gramáticas 

mobilizadas por esses sujeitos. O tópico 2.2 Apropriações do espaço: entre a feira e o posto 

de gasolina busca mostrar como a Feira Periurbana de Búzios e o Posto de Gasolina Shell são 

exemplos de espaços privilegiados para compreender as dinâmicas sociais entre brasileiros e 

argentinos. O tópico 2.3 O Consulado itinerante: demandas e reconhecimentos da 

cidadania argentina em Búzios acompanha dois dias de atendimento do Consulado Itinerante 

e as demandas dos argentinos desde uma perspectiva associada à dimensão dos direitos de 

cidadania. 

O terceiro e último capítulo (Una mirada desde adentro), que também possui três 

tópicos, procura esmiuçar as relações sociais na cidade. O tópico 3.1 Entre ‘eles’ e ‘nós’ - os 

investimentos das relações entre brasileiros e argentinos procura lançar luz à maneira como 

argentinos e brasileiros acionam distintas gramáticas em seus encontros. O tópico 3.2 Entre 

argentinos moradores, argentinos recém-chegados e argentinos turistas: os esquemas 

internos de divisão busca indicar como os argentinos utilizam o tempo de residência na cidade 

como elemento de distinção entre si. O último tópico, 3.3 Algumas palavras sobre a 

arrogância argentina, promove uma discussão de como as gramáticas argentina e brasileira 

estão fundadas em representações e imagens distintas e que, por vezes, entram em choque, 

resultando numa percepção de que os argentinos são, portanto, arrogantes. 
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CAPÍTULO 1 - A ARMAÇÃO DOS BÚZIOS COMO RETRATO DA 

RELAÇÃO ENTRE O BRASIL E A ARGENTINA 

 

1.1 Demografia e Turismo na Armação dos Búzios 

A cidade de Armação dos Búzios está localizada na área sudeste do Estado do Rio 

de Janeiro, a 160 km da cidade do Rio de Janeiro. Inserida na Região Geográfica Intermediária 

de Macaé-Rio das Ostras-Cabo Frio e, subsequentemente, na Região Geográfica Imediata de 

Cabo Frio11 (RGImCF), possui área de 70,978 km12, com população estimada de 27.560 

habitantes13. Búzios faz limite com o município de Cabo Frio, do qual se emancipou em 1997, 

e com o Oceano Atlântico. 

A Região Geográfica Imediata de Cabo Frio é composta pelos municípios de 

Armação dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da 

Aldeia. Com uma população total de 464.236 habitantes, a REGImCF concentra 2,9% da 

população do Estado do Rio de Janeiro, de 15,9 milhões de pessoas14. O município de Armação 

dos Búzios, por sua vez, concentra 5,9% da população da REGImCF, 27.560 habitantes, o que 

a torna o segundo menor município da REGImCF e o 52º do Estado do Rio de Janeiro, em um 

total de 92 municípios. 

A título de comparação, o município de Cabo Frio concentra pouco mais de 186 mil 

habitantes, quase sete vezes o número de habitantes de Armação dos Búzios. Há de se observar 

também que a cidade de Cabo Frio é o único limite em terra de Búzios, sendo passagem 

obrigatória para todos os que para lá se dirigem por terra. Com uma concentração maior de 

habitantes e mais opções de comércio, Cabo Frio é constantemente citada pelos interlocutores 

 
11 Até 2017, o IBGE utilizava outro modelo de subdivisão dos Estados brasileiros: as microrregiões e as 

mesorregiões. No modelo anterior, o Estado do Rio de Janeiro era dividido em 6 mesorregiões, que abrangiam 18 

microrregiões. A partir de 2017, o IBGE atualizou a divisão dos Estados com nova nomenclatura e novos limites, 

dividindo então os Estados em Regiões Geográficas Intermediárias e em Regiões Geográficas Imediatas. Neste 

novo modelo, o Estado do Rio possui 5 Regiões Geográficas Intermediárias que, por sua vez, abarcam 14 Regiões 

Geográficas Imediatas. 
12 https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/armacao-dos-buzios.html 
13 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/armacao-dos-buzios/panorama 
14 Fonte: IBGE Cidades. https://cidades.ibge.gov.br/  

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/armacao-dos-buzios.html
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/armacao-dos-buzios/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/
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como uma opção a mais de lazer. Mais discussões sobre esta questão poderão ser observados 

no decorrer do texto. 

Mapa 1 

Localização de Búzios no Estado do Rio de Janeiro 

 

 
Fonte: IBGE15. O círculo à esquerda indica a cidade do Rio de Janeiro. À direita, o círculo indica a localização de 

Búzios. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 180 km (ou 3h de carro). 

 

Apesar do baixo percentual de habitantes em relação a outros municípios, 

especialmente Cabo Frio, há que se considerar que boa parte do território de Búzios é composto 

por Áreas de Especial Interesse Ambiental (AEIA)16, o que faz com que sua densidade 

demográfica seja alta, de 392,16 hab/km²17. Junto com os municípios de Cabo Frio (453,75 

hab/km²) e de Iguaba Grande (439,91 hab/km²), Armação dos Búzios destaca-se pela elevada 

 
15 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/divisao_regional_do_brasil/divisao_regional

_do_brasil_em_regioes_geograficas_2017/mapas/33_regioes_geograficas_rio_de_janeiro.pdf 

 
16 As Áreas de Especial Interesse Ambiental - AEIA são áreas que concentram territórios protegidos por legislação 

ambiental e corredores ecológicos, com parâmetros urbanísticos restritivos. O município de Armação dos Búzios 

possui seis AEIA: AEIA-1 Ilha do Boi / Ponta João Fernandes, AEIA-2 Ponta Boca da Barra / Ponta da 

Ferradurinha, AEIA-3 Canto/Tartaruga, AEIA-4 Arpoador da Rasa/Praia Gorda, AEIA-5 Dunas de Tucuns e 

AEIA-6, Lagoa de Geribá. 
17 Fonte: Plano Diretor do Município de Búzios. 
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concentração urbana, o que lhe garante o terceiro lugar na REGImCF, o 19º lugar no Estado do 

Rio de Janeiro e o 187º lugar no Brasil (de um total de 5570 municípios). 

Conforme aponta Davidovich (apud Xavier, 2006), a taxa de crescimento da 

população de Búzios foi a maior do Estado do Rio de Janeiro em 1996, de 10,7%. A 

emancipação da cidade do município de Cabo Frio, em 1995, foi um dos fatores determinantes 

para o crescimento neste período. Já entre 1991 e 2000, a taxa de crescimento do município foi 

de 8,67%, em função inclusive da alta taxa de migração para o município, segundo Xavier (op. 

cit.). 

De acordo com o Censo de 2000, a população de Búzios era de 18.204 habitantes. 

Já no Censo de 2010, o último disponível, temos o número de 27.560 moradores na cidade, um 

aumento de 51,40% em dez anos. Estimativas do IBGE cidades sugerem uma população de 

33.870 habitantes para o ano de 2019, um aumento de 22,9% em 9 anos18. 

Em relação aos dados de moradores estrangeiros na cidade de Armação dos Búzios, 

observamos uma situação inversa à do Estado do Rio de Janeiro: enquanto o número de 

moradores estrangeiros caiu no Estado, em Búzios ele aumentou. Na tabela 1, podemos ver o 

número de moradores estrangeiros em Búzios. Xavier (2006) indica que no ano de 1995, dos 

190 moradores estrangeiros em Búzios, 155 eram argentinos. Um percentual de 81%. Havia, 

de acordo com dados do censo de 2000, uma população estrangeira total de 444 habitantes, ou 

2,44% da população de Búzios. 

Já no ano de 2010, o censo nos indica 487 moradores estrangeiros em Búzios, o que 

representa 2,29% da população de Búzios. Infelizmente os dados do Censo 2010 não trazem 

detalhes quanto ao país de origem destes moradores. Mas, se tomarmos em conta o percentual 

de 80%, semelhante ao observado por Xavier (op. cit.) no censo 2000, chegamos ao número 

estimado de aproximadamente 500 argentinos residentes na cidade de Búzios no ano de 201019.  

  

 
18 Fonte: IBGE 
19 Não é possível tomar dados do censo de 1991 como comparação devido ao fato do município de Búzios ter sido 

criado somente no ano de 1995. Os dados anteriores a 1995 estão alocados no município de Cabo Frio, do qual 

Armação dos Búzios integrava até a sua emancipação. 
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Tabela 1 

Número de Moradores Estrangeiros na Armação dos Búzios (2000 - 2010) 

 

 Total Estrangeiros % da População Total Observações 

2000 444 2,44% 155 argentinos 

2010 631 2,29% 144 naturalizados 

487 estrangeiros 

* 

500 argentinos 

(estimativa) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de Xavier (2006) e do IBGE. 

 

De acordo com dados do Ministério do Turismo, que emite anualmente o Anuário 

Estatístico de Turismo, a Argentina é o país com a maior quantidade de turistas ingressantes no 

país. No ano de 2009, os argentinos representaram 25% do total de estrangeiros ingressantes, o 

menor percentual da série histórica analisada. De 2010 a 2013, foram 29%. Em 2014, este 

número correspondeu a 27%. Em 2015, 32%. No ano de 2016, os argentinos foram 35%. Em 

2017, 39%, o maior percentual e o maior número absoluto de argentinos ingressantes. Em 2018, 

foram 37% e em 2019, 30%, apesar da queda em relação ao número total de visitantes em 2018 

(ver anexos). 

Apesar dos dados considerarem a o ingresso de argentinos em todo o território 

nacional, há que se levar em conta a importância dos argentinos para o turismo brasileiro, já 

que representam, tanto em números absolutos quanto em números percentuais, o país que mais 

envia estrangeiros ao Brasil. Os dados do Ministério do Turismo também fazem distinção em 

relação à modalidade ingressante no país, as quais sejam por via aérea, terrestre, marítima ou 

fluvial. Os dados consideram o ingresso imediato no país, sem levar em consideração 

movimentações internas no país através de outras modalidades. Esses dados detalhados podem 

ser consultados nos anexos da dissertação. 

Observar a presença argentina especificamente no Estado do Rio de Janeiro, para 

além do panorama nacional, é também relevante para que se possa compreender adequadamente 

alguns dados etnográficos descritos mais à frente em relação à cidade de Armação dos Búzios. 
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Aprofundado a análise dos dados, podemos observar que o número de argentinos ingressantes 

no Estado subiu de 176.491 em 2009 para 405.301 ingressantes em 2019, um aumento de 129%. 

Outros dados puderam ser obtidos através da Secretaria de Turismo do Estado do 

Rio de Janeiro - TurisRio, que nos anos de 2012 a 2014 divulgou os dados do turismo no Estado 

através do “Observatório do Turismo”. Observando a entrada de passageiros no Estado do RJ 

através dos aeroportos, percebemos o destaque do Aeroporto de Cabo Frio como terceiro 

aeroporto no número de entrada. Embora não se possa afirmar, a partir dos dados disponíveis, 

que o destino de todos os passageiros seja Búzios, percebe-se a importância do aeroporto para 

a região. A mesma situação se repete quando observamos o número de passageiros por portos. 

Nesta modalidade de entrada, a cidade de Armação dos Búzios está consolidada como o 

segundo maior destino de passageiros do Estado, atrás somente da capital. O número total de 

visitantes, somente nesta modalidade, está ao redor dos 350 mil visitantes, o que representa um 

número doze vezes maior do que a população residente no município (ver anexos). 

Além da alta receptividade de turistas estrangeiros por via marítima no Estado do 

Rio de Janeiro, Búzios é, também, uma das cidades mais visitadas por estrangeiros.  Ela ocupa 

a quinta posição no anuário elaborado pelo Ministério do Turismo, em relação aos turistas que 

vêm ao país tendo o lazer como objetivo, atrás somente das cidades do Rio de Janeiro, Foz do 

Iguaçu, Florianópolis e São Paulo. O percentual desses visitantes estrangeiros que possuem a 

cidade como destino final em relação ao número total de visitantes foi de 7,90% em 2009, 

7,50% em 2010, 6,40% em 2011, 7,90% em 2012, 8,30% em 2013, 7,50% em 2014, 9,10% em 

2015, 8,10% em 2016, 7,50% em 2017 e 8,20% em 2018. Não há dados para o ano de 2019 no 

relatório divulgado para este ano. 
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Tabela 2 

Destinos mais Visitados por Lazer - Todos os Turistas Estrangeiros (2009 a 2018) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rio de Janeiro - RJ 30% 27,30% 26,70% 29,60% 30,20% 45,20% 32,60% 32,20% 27% 29,70% 

Foz do Iguaçu - PR 21,40% 23,40% 19,80% 17,30% 17,00% 12,40% 13,50% 13,20% 12,50% 12,90% 

Florianópolis - SC 16,70% 19,30% 19,70% 18,10% 18,70% 14,60% 18,80% 17,90% 19,60% 17,10% 

São Paulo - SP 11,50% 9,90% 11% 10,50% 10,70% 19,40% 9,70% 9,10% 7,80% 7,90% 

Arm. dos Búzios - RJ 7,90% 7,50% 6,40% 7,90% 8,30% 7,50% 9,10% 8,10% 7,50% 8,20% 

Fonte: Anuário Estatístico de Turismo, 2009 a 2018. 

 

De acordo com os dados acima, podemos perceber a importância da cidade para o 

turismo brasileiro, especialmente junto aos turistas internacionais. A construção da cidade como 

um balneário internacional mostra, de fato, que Búzios conseguiu se estabelecer como destino 

consagrado entre esses visitantes. 

Assim, podemos concluir que a percepção comum de que “há muitos argentinos em 

Búzios” pode ser confirmada através dos números acima, não sendo somente uma impressão 

subjetiva dos moradores e visitantes sobre a cidade. Além da Argentina destacar-se como o país 

que mais envia turistas ao país, com números que variam de 25% a 39% do total de estrangeiros 

ingressantes, um número expressivo deles possui o Estado do Rio de Janeiro como destino. 

Ademais, o Aeroporto de Cabo Frio reafirma-se como um aeroporto de relativa 

importância não somente para a Região Geográfica Intermediária de Macaé-Rio das Ostras-

Cabo Frio como também para o Estado do Rio de Janeiro, já que desponta, no período analisado, 

como terceiro aeroporto no número de entrada de passageiros. Também constatamos que 

Búzios é um destino tão desejado quanto a cidade do Rio de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro 

em relação ao número de passageiros por via marítima, com números muito próximos aos da 

cidade do Rio. 

Por fim, a Armação dos Búzios se estabelece como o quinto destino mais visitado 

pelos turistas estrangeiros por lazer no Brasil, sobretudo quando levamos em conta que não é 

uma capital de estado (caso das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis) e não está 

localizada na fronteira com outros países (como Foz do Iguaçu - Tabela 2). 
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O que queremos, com esses dados, é situar Búzios no contexto de turismo nacional 

e destacar a relevância da cidade para a economia turística não só do Estado do Rio de Janeiro 

como do próprio país. Além disso, destacamos como os argentinos representam um percentual 

considerável de turistas estrangeiros que chegam ao país e no Estado do Rio de Janeiro, além 

de muitos deles terem como destino principal a Armação dos Búzios. Para mais dados 

detalhados, consultar o anexo da dissertação. 

 

1.2 Um olhar transversal sobre a história de Búzios: a presença argentina na construção 

do município como destino turístico internacional 

Embora a história da Armação dos Búzios possa ser remontada à presença 

tupinambá no século XVI, com direito a disputas entre navios piratas franceses, ingleses e 

holandeses (Xavier, 2006) e à pesca de baleias no século XVIII20, pretendo, neste capítulo, 

demonstrar como a construção da história do município se deu num processo conjunto à 

elitização do local. Ademais, essa reconstrução histórica busca chamar atenção à presença 

estrangeira e, mais especificamente, argentina na região, que se inicia com a visita de Brigitte 

Bardot em 1964 e se prolonga pelas décadas seguintes. 

Apesar do município de Búzios surgir somente em 1995, a “mitopráxis” (Sahlins, 

2007) da história que inscreve a Armação dos Búzios como destino turístico pode ser remontada 

aos anos 1960, com a visita de Brigitte Bardot à Região. Apesar da visita de estrangeiros e de 

visitantes ilustres (como diplomatas e empresários) ter tido início já nos anos 195021, a visita 

de Bardot pode ser compreendida como o “evento” (Sahlins, 2007; Veyne, 1998; Rebello 

Cardoso, 2005) que inaugura a Búzios Turística, no ano de 1964. 

A discussão sobre a natureza e a dimensão dos eventos é cara à produção do 

conhecimento histórico. Como “um evento destaca-se sobre um fundo de uniformidade; é uma 

diferença, algo que não poderíamos conhecer a priori: a história é filha da memória” (Veyne, 

1998) cabe problematizar o caráter da visita de Bardot à cidade assim como a dimensão 

excepcional de sua presença, ilustrando capas de revistas e servindo de assunto em longas 

 
20 Ao redor da segunda metade do século XVIII, a pesca de baleias desponta como principal área baleeira da 

capitania do Rio de Janeiro, atividade que acabou por dar nome ao município.  
21 Para uma profunda discussão sobre a Búzios Pré-Bardot, ver Xavier (2006). 
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matérias de jornal e nas diferentes narrativas e representações sobre a presença da estrela 

internacional da época na cidade. 

Antes de pensar os eventos como “uma agitação de superfície, as ondas que as 

marés elevam em seu poderoso movimento. Uma história com oscilações breves, rápidas, 

nervosas” (Braudel, 1992, p. 14), buscamos aqui pensar em “conciliar estruturas que são lógicas 

e duradouras com eventos emocionais e efêmeros” (Sahlins, 2007, p. 320). Compreender a 

chegada de Bardot ao então município de Cabo Frio em 1964 vai além de registrar sua presença 

naquele ano; é também pôr em questão de que maneira essa visita impactou as narrativas e 

relatos sobre Búzios e como certas imagens e discursos foram produzidos a partir deste evento. 

Questões surgem à tona nesse momento: como a cadeia de signos e significados produzidos a 

respeito da visita de Bardot à cidade podem ser melhor compreendidos quando colocados frente 

à materialidade dessa mesma presença? Como a sucessão de “acontecimentos” podem ser 

interpretados como um “evento” histórico, que concentra em si uma amálgama de sentidos e de 

discursos historicamente perduráveis? 

Ora, como “não há evento sem sistema” (Sahlins, 2007, p. 323), as visitas de Bardot 

podem ser interpretadas como “eventos exógenos” (Sahlins, 2007) da vida social e turística de 

Cabo Frio nos anos 1960. Sua chegada em janeiro de 1964 à cidade do Rio de Janeiro agitou a 

vida carioca, conforme demonstrado à frente. Alguns dias depois foi à Cabo Frio, mais 

especificamente para a “Praia dos Búzios”, como alguns jornais chamavam as praias da região 

que hoje correspondem ao município de Armação dos Búzios. Para compreender a discussão 

historicamente embasada deste tópico e as interpretações dos interlocutores a respeito da 

presença de Bardot na região, é relevante levar em conta a constante ressignificação que esse 

evento teve por parte da população local e dos agentes envolvidos no turismo da região. 

Sobre os eventos históricos, tomamos como ponto de partida para pensar este 

assunto  discussão proposta por Veyne, segundo a qual eventos são 

Eventos reais que têm o homem como ator. Mas a palavra homem não nos deve fazer 

entrar em transe. Nem a essência, nem os fins da história fazem questão da presença 

desse personagem; eles resultam da ótica escolhida; a história é o que é, não por causa 

de algum jeito de ser especial ao homem, mas porque escolheu um certo modo de 

conhecimento. Ou os fatos são considerados como individualidades, ou o são como 

fenômenos por detrás dos quais se procura uma constante escondida. (Veyne, 1998: 

p. 17) 
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Nesse sentido, compreender a chegada e os impactos da visita de Bardot a Búzios 

vão além de contemplá-la como atriz famosa e de prestígio no momento da visita, mas 

sobretudo como as duas estadias em 1964 escondem a maneira com a qual os discursos e as 

imagens sobre a “Praia dos Búzios” foram criadas e ressignificadas, especialmente pela 

imprensa carioca. Para Veyne, 

Um evento destaca-se sobre um fundo de uniformidade; é uma diferença, algo que 

não poderíamos conhecer a priori: a história é filha da memória. Os homens nascem, 

comem e morrem, mas só a história pode informar-nos sobre suas guerras e seus 

impérios; eles são cruéis e banais, nem totalmente bons, nem totalmente maus; mas-a 

história nos dirá se, numa determinada época, preferiram ter maior lucro por um tempo 

mais dilatado a se aposentarem depois de terem feito fortuna , e como percebiam e 

classificavam as cores. (Veyne, 1998) 

 

Marco histórico fundamental para compreender a Armação dos Búzios como 

destino turístico internacional, a visita de Bardot segue como uma narrativa contada de boca a 

boca pelos moradores e continua atraindo visitantes encantados com a história de sua presença. 

Sua estátua, que a representa sentada observando o mar e está localizada na Orla que leva seu 

nome, constantemente possui fila de visitantes que esperam sua vez para tirar uma foto e 

registrar o encontro com a - agora eternizada - atriz. 

Tendo ido duas vezes a Búzios naquele ano, a visita de Bardot e de seu namorado 

marroquino Bob Zagury foi amplamente documentada pelos jornais da época. Em sua primeira 

visita, Bardot chegou à cidade do Rio de Janeiro em 7 de janeiro daquele ano, tendo ficado 

alguns dias na capital perseguida por fotógrafos e jornalistas, até ir para Búzios, então parte do 

município de Cabo Frio, aos 13 de janeiro de 196422. 

Com periódicos em alvoroço por sua chegada, Bardot causou tumulto em sua 

passagem pela capital, chegando a ficar trancada por 72 horas em um apartamento em 

Copacabana sem poder sair. Os jornais, por sua vez, noticiavam desde os detalhes de sua 

refeição às constantes ameaças por parte da atriz de voltar a Paris, estressada pelo assédio23. 

Entre ameaças e capas de jornais, Bob e Brigitte finalmente vão a Búzios e, lá, ficam 

hospedados na casa de André Mouravieff, representante das Nações Unidas no Brasil, na época. 

 
22 https://oglobo.globo.com/rio/bairros/especiais-bairros/ha-50-anos-brigitte-bardot-revelava-buzios-para-

mundo-11535844 
23 Jornal do Brasil, 08/01/1964. 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/especiais-bairros/ha-50-anos-brigitte-bardot-revelava-buzios-para-mundo-11535844
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/especiais-bairros/ha-50-anos-brigitte-bardot-revelava-buzios-para-mundo-11535844
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Antes de ir, entram em uma negociação com a imprensa: o trato seria o de ter paz em sua estadia 

em Búzios pelo tempo de sua passagem em troca de fornecer materiais fotográficos, ao fim da 

viagem, tirados por um fotógrafo exclusivo. Fotos essas que seriam divulgadas 

simultaneamente em primeira mão pelas imprensas carioca e francesa. 

Considerada já uma cidade com praias exclusivas e cuja comparação com Saint-

Tropez pode ser remontada ao início dos anos 1960, antes ainda da visita de Bardot, o Jornal 

do Brasil anuncia em sua coluna “JB em Sociedade”, a respeito das praias de Cabo Frio: 

CABO FRIO & SAINT-TROPEZ 

O repórter Carlos Leonam escreveu para a revista Senhor, um excelente artigo, sob o 

título: Como ser tropeziano em Cabo Frio, estabelecendo uma série de semelhanças 

entre a nossa praia e o famoso centro internacionais, tais como iguais desconforto, 

topografia, existência de salinas, natureza de beleza agressiva, os ventos (lá, mistral; 

aqui, sudeste), existência de poucos e pequenos hotéis e ter inspirado pintores célebres 

(aqui, Pancetti; lá, Matisse e Signac). 

(Jornal do Brasil, 13 de dezembro de 1961) 

 

O mesmo jornal, na edição dos dias 19 e 20 de janeiro de 1964, apresenta um artigo 

com o mesmo título, “Como ser Tropeziano em Cabo Frio”, apesar da falta de consulta ao texto 

original não nos ser possível afirmar que se trate do mesmo texto ou que ele tenha sido 

modificado. A “Página de Verão”, assinada por Marina Colasanti, Yllen Kerr e Carlos Leonam 

(autor do texto original), aproveita então a ocasião da primeira visita de Bardot a Búzios para 

publicar o texto, que elenca atributos físicos e sociais para uma vida no estilo Saint-Tropez em 

Cabo Frio. Confira trechos selecionados: 

COMO SER TROPEZIANO EM CABO FRIO 

Ser tropeziano está na moda. Ser tropeziano é bom. Ser tropeziano é um estado de 

espírito. Se o senhor não tem tempo para ir a Saint-Tropez, mas quer gozar das delícias 

de ser tropeziano, vá, por exemplo, a Cabo Frio. O tropeziano verdadeiro tem uma 

grande capacidade de adaptação. O que, automaticamente, admite a existência de 

tropezianos em Cabo Frio - principalmente tendo em vista que a tropeziana mor vai 

morar lá.  

[...] 

Em princípio, para ser tropeziano em Cabo Frio, nenhum problema: basta o estado de 

espírito dos que não nasceram em Saint-Tropez, mas são tropezianos. Mas o estado 

de espírito, só, não chega. O figurino tropeziano é complicado, difícil inconstante, 

sutil, apesar de paradoxalmente elementar. 

O aprendiz de tropeziano, em Cabo Frio, precisa ser atento, cuidadoso, autodidata, 

inteligente, observador, audacioso, paciente, sensível, oportunista e resistir, ao disse-

me-disse puritano, com o mesmo espírito esportivo de um cavaleiro andante ao cair 

de um cavalo com armadura.  

O figurino tropeziano é complicado, porque não tem lógica; difícil, porque ninguém 

sabe ao certo o que é ou o que deixou de ser moda; inconstante, porque não tem tempo 

de duração; sutil, porque pode passar despercebido; e, apesar de tudo, elementar, meu 
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caro Watson, porque o estado de espírito indispensável pode ser considerado como 

meio caminho andado.  

[...]  

O ditado tropeziano é: “Dize-me quem te convida e eu te direi quem tu és.” O que, 

resumindo, significa que o importante, mesmo, é ser convidado. Dará angústia e será 

desonra, para os esnobes e para as snobinettes, a falta de um convite, antes do meio-

dia, para uma festa à noitinha. Por isso, é necessário, durante todo o dia, perguntar 

delicadamente, como quem não quer nada, “qual será o programa de hoje” e, através 

de recursos sutis, fazer-se convidar. 

E Cabo Frio, como em Saint-Tropez, quem tem carro já andou metade do caminho. 

Seguir o ritual, sem pular nenhum pedaço, significa fazer, diariamente, uma boa 

centena de quilômetros: se a cidade é pequena a distância de um ponto a outro do 

município é grande. Em tais condições, ter um carro - o carro da moda - é uma 

obrigação e uma necessidade.  

[...] 

(Tropeziana mor: Brigitte Bardot, grifo meu) 

(Jornal do Brasil, 19 e 20 de janeiro de 1964) 

 

E continua o texto, prescrevendo roupas para homens e mulheres e demais etiquetas 

adequadas à já então chamada Saint-Tropez brasileira. Percebe-se, no texto, atributos de 

distinção essenciais para uma visita de qualidade a Cabo Frio: roupas adequadas, personalidade 

perspicaz, bens materiais, como o carro e, claro, boas relações sociais. E também algo de 

paciente, de astuto, com atenção redobrada ao entorno.  

Outra matéria, do dia 21 de janeiro, já atrai olhares dos leitores para a nova e 

desejada atração turística: 

BÚZIOS NA ROTA DE BRIGITTE 

A 40 quilômetros de Cabo Frio, a tranquila e ainda primitiva Praia dos Búzios está na 

rota do iate Singoala, com Brigitte Bardot e Bob Zaguri a bordo, no cruzeiro pela costa 

do Estado do Rio. A casa do Sr. André Mouraieff, cujos interiores e fachada estão nas 

fotos, foi especialmente preparada para receber o casal. 

É provável que Brigitte e Bob consigam ali a calma e o isolamento com que tanto 

sonham - o ambiente é dos mais adequados: poucos moradores, gente que talvez nem 

saiba quem é BB, e o que é - mas será muito difícil que isto aconteça, pois durante 

vários dias Búzios é frequentada por estranhos veranistas que não usam calções de 

banho, mas carregam completo equipamento fotográfico. 

Antes de BB e a inevitável presença de jornalistas e fotógrafos - estes ávidos por poses 

de biquíni da estréia - os poucos e normais frequentadores da Praia dos Búzios 

gozavam do que ela tem de bom: a paz. 

(Jornal do Brasil, 21 de janeiro de 1964) 

 

De fato, após a presença de Bardot a região dos Búzios não seria mais a mesma. 

Tendo partido de Búzios em 28 de abril, seguiu viagem para o México deixando promessas de 

uma volta, o que aconteceria no fim do mesmo ano de 1964. Os relatos presentes nos jornais 
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que comparam Cabo Frio à Saint-Tropez se intensificam com a visita de Brigitte Bardot à 

região. Para melhor compreender este fenômeno, precisamos levar em conta que 

Uma vez introduzido na esfera humana, recebendo um valor cultural definido, o 

fenômeno natural assume um efeito particular, como sendo orquestrado pelas relações 

do esquema cultural particular. As propriedades naturais do fenômeno são, 

claramente, condições necessárias ao efeito, mas não respondem por sua forma 

histórica. (Sahlins, 2007, p. 324) 

 

Antes de sua segunda passagem pela cidade, o artigo “Panorama”, de Pedro Müller, 

fala da agitação do Clube Canal de Cabo Frio e discorre sobre a explosão de compra e 

construção de casas para veraneio, antevendo uma prática comum pelas próximas décadas: 

PANORAMA 

 

[...] 

Pouco a pouco, as casas dos pescadores, em Armação dos Búzios, em frente à praia, 

vão sendo adquiridas por pessoas do Rio que as mantém por fora, e por dentro, as 

adotam de requisitos de moderno conforto. 

O casal Renato Archer adquiriu duas delas, vizinhas, e pediu ao arquiteto Mauricio 

Roberto que supervisionasse as obras de remodelação. 

Búzios reúne um número grande de amigos. Mais adiante tem a casa de Luisinho Reis, 

com sua praia particular, grande área de terreno, constituindo uma das melhores 

propriedades da região. 

Também situada depois de Búzios está a praia de João Fernandes, que é das mais 

bonitas, completamente selvagem. Nenhuma casa. Vários carros estavam parados e 

barracas haviam sido armadas. Na maioria, estrangeiros. Uma beleza o local. 

Embora Búzios e Cabo Frio sejam os locais mais frequentados e citados, o fato é que 

a praia de Manguinhos é a que reúne o maior número de grandes casas. Lá esteve 

Brigitte Bardot, na casa André Morávia. Seguem-se, à beira da praia, as casas de Bento 

Ribeiro Dantas, Mauricio Dutra, Jack Alves Lima e Celso da Rocha Miranda. Este 

último adquiriu uma pequena fazendo próxima e lá fez um campo de pouso, 

utilizando-se do avião como meio de ligação com a Guanabara, como, aliás, já fazem 

Dom João de Orleans e Bragança e os irmãos Acetta. 

Malgrado a chuva que caiu, na volta, a estrada de tal modo congestionada que muitos 

motoristas saltaram e fizeram pequenos grupos de bate-papo. Como sempre acontece 

no último dia, o comércio de Cabo Frio, já não tinha mais cigarros para vender. 

Imaginem Cabo Frio quando houver a ponte (ou túnel) Rio-Niterói! 

 

(Jornal do Brasil, 11 de abril de 1964) 

 

Neste pequeno trecho, já em 1964, está indicado o fenômeno de ocupação da cidade 

de Búzios por estrangeiros e membros da sociedade carioca, que construíam casas de veraneio 

e buscavam, como a construção da pista de pouso indica, modernizar aos poucos a região. 

Ademais, também prevê o súbito aumento no turismo da cidade com a criação da Ponte 

Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói), o que ocorreria somente em 1974. 
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Em dezembro de 1964 Brigitte Bardot volta a Búzios. Tendo chegado a Cabo Frio 

em 18 de dezembro, desta vez a atriz ficou até 8 de janeiro de 196524, em uma visita de menor 

duração. Desta vez, causa mais alvoroço do que na visita anterior. Com hotéis lotados e reforço 

nas casas de comércio, agora também os pescadores passam a armar barraca para alugar aos 

interessados que desejarem ficar mais perto de Brigitte e Bob25. 

Nesta ocasião, diferentemente da visita anterior, já há multidão de curiosos em 

direção a Búzios na esperança de ver a atriz: 

CABO FRIO EM FESTA 

Desde segunda-feira o município de Cabo Frio está em festas, pois Brigitte Bardot 

chegou e provocou o maior afluxo de turistas que a Cidade do Sal já conheceu nos 

últimos anos. Nem no ano passado, quando a consagrada estrela do cinema francês 

visitou Armação dos Búzios, pela primeira vez, Cabo Frio recebeu tanta gente como 

agora. 

A Estação Rodoviária de Niterói registra desde segunda-feira o embarque de uma 

média de duas mil pessoas, que seguem para Cabo Frio na esperança de “ver Brigitte 

por instantes”. A Cidade já abriga cerca de 20 mil turistas e o Prefeito Antônio Macedo 

Castro informou que o comércio nunca vendeu tanto. 

Em sinal de gratidão pela propaganda gratuita que a estrela francesa faz do Município 

na Europa, o Prefeito Antônio de Macedo Castro propôs e a Câmara de Vereadores 

aprovou, por unanimidade, mensagem que concede a Brigitte o título de Cidadã 

Cabofriense, E a popular atriz, ainda por iniciativa do Prefeito, ganhou também um 

terreno em Armação dos Búzios, “cantinho que escolheu para consagrar no poético 

cenário de Cabo Frio”. 

(Jornal do Brasil, 27 de dezembro de 1964) 

 

Durante o Natal Brigitte hospedou-se na casa de Ramon e de sua esposa Marcela. 

Alguns jornais da época referem-se a ele como funcionário da embaixada francesa, mas 

erroneamente. Ramon Avellaneda Martinez de Hoz era argentino e, junto com sua esposa, 

frequentavam as colunas da alta sociedade fluminense durante os anos 1960. Funcionário da 

embaixada argentina, chegou ao Brasil em 1960, de acordo com esta nota d’O Jornal: 

 
PERNAMBUCO 

GOVERNADOR DIZ QUE “BS” VAI CONTINUAR 

[...] 

- Chegou a esta capital o embaixador argentino no Brasil, sr. Carlos Manuel Muniz, 

que veio acompanhado do governador da Província de Buenos Aires, sr. Oscar 

Camillion e do secretário Ramon Avellaneda. 

(O Jornal, 25 de março de 1960) 

 
24 https://oglobo.globo.com/rio/bairros/especiais-bairros/ha-50-anos-brigitte-bardot-revelava-buzios-para-

mundo-11535844 
25 Jornal do Brasil, 01 de dezembro de 1964. 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/especiais-bairros/ha-50-anos-brigitte-bardot-revelava-buzios-para-mundo-11535844
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/especiais-bairros/ha-50-anos-brigitte-bardot-revelava-buzios-para-mundo-11535844
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Tendo 34 anos na ocasião da visita de Bardot ao Brasil, Ramon a recebeu em sua 

casa, na atual Rua das Pedras, onde hoje funciona a Pousada do Sol e cujo quarto onde ficou 

hospedada exibe uma placa em sua homenagem. Um trecho de jornal da época aponta: 

A BATALHA 

No dia de Natal, Brigitte acordou, às 9h, com o café que Bob lhe trouxe em uma 

bandeja na cama. Pouco depois, Bob e o diplomata francês, Ramon, saíram a pescar 

em um barco a motor, só voltando ao anoitecer. Brigitte, durante todo o dia não saiu 

de casa, ficando ora no quarto ora lendo um livro em uma das espreguiçadeiras. [...] 

Alguns minutos depois, Brigitte saiu acompanhada de Marcela, a mulher do 

funcionário da Embaixada francesa, e outra moça. 

(Griffos meus) 

(Jornal do Brasil, 27 de dezembro de 1964) 

 

Ora, cruzando informações disponíveis nos jornais de época percebe-se que se trata 

sim, de Ramon Avellaneda, secretário da embaixada argentina e de sua esposa, Marcela. A 

ficha genealógica de Ramon, assim como sua foto, estão disponíveis nos anexos. 

Uma nota em 1964 fala do retorno do casal Avellaneda à Argentina: 

RAMON AVELLANEDA 

Como consequência natural da carreira diplomática, arrasta-se do Brasil o secretário 

Ramon Avellaneda Martinez de Hoz, adido cultural da Embaixada Argentina. É uma 

perda, tanto para os argentinos que buscam o Brasil como para os brasileiros que se 

voltam para os portenhos. Vindo para o Brasil com o embaixador Carlos Moniz, 

começou então em caráter oficial, talvez pela primeira vez, um verdadeira e bem 

orientado intercâmbio cultural entre as duas maiores nações da América Latina. Antes, 

o esforço era privado com boa vontade dos diplomatas portenhos. Na verdade, foi com 

Carlos Moniz e Avellaneda que se soube da existência de uma diplomacia cultural 

argentina. Afastado o embaixador, depois de um excelente trabalho, Avellaneda 

continuou ligado cada vez mais aos meios artísticos, literários e culturais, 

integrando-se, com sua jovem esposa Marcela, na mais legítima e sincera vida 

brasileira. Deixarão amigos e saudades. Deixarão também a certeza de que em 

qualquer parte do mundo onde se encontrem o Brasil e os brasileiros terão dois 

defensores entusiastas. 

(Grifos meus) (Correio da Manhã, 29 de setembro de 1964) 

 

Esta pequena nota indica a relação de forte envolvimento de Ramon com a cultura 

brasileira. Em relação à despedida do casal, uma longa nota na coluna “Sociais” nos dá os 

detalhes: 

PEQUENA NOTAS DE GRANDES ACONTECIMENTOS 

Repercutiu da maneira mais simpática o belo gesto de carinho, carinho paternal, dos 

embaixadores da Argentina, senhor e senhora Fernandez, oferecendo os amplos salões 
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da embaixada a fim de que Marcela e Ramon Avellaneda de Martinez de Hoz, 

pudessem se despedir dos seus incontáveis amigos. [...] 

Marcela e Ramon virão vernos sempre que possível, tendo mesmo deixado a “amarrá-

los” ainda mais, uma bela casa de veraneio em Búzios. [...] 

E, mais mil pessoas, pelo menos que participaram deste grande encontro de 

despedidas. 

(Grifos meus) (O Jornal, 30 de setembro de 1964) 

 

Percebemos, a partir do relato indicado, a amplitude das relações sociais do casal 

Avellaneda, dado o vasto número de pessoas que participaram do evento de despedida. O 

mesmo trecho faz menção à casa do casal em Búzios, que poucos meses depois receberia a atriz 

Brigitte Bardot. Apesar da despedida oferecida em fins de setembro de 1964, aparentemente o 

casal não se dirigiu imediatamente ao país de origem, já que estiveram com Bardot em sua casa 

em Búzios em dezembro do mesmo ano. 

A segunda vinda de Bardot à cidade é marcada por grande assédio da imprensa e 

de intensa ocupação da cidade, conforme demonstrado acima. Como um Deus Lono encarnado 

no capitão Cook que regressa à ilha para deparar-se com o desenrolar de um ritual cujas 

minúcias não conhece completamente, em termos semelhantes se dá o retorno da atriz à cidade 

(Sahlins, 1990). Neste caso específico, sem o sacrifício ritual da atriz, mas produzindo 

encruzilhadas de histórias, narrativas e mitos que acabam nos oferecendo diversas opções de 

trilhas para a pesquisa. 

O que surpreende, nestes relatos, é o fato de que sua recepção tenha sido na casa de 

um argentino, o Ramon Avellaneda, o que confirma relatos de que a presença argentina na 

cidade pode ser remontada aos anos 1960 ou ainda antes, como afirmam alguns. Refletir sobre 

as amplas relações sociais que Ramon possuía à época, assim como iluminar reflexões a 

respeito de sua profissão como secretário da Embaixada Argentina são elementos que ajudam 

a compor o quadro de referência da presença argentina na cidade. Como 

em si mesmo, o que se costuma chamar de ‘evento é algo complexo: é, ao mesmo 

tempo, um fenômeno sui generis, com força, forma e causas próprias, e a significância 

que esses atributos adquirem no contexto cultural - significância no duplo sentido de 

significado e importância, (Sahlins, 2007: 325) 

 

podemos compreender a visita de Bardot como o evento inaugural não só da 

Armação dos Búzios turística mas também da presença argentina na cidade em função da sua 
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estadia na casa de Ramon Avellaneda, ilustre personagem nos círculos cariocas dos anos 1960. 

Fenômeno sui generis por um lado, por outro ele carrega em si elementos de forte significância. 

Como “uma vez produzido o evento, nada continua a ser como antes” (Sahlins, 2007, p. 326), 

este “evento exógeno” articula as imprensas carioca e francesa, o local e o mundial, o nacional 

e o internacional (representados aqui pela Brigitte Bardot, da França e o Ramon Avellaneda, da 

Argentina), assim como o individual e o social.  

A respeito de Ramon Avellaneda e da sua estadia em Búzios, Bardot escreve em 

sua autobiografia: 

[...]  

Nós passamos o Natal em Búzios na casa de Ramon Avellaneda, cônsul da Argentina 

no Brasil e de sua esposa Marcella. 

A casa, ainda menor do que aquela que alugamos da outra vez, era uma típica casa de 

pescador. Não havia banheiro, vivíamos como selvagens, cercados por galinhas, 

porquinhos pretos, cabras e moscas. 

Ramon, que era bonito, terno e assustadoramente sedutor, me ensinou por horas, com 

uma paciência de anjo, o ritmo da bossa nova no violão. Ele tinha os olhos e a voz 

aveludados. 

Na véspera de Natal, depois de ter decorado e disfarçado uma palmeira de árvore de 

Natal, cheia de bolas, guirlandas e Papais Noel agasalhados, pendendo tristemente no 

lugar dos cocos, depois de encher nossos sapatos com todo tipo de presentes, ou 

melhor, nossos chinelos ou sandálias, ao invés de ir na missa da meia-noite, fomos 

todos dar um mergulho. 

Eu mantenho uma lembrança estranha deste Natal excepcional, "diferente de qualquer 

outro", deste Natal às avessas, no oposto das tradições, com esse calor, e esse clima 

diametralmente oposto a tudo que o Natal simboliza. Alguns dias depois, sem eu ter 

me dado conta, havíamos passado de 1964 a 196526. 

(Tradução minha) 

(Bardot, 1996: 346) 

 

Busquei informações sobre Ramon Avellaneda em Búzios durante a realização da 

pesquisa, mas foi difícil localizá-las. Em uma visita à Pousada do Sol, antiga casa do Ramon 

no qual Brigitte ficou hospedada, o atendente, argentino, me informou que ele falecera em 2003 

 
26 Texto original: Nous passâmes Noël à Buzios chez Ramon Avellaneda, consul d’Argentine au Brésil et sa femme 

Marcella. La maison, plus petite encore que celle que nous avions louée la fois précédente, était restée celle des 

pêcheurs du coin. Il n’y avait pas de salle de bains, nous vivions comme des sauvages, entourés de poules, de petits 

cochon noirs, de chèvres tt de mouches. Ramon qui était beau, tendre et affreusement séduisant m’apprit pendant 

des heures, avec une patience d’ange, le rythme bossa nova à la guitare. Il avait l'oeil et la voix de velours. Le soir 

de Noël, après avoir décoré et déguisé un palmier en arbre de Noël, plein de boules, de guirlandes et de pères Noël 

emmitouflés qui pendouillaient tristement à la place des noix de coco, après avoir rempli de cadeaux de toutes 

sortes nos souliers, ou plutôt nos tongs ou nos sandales, en guise de messe de minuit, nous sommes tous allés nous 

baigner. Je garde un étrange souvenir de cet unique Noël “pas comme les autres”, de ce Noël à l’envers, à l’inverse 

des traditions, avec cette chaleur, et cette ambiance diamétralement opposées à tout ce qui symbolise Noël. 

Quelques jours plus tard, sans m’en rendre vraiment compte, nous étions passés de 1964 à 1965. 
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e não me foi muito receptivo quando disse que buscava mais informações a respeito dele e do 

momento de visita de Bardot à cidade. Me tratando por jornalista, apesar das explicações a 

respeito da pesquisa, só desenvolveu uma breve conversa comigo na ocasião da visita do 

Consulado Itinerante junto à presença da consulesa argentina, em relato a ser desenvolvido mais 

à frente. 

Outro marco fundamental da presença argentina na cidade de Búzios é a presença 

de Charly García27. Um ilustre desconhecido para os brasileiros nos anos 1970, sua passagem 

por Búzios não foi noticiada pelos jornais da capital carioca, que não fazem menção a ele na 

época. Na verdade, durante a pesquisa de campo, percebi que poucos interlocutores conheciam 

a história da passagem de Charly García pela cidade. Nas conversas e entrevistas, eles 

entrevistados se referiam à presença argentina em Búzios como imemorial e indeterminada no 

tempo, então, para muitos, os argentinos sempre estiveram ali. Quase todos os interlocutores 

argentinos, nas mais variadas faixas de idade, se surpreendiam quando eu lhes dizia que Charly 

García já tinha morado em Búzios por alguns anos já que não conheciam essa história. Outros 

me diziam que até tinham ouvido falar, mas sem precisar décadas ou anos de sua presença. 

A inauguração da Ponte Arthur Costa e Silva em 1974 aumentou a visita de veraneio 

em direção aos municípios localizados “do outro lado” da Baía de Guanabara e impulsionou a 

atividade turística a nível nacional e internacional com flutuação da mobilidade turística dos 

municípios da região (Fernandes, 2017). Em Búzios, especificamente, terrenos foram 

comprados das famílias nativas ou mesmo ocupadas de forma irregular e posteriormente 

loteadas. Junto a este processo, moradores originais foram se distanciando da região central da 

cidade e ocupando áreas mais afastadas, na porção continental do município (Barbosa, 2003). 

O crescimento do município de Armação dos Búzios assume, por fim, um caráter 

urbano e a emancipação de Cabo Frio ocorre em 1995, do qual era distrito até então. Hoje 

 
27 Charly García, renomado músico argentino, mudou-se para Búzios em 1978 acompanhado do músico David 

Lebon e, na cidade, fundaram a banda Serú Girán, iniciando também o processo de composição de algumas canções 

que estariam no primeiro álbum da banda Sui Generis. Considerando um dos maiores ícones do rock argentino, 

Charly é considerado uma celebridade em seu país natal e, até hoje, segue muito ouvido.  De acordo com dados 

da plataforma Spotify, Charly García conta com aproximadamente 1.200.000 ouvintes mensais em geral e 

aproximadamente 280 mil ouvintes mensais somente na cidade de Buenos Aires. Dados de abril de 2019. 
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Búzios destaca-se como um destino turístico internacionalmente reconhecido, ainda que tenha 

questões sociais a resolver, sobretudo quando observamos o contraste entre as porções 

continental e peninsular da cidade, discutidos a seguir. 

 

1.3 A geografia de contrastes da Armação dos Búzios 

Como uma Península, o município de Armação dos Búzios possui seu território 

dividido em dois: de um lado, temos a porção continental de Búzios, cujos limites estão em 

contato com o município do qual fazia parte, Cabo Frio, e responde por aproximadamente 82% 

do território da cidade. Do outro, após um estreitamento de terra, temos a porção peninsular de 

Búzios, cercada pelo mar e numa elevada relação de contraste urbano e social com a porção 

continental, respondendo a 12% do território de Búzios (Xavier, 2006).  

Em função da única conexão por terra imediata ser feita somente com o município 

de Cabo Frio, maior e com estrutura urbana consolidada, muitos moradores de Búzios 

dependem de Cabo Frio para um amplo conjunto de atividades - compras de roupas, 

mantimentos, remédios, saúde ou educação. Muitos se referiam à cidade de Cabo Frio como 

um objetivo futuro de moradia ou uma cidade para a qual se dirigiam quando estavam cansados 

da vida parada de Búzios. 

Os bairros de Vila Verde, Malhada, Baía Formosa, Caravelas, Alto da Marina, 

Marina, Golfe, Praia Rasa, José Gonçalves, Tucuns localizados na porção continental de Búzios 

são, em sua maioria, bairros de baixa densidade demográfica, com exceções para os bairros do 

Arpoador, Rasa, Vila Verde, Capão, São José e Cem Braças. Já a porção peninsular de Búzios 

é densamente povoada, conforme Mapa 3. 
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Mapa 2 

Divisão em Bairros do Município de Armação dos Búzios 

 

Fonte: Prefeitura de Búzios, Plano Diretor, 2006. 

 

Dois marcos podem ser apontados como divisores significativos das porções 

continental e peninsular de Búzios: o estreitamento de terra nos bairros Manguinhos-Geribá e 

o Pórtico da cidade. O estreitamento, pequena porção de terra que conecta as porções 

continental e peninsular, possui aproximadamente 1 km de largura e está localizado entre as 

praias de Geribá e de Manguinhos. Compreendido entre os bairros de respectivos nomes, é onde 

também está localizada a Lagoa de Geribá e, por contar com poucas ruas de conexão entre a 

porção continental e peninsular (sendo a principal delas a Avenida José Bento Ribeiro Dantas), 

é comum que haja engarrafamentos nesta região.  
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Mapa 3 

Densidade demográfica de Búzios (2000) 

 

 
Fonte: Adaptação de mapa do IBGE.  

 

O outro marco, o Pórtico da cidade, está localizado na Avenida José Bento Ribeiro 

Dantas, s/nº, e representa o marco urbano e turístico de chegada na cidade. É também onde 

funciona a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, além de contar com um ponto 

de informações turísticas que fornecem mapas e disponibilizam informações para visitantes. As 

principais vias de acesso à Armação dos Búzios, por terra, são a Estrada Velha de Búzios, que 

vem de Cabo Frio, ao sul, e a Avenida José Bento Ribeiro Dantas, para os que vêm da Rodovia 

Ernani do Amaral Peixoto, ao norte. Ambas se encontram na altura do Pórtico de Búzios, que 

é parada obrigatória para os ônibus de turistas que entram na cidade e para os que desejam mais 

informações, o que piora o congestionamento na região. 

Como um divisor social da Búzios Pré-Pórtico e da Búzios Pós-Pórtico, o Pórtico 

reitera as diferenças sociais e geográficas da região. Como um grande portal de boas-vindas, o 



65 
 

 

 

 

 

Pórtico localiza-se somente na chegada à Búzios Peninsular, deixando para trás 88% do seu 

território, justamente os bairros com menor densidade demográfica e menor qualidade de vida.28 

Xavier aponta que 

O Pórtico de Búzios constitui-se num marco físico e simbólico implantado pela ação 

do Estado, que legitima a escolha da península como único território de Armação dos 

Búzios. O Pórtico simboliza materialmente a fragmentação territorial, sinalizando e 

reforçando a segregação sócio-espacial. Este papel exercido pelo Pórtico, de 

estabelecer fronteiras sociais no território buziano, é socialmente reconhecido 

(Xavier, 2006: 160) 

 

O contraste apontado nas obras consultadas e observado durante a pesquisa de 

campo são melhor compreendidos quando observamos alguns detalhes do processo de 

emancipação do município, impulsionado a partir de grupos que tinham como objetivo 

transformar Búzios em um destino turístico privilegiado, com hotéis e condomínios de luxo29. 

Durante este processo, verifica-se a instalação de uma hegemonia nos espaços, na arquitetura e 

no “pensamento” de uma Búzios Pós-Pórtico. Búzios foi construída para representar uma 

modernidade turística e arquitetônica, processo impulsionado pelos administradores e 

idealizadores desta Búzios recém-nascida (Xavier, 2006: 19). Destacamos aqui as figuras do 

arquiteto Otávio Raja Gabaglia e de empresários como Umberto Modiano e José Bento Ribeiro 

Dantas. Este último foi, de acordo com Nazario, “quem começou a trazer pessoas da alta elite 

carioca e estrangeiros e a hospedá-los em sua casa, em Manguinhos, divulgando Búzios” (2015: 

72). 

O processo de construção da imagem moderna de Búzios começa ainda nos anos 

1950. Esse processo, para Xavier, consiste em  

um tipo de modernização que parte de um dilema inscrito, por um lado, na busca da 

identidade local como mecanismo estratégico para formatação de uma imagem 

peculiar de cidade e, por outro lado, na ruptura de certas práticas sociais e econômicas 

estruturantes da identidade historicamente construída. Essa visão do moderno, como 

percebemos, não rompe completamente com as raízes do local, mas prepara a 

reinvenção seletiva e excludente da história do lugar. (Xavier, 2006: 47) 

 

 
28 Para uma discussão sobre o Pórtico de Búzios, ver XAVIER (2006), especialmente o tópico “3.2.1 A dialética 

península-continente” 
29 RIO DE JANEIRO (ESTADO). Secretaria de Estado do Ambiente. Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica de Armação dos Búzios / Secretaria de Estado do Ambiente ; organizadores: 

Renata de Souza Lopes, Janete Abrahão. – Rio de Janeiro, 2017. 
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Em um processo que envolve a elaboração de uma imagem moderna e turística, a 

construção de uma história (que tem como momento mais marcante a visita de Bardot à cidade) 

e a separação espacial e social da Búzios pré e pós-pórtico, é importante considerar também 

que esse processo envolveu o ocultamento de uma forte presença negra no município. Do lado 

“de fora” do Pórtico e da Búzios turística estão não somente os bairros mais pobres e de menor 

qualidade de vida como também o Quilombo da Rasa, localizado no bairro Rasa. Objeto de 

estudo de antropólogos e demais pesquisadores30, o Quilombo está “fora” do roteiro turístico 

de Búzios, inclusive desconhecido por muitos visitantes. Num processo de silenciamento da 

memória e da presença negras no município, Búzios construiu-se ao redor dos bairros e praias 

centrais, de classes média e alta, junto aos quais a presente pesquisa se desenrola (a “Búzios 

pós-pórtico”). 

O Bairro da Rasa e a praia de mesmo nome são assim chamados em função das 

águas de pouca profundidade de seu mar. Como um bairro periférico, a Rasa possui um passado 

relacionado com a escravidão, já que por ali desembarcavam navios negreiros clandestinos 

(Nazario, 2015). Nazario ainda indica que: 

Mesmo com a urbanização e todos os seus mecanismos excludentes, ainda existe um 

imaginário rural na memória dos mais velhos. Os moradores mais antigos da Rasa 

afirmam que, durante muitas décadas, eles viviam isolados ali e raramente vinha 

alguém “de fora” para aquela região. Afirmações como “aqui era só mato” são comuns 

entre os relatos dos mais velhos, bem como as histórias de assombrações tão presentes 

em suas memórias. Todas essas histórias são explicadas por eles pelo fato de ser uma 

região de mata fechada (Nazario, 2015: 74) 

 

Essa visão apresentada pela autora corrobora com os contrastes observados em 

Búzios. Neste caso em especial, o contraste apontado diz respeito à oposição entre a 

modernidade da Búzios pós-pórtico e o caráter rural dos bairros localizados na Porção 

Continental da cidade. Como “as ruas falam” (Mello & Vogel, 1981), captar as palavras, os 

símbolos e os conjuntos de informações emitidos pelas ruas através da descrição densa (Geertz, 

1989) é um exercício de grande importância, dadas as características históricas e geográficas 

 
30 Por exemplo, NAZARIO, Gessiano. “Isso é uma questão muito política!”:Relações Étnico-Raciais e Memória 

Quilombola no Espaço Escolar em Armação dos Búzios. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2015; LUZ, Andréia Franco. Os remanescentes do 

Quilombo da Rasa. In.: O’DWYER, Eliane. O fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais: 

o caso das terras de quilombo no Estado do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro: E-papers, 2012. 
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de Búzios apontadas anteriormente. Caminhando pela cidade, pude observar as desigualdades 

dos espaços e, em diálogos com os interlocutores, confrontar os discursos produzidos sobre os 

espaços. 

O bairro de Tucuns, no qual está localizado os “Chalés Búzios”, fica próximo à 

entrada da cidade, estando situado à direita da RJ-122 (Estrada dos Búzios) no sentido Cabo 

Frio-Búzios, principal rota de acesso para os que vêm de Cabo Frio, e a 10 km do centro da 

cidade. Conta com infraestrutura urbana deficiente e pouca ocupação residencial, perceptível 

pelos inúmeros lotes vazios e algumas estradas de terra batida. A praia, com 2,5 km de extensão, 

é marcada pela areia grossa, as ondas fortes e poucos frequentadores, contando com quiosques 

simples e isolados. 

Tucuns está conectado ao centro da cidade por um serviço de vans municipal, que 

custa R$ 3,50 e chegam à Rua das Pedras em aproximadamente 30 minutos. Como o bairro é 

reservado e relativamente distante de outras praias mais frequentadas, conta com comércio 

simples e poucos restaurantes e bares. Padarias, mercados e lanchonetes compunham a 

majoritariedade do comércio da região e eram mais numerosos próximos à praia. 

Após os primeiros dias na cidade, caminhei pelo bairro e comecei a conhecer o 

comércio local e sua praia. Estando localizado antes do Pórtico, o bairro de Tucuns possui 

estrutura urbana deficiente: as ruas do bairro são, em sua maioria, de terra batida e possui muitos 

terrenos vazios, com casas distanciadas entre si, muitas das quais são de tijolo aparente. O 

comércio é parco, composto por pequenas padarias, feiras de legumes e verduras e 

minimercados, muitos dos quais aceitam somente pagamento em espécie. Algumas vezes fui 

com a Kelly à praia de Tucuns. Sentados na areia grossa e observando as ondas fortes, me 

explicou que esta combinação de areia grossa, alaranjada, com ondas fortes era exatamente o 

motivo pelo qual a praia de Tucuns não era muito frequentada por turistas e mesmo moradores 

da cidade, além de não ser localizada cerca do centro da cidade. Os percursos comentados 

(Pétonnet, 2008), realizados com a Kelly, eram realizados tanto no bairro de Tucuns quanto em 

outras praias da região e em visitas ao centro da cidade. 

Caminhando pelos bairros, pude conhecer uma Búzios diferente da qual eu tinha na 

memória. Ali, as pessoas eram mais pobres, elemento visivelmente notado pelas casas de tijolo, 

pelas cercas de arame no lugar dos muros e por usarem chinelos com bermudas e shorts de 
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tecido sintético. Ali não pude perceber o charme e os elementos turísticos presentes nos bairros 

centrais da cidade, como lojas de artesanato e variadas opções de bares e restaurantes. Muitas 

andavam com roupas que podiam ter pequenos furos e nada consoantes com a “moda praia”31 

que reina na Búzios depois do Pórtico. 

A praia de Tucuns, extensa, com areia grossa e mar mais agitado, era mais 

frequentada naquela época do ano pelos moradores locais. Essa informação obtive através dos 

interlocutores do “Chalés Búzios” e de alguns comerciantes perto da praia, ao perceber que 

eram poucos os quiosques ali presentes. Ademais, a praia não possuía iluminação artificial 

noturna, era pouco urbanizada e contava com ampla área de restinga, sendo uma praia 

considerada selvagem e mais preservada pelos moradores locais. Ali está localizado o “Búzios 

Beach Resort”32. 

Esses primeiros momentos no bairro se mostraram essenciais para perceber a 

distinção entre as duas Búzios: uma localizada antes do pórtico da cidade e outra localizada 

depois. A Búzios que eu começava a conhecer como pesquisador estava localizada antes do 

pórtico de entrada e não contava com a mesma estrutura das que existem nas Praias de Geribá 

e de Manguinhos, por exemplo. Era incomum ver turistas ou visitantes, pelo caminho ou nos 

quiosques da praia. Assim, me impressionei com o forte contraste existente entre a Búzios Pós 

e Pré-Pórtico. De um lado, ruas calçadas, estrutura urbana adequada e opções de comércio e de 

estrutura para turistas e visitantes. Do outro, ruas de areia e gente local, que ia à padaria comprar 

pão e queijo e pedia para “pendurar” uma conta de poucos reais, como já presenciei. 

Depois de me ajustar à vida cotidiana de Kelly e de sua família, assim como à vida 

pacata do bairro e da praia de Tucuns, decidi iniciar o processo de observação do Centro da 

cidade e de algumas praias para aprimorar o olhar de observador sobre o campo. Como Búzios 

era uma cidade já conhecida por mim, estas primeiras idas a essas regiões tinham como objetivo 

central a desnaturalização do olhar de visitante e a problematização dos espaços visitados como 

lugares de observação antropológica. Ainda sem interlocutores argentinos, decidi caminhar pela 

 
31 Por “moda praia”, compreendemos roupas de praia e piscina caracterizadas pelo tecido natural (algodão, linho 

e renda, majoritariamente) que são mais comuns na cor branca, podendo também ser encontradas com diversidade 

de cores e estampas. A “moda praia” também inclui chapéus, bonés, sandálias, saídas de praias, bolsas grandes e 

coloridas, óculos de sol, cangas, toalhas, acessórios grandes e coloridos e toda a diversidade de elementos 

relacionados ao sol e à praia. 
32 Empreendimento de hospedagem, lazer, entretenimento e que conta, também, com centro de convenções. 
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cidade e me deixar levar pelos seus lugares mais comuns: Praias, Rua das Pedras, Centro, alguns 

comércios, restaurantes, bares, postos de gasolina, depósitos de bebidas. Estes foram alguns dos 

lugares que busquei conhecer de forma a aprimorar o meu olhar de pesquisador sobre a cidade 

e deixar em segundo plano o lugar de frequentador de Búzios. 

Caminhando pela Rua das Pedras, o mais conhecido ponto da Búzios turística, pude 

observar o espaço através de outros olhos. Para ir à Rua das Pedras, era necessário tomar uma 

van na esquina da rua do Chalé, que não demorava muito a passar. Esse trajeto, percorrido 

tantas vezes durante o trabalho de campo, era o seguinte: após sair do bairro de Tucuns, a van 

passa pelo Pórtico de Búzios e segue pela Avenida José Bento Ribeiro Dantas, que em sua 

porção imediata no Pós-Pórtico possui bandeiras de países de todo o mundo dos dois lados da 

avenida, como numa grande esplanada de recepção ao turista, especialmente estrangeiro. Esse 

sem-número de bandeiras internacionais também causa no turista brasileiro a sensação de que 

se está entrando num lugar especial, como um interlocutor uma vez me confidenciou. Pronto: 

ali começava, então, a Saint-Tropez brasileira - a Búzios do Pós-Pórtico. 

Seguindo pela avenida, são vistas placas indicando a praia de Manguinhos à 

esquerda (lugar da primeira visita de Bardot à cidade) e a Praia de Geribá à direita, a mais 

famosa e badalada da cidade. Alguns minutos à frente a avenida faz uma ligeira curva à 

esquerda, na altura de uma agência da Caixa Econômica Federal e da Igreja Católica Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós. Por ali encontra-se a Lagoa de Geribá, muito assoreada e, de 

acordo com a minha experiência de campo, não frequentada por turistas e desconhecida por 

muitos. 

Após contornar a Lagoa de Geribá, a Avenida José Bento Ribeiro Dantas segue 

paralela à Praia de Manguinhos e segue em direção ao Centro da cidade. Algumas placas pelo 

caminho indicam entradas de acesso a mais praias: as praias da Ferradura, da Ferradurinha e da 

Tartaruga são algumas delas. Após aproximadamente vinte minutos após a Lagoa de Geribá, 

em trânsito normal, a Avenida José Bento Ribeiro Dantas faz uma curva acentuada à esquerda, 

indo em direção ao Centro da Cidade. O serviço de vans não segue por ela, mas pela Estrada da 

Usina Velha. 

Assim, a Avenida José Bento Ribeiro Dantas vem do Oeste e, numa brusca curva, 

se dirige a Norte, para o Centro de Búzios; para Leste segue a Estrada da Usina Velha e, a Sul, 
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a Avenida Parque, em direção à Praia da Ferradura. O encontro das três vias fica ao lado da 

Praça Benedita Santos da Silva, também conhecida por populares como Praça/Pracinha da 

Ferradura. É nesta praça que está localizada a Biblioteca Municipal, onde passei muitas tardes 

lendo sobre a história e a vida buziana. Ali também é onde ocorre a Feira Livre Periurbana de 

Búzios e onde está localizado o Posto de Gasolina Shell, sobre os quais discorrerei mais à frente. 

Da Praça da Ferradura pode-se seguir a norte pela Avenida José Bento Ribeiro 

Dantas em direção à Rua das Pedras, no Centro, localizada a aproximadamente 500 metros, 

numa caminhada de poucos minutos. Era comum que esse trajeto fosse feito por mim para 

transitar entre a Rua das Pedras e a Feira Periurbana de Búzios/Biblioteca Municipal ou para, 

ali na altura do Posto de Gasolina, tomar a van para voltar para casa. Por vezes descia ali mesmo 

para seguir em direção ao Centro caminhando. 

Seguindo então a Estrada da Usina Velha, a van passa pela Prefeitura Municipal de 

Armação dos Búzios, onde muitos descem, já que este ponto acaba sendo o mais próximo para 

se dirigir à Rua das Pedras. Dali se pode tomar um conjunto de ruas perpendiculares à Rua das 

Pedras, acessada após alguns pares de quadras. Finalmente na Rua das Pedras, pude caminhar 

e observar uma Búzios distinta da que eu tinha na memória. A primeira vez ali naquelas ruas 

me fez reconhecer pouco dos lugares que eu tinha na memória e fez com que tudo parecesse 

como se fosse pela primeira vez. Ótimo sinal para o processo de estranhamento do lugar e do 

estranhamento do meu lugar junto a Búzios. 

A Rua das Pedras possui esse nome pois seu chão é todo calçado por pedras 

encaixadas, o que traz um ar rústico à via. Dos dois lados, o comércio varia em estilo e preço: 

farmácias populares, cafés, tabacarias, albergues, depósitos de bebidas e um sem-número de 

restaurantes e lojas de roupas, assim como lojas de grifes internacionais e de jóias. Com 

edifícios de não mais que dois pisos, a rua apresenta calçadas largas e muitas árvores dos dois 

lados da rua, assim como bancos e lixeiras de madeira que ajudam a compor o cenário rústico. 

O público era diverso: casais de mãos dadas, adolescentes andando em grupos, 

idosos caminhando lentamente pela via. Muito turistas estrangeiros conversando em francês e, 

sobretudo, espanhol, assim como brasileiros de variadas idades. Homens e mulheres em trajes 

de banhos, outros com roupas leves esvoaçantes bem arrumados, assim como alguns 

trabalhadores de avental andando de um lado para outro. 
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Ali já notei uma concentração notável de argentinos, facilmente percebidos pelo 

sotaque característico33 e pelo vocabulário utilizado, nos quais palavras-chave saltavam (como 

Buenos Aires, boludo e Argentina), além de diacríticos comuns como o notável uso de 

elementos na cor azul-celeste e branco (cores da bandeira argentina) ou do próprio uso da 

bandeira argentina enfeitando mochilas, chaveiros e adesivos de carros. Sentar-me em algum 

banco com meu caderno de campo e perceber as pessoas passando, assim como nas eventuais 

conversas que travavam, era algo que fazia tanto na Rua das Pedras como nas praias e praças 

da cidade.  

 Também é comum ser abordado pelos atendentes, nas ruas, diretamente em 

espanhol, seja por brasileiros ou argentinos, especialmente em restaurantes e pizzarias. Uma 

curiosa situação se repetia muitas vezes: sem prestar atenção, muitas vezes os funcionários se 

dirigiam a todos, inclusive a mim, primeiro em espanhol. Depois de perceber que eu era 

brasileiro, sorriam e repetiam a mesma frase, agora em português. Se notava logo que ali o 

bilinguismo do português e do espanhol não era um diferencial nos serviços oferecidos, mas 

antes um pré-requisito para um atendimento que naturalmente se estendia a um amplo público 

hispanofalante. 

Alguns diacríticos poderiam ser usados para diferenciar argentinos e brasileiros. Os 

homens e as mulheres argentinos trajavam, em sua maioria, roupas que destoavam das roupas 

que os brasileiros usam quando próximos à praia ou durante as férias: os homens argentinos 

portavam bermudas cargo ou jeans, sapatênis e camisetas ou blusas pólo, muitos com o 

penteado estilo “mullet”34. Os homens brasileiros usavam mais tecidos sintéticos (como o 

“tactel” e o “nylon”) e sandálias abertas, muitos sem camisa ou de regata, embora não fosse 

raro que alguns homens brasileiros usassem bermudas cargo com sapatênis. Já as mulheres 

argentinas me pareceram destoar fortemente das mulheres brasileiras: usavam brincos grandes, 

estavam em geral maquiadas com batom, rímel e lápis de olho preto, se vestiam com um grau 

 
33 O sotaque argentino do espanhol tem como algumas de suas marcas o uso do voseo, que consiste no uso do 

pronome vos em lugar do tú na segunda pessoa e a pronúncia das letras [ll] e [y] com um som próximo ao da letra 

[x] da língua portuguesa. 

 
34 O corte de cabelo “mullet” foi comum no Brasil do fim dos anos 1980 aos anos 1990 e foram consagrados pela 

dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, sendo por este nome conhecidos até hoje (de forma depreciativa). O 

penteado consiste em corte assimétrico dos fios, com laterais mais baixas e parte de trás alongada, usado tanto por 

homens quanto por mulheres. 



72 
 

 

 

 

 

maior de formalidade e muitas delas, em especial as mais jovens, calçavam as notáveis 

“plataformas”, calçados altos muito comuns em Buenos Aires. Por contraste, as mulheres 

brasileiras andavam com os cabelos soltos e levemente úmidos, vestindo “saídas de praia”, 

sandálias e quase todas sem maquiagem. 

Seguindo pela Rua das Pedras, chegamos ao seu fim pouco tempo depois. Com uma 

extensão de aproximadamente 300 metros, ela encontra termina na altura do Píer, localizado à 

esquerda. No chão a mudança também pode ser percebida: as pedras largas e encaixadas dão 

lugar a paralelepípedos regularmente alinhados, comuns por toda a cidade. No Píer, é comum 

notar aglomeração de turistas estrangeiros e brasileiros para registrar a encantadora paisagem 

composta, também, pela vista da orla marítima a partir do mar e da Ilha do Caboclo, à frente. 

Barcos e lanchas atracam num movimento de chegada e saída de passageiros para passeios 

turísticos, acompanhados de guias que revezam seu vocabulário entre inglês, espanhol e 

português ao oferecer pacotes e viagens aos transeuntes. 

A partir do Píer percebe-se também a existência da Praia do Canto, paralela à Rua 

das Pedras mas por ela invisibilizada em função dos empreendimentos comerciais dos dois 

lados da rua. Caminhando pela Rua das Pedras, pode-se descer à Praia do Canto a partir de 

alguns acessos existentes no espaço entre algumas lojas. Pouco frequentada, possui pequena 

faixa de areia e mar calmo, sendo muito comuns que jovens e grupos de amigos para lá se 

dirigissem para fumar seus baseados e dar um rápido mergulho. 

Dali em diante segue-se pela Orla Bardot, composta pelo calçadão rente ao mar e 

pela Avenida José Bento Ribeiro Dantas, que continua sua trajetória como uma das principais 

vias da cidade. O caminho continua com a alta concentração de restaurantes, albergues e hotéis, 

agora todos de frente para o mar, já que se localizam em somente um dos lados da avenida. 

Mais à frente, percebe-se a boate Privilège, referida muitas vezes por meus interlocutores como 

uma das poucas opções de noite agitada na cidade. Por ali também se vê uma quase constante 

aglomeração de pessoas em volta da famosa estátua de Brigitte Bardot, além de passantes indo 

e vindo, sozinhos ou em grupos.  

Feita em bronze em tamanho natural, a estátua de Bardot é ponto disputado na Orla 

de mesmo nome. Representa a atriz sentada de frente para o mar, de calças jeans e regata 

listrada, com uma das mãos repousando sobre o colo e a outra segurando um chapéu. O colo e 
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a parte superior da estátua não se apresentam enegrecidos como o resto, resultado de muitos 

toques dos turistas e curiosos. É comum observar uma fila para tirar foto com a estátua, quase 

sempre formada por brasileiros e turistas estrangeiros, falando as mais variadas línguas.  

Seguindo a orla, pouco mais à frente se nota no mar a escultura “Os Três 

Pescadores”, em tamanho natural e facilmente confundíveis com pessoas de carne e osso, 

sobretudo porque representam três homens com redes de pesca nas mãos a retirar peixes 

imaginários do mar. Ali também se nota outra estátua de bronze: Juscelino Kubitschek, numa 

pose similar à de Bardot, também segura um chapéu com a mão esquerda e, com a mão direita 

erguida, acena para o mar. Alguns também se aglomeram ao redor da estátua, mas percebe-se 

que são, em sua maioria, brasileiros, já que o ícone representado é mais facilmente reconhecidos 

por nós. 

Após a estátua de Juscelino, a faixa de areia volta a ficar visível, num pequeno 

trecho que leva o nome de Praia da Armação. Dali se nota um morro na orla, numa elevação 

que culmina na Igreja de Sant’Anna. Construída em 1740, a capela da Padroeira é a construção 

mais antiga da cidade e continua, até hoje, sendo muito visitada por turistas e moradores. Dali 

do alto se pode observar uma ampla vista da Orla Bardot e do Oceano Atlântico. 

Descendo o morro da Igreja de Sant’Anna pelo outro lado, encontramos a Praia dos 

Ossos, pequena e com mar quase parado. Alguns guarda-sóis abertos e vendedores com suas 

caixas de isopor oferecem a pouca estrutura necessária para os visitantes. No mar, embarcações 

de diversos tamanhos e alguns pedalinhos. Ali também percebi grande número de argentinos 

em todas as vezes que ali estive, seja travando interlocuções, seja fazendo anotações de campo 

ou ao descansar depois de um dia de observações. 

O percurso da Rua das Pedras até a Praia dos Ossos aqui descrito coincide com 

grande parte da Área de Especial Interesse Cultural (AEIC) da cidade, que abrange a Rua das 

Pedras, a Orla Bardot, a Igreja de Sant’Anna e a Praça dos Ossos. Estendendo-se também por 

alguns quarteirões paralelos ao mar, esta zona concentra a maior quantidade de turistas e 

restaurantes da cidade. Foi também onde grande parte do trabalho de campo foi realizado, ao 

acompanhar as movimentações de brasileiros e argentinos semanalmente na Feira Periurbana 

de Búzios, nas socializações realizadas no bar do Posto de Gasolina ou no atendimento do 

Consulado Itinerante, que acontece em uma sala cedida pela Prefeitura de Búzios, ali no centro. 
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Os bares, depósitos, restaurantes e pizzarias que frequentei durante a pesquisa estão inscritos 

na área aqui descrita. 

 

 

Mapa 4 

Limites da Área de Especial Interesse Cultural (AEIC) e localização de alguns lugares 

centrais para o trabalho de campo 

 

 
Fonte: Adaptação de mapa do Google Maps. 

 

Assim, perceber a existência dos contrastes sociais, culturais e de ordem econômica 

existentes entre as duas Búzios - a Búzios Pré-Pórtico, pobre e negra, de um lado e a Búzios 

Pós-Pórtico, turística, charmosa e opulenta, do outro - nos ajuda a compreender, de relance, 

questões de cunho econômico-social que transpassam tanto a bibliografia analisada quanto o 

discurso de muitos interlocutores. Os trânsitos entre a Rua das Pedras e os quiosques, assim 

como as dimensões da vida argentina aqui apresentadas na cidade, foram produzidos a partir da 

Búzios Pós-Pórtico, que apresenta questões distintas das existentes na Búzios Pré-Pórtico.   
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CAPÍTULO 2 - DIMENSÕES DA VIDA ARGENTINA EM BÚZIOS 

2.1 Motivações da mudança para Búzios 

Tendo seguido carreira acadêmica, Bruno fez mestrado em Estudos Linguísticos na 

Universidade Federal de Uberlândia, e veio morar no Brasil em 2015 em função do curso. 

Anteriormente, de 2008 a 2009 morou em Londres onde teve a oportunidade de desenvolver o 

seu inglês, do qual se orgulha muito. Após as experiências do Brasil e da Inglaterra, voltou para 

a Argentina em 2017 com seu marido para tentar uma nova experiência de vida mas, de acordo 

com o que me disse: 

O retorno à Argentina foi muito forte, também. A gente teve o processo inverso. O 

choque cultural que nos provocou a Argentina foi muito forte, também, porque... A 

gente já achava que era uma cultura muito fechada e a reclusão dentro de casa porque 

o lugar onde eu moro na Argentina é muito frio, mas muito frio. Isso fez com que a 

gente estivesse aqui sob um estresse gigante no começo, com meu ex, aí a gente 

resolveu que iria voltar para o Brasil... 

 

Sua relação com o Brasil e, mais especificamente, com a cidade de Búzios, foi 

construída com o tempo. Sobre a sua primeira ida a Búzios, que durou uma semana, ele me 

disse que  

Primeiramente, para ser um lugar assim turístico como é, por estado, as condições 

para o turismo, propriamente dito, não estão dadas. Não é um lugar que esteja 

preparado para o turismo propriamente dito. As estradas não são legais, as ruas não 

são legais, calçada para pedestre, praticamente não tem. É isso. Aí foi totalmente uma 

expectativa que eu tinha, acostumado a estar em outros lugares turísticos. Aí foi um 

tapa na cara. 

 

A decepção encontrada na primeira visita foi aumentada nas outras idas à cidade. 

Um dos motivos para isso, como citado algumas vezes por ele, é a comparação constante com 

as cidades de Cabo Frio e de Arraial do Cabo. 

Cabo Frio é o único município com o qual Armação dos Búzios possui fronteira, 

questão facilmente compreendida quando levamos em conta a emancipação deste em relação 

àquele nos anos 1990, como discutido anteriormente. Assim, Cabo Frio é passagem obrigatória 

para todos os visitante que chegam a Búzios, por terra ou por ar. Com uma população de 140 

mil habitantes, Cabo Frio apresenta-se como uma alternativa agitada à vida calma de Búzios. 
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Como o Centro de Cabo Frio fica a 25 km do Centro de Búzios, uma visita à cidade não leva 

mais do que 45 minutos de carro, em condições normais de tráfico. 

Tal proximidade com as duas cidades acaba servindo de parâmetro de comparação 

para alguns interlocutores com quem conversei durante a pesquisa. Relatos deste contraste 

poderão ser percebidos no decorrer da dissertação. Para Chino, motivos de crítica são 

A estrutura, sobretudo a estrutura e a preparação para o turismo. Depois também outra 

expectativa que eu tinha muito é a beleza natural do local. Eu não estou dizendo que 

não seja belo, porque tem muita beleza, porém, eu conheci também na mesma época 

Arraial do Cabo que até hoje eu considero que... 100 vezes mais lindo do que Búzios, 

para o turismo. 

 

Depois da primeira ida a Búzios, Bruno voltou à cidade mais sete vezes, 

aproximadamente. Nas ocasiões que morou no Brasil, sempre recebeu visitas de amigos 

argentinos e familiares em situações de férias que desejavam, também, conhecer Búzios. Afinal, 

“argentino que esteve no Brasil e não esteve nem no Rio nem em Búzios não esteve no Brasil 

não”, como me disse. A respeito das primeiras memórias de Búzios, Bruno me confidenciou 

que elas têm origem em sua infância. Desde pequeno sempre ouvira falar de três lugares no 

Brasil: Balneário Camboriú, Florianópolis e Armação dos Búzios. As referências chegavam 

através de propagandas de viagens e de vendas de pacotes turísticos, assim como de alguns 

conhecidos que já tinham visitado esses lugares. 

Após o término do Mestrado e idas e vindas para a Argentina, Bruno voltou para o 

Brasil em março de 2018, indo morar em Cabo Frio, onde começou a trabalhar na rede de 

hotelaria e lá ficou por um ano. Na verdade, me conta, morar em Búzios não estava incluído 

nos seus planos: 

Só que eu acabei indo à toa [voltar para o Brasil para encontrar o marido] porque ele 

depois não me deu mais moral e eu fiquei lá, no Brasil, sem saber muito bem o que 

fazer, sem serviço, sem marido. E aí foi que eu resolvi morar na Região dos Lagos, 

porque eu comecei uma viagem lá no Brasil, cheguei até Recife e voltando passei por 

Cabo Frio, que era uma cidade que muitas vezes quando eu visitei ela já tinha pensado 

na possibilidade de morar na cidade de Cabo Frio, mas eu pensava mais na frente, 

mais quando eu estivera aposentado e tal. Aí eu resolvi ficar na região, porque não 

tinha mesmo muito pra fazer; a minha ideia original era chegar até Florianópolis e 

tentar Doutorado, mas eu tava numa etapa de muita frustração, muita dor e 

atravessando toda essa dor da morte da relação, da morte do mestrado, da morte de 

muitas outras coisas simbólicas, né, que não me permitiam ter certeza do que eu 

queria. 
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Como falava inglês, português e espanhol e já havia estabelecido residência em 

Cabo Frio, decidiu investir profissionalmente na área de turismo, já que o seu diploma estava 

em processo de revalidação. Assim, seu primeiro emprego na Região foi em Arraial do Cabo 

como auxiliar de serviços gerais, tendo ido trabalhar na recepção apenas um mês depois em 

função do destaque que teve no ambiente de trabalho. Depois de um ano de trabalho, conseguiu 

um emprego em Búzios em um hotel cinco estrelas. 

Em função, sobretudo, da distância de sua casa para o trabalho, mudou-se para 

Búzios no primeiro semestre de 2019, quando o conheci. Na ocasião do nosso primeiro 

encontro, ele morava em Búzios há quatro meses, embora frequentasse a cidade há pelo menos 

12 anos. Sobre morar em Búzios, diz Bruno: 

Então, chegar pra mudar, quando chega aqui, já me mudando, foi um pouco frustrante 

mesmo. Porque na verdade mesmo morando aqui na cidade do lado, Cabo Frio, eu 

nunca imaginei eu morando aqui em Búzios. Por uma questão agora último, né, 

sobretudo, de comodidade, de conforto. Eu acho Búzios muito “povoado” ainda e eu 

morava numa cidade bem maior, com mais acesso, mais facilidade de acesso a 

determinados objetos de consumo, que é Cabo Frio. Então vir para aqui foi um 

retrocesso quanto a preparação da gente, né, para lidar. 

 

Sobre a mudança, diz ainda: 

Na verdade eu já estava trabalhando aqui, eu já comecei a trabalhar primeiro aqui, 

cansado da vida de ter que viajar todos os dias um pouco também. Eu viajava uma 

hora e meia antes de vir, e para voltar para minha casa... Tem uma vez que tomou até 

três horas. Então já tava meio que cansado. Aí conversando com uma colega de 

trabalho e tal, minha colega de trabalho bem aqui do lado ela comentou que tinha uma 

bem mais barato do que eu estava pagando, que era aqui, não sei o quê. Aí eu vim, 

conversei com a dona do lugar, e fazendo contas e números, e demais, acabei me 

mudando. 

 

Demonstrando tristeza em viver em Búzios, já que possui poucos amigos e sente 

falta de festas e de opções agitadas de lazer, Bruno tem dúvidas em relação ao futuro. Oscila 

entre morar na cidade do Rio de Janeiro e continuar os estudos acadêmicos ingressando no 

Doutorado, mas não possui planos concretos pois, afinal, “se perdeu” nos planos para o futuro. 

Incertezas existem também em relação à vida financeira. Não ganha muito e ainda envia 

dinheiro para a família, em Rawson, todos os meses. O objetivo é ajudar nas despesas do seu 

sobrinho, de 6 anos, para que ele não tenha as mesmas privações de uma vida simples no 
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interior. Questionado sobre a sua vida atual, responde enfático: [...] porém, é o que temos para 

hoje, vamos sorrir para eles [as pessoas] e vamos lá. 

Agustina me apresenta uma história que também tem relação com idas e vindas. 

Com 45 anos, Agustina já foi casada por 20 anos e morava com seu marido na Espanha. Depois 

do fim do relacionamento, voltou para Córdoba, sua cidade natal, e se envolveu com um rapaz. 

Depois de um ano em Córdoba, veio para Búzios. Ela narra que 

Aí ele [seu namorado] veio, foi ótimo porque ele veio e a gente conversava muito 

continuamente pela, pelo messenger eu acho que era nessa época, então eu vi algumas 

coisas, ele me ligava desde a praça, eu já conhecia a praça, ele já começou a ter 

amigos, conhecidos, assim, já tinha trabalho, então foi assim como muita segurança 

pra mim, eu já sabia que não ia cair, tipo, assim, no nada, entendeu?. Mesmo que 

depois tudo se transformou (risos), também, porque eu fiquei no nada mesmo. Mas eu 

também percebi que eu conheço muitas pessoas, argentinos, claro, e acho que para 

todos chegar em Búzios é muito especial. Não é nada convencional como: -Ah, eu 

planejo ir morar lá e já programei, já tenho trabalho, tenho casa… Tipo assim, as 

pessoas sempre chegam aqui e são surpresas pela vida, entendeu? Se você tem alguma 

coisa programada chega aqui tudo se desfaz, entendeu? Mas foi bom chegar e ter casa, 

só que foi muito para mim… Não foi nada tranquilo porque a pessoa com quem eu 

estava não era nada tranquila, mas foi ótimo mesmo, foi perfeito porque aí eu comecei 

a fazer a minha vida. Primeira vez na vida que eu comecei a andar sozinha. 

 

Apesar da empolgação inicial, a chegada foi conturbada já que teve alguns 

problemas com seu companheiro logo nos primeiros dias. 

Porque eu separei do menino que eu estava. Ele era muito na sua, sabe... Assim que 

não se importava mais, muito ruim para a minha vida, aí eu saí da casa e fiquei mesmo 

na… Ficou um momento em que estava na rua com uma mochila e falei: o que eu tô 

fazendo da minha vida, entendeu? Eu fui casada vinte anos com o meu ex-marido, aí 

um dia eu senti… Bom, aqui começou a verdadeira vida. Assim, sozinha, tudo pela 

frente para ganhar e uma companheira de trabalho estava procurando alguém para 

compartir a casa. Meninas todas novinhas, né, porque a maioria dos argentinos que eu 

conheci aqui, mais no ambiente de trabalho, são todas novinhas. Aí morei com ela e 

aí começou a minha vida em Búzios e foi ótimo, na verdade, os primeiros anos foram 

incríveis, porque uma experiência que, tipo assim… 

 

Assim que chegou tratou também de procurar emprego, tendo conseguido uma vaga 

de cozinheira em um restaurante logo no primeiro dia: 

Aí no primeiro dia que eu saí procurar trabalho eu achei e à tarde eu já tava 

trabalhando. Nunca tinha trabalhado de… Mas me dava muito bem a cozinha, sempre, 

eu gostei, amava, mas nunca assim trabalhar disso. Aí num restaurante aqui em Porto 

da Barra que justamente o dono é argentino. Ele veio nessa época, acho, que você fala, 

que, naquela migração dos 70. Ele já tem restaurante há muito tempo. Aí o cara me 

falou: bom, pode vir hoje. Comecei a trabalhar.  
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A Armação dos Búzios, para Agustina, não lhe era totalmente estranha, pois já havia 

escutado falar da cidade e de alguns conhecidos que já visitaram o lugar. Como já havia pensado 

em morar no Brasil antes, a possibilidade de vir com o namorado para o Brasil e, especialmente, 

para Búzios, revelou-se uma opção interessante. Ao contrário de Bruno, no entanto, Agustina 

se mostra apaixonada pela cidade. Admiradora das belezas naturais da cidade, revela também 

encanto pelas pessoas do lugar: 

Fiquei um ano meio perdida, assim, separada depois de vinte anos. Aí fiquei… Foi 

quando eu vim. Meio sem pensar, meio loucura. Aí eu vou a ver o que a vida traz para 

mim.  Aí chegando aqui eu me apeguei tanto, tanto, eu me apeguei tanto ao lugar 

porque o lugar mesmo ele, tem pessoas que falam que o lugar te expulsa, não sei se 

vocês também falam em português, expulsam, ou te abraçam. Para mim foi um abraço 

enorme, gigante, eu fiquei aí dentro e nunca mais saí, e as pessoas super amigáveis, 

foi assim uma recepção muito, eu sempre digo, muito amigável, muito… eu me senti 

muito contida… acolhida… 

 

Aponta, também, relativa facilidade em encontrar moradia e trabalho graças, 

segundo ela, ao fato de ser argentina: 

Primeiro porque eu sempre digo: é muito fácil de você achar moradia. É muito fácil, 

não é como na Espanha que você nem sonhando você vai conseguir uma casa assim 

sem entrar numa casa, num aluguel com palavra, sem contrato. Eu nunca, desde que 

estou aqui, tive contrato em casa nenhuma. Então já tendo moradia para mim foi fácil 

encontrar trabalho. Eu acho que para o argentino é fácil encontrar trabalho. O 

brasileiro já aqui, eu não sei o restante, né, no país, mas aqui em Búzios o argentino 

até faz um tempo está muito bem visto, muito bem… 

 

Sentados na sala de estar da sua casa no bairro de Manguinhos, ela me revelou que, 

embora siga apaixonada por Búzios, sente que está em seus últimos momentos na cidade. Teve 

que passar sete meses na Argentina para operar, pois teve um problema de coluna e já havia 

ficado sem trabalhar alguns meses por isso. Como achou o sistema de saúde público brasileiro 

ineficiente, a estadia em Córdoba despertou em si o desejo de voltar para sua cidade natal: 

Já tô sentindo que tô precisando de um lugar definitivo. E não tem melhor lugar do 

que aquele onde a gente nasceu, cresceu. Marca muito a vida da pessoa, não sinto em 

nenhum outro lugar do mundo essa sensação de pertença, sabe? quando você acha que 

é parte, faz parte sempre. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, com 

quem, com trabalho, com moradia… Sempre que eu voltar pra Córdoba eu me sinto 

parte, e essa sensação eu não consigo em outro lugar. 
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Através destes dois interlocutores e de suas trajetórias de vida, podemos captar 

menções às percepções existentes sobre a cidade: paisagens naturais, verão, sol quente e férias 

versus uma cidade pequena, com poucas opções de lazer e entediantemente monótona. As 

oscilações a respeito dos olhares que esses sujeitos possuem sobre Búzios não são 

contraditórios, pelo contrário: representam ajustes operados por esses mesmos sujeitos em 

relação às dinâmicas encontradas em Búzios, especialmente a partir das suas condições como 

imigrantes. Desde uma chegada conturbada após um término de relacionamento com um 

brasileiro (caso do Bruno) até a vinda motivada por um relacionamento com um namorado 

argentino (caso da Agustina), os múltiplos investimentos de formas de ordem emocional, 

econômico, social, de opções de vida se articulam nesse processo de elaboração das 

"argentinidades" nas encruzilhadas da vida desses sujeitos na Armação dos Búzios. 

 

2.2 Apropriações do espaço: entre a feira e o posto de gasolina 

Na rua Vinte e Um, próximo a Biblioteca Municipal de Búzios ocorre, às quintas-

feiras, a Feira Livre Periurbana de Búzios. Tendo sido informado da existência dessa feira pela 

Kelly, decidi realizar uma série de visitas ao evento para observar de que maneira ocorrem as 

interações sociais neste espaço. A feira, que conta com o apoio da prefeitura da cidade, está 

localizada na entrada da Praia da Ferradura, a 800 metros da Rua das Pedras. Ela consiste em 

um conjunto de barracas, dispostas em ambos os lados da rua, que oferecem bebidas, comidas 

e aperitivos. Contei aproximadamente 50 barracas, com produtos cujos preços variavam entre 

10 e 30 reais, em média. Também há a montagem de um pequeno palco e uma tenda, com 

apresentações de bandas da região e com o som de um DJ. 

A feira tem início, em geral, às 19h. O público é misto e variado: famílias com 

crianças, casais jovens, namorados, grupos de homens e mulheres, brasileiros, argentinos, 

pessoas de outras nacionalidades. Pude ouvir pessoas conversando em português e espanhol, 

assim como um pouco de francês e até alemão, este último em raras ocasiões. Me surpreendi 

com a variedade de turistas na cidade pois, afinal, estávamos em um período de baixa 

temporada. 
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Entre as rua Vinte e Um e a Avenida Parque, paralelas, há a praça Benedita Santos 

da Silva, conhecida como Praça/Pracinha da Ferradura. Pequena, conta com algumas esculturas 

de ferro e um gramado. O palco, montado na rua Vinte e Um, fica de frente para a praça e nela 

as pessoas se sentam e socializam. Muitos moradores saem de suas casas, na região, com caixas 

térmicas e cadeiras de praia, ou cangas, para ali se sentarem e desfrutarem de um momento de 

lazer com amigos. Levar a caixa térmica ou o isopor de casa significa uma economia não só no 

consumo de bebidas (como cervejas e vinhos), mas também de comida, já que era comum 

observar algumas pessoas retirarem de suas caixas petiscos, frutas e sanduíches para 

compartilhar.  

 

Foto 2 

Feira Livre Periurbana de Búzios 

 

 
Foto: Acervo pessoal, 2019. 

 

Nas visitas à feira procurei chegar no horário previsto de início. Pude perceber certa 

regularidade na quantidade de pessoas e de que maneira o público mudava de acordo com o 

avançar da hora. Desde o momento de montagem do palco (aproximadamente 17h) já há a 

presença de algumas famílias na praça, em geral com seus filhos brincando no parquinho. 
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Conforme os feirantes terminavam de preparar suas barracas, mais pessoas chegavam. O palco 

já estava montado às 19h e a música tocada pelo DJ variava entre MPB, rock brasileiro, pop 

rock e salsa, embora esta última tocasse menos. Às 20h, bandas locais subiam ao palco e em 

apresentações que demoravam aproximadamente uma hora e meia. O momento do show 

costuma representar o ápice da festa quanto à concentração de pessoas. Uma pequena multidão 

de pessoas reúne-se em frente à tenda principal para acompanhar o show e muitos cantam e 

dançam juntos. 

 

Foto 3 

Detalhe do Palco da Feira Livre Periurbana de Búzios 

 

 
Foto: Acervo pessoal, 2019. 

 

Atentando-me melhor ao público ali presente, pude notar que havia de fato, muitos 

argentinos ali. Escutar o espanhol na feira era relativamente comum, já que alguns feirantes 

eram argentinos e ofereciam desde empanadas a taças de vinho originários de seu país. Os 

grupos formados eram realmente variados. Pude notar alguns casais formados entre brasileiros 

e argentinos, facilmente percebidos pelo sotaque característico ao comunicarem-se entre si e, 
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também, pela cor da pele. Os brasileiros eram mais morenos ou negros e os argentinos eram 

predominantemente brancos. 

Conversando com um feirante argentino numa barraca de vinhos, a respeito de seu 

trabalho e de o que significava a feira para ele, me respondeu que: 

A feira é muito boa e é não só uma opção de trabalhar e fazer um dinheiro como de 

encontrar amigos e de trabalhar com a cultura argentina, que é muito reconhecida aqui 

em Búzios. Aqui sempre tem muito brasileiro de passagem também e eles sempre 

gostam de experimentar os vinhos argentinos, que são muito bons. 

 

Em uma barraca de burritos, que sempre fazia questão de visitar, a atendente, 

brasileira, me disse numa conversa: 

O dono aqui da barraca é argentino. Ele é meio duro, é o jeito dele, mas eu gosto muito 

daqui, sabe. As pessoas aqui em Búzios são muito simpáticas, e não só os visitantes, 

mas os moradores mesmo. Porque se você reparar, nem todo turista sabe que tem essa 

feira, então ela é mais visitada pela gente daqui mesmo. Porque aqui não tem muito o 

que fazer então quem tá numa pousada acaba acordando cedo e indo pra praia, então 

chega de noite é hora de ir pra pousada descansar. E os daqui trabalham de dia e de 

noite vem pra cá se divertir e encontrar os amigos, curtir um pouco a cidade. 

 

E questionada sobre a presença argentina naquele espaço, continuou: 

Ah, aqui em Búzios é um lugar de argentinos, né. Tem muitos e eu gosto disso, porque 

a cidade fica internacional, você escuta gente falando tudo quanto é idioma e todo 

mundo entra no clima da cidade. A feira é onde todo mundo vem, aí você pode ver 

que tem argentino e brasileiro, tudo junto. Eu mesmo conheço muitos porque alguns 

gostam de vir aqui na barraca toda semana comprar comigo. 

 

Alguns grupos de amigos eram formados por brasileiros e argentinos. Conversavam 

em espanhol ou em português, ou numa mistura dos dois (cada qual com seu característico 

sotaque ao falar o idioma do outro) e compartilhavam cervejas, petiscos ou mesmo um bom 

papo sentados à grama. Esse foi um dos vários momentos em que me senti, de fato, em uma 

cidade bilíngue e internacional, como muitos dos interlocutores já haviam indicado. Fechar os 

olhos e prestar atenção aos sons do lugar, às pessoas falando e aos pedidos feitos no comércio 

era também escutar o espanhol chiado da Argentina e a conversa de pessoas que falam línguas 
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diferentes e que, mesmo assim, se entendem muito bem. Mesmo os heterossemânticos35 não 

eram um problema, o que indicava que aqueles sujeitos já tinham relativo contato com a língua 

do outro a ponto de não mais se deixar confundir por tais palavras. 

Embora o número de brasileiros fosse notavelmente maior, a presença argentina era 

facilmente percebida, sobretudo pelo fato de se comunicarem em outra língua ou por falarem o 

português com sotaque. Ademais, os traços físicos e as roupas eram diferentes, assim como o 

comportamento mais comedido, mesmo numa feira perto da praia. Uma vez, sentado à grama 

e fazendo anotações, um grupo me interrompeu para me oferecer algumas azeitonas. Eram 

alguns amigos, entre seus 40 e 50 anos, que estavam sentados ao meu lado e em alguns minutos 

já conversávamos sobre a minha pesquisa. 

Após nos apresentarmos e falarmos sobre amenidades, lhes expliquei o motivo da 

minha presença na cidade e demonstraram interesse na minha pesquisa. A Elma e seu amigo 

Vilmar eram, além de moradores da região, empresários do ramo imobiliário. Me disseram que 

(...) tem mesmo muitos argentinos aqui em Búzios. E não é só turista, mas moradores 

também. Eles vêm porque lá na Argentina está em crise, então eles trabalham em 

qualquer coisa aqui, sobretudo no comércio com atendimento.  

 

Após reclamarem da queda no movimento turístico nos últimos anos e do aumento 

da violência, motivo pela qual pretendiam mudar-se da cidade nos próximos anos, me 

confidenciaram que gostavam muito da cidade e que se sentiam felizes em morar em Búzios 

porque, para eles, 

Búzios é uma delícia e uma cidade muito turística. Aqui você acha gente de todos os 

lugares, tem não só argentinos mas muito francês, espanhol, da Inglaterra, de todos os 

lugares. O bom disso é que Búzios é uma cidade internacional mesmo, você pode se 

sentir em qualquer lugar do mundo aqui, falar qualquer idioma. E poder viver numa 

cidade assim é um luxo, não é?  

 

Pelo andar da hora, quase 22h, trocamos nossos números para acertar uma 

entrevista, que nunca ocorreu, e eles se retiraram para casa. 

 
35 Heterossemânticos, ou “falsos amigos”, são palavras que parecem iguais mas que possuem significados 

distintos. Entre o Português e o Espanhol, temos como exemplo a palavra “embarazado”, cuja pronúncia se 

assemelha à palavra “embaraçado” do Português. Enquanto aquela significa grávida, esta significa tímido, 

atrapalhado. 
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Enquanto tomava notas da conversa que recém realizara, notei próximos a mim um 

jovem brasileiro flertando com uma menina argentina. Aproximaram-se e, após uma pequena 

conversa, trocaram alguns beijos calorosos. Ela lhe deu um papel com seu número e lhe disse 

que sairia da cidade nos próximos dias, então teriam no mucho tiempo para se conheceram. Ela 

saiu com suas amigas e foram em direção a um posto de gasolina localizado a poucos metros 

da feira. As famílias haviam dado lugar ao romance e ao flerte dos jovens, especialmente pelo 

menor número de idosos e crianças àquela hora da noite. 

Embora já tivesse notado o fluxo de pessoas indo e voltando do posto de gasolina 

durante toda a feira, decidi para lá me dirigir para tomar algumas cervejas e dar por terminado 

um dos dias de observações. Infelizmente, ou muito felizmente, as observações teriam 

continuidade no posto. 

O Posto de Gasolina Shell, localizado na Estrada da Usina Velha e perto do início 

da rua Vinte e Um (a “rua da feira”), acabava sendo um ponto de parada ocasional para as 

pessoas que saíam da Rua das Pedras e subiam a Avenida José Bento Ribeiro Dantas 

caminhando em direção à feira. Como oferecia venda de bebidas alcoólicas e de cigarros por 

toda a noite, acabava sendo um ponto de parada quase obrigatório para os que queriam continuar 

a noite de maneira mais animada, dada as poucas opções de diversão na cidade àquela hora. 

Ao chegar ao posto pela primeira vez, comprei uma cerveja e me sentei numa mesa 

de quatro cadeiras sozinho, revisando as anotações de campo e adicionando a elas uma ou outra 

observação. Tal tarefa se mostrou quase impossível, dada a quantidade de pessoas concentradas 

ali. Logo, um carro parou ali perto e logo um som alto se pode ouvir. Decidi fechar o meu 

caderno de campo e observar, já que a festa ali parecia estar apenas começando. Após alguns 

poucos minutos sozinho, duas meninas, argentinas, perguntaram se poderiam sentar-se à mesa 

pois, afinal, havia três cadeiras livres e muitos de pé. Após se sentarem, conversei com elas e 

me disseram:  

(...) Moramos aqui tem seis meses. Viemos juntas da argentina tem seis meses, e 

moramos juntas hoje numa casa alugada. Quando chegamos, não conhecíamos nada 

e viemos porque um amigo nosso morou aqui por um ano e meio e voltou para a 

Argentina. Como a situação lá [na Argentina] não estava muito boa, decidimos vir 

para Búzios e tentar a vida aqui. Chegamos sem conhecer ninguém, então buscamos 
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um albergue barato e saímos para buscar emprego. Conseguimos logo na primeira 

semana num restaurante mas estamos buscando algo melhor agora.36 

 

Conversamos por uma hora e meia, aproximadamente, e elas logo se despediram, 

já que uma delas estava interessada em um grupo de rapaz ali perto e já havia flertado com um 

deles. 

 

Foto 4 

Bar do Posto de Gasolina Shell 

 

 
Foto: Acervo Pessoal, 2019. 

 

Nesse sentido, pude notar que a feira e o posto de gasolina são lugares que oferecem 

lazer, diversão, entretenimento e oportunidade de envolvimento afetivo entre brasileiros e 

argentinos. E não só isso: propiciavam aos sujeitos argentinos uma reapropriação do espaço a 

partir de investimentos de tempo e de expansão das suas redes de contatos e de sociabilidades 

em momentos oportunos para isso. 

 
36 Diálogo travado em espanhol e reconstruído a partir das anotações de campo. 
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A feira periurbana de Búzios e o Posto de Gasolina eram espaços que apresentavam 

sociabilidades diferentes das encontradas na Rua das Pedras e nas ruas do seu entorno imediato. 

Como as praias eram lugares que ofereciam atividades diurnas (muitas das quais não contam 

com quiosques e opções de lazer durante à noite), a Feira Periurbana e o Posto eram opções 

interessantes de sociabilidade, especialmente entre o público jovem. E isso pode ser facilmente 

notado pelo grande número de famílias e pessoas mais velhas que vão embora da Feira pelas 

22h/23h. Ademais, embora a Rua das Pedras oferecesse opções de quiosques e depósitos de 

bebidas por preços populares, não costumava haver notável concentração de pessoas ao redor 

de um mesmo lugar, então os grupos de amigos acabam se distribuindo pelas ruas do entorno. 

Pude perceber o interesse dos argentinos, homens em mulheres, em brasileiros, 

assim como uma espécie de rejeição aos de sua própria nacionalidade. Como uma delas me 

disse, na mesma conversa: 

(...) Uma das melhores coisas aqui são os brasileiros, não? Os homens daqui são mais 

quentes, mais diretos e sempre muito simpáticos. Os homens argentinos são muito 

sérios, demora muito para conseguir alguma coisa. E aqui a gente mesmo vivendo e 

trabalhando está sempre de férias, então é muito melhor se divertir com os homens 

brasileiros, porque a gente também tem que aproveitar. 37 

 

Outro aspecto constantemente citado nas interlocuções era a possibilidade de 

estabelecer relações de namoro, ou mesmo sexuais, com brasileiros. Como a cidade de Búzios 

oferecia a possibilidade de trabalho e, ao mesmo tempo, fazia com que seus moradores se 

sentissem em um constante estado de férias, era uma outra opção de diversão conhecer pessoas 

e se envolver com elas. Para essas pessoas, a feira se apresentava como um espaço acolhedor: 

seja por sua diversidade (cidade internacional; onde todo mundo vem; diversidade de pessoas, 

sotaques e línguas), seja também para fazer e encontrar amigos e estabelecer relações mais 

duradouras do que as próprias do turismo. É também acolhedor, na perspectiva argentina, 

porque, através de seus produtos, se apresenta como um meio de reconhecimento da “cultura 

argentina, que é muito reconhecida aqui em Búzios”. 

Bruno, em contraposição à postura dos argentinos que conheci na Feira e no Posto, 

preferia não frequentar esses espaços. De acordo com ele, tem muitos argentinos lá, então eu 

 
37  Diálogo travado em português e reconstruído a partir das anotações de campo. 
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prefiro procurar outros lugares pra evitar eles. Sua perspectiva de vida na cidade era a de se 

afastar da cultura, da língua e dos seus compatriotas, pois buscava uma conformação com o 

meio que passava pela incorporação e socialização dos diacríticos existentes na gramática 

brasileira38. 

Sobre isso, ele diz que 

às vezes fica um pouco difícil pra mim. Acho que me desacostumei bastante, em 

grande percentagem, com a minha cultura. Que hoje em dia eu vejo a minha própria 

cultura como uma cultura muito agressiva, muito violenta, e isso eu vejo refletido. 

Então como eu vejo isso refletido eu evito. Por isso também não troco tanta ideia 

assim com hispanohablante, argentino, não sei como, sabe, tem uma cultura muito... 

nesse momento eu não estou me identificando com a cultura do meu país. Então evito. 

 

Agustina também tem postura semelhante 

O que ele consegue te dar, a primeira. Aí eu já fico distante, eu nem tento me 

relacionar muito com argentinos que acabam de chegar. Se eu posso ajudar, ajudo, 

com certeza, mas, não é que eu estou procurando essas pessoas. No começo quiçá sim, 

mas depois não. 

 

Definindo-se como argentinos que já estão na cidade há muito tempo, Agustina e 

Bruno sintetizam a postura apresentada por alguns argentinos moradores: o de estabelecer uma 

distância contextual de outros argentinos e a procura por relações com brasileiros no dia a dia. 

Não que somente argentinos turistas ou recém-chegados fossem à feira: argentinos de todas as 

três categorias (moradores, turistas e recém-chegados) poderiam ser vistos ali, num esquema 

de divisões internas que será discutido adiante. O que pretendo chamar atenção aqui é que a 

Feira Periurbana e o posto de gasolina são espaços importantes na interação desses sujeitos, são 

lugares privilegiados para observar as dimensões dessa “encruzilhada” identitária entre 

argentinos e brasileiros. 

 

 
38 Como se pode notar, a frase “tem muitos argentinos aqui” era recorrente durante toda a execução do trabalho de 

campo. Gostaria de chamar atenção para o duplo caráter dessa afirmação: por vezes, assume caráter negativo, 

como na fala de Bruno, que considera o número de argentinos excessivo, ou na de alguns interlocutores brasileiros, 

que consideram o fenômeno uma “invasão’. Por outro lado, por vezes essa afirmação é positivada, pois confere 

um caráter “internacional” à cidade, num fenômeno que abarca uma multiplicidade de línguas e de expressões 

culturais distintas. O certo é que a frase é enunciada de forma vaga e genérica, mas marcando certamente uma 

presença que se faz visível e ostensiva. 
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2.3 O Consulado Itinerante: demandas e reconhecimentos da cidadania 

argentina em Búzios 

No dia 27 de junho, uma quinta-feira, acordei de manhã com uma ligação da Kelly. 

Ela havia saído cedo para resolver algumas coisas e ficou sabendo, por um amigo, que a 

consulesa argentina estaria presente na cidade, para uma ocasião que ela não saberia me indicar 

com precisão qual seria. Ela não saberia se esse era um dado relevante para a minha pesquisa, 

mas na dúvida a informação foi entregue. No mesmo momento procurei buscar informações na 

internet e uma notícia me indicou o que acontecia: o consulado da argentina no Rio de Janeiro 

estaria presente na cidade por dois dias, quinta e sexta-feira, num atendimento itinerante. 

Rapidamente me arrumei e me dirigi ao local. 

A Oficina Itinerante teve lugar em uma sala da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, Trabalho e Renda do município de Búzios, na Travessa dos Pescadores número 111. O 

local estava localizado em frente à Praça Santos Dumont, a apenas duas quadras da Rua das 

Pedras, no coração da cidade. Cheguei no recinto às 11h30, no horário de almoço, e algumas 

pessoas esperavam na fila o retorno do atendimento. 

Havia no local aproximadamente oito pessoas aguardando, e algumas mais 

chegando. O espaço estava ocupado basicamente por famílias: mães com seus filhos e casais, 

com uma ou outra pessoa sozinha. Sentado na fila e aguardando o retorno do pessoal, notei 

olhares curiosos para mim e logo percebi que, realmente, não fazia muito sentido um brasileiro 

aguardar atendimento no consulado argentino. Uma senhora ao meu lado me perguntou: “Você 

está aguardando atendimento aqui no consulado?”. Confirmei que sim e disse que era 

pesquisador, dando mais alguns detalhes da pesquisa. Logo conversamos e alguns mais se 

juntaram à conversa que se desenrolou na hora e meia que ali aguardei. 
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Foto 5 

Vista da rua, percebe-se na entrada da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho 

e Renda de Búzios um pôster informando da presença do Consulado Itinerante 

 

 
Imagem: Acervo Pessoal, 2019. 

 

A senhora, de nome Florencia, estava ali acompanhada de sua filha e sua neta de 

três anos, nascida no Brasil. Moravam em Cabo Frio havia três anos e antes ela morou com a 

filha mais um ano e meio em Búzios. Questionadas sobre o motivo de estarem ali, Florencia 

me disse: 

Viemos para resolver alguns documentos da minha neta. Ela nasceu no Brasil mas 

também é argentina, então a gente tem que resolver isso aqui. [...] Ela nunca foi na 

Argentina, porque a gente ainda não voltou lá desde que ela nasceu, mas os 

documentos têm que estar certos. 39 

 

Outros ali perto me relataram o mesmo. Um jovem, pelos vinte anos, me disse: 

Cheguei aqui em Búzios tem um mês, então não estou com toda a documentação certa 

para trabalhar. O bom é que tive sorte de chegar junto com o atendimento aqui em 

Búzios, então já resolvo muito do que eu preciso sem ter que ir no Rio.40 

 

 
39 Diálogo travado em Espanhol e traduzido pelo pesquisador. 
40 Diálogo travado em Espanhol e traduzido pelo pesquisador. 
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Outro casal, formado por um homem brasileiro e uma mulher argentina, relatou: 

Queremos nos casar porque já estamos juntos há quatro anos, moramos juntos. Então 

a gente veio saber qual a documentação certa e o que precisamos pra poder nos casar, 

se é muito difícil, a documentação certa. Ela precisa também tirar a segunda via de 

um documento que ela perdeu então a gente já resolve isso também. 

 

Ficou claro, nas primeiras interlocuções, que o objetivo de quase todos ali era 

basicamente o mesmo: aproveitar a presença do escritório itinerante na cidade de Búzios e 

resolver pendências documentais sem a necessidade de se dirigir até a cidade do Rio de Janeiro. 

Após a espera, os três funcionários do Consulado chegaram e logo convidaram todos a 

sentarem-se dentro da sala, que contava com ar-condicionado, tinha aproximadamente 20 

cadeiras e era mais confortável. Os três funcionários consistiam em uma mulher e um homem 

brasileiros e uma argentina, facilmente percebidos pela maneira como falavam com as pessoas 

no recinto. 

Logo a mulher argentina saiu da sala: uma loira alta, magra, portando um vestido e 

uma alta sandália “plataforma”. Elegante, acendeu um cigarro e conversava com alguns que 

estavam do lado de fora da sala. Apresentei-me à ela e lhe expliquei o motivo da minha presença 

ali, que era o de desenvolver uma pesquisa do mestrado e lhe perguntei se poderia acompanhar 

os procedimento. Assim que nos apresentamos tive uma pequena surpresa: estava falando 

diretamente com a Consulesa María Mujica, que prontamente me convidou a acompanhar o 

trabalho que estava sendo realizado. Sentei-me na sala e, de longe, me pus a acompanhar os 

trabalhos. Ela me convidou a sentar-se ao seu lado, à mesa, para que pudesse ver de perto cada 

uma das solicitações. Sorridente, me perguntou detalhes sobre a pesquisa e sobre a minha 

formação. Quando lhe disse que, apesar de desenvolver minha pesquisa de mestrado em 

Antropologia sou formado em História, sorriu e me confidenciou que era historiadora também. 

Conversamos amenidades e pude ver de perto as solicitações. 

De fato, pude notar que quase todas as solicitações estavam relacionadas a 

procedimentos como segunda vida de identidade, andamento em pedidos de carteiras de 

trabalho, pensões, legalização de residências no Brasil, compra e venda e temas relacionados a 

certificados de estudos. Como ela me explicou: 
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A presença do Consulado aqui em Búzios serve não só como escritório, no sentido de 

que os argentinos na cidade possam dar entrada em documentos, mas também como 

canal de expressão da cidadania argentina e um braço do Estado aqui em Búzios. 41 

 

A questão do Consulado Itinerante como uma extensão do Estado Argentino era, 

para a consulesa, o maior e mais importante serviço oferecido. 

O trabalho que a gente faz aqui não é só o de entregar documentos, e não pode ser 

entendido somente dessa maneira. Embora esse seja o serviço mais solicitado, o 

trabalho realizado por nós é um trabalho de cidadania, de ter acesso a toda uma 

dimensão que está oculta para muitos que não conhecem a realidade dos argentinos 

em Búzios. 42 

 

Instigado pelo que seria essa outra realidade dos argentinos em Búzios, lhe disse 

que era comum que, na minha pesquisa, alguns argentinos me revelassem que se sentiam 

deslocados depois de algum tempo na cidade, já que não se sentiam totalmente integrados à 

cidade. Concordando comigo, foi além: 

A vida do argentino aqui é uma vida muito difícil. Eles saem de um país que está numa 

crise econômica mas que tem uma qualidade de vida boa, com índices de violência 

muito baixos. E aí eles vêm para cá, que mesmo sendo uma cidade boa, tem a questão 

dos assaltos, da vida mais difícil, porque são estrangeiros. E muitos não têm a 

documentação certa para trabalhar, então acabam sendo explorados pelos brasileiros 

donos de comércios ou mesmo por outros argentinos, que sabem que eles não têm 

outra opção. 43 

 

Esta era uma dimensão que eu já tinha notado através de alguns interlocutores. 

Mesmo com a combinação de sol e mar tão aclamada por eles, a vida cotidiana revelava entraves 

e dificuldades comuns, como a falta de opções de lazer e a insegurança. Conforme 

conversamos, María Mujica me disse: 

Aqui a gente também tem que oferecer segurança para as pessoas. Estou com o caso 

de uma argentina que veio junto com o namorado de Buenos Aires mas ele já conhecia 

Búzios, ela não. Eles moraram juntos e ele batia nela, agredia, um caso terrível de 

violência doméstica. Mas ela não conhecia ninguém, não falava a língua para ir em 

uma delegacia e, claro, tinha medo. Então o consulado aqui na cidade serve também 

para dar apoio para estas pessoas, em geral mulheres e jovens em situação de risco. 44 

 
41 Diálogos reconstruídos pelo pesquisador a partir de anotações de campo. 
42 Diálogo travado em Espanhol e traduzido pelo pesquisador. 
43 Diálogo travado em Espanhol e traduzido pelo pesquisador. 
44 Diálogo travado em Espanhol e traduzido pelo pesquisador. 
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Foto 6 

Sala de atendimento do Consulado Itinerante 

 

 
Foto: Acervo pessoal, 2019. 

 

Assim, o Estado Argentino, através da sua representação consular, apresenta a 

preocupação com o bem-estar geral dos seus cidadãos, especialmente quando a consulesa 

apresenta-se como um braço do Estado, cujas atribuições envolvem também uma expressão da 

cidadania argentina. Estes valores estão diretamente associados aos valores de dignidade 

humana e de direitos civis, a partir de uma perspectiva de pertencimento a uma comunidade 

argentina localizada em contexto internacional. Diferentemente do modelo brasileiro, no qual 

a identidade profissional é, também, símbolo de status e de diferenciação no espaço público a 

partir do modelo altamente hierárquico e particularista (Da Matta, 1979; Peirano, 1986), a 

maneira pela qual os cidadãos argentinos são tratados pelo corpo consular na Armação dos 

Búzios os aproxima mais da gramática republicana francesa, que supõe o exercício de uma 

compreensão de mundo no qual as relações sociais estão marcadas e definidas pelo seu 

pertencimento a uma identidade geral, universal (como a do citoyen) em detrimento dos seus 

pertencimentos identitários singulares - religioso, étnico, civil, entre outros (Mota, 2014; 

O’Donnell, 1984). 
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Ora, essas disputas e esses engajamentos políticos são notados nas narrativas e na 

ordem de investimentos assumidas por esses sujeitos, que, embora possam ter ou não dinheiro 

para a solicitação de suas requisições junto ao corpo consular, reivindicam tratamento 

isonômico pautado no princípio de uma concepção igualitária. E o Consulado atende a essas 

demandas, pois está ancorado nessa ideologia universalista e, sobretudo, na percepção de que é 

um braço do Estado Argentino, devendo atuar também a partir de uma perspectiva social e de 

apoio às demandas desses sujeitos. 

Como nos lembra O’Donnell: 

Brasil es marcada y profundamente jerarquizado, ocultándose a veces tras sus 

“hombres cordiales”, pero encuentra su momento de mágica, pero no irreal, 

transmutación en los carnavales que DaMatta me ayudó a ver. En cambio, Argentina, 

sociedad también jerarquizada pero bastante menos que Brasil, tiene, en casi cualquier 

oportunidad que se presenta, una actitud más igualitaria (o, más precisamente, 

equiparadora) de las distancias sociales. (O’Donnel, 1984: 4) 

 

Aqui destacamos uma relevante característica da sociedade argentina: a sua 

ideologia igualitária ou, como vemos na citação acima, “mais ou menos equiparadora” das 

distâncias sociais entre os sujeitos. Isso pode ser percebido pela atitude da consulesa em atender 

às demandas dos argentinos em Búzios na plenitude dessa concepção de cidadania, que 

equipara esses sujeitos nas suas demandas e de acordo com suas necessidades. Ao dizer que o 

trabalho realizado por nós é um trabalho de cidadania, de ter acesso a toda uma dimensão que 

está oculta para muitos que não conhecem a realidade dos argentinos em Búzios, a consulesa 

reafirma esse compromisso não só a partir de uma dimensão como ativista mas também como 

representante diplomática que incorpora a noção de igualitarismo como pressuposto básico de 

tratamento. 

Em realidade, o Consulado Itinerante dispensa aos cidadãos argentinos um 

tratamento que está vinculado a uma noção de bem comum e de grandeza cívica, fundada sob 

o princípio de uma comunidade argentina que sofre das agruras de ser estrangeiro em um país 

que carece de segurança, de atendimentos de saúde de qualidade, de vida cultural abundante 

mas, ao mesmo tempo, busca o trabalho e uma economia mais sólida do que a de seu país.  

Esta percepção de civilidade argentina a partir da relação com a documentação é 

diferente do modelo brasileiro. No Brasil,  
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dado que a carteira profissional passou a ser símbolo de cidadania, ela não trouxe 

implícita os pressupostos geralmente atribuídos a tal concepção, i. e., o 

reconhecimento da igualdade humana e a participação integral na comunidade. A 

carteira profissional, sendo privilégio de uma parcela específica da população, aponta 

para uma concepção de cidadania que mostra a face da distinção e a marca do status. 

Os cidadãos da nação constituem uma minoria privilegiada. A nação existe como 

categoria ideológica, mas é uma nação composta de indivíduos hierarquizados que se 

diferenciam por sua profissão e pelo lugar que ocupam no todo da sociedade (Peirano, 

1986: 53). 

 

Nesse sentido, a percepção argentina sobre conceitos como “cidadania” e “direitos 

civis” são diferentes da maneira como essas questões são percebidas no Brasil45. Como no 

Brasil a cidadania chegou primeiro aos indivíduos que ocupavam um lugar de destaque na 

sociedade hierárquica brasileira, os trabalhadores formais, eles tinham o privilégio da cidadania, 

o que os distinguia dos “marginais” (Peirano, 1986). Para a sociedade brasileira, 

O termo "cidadão" carrega toda a conotação de impessoalidade que marca o indivíduo 

como um estranho. Fica claro, portanto, que "cidadania" e "cidadão'' são conceitos 

cujo significado varia para cientistas sociais e para membros de uma comunidade 

específica, podendo ser, inclusive, um status valorizado para uns e indesejável para 

outros (Peirano, 186: 60). 

 

Como os conceitos de “cidadania”, “Estado” e “nação” variam histórica e 

contextualmente, não é de surpreender que eles ganham outro significado junto à sociedade 

argentina. Atentar-se às gramáticas e sensibilidades jurídicas (Kant de Lima, 2009) envolvidas 

no processo de afirmação da cidadania argentina a partir da relação destes sujeitos com a 

representação consular em Búzios nos ajuda a compreender melhor os investimentos realizados 

por estes sujeitos em situações de demandas de direitos e de reafirmação da cidadania 

argentina. A tríade Documentos-Estado-Cidadania está envolvida no processo de reafirmação 

da identidade argentina numa cidade praiana, pois permite assentar esses sujeitos na noção de 

“indivíduo”, em contraposição ao modelo de “pessoa”, típico da sociedade brasileira (DaMatta, 

1979). 

 
45 Durante e escrita dessa dissertação, que se deu durante a pandemia de Covid-19, um caso ganhou repercussão 

nacional: no Rio de Janeiro, moradores do bairro de classe alta Leblon se aglomeraram em bares, descumprindo 

as recomendações sanitárias de saúde pública. Um casal sem máscaras foi abordado por um fiscal da Vigilância 

Sanitária e a mulher, ao defender seu marido, disse ao fiscal: “- Cidadão não, engenheiro civil, formado. Melhor 

do que você”. Fica claro que as hierarquias presentes na sociedade brasileira (DaMatta, 1979) não implicam numa 

igualdade plena entre os cidadãos. Nesse caso, a cidadania é menor do que uma profissão: ser engenheiro traz mais 

distinção ao sujeito do que ser cidadão, que ocupa um estatuto menor na escala hierárquica da sociedade brasileira. 
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Como as gramáticas que operam nas sociedades brasileira e argentina são distintas, 

enfatizamos a extensão do caráter democrático e igualitário do país vizinho, que se reflete nos 

atendimentos e na importância que ganha o Consulado Itinerante em Búzios. A comparação 

entre os dois países, nestes termos, se enriquece com a assertiva abaixo: 

Aunque menos que Brasil, Argentina era un país socialmente desigual (aunque era 

básicamente cierto que ‘aquí nadie pasa hambre’) y hoy - después del meticuloso 

ataque llevado a cabo contra la Argentina plebeya - lo es mas aún. Somos mas 

desigualdad que antes, pero tal vez tengamos mas posibilidades de ser mas 

democráticos y, si la palabra no escandaliza demasiado, mas civilizados en nuestros 

patrones de convivencia social y política - pero no porque seamos mas desiguales, 

sino porque la forma increíblemente brutal con que se intentó consolidar esas 

desigualdades abre hoy la posibilidad (es sólo eso, pero es novedad) de que sean mas 

aceptados ciertos valores y prácticas mas democráticas y convivenciales (aunque el 

tránsito sigue igual y los kapos que conocí siguen en sus puestos, en escuela y lugares 

de trabajo, culpando todo al ‘desastre de las Malvinas’). (O’Donnell, 1984: 17) 

 

Não queremos afirmar, dessa maneira, que a Argentina não possua desigualdades, 

pelo contrário: essas desigualdades são moduladas a partir da perspectiva igualitária e 

democrática que fundamentam o atendimento consular aqui descrito. Ou, como diz O’Donnell, 

os argentinos “são mais desiguais que antes, mas talvez tenham mais possibilidades de serem 

democráticos”. 

Em relação à importância da documentação na vida dos argentinos em Búzios, ele 

é 

Produto do rito de instituição inaugural que marca o acesso à existência social, ele é 

o verdadeiro objeto de todos os sucessivos ritos de instituição ou de nominação através 

dos quais é construída a identidade social: essas certidões (em geral públicas e 

solenes) de atribuição, produzidas sob o controle e com a garantia do Estado, também 

são designações rígidas, isto é, válidas para todos os mundos possíveis, que 

desenvolvem uma verdadeira descrição oficial dessa espécie de essência social, 

transcendente às flutuações históricas, que a ordem social institui através do nome 

próprio; de fato, todas repousam sobre o postulado da constância do nominal que 

pressupõem todos os atestados de nominação, bem como, mais genericamente, todos 

os atestados jurídicos que envolvem um futuro a longo prazo, quer se trate de 

certificados que garantem de forma irreversível uma capacidade (ou uma 

incapacidade), de contratos que envolvem um futuro longínquo, como os contratos de 

crédito ou de seguro, quer de sanções penais, toda condenação pressupondo a 

afirmação da identidade para além do tempo daquele que cometeu o crime e daquele 

que sofre o castigo (Bourdieu, 2006: 188) 
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Percebemos que a ênfase das demandas por documentos revela em parte a 

conveniência e as questões relacionadas à busca pela documentação oficializada: são eles os 

artefatos burocráticos que fixam uma identidade individual diante dos outros, sejam brasileiros 

ou (outros) argentinos e, assim, os habilitam a trabalhar e os levam a uma série de direitos a 

partir de uma “apresentação oficial de si”. 

Como acompanhei os dois dias de trabalho no consulado, o segundo dia se mostraria 

igualmente interessante. Tendo chegado de manhã ao consulado, acompanhei os trabalhos 

burocráticos de sempre e, inclusive, ajudei no trabalho, seja organizando alguns papéis, seja 

ajudando algumas pessoas a preencher adequadamente alguns formulários. A consuela brincou 

comigo dizendo que havia ido a um churrasco no dia anterior, surpreendentemente bom, e que 

não acreditara que a carne era brasileira. Nem o churrasqueiro. 

No horário de almoço, de duas horas, decidi pegar uma praia, a alguns minutos dali. 

Me sentei na areia e fui nadar. Saí do mar pelo menos meia hora antes do reinício do 

atendimento para que a roupa de banho tivesse tempo de secar. Ledo engano: não secou. Me 

encontrava de camisa de botão, calça e sapatos, mas a marca da sunga molhada poderia ser 

claramente notada e pensei seriamente se deveria voltar ou não ao Consulado Itinerante. Após 

me sentar por uns minutos, decidi que voltaria porque, afinal, não era parte integrante do corpo 

diplomático. Era um observador externo, alguém que queria somente acompanhar os trabalhos 

e, por isso, não estava submetido a normas rígidas de indumentária. Assim que voltei, às duas 

da tarde, alguns olhares curiosos para a minha calça molhada e um riso de simpatia da 

consulesa. Com alguns atendimentos adicionais, uma informação externa influenciaria o dia de 

atendimento: era dia de jogo da Argentina, na Copa América. 

Realizada naquele ano no Brasil, a Copa América é um torneio de futebol masculino 

realizado entre as seleções da América do Sul. Justamente naquele dia a Argentina disputaria 

uma partida contra a Venezuela, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Como a partida 

seria às 16h, o Consulado da Argentina do Rio de Janeiro não funcionaria, tendo estendido tal 

benefício à equipe itinerante. O escritório foi fechado e o atendimento continuaria após o 

término da partida, ao redor das 18h. Ao sairmos da sala, María me convidou para assistir ao 

jogo com ela e seus dois funcionários brasileiros, no bar da esquina. Aceitei e para lá nos 

dirigimos. 
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O bar Santa Eskina Búzios, localizado entre as ruas Manuel Joaquim da Silveira e 

a Travessa dos Pescadores, era conhecido por ter somente argentinos na equipe de funcionários. 

Essa foi a informação obtida através de alguns interlocutores e assim me pareceu nas poucas 

vezes que fui a ele sozinho. Como não obtive entrada nem interlocuções para a pesquisa, não 

voltei mais ao espaço. Ali nos sentamos e aguardamos o início do jogo, conversando 

amenidades e acompanhados de alguns baldes de cerveja. 

Assim o jogo começou, me peguei numa pequena encruzilhada identitária: para 

quem torceria? Como brasileiro, tradicionalmente torceria para a Venezuela, para manter a 

seleção Argentina na posição de adversário-mor da seleção canarinha. Afinal, não se torce para 

a Argentina, independentemente de contra quem ela jogue. Mas, conforme o jogo foi 

prosseguindo, me peguei comemorando energeticamente o primeiro dos dois gols da Argentina. 

Junto com a María, pulei da cadeira e a abracei com gritos de felicidade. Os dois outros 

funcionários, brasileiros, também se alegraram com o gol mas ficaram mais contidos. Uma 

entrega do pesquisador ao seu próprio tema de pesquisa ou um gesto de simpatia com a 

companheira de cerveja e possível interlocutora? Difícil saber; tornei-me, ali, refém de meu 

próprio objeto de análise antropológica. 

Conforme o jogo avançava, os assuntos oscilavam entre futebol (assunto que 

definitivamente não domino), política, sociedade e militância. Mesmo sendo vedada de emitir 

opiniões políticas sobre o Brasil, em função da sua posição diplomática, conversamos muito 

sobre a política da vizinha Argentina, assunto sobre o qual ela poderia falar livremente. Além 

disso, a María me disse, em algum momento: 

Minha posição política é a de abraçar certos grupos da sociedade. Eu sou uma mulher 

feminista, tenho minhas posições políticas claras e o meu trabalho de consulesa vai 

nesse sentido. O trabalho que a gente desenvolve é esse, o de dar suporte a argentinos 

frágeis, sem dinheiro, em condição precária. O dinheiro do consulado é o dinheiro que 

serve para isso. Quem tem dinheiro para pagar a emissão do documento eu cobro, mas 

quem não tem não precisa se preocupar porque eu entendo o que eles passam aqui.46 

 

Depois de algumas cervejas e de acompanhar a partida, que culminou com vitória 

da Argentina por dois gol contra o time rival, voltamos à sala para dar prosseguimento aos 

atendimentos. Após retornar, notamos que não havia muitos procedimentos a serem realizados, 

 
46  Diálogo travado em Espanhol e traduzido pelo pesquisador. 
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já que a maioria deles havia sido no dia anterior. Havia ali alguns amigos de longa data, 

argentinos residentes na cidade há décadas e conhecidos da consulesa. Um clima descontraído, 

algumas conversas sobre política e algumas risadas, sobretudo com a vitória da albiceleste47. 

Foi neste momento que me reencontrei com um dos atendentes da Pousada do Sol. 

Tendo já visitado o espaço meses antes em busca do Ramon Avellaneda, que já tinha sido seu 

proprietário, havia sido informado pelo atendente Julio48 que o Ramon falecera havia alguns 

anos, e que antes de morrer a pousada já havia sido vendida para outra pessoa. Conversando 

com ele, expliquei o motivo da minha visita (¿Sos periodista entonces? - No, soy investigador49) 

e lhe disse que seria importante para mim conversar com ele e que, na posição de recepcionista, 

provavelmente me ajudaria com a pesquisa. Ele me deu um cartão da pousada e me disse que 

eu poderia ligar em outro momento. Como eu já esperava, ele não poderia me atender e não 

tinha tempo livre, mesmo quando voltei à pousada duas vezes para tentar alguma abertura. 

Curiosamente, neste último dia de atendimento do consulado itinerante, ele havia 

ido com sua esposa argentina buscar algum documento para ela. Quando me viu junto à 

Consulesa, aproximou-se e me cumprimentou energeticamente. Após ela lhe explicar quem eu 

era e o que fazia, ele disse que já nos conhecíamos e pediu desculpa por estar tão ocupado nos 

últimos dias. Me deu o seu número pessoal e me disse que eu poderia ligar ou mandar 

mensagem para que ele pudesse me conceder uma entrevista em momento oportuno.  

Neste sentido, é interessante notar como a minha posição situacional de estar perto 

da Consulesa alterou a percepção que alguns interlocutores tinham sobre mim nesse jogo e 

controle de impressões (Berreman, 1975; Goffman, 2004). Além do Julio, com quem já havia 

travado contato antes, também tive o telefone do Eduardo Sardi, desenhista e artista plástico da 

cidade que mora no Brasil desde os anos 70, e o também artista plástico e radialista Thomas 

Sartre, morador de Búzios da mesma época. Parecia que o campo estava se alargando, mas na 

prática não foi isso o que aconteceu: o Jamon não mais respondeu às minhas tentativas de 

contato e Eduardo Sardi me disse que não poderia e que entraria em contato em momento 

oportuno, situação que não aconteceu. Ficou claro que os interlocutores mostraram-se 

 
47 Nome pela qual é conhecida a Seleção Argentina de Futebol. 
48 Nome fictício para preservar a identidade do interlocutor. 
49Tradução: Você é jornalista, então? - Não, sou pesquisador. 
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interessados na pesquisa de forma a exibirem-se à consulesa, concordando com os elogios que 

ela fazia à minha pessoa e à pesquisa em andamento. 

Essas recusas e desvios poderiam representar mais uma característica do ser 

imigrante, conforme acionado por alguns interlocutores: a dificuldade em estabelecer laços 

sólidos e a opção por uma vida reservada. Ao mesmo tempo, os modos de socialização de 

argentinos e brasileiros são distintos. Segundo a experiência de Pires, em Buenos Aires, os 

argentinos, ou pelo menos os portenhos, se apresentam mais “desconfiados” no início de uma 

relação e podem demorar mais para estabelecer um contato, ou diretamente rejeitar fazê-lo. 

Como contraparte, superada essa fase inicial (se superada), a possibilidade de construir laços 

de longa duração, intimidade e amizade é maior do que nas relações esporádicas e passageiras 

cariocas (Pires, 2010). 

Cabe observar, nesta situação, a precariedade do serviço consular e o papel de 

mediação do Estado. O serviço, oferecido duas vezes ao ano, ocorre numa sala cedida, em 

apenas dois dias e com equipe pequena para o volume de solicitações. Ademais, o largo 

espaçamento das visitas faz com que documentos solicitados sejam entregues somente seis 

meses depois, a não ser que os argentinos se desloquem até o Rio de Janeiro para buscá-los, 

num trajeto que nem todos teriam condições de pagar. 

Antes, os serviços do Consulado Itinerante eram oferecidos quatro vezes ao ano, 

mas, por motivos não revelados pela consulesa, ele foi reduzido. Ademais, a própria consulesa 

defende que, de acordo com a quantidade de moradores de Búzios (o Consulado estima a 

população de argentinos em todas as cidades da Região dos Lagos em aproximadamente 5 mil), 

poderia haver uma criação de uma representação consular permanente, embora os investimentos 

financeiros e de estrutura por parte do Estado Argentino seriam consideráveis. Outra solução 

apontada por ela seria o de seguir com o modelo de abertura duas vezes por ano, mas com 

atendimentos que se estendessem por uma semana. 

Assim, observar o papel do Consulado Argentino junto aos argentinos em Búzios 

nos ajuda a compreender a extensão e a dinâmica das gramáticas acionadas por esses sujeitos e 

as ações envolvidas no processo de (re)afirmação da cidadania argentina na cidade. Da parte 

do Estado, ele também mostra uma preocupação por seus cidadãos, não apenas do ponto de 

vista de jurídico e legal, mas também do cuidado. Ser um braço do Estado argentino é não só 
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estender seu controle para a população que emigrou, mas é, também, a possibilidade, como 

enfatizou a consulesa, de abraçar certos grupos da sociedade (...) porque eu entendo o que eles 

passam aqui. Nessa linha, compreender as agruras, as demandas e o outro lado da vida 

argentina na cidade nos ajuda a ir além das imagens que representam uma grupalidade argentina 

sólida e coesa ao compreender as reivindicações e as afirmações destes sujeitos frente em um 

contexto social, civil e economicamente dinâmico e plural e, por isso, desafiador. 

Busquei, até aqui, tecer mais ou menos as linhas complexas que compõem estes 

intricados processos de produção de sentimento de acolhimento, de pertencimento a um lugar, 

dos engajamentos com o mundo, dos diferentes sentidos emprestados a essa “argentinidade” 

sem, contudo, encerrá-las a uma cápsula definida que nos permite conformar uma tipologia 

ideal. O trabalho antropológico aqui feito consistiu em delinear as diferentes faces que podemos 

emprestar as nossas “formas identitárias”, não somente sendo atento à elasticidade, fluidez, 

fronteiricidade dos pertencimentos, mas, particularmente concedendo mais atenção às 

diferentes composições existentes nessa complexa “encruzilhada identitária” argentina. 

Frequentar os bares, as casas e espaços institucionais viabilizou a elaboração de meu olhar mais 

atento a estes escorregamentos, entrecruzamentos e passagens entre estados de existência, 

lugares, substâncias morais e gramáticas políticas e morais mobilizadas.   
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CAPÍTULO 3 - UNA MIRADA DESDE ADENTRO 

3.1 Entre “eles” e “nós” - os investimentos das relações entre brasileiros e argentinos 

A categoria os argentinos/esses argentinos era reiteradamente acionada pelos 

interlocutores brasileiros durante o decorrer da pesquisa. Ela era mobilizada por esses sujeitos 

de forma pejorativa e genérica, a partir de situações múltiplas de interação. No caso mais 

comum, os argentinos/esses argentinos eram vistos como invasores, personagens não 

adequados à cidade e que, além de ocuparem postos de trabalho e não falarem português, 

exigiam demais nos atendimentos no comércio e em restaurantes - quando eram clientes - ou 

não atendiam bem e não entendiam as solicitações - quando eram atendentes. Ademais, há um 

certo tipo de relato repetido a respeito de festas e bagunças nas praias, bagunças essas que eu 

não percebi. Há, nessa colocação de interlocutores brasileiros, a generalização dos sujeitos 

argentinos e que os conectava a características “negativas”. 

Isso mostra uma oposição básica entre “nós” e “eles” (Barth, 2000; 2005). 

Brasileiros de um lado e argentinos do outro nos convidam a pensar nestas “identidades” a partir 

de seus esquemas e dinâmicas culturais. Pois 

Pensar a etnicidade em relação a um grupo e sua cultura é como tentar bater palmas 

com uma mão só. O contraste entre “nós” e os “outros” está inscrito na organização 

da etnicidade: uma alteridade dos demais que está explicitamente relacionada à 

asserção de diferenças culturais. Assim, comecemos por repensar a cultura, a base a 

partir da qual emergem os grupos étnicos. (Barth, 2007: 16) 

 

Compreender as relações entre argentinos e brasileiros é ir além de pensar nos 

conteúdos internos de seus esquemas culturais , já que as culturas são geradas e postas à prova 

no contato do “nós” com os “outros”. Mas cabe frisar que diferentemente de Barth, nos interessa 

aqui uma melhor compreensão sobre os arranjos dessas "identidades" não somente na alteridade 

de um "nós" e "eles", mas sim na maneira como elas se organizam de forma complexa 

entrecruzando os esquemas de produção dessa identificação no e com o mundo. Barth nos 

adverte: 

Convido-os a olhar para a cultura em termos globais e ver que ela apresenta não apenas 

uma enorme variação, mas também uma variação contínua. Compartilho algumas 

idéias com pessoas amplamente dispersas por todo o mundo, outras com meu vizinho 

mais próximo; e nenhuma outra pessoa no mundo possui um conjunto de idéias e 
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conceitos – cultura – idêntico ao meu. No entanto, a variação é contínua não no sentido 

de expressar todas as formas e possuir gradientes uniformes: existem 

descontinuidades mais ou menos abruptas, e agregados padronizados de algumas 

idéias compartilhadas ou em contrastes com outros. Ela é então caracterizada por uma 

continuidade complexa e padronizada. Porém o padrão não é – como ficaria implícito 

se falássemos em termos de uma multiplicidade de culturas locais – um mosaico de 

unidades delimitadas e homogêneas internamente. As idéias que compõem a cultura 

transbordam os seus limites e se difundem de forma diferenciada, criando uma 

variedade de agregados e gradientes. (Bath, 2007: 15-16) 

 

É essa variedade de “agregados” e de “gradientes” que atrai o nosso olhar para o 

movimento de idas e vindas de argentinos entre a Armação dos Búzios e a Argentina nos seus 

diferentes investimentos de forma nas encruzilhadas de suas existências em um mundo plural. 

As descontinuidades, as modulações e composições desses sujeitos argentinos no contato com 

brasileiros e com outros argentinos é o que enriquece a análise antropológica do fenômeno 

social estudado. 

A relação entre brasileiros e argentinos em Búzios baseia-se, também, na reiteração 

de certa representação dessas identidades nacionais baseadas em clichês. Um interlocutor 

brasileiro, morador de Búzios, uma vez me disse em um bar:  

Cara, eu não quero [estar com eles] e não gosto de argentinos. Eu prefiro nem sair 

com eles. Quase todos os meus amigos aqui são brasileiros, argentinos eu conheço 

poucos e mais no trabalho, amigos mesmo são poucos. Eu acho os argentinos muito 

arrogantes, muito ruim lidar com gente assim. 

 

Nessa fala do rapaz brasileiro podemos perceber certo tipo de concepção generalista 

a respeito dos argentinos por parte dos brasileiros. Referindo-se a eles como os argentinos, de 

maneira generalista, essa concepção vulgariza os sujeitos e os enquadra em uma única categoria 

nativa, os argentinos. Embora eu tenha inúmeros exemplos de falas de sujeitos brasileiros 

referindo-se a todos os argentinos da mesma maneira, creio que elas não sejam necessárias. O 

que vale apontar, por ora, é que as "identidades" em suas múltiplas formas (nacional, étnica, 

cultural, etc.) se tornam, então, elementos compósitos. 

A identidade nacional, ela mesma uma construção que se direciona para uma 

homogeneização instrumental de uma determinada população, transforma-se, também 

instrumentalmente, em uma identidade étnica, isto é, em uma identidade contrastiva 

internamente ao âmbito de um outro estado nacional em que as diferenças são 

marcadas por distinções linguísticas e culturais, acima de qualquer coisa. (Ribeiro, 

2000: 274). 
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Essa “etnização” da identidade nacional argentina ocorre de muitas maneiras em 

Búzios, podendo ser notada especialmente nas categorias nativas acionadas pelos sujeitos 

brasileiros. Associados à arrogância, a determinados serviços (garçons, atendentes, vendedores 

ambulantes - comerciantes em geral) e considerados por eles um grupo coeso (eles, os 

argentinos), esses sujeitos portadores de uma identidade nacional argentina acabam sendo 

enquadrados pelos brasileiros a partir das gramáticas de hierarquia e desigualdade típicas dos 

espaços públicos e privados brasileiros. Afinal, 

no espaço público brasileiro, tal noção [de igualdade] está relacionada a uma concepção 

hierárquica em que os diferentes direitos estão disponibilizados de acordo com a 

categoria ou status das pessoas, onde a igualdade manifesta uma distinção baseada na 

‘substância moral das pessoas dignas’ (Mota, 2014: 154-155) 

 

Dessa maneira, os sujeitos argentinos são enquadrados numa posição 

estruturalmente inferior, já que são associados pelos sujeitos brasileiros ao fardo da imigração 

que tem como origem um país economicamente quebrado, além das associações a uma pretensa 

arrogância e à representação como barulhentos e de bagunceiros. Essa dimensão de 

reposicionamento da identidade nacional estrangeira por parte dos brasileiros não me foi notada 

em relação à presença francesa, por exemplo, que também percebi em todos os lados da cidade 

e que tem fundamentação histórica na própria visita de Bardot à cidade. 

Sobre esses dois países, recordamos os estudos de Guedes (2010; 2013) a respeito 

do futebol como espaço privilegiado para observar as representações do Brasil e da Argentina, 

com especial ênfase no acionamento de imagens e estereótipos facilmente assimiláveis por 

ambos os públicos. Como um evento esportivo, o futebol é marcado pela oposição de unidades 

estruturalmente semelhantes, já que o enfrentamento entre os dois lados se justifica pelo recorte 

dessas unidades de oposição, como imagens que se projetam em um espelho competitivo, se 

ramificando em dimensões e níveis que vão além do campo de futebol (Guedes, 2009: 169). 

Essa oposição entre o Brasil e a Argentina é, portanto, uma alteridade privilegiada e uma 

oposição de longa data, que extrapolam as fronteiras do campos de futebol e ganham contornos 

onde quer que brasileiros e argentinos possam encontrar-se. Como essas duas identidades 

nacionais se projetam de maneira contrastiva e conflituosa, há que se compreender a maneira 

como estes sujeitos se apropriam das imagens e estereótipos resultantes desses encontros. 



105 
 

 

 

 

 

Isso nos leva aos constantes relatos de mal tratamento narrados pelos interlocutores 

argentinos, como no trecho abaixo, de Bruno: 

Tem dois casos de xenofobia que foram muito marcantes pra mim, vividos aqui no 

Brasil. Eu sempre gostei de viajar muito, né, e graças ao universo sempre tive 

condições de viajar. Então com muitos lugares do mundo, com meu ex-companheiro 

e tal, e nunca tinha vivido uma situação de xenofobia. Aí a primeira vez foi lá no Rio, 

por um senhor idoso, bem maior, bem maior mesmo. Foi horrível, porque eu não 

consegui nem responder pra ele, por educação, sabe. Tadinho, um idoso que deve estar 

na merda... só dura mais dois dias, então deixa pra lá. E a segunda foi há menos de 

uma semana que foi com o prefeito aqui, o prefeito afastado de Búzios, o médico 

André. Ele também. Ele basicamente questionou o fato de eu seguir as leis brasileiras 

no meu serviço porque ele se acha uma figura pública demais... Como eu não aceitei 

o pedido dele, ele começou a ter um ato xenofóbico muito forte, a falar coisas muito... 

Ele falou sobre a legalidade dos gringos aqui no Brasil, sobre o serviço que nós 

roubamos dos brasileiros, ameaçou comandar a Polícia Federal de investigar se eu 

estou legal ou não estou legal, provavelmente. Um monte de coisas horríveis, sabe, 

que não quero nem lembrar porque me faz mal me lembrar de tudo isso, sabe. Não foi 

bacana, não foi uma situação muito bacana para nada. Porque, nesse momento eu tava 

no meu serviço, então não consegui falar nada. Velho, preciso comer, preciso manter 

o puto emprego e eu tive que calar a boca, Tive que calar a boca. 

 

Ouvi relatos semelhantes durante toda a execução da pesquisa de campo, embora a 

maioria deles fossem mais comentários gerais e breves do que relatos completos relatando as 

situações, como o exemplo de Bruno. Pude perceber a vergonha e o incômodo em tocar em 

assunto tão delicado, como Bruno mesmo nos indica ao fim de sua fala: não quero nem lembrar 

porque me faz mal me lembrar de tudo isso, sabe... 

Para além dos tratamentos vexatórios e inferiorizados relatados pelos argentinos em 

relação aos brasileiros em determinadas situações, podemos perceber o conflito existente não 

somente entre dois indivíduos, mas também entre o acionamento de gramáticas distintas por 

parte desses sujeitos. Segundo o relato de Bruno, o hóspede queria, através do “jeitinho 

brasileiro” e mobilizando a pessoalidade das relações e o reconhecimento da sua hierarquia, 

fazer um pedido ao atendente que estava fora das suas atribuições como funcionário. Como ele 

não foi atendido, restou ao hóspede o acionamento de uma gramática baseada nas distinções 

típicas do espaço público brasileiro, no já conhecido movimento de “você sabe com quem está 

falando?” (Da Matta, 1979). 

Afinal, no Brasil, 

Essa gramática permitiu que a categoria público e privado se inscrevesse numa outra 

ordem de grandeza. Tanto liberdade quanto igualdade estão associadas à ideia de um 
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espaço público onde a hierarquia intransponível concede liberdade e igualdade mais 

para uns do que para outros. De um lado, a regra da igualdade [...] implica tratar 

desigualmente os desiguais, e o limite da liberdade de um não vai, de acordo com a 

fórmula lockiana, até atingir a liberdade do outro. É a lógica de uma liberdade infinita, 

de acordo com o status! Desse ponto de vista, o domínio do público não é representado 

como o locus da regra local e explícita, de aplicação universal, de todos conhecida e 

de todos acessível, portanto aplicável a todos igualmente e universalmente. (Mota, 

2014: 163) 

 

Se a reação do prefeito pode ser entendida a partir dessa gramática, é também 

significativo ressaltar o sentimento de raiva e incômodo do Bruno à luz de uma outra lógica 

presente nas possíveis interações na Argentina. Como aponta Guillermo O’Donnell (1984), em 

seu diálogo com o ensaio já citado do Roberto DaMatta, a interlocução “Sabe com quem está 

falando?” é comumente “retrucada” com a frase “E a mim que merda me importa?”, em um ato 

que, sem negar a hierarquia, a contesta e a coloca em outro lugar. 

Nessa linha, parece-me significativo que a reação mais forte do Bruno tenha sido 

justamente à tentativa de imposição da hierarquia por parte do prefeito, pois Bruno estava no 

serviço e teve que calar a boca. Diferentemente da situação com o velhinho que, por estar em 

condição inferior (só dura dois dias), ele mesmo decidiu deixar pra lá. O incômodo do Bruno, 

lido por alguns como uma típica arrogância argentina, pode se vincular com a atitude descrita 

por O’Donnell sobre como os serviços são desempenhados em Buenos Aires, em contraste com 

o Rio: enquanto os cariocas, de forma solícita e simpática, reforçam a distância social, os 

portenhos, “com gestos, aproximações e omissões, conseguem algo antipático (mas preferível): 

deixar claro que não está servindo, mas trabalhando” (1984, p.10). 

Por outra parte, relatos como os de Bruno vão de encontro à mais comum 

representação de brasileiros na Argentina, associados a um exotismo, portadores de 

características como divertidos, alegres, de boa onda, brincalhões etc. (Frigerio, 2002). Sobre 

isso, Bruno diz que 

Búzios, lá na Argentina, no meu país, é muito promocionado turisticamente, é 

diferente da promoção real, comparando com a realidade, né. Então cheguei com umas 

expectativas que elas caíram por terra assim que eu botei o meu primeiro pé aqui em 

Búzios. Isso foi há doze anos atrás. Aí eu tenho vindo com família, amigos e demais, 

mas eu sempre falo a mesma coisa: eu não sou fã de Búzios não. Eu acho que estou 

aqui por questão laboral. 
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Expectativas versus realidade, elementos fundamentais na interlocução de muitos 

argentinos e que desmonta por vezes a imagem cristalizada criada do Brasil e dos brasileiros 

como um povo cálido, caliente e receptivo. Uma maneira de escapar dessas tensões que podem 

existir na relação entre brasileiros é através da adaptação. 

Sobre a vida na Armação dos Búzios, Agustina me diz que 

Eu acho que o melhor jeito da gente se vincular com o lugar é conhecendo as pessoas 

do lugar, entendeu? Então, aos poucos, se você se comporta, assim comportadinho, 

se faz as coisas mais ou menos direitinho, já começa a ter amizades, as pessoas já te 

conhecem, te valoram, então rapidamente eu já consegui ter, assim, em volta pessoas 

que me apreciaram, entendeu? Que, foi assim, como posso te dizer, pra mim 

tranquilizador também. Aí nos três anos de morar aqui, bom, já tinha conhecido o 

budismo mas comecei a praticar forte assim. Aí foi diferente, porque aí já mudei a 

situação, aí comecei a me relacionar muito mais com as pessoas, com brasileiros que 

moravam aqui. Todo o meu meio budista a maioria são brasileiros. Aí foi, tipo, como 

morar em família. Para mim Búzios é muito, é isso, te abraça muito, não te deixa 

sozinho. Então eu me sinto muito parte do lugar, me sinto cômoda, sabe?. E, 

assim, eu vou para a Argentina e sempre falo: em Búzios você pode ser pobre e ser 

feliz. E tem muita gente que diz: -Ah, mas Búzios o que tem além de praia e mar? E 

tem isso, tem uma qualidade de vida que você dificilmente consegue em outro lugar. 

(Grifos Meus) 

 

Adaptação, um conceito caro aos interlocutores e que pode significar uma só coisa 

ou muitas coisas ao mesmo tempo. O processo de adaptar-se à vida buziana passa 

fundamentalmente por três elementos centrais, de acordo com as interlocuções com os 

argentinos: 1) investimentos em direção a uma gramática brasileira, 2) o aprendizado do 

Português e 3) o afastamento estrutural de outros argentinos. 

Na fala acima, percebemos uma preocupação geral da interlocutora com a 

incorporação de gramáticas caras à sociedade brasileira, profundamente hierarquizada, 

explicitadas no jeito de ser assim comportadinho, em agir de maneira mais ou menos direitinha 

para que, dessa maneira, ela possa tranquilizar-se em relação à sua permanência na cidade. Esse 

processo explicita os investimentos desses sujeitos na incorporação de certos aspectos dessa 

gramática brasileira, indicando a elaboração de estratégias no processo de incorporação desses 

elementos aos seus esquemas gramaticais. 

O processo de investimento linguístico, social e comportamental passam, 

primordialmente, pelas relações travadas com as pessoas do lugar. Conhecer as pessoas do 

lugar é, como revelada por nossa interlocutora, o primeiro dos movimentos em relação à 
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reassimilação desses diacríticos, para que, aos poucos, as pessoas possam valorizá-la e apreciá-

la. 

Ela continua: 

É que é muito fácil de adaptar. Para nós argentinos eu acho que é muito fácil. Não 

todos, claro que não. Tem pessoas, argentinos, que chegam e diz: -ah eu não gosto 

de nada, não sei o que, não sei o que vocês esperam nesse lugar. Mas para mim foi 

ótimo. Primeiro porque eu sempre digo: é muito fácil de você achar moradia. É muito 

fácil, não é como na Espanha que você nem sonhando você vai conseguir uma casa 

assim sem entrar numa casa, num aluguel com palavra, sem contrato. Eu nunca, desde 

que estou aqui, tive contrato em casa nenhuma. Então já tendo moradia e trabalho para 

mim foi fácil encontrar trabalho. Eu acho que para o argentino é fácil encontrar 

trabalho. O brasileiro já aqui, eu não sei o restante, né, no país, mas aqui em Búzios o 

argentino até faz um tempo está muito bem visto, muito bem… (Grifos Meus) 

 

Como podemos ver, ela aponta certa facilidade dos argentinos em relação ao 

processo de adaptação à Búzios. Os que não se adaptam são os que, segundo ela, não gostam 

de nada, ou seja, não fazem investimentos em direção à incorporação de novos signos à 

gramática que portam. Ademais, faz menção à relação histórica apontada anteriormente ao 

concluir que os argentinos, em Búzios, até faz um tempo estão muito bem vistos. Antes de 

indicar uma mudança na maneira como os argentinos são vistos, ser bem visto, nesse caso, 

adiciona mais uma dimensão a essas representações existentes em relação aos argentinos em 

Búzios: em alguns momentos, são associados ao caos e à arrogância; em outros, contribuem 

para a imagem de “cidade internacional” que Búzios possui. 

Além da modulação de gramáticas, o aprendizado do Português é fundamental para 

compor o quadro de adaptação apontado pelos interlocutores. Agustina indica: 

Nada, nada, eu comecei a falar… Até os seis meses de estar aqui não falava nada. Por 

que? porque eu ia trabalhar num lugar que tinha o chefe era argentino, a segunda chefe, 

digamos assim, era uruguaia, meus outros colegas de trabalho também argentinos, 

então quase nem falava com ninguém… Em casa a pessoa também, primeiro e depois 

também foram argentinos, com quem eu morava. Só foi aos dois meses que comecei 

a namorar com um brasileiro que foi depois… A gente foi casado, ficamos 

casados dois anos. Que aí comecei a falar português. Aprender, na verdade. 

Comecei a aprender português e foi assim que eu aprendi. Adoro o português. Amo, 

amo a língua portuguesa. Eu, tipo assim, sempre tento me esforçar por falar 

direitinho. Não é fácil porque nunca estudei também, nunca fiz esse esforço de 

estudar, na verdade. Mas sempre estive bem ligada… Escuto coisa… hoje quase tudo 

o que eu escuto é em português. Eu leio já em português, então já me atei., Adoro. O 

que mais sinto quando vou à Argentina é não poder falar em português. Adoro, adoro 

o português. (Grifos Meus) 
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Ou seja: as possibilidades de manter-se em Búzios numa rede formada quase 

exclusivamente por argentinos, assim como membros de outros países da América Latina, 

existem. Foi a partir de um relacionamento com um brasileiro que ela começou a falar 

Português. E cabe notar que não basta somente comunicar-se no idioma, também é importante 

falar direitinho a língua, numa explanação que já indica o afastamento de outros argentinos, 

em discussão a ser apresentada à frente. E arremata: 

E aqui é muito fácil de você consegue viver sem aprender o idioma. Porque a 

maioria dos brasileiros te entendem, conseguem te entender. Então você consegue 

fazer a sua vida sem falar português. Aí fica fácil: -Pra quê vou me esforçar, pra quê 

vou deixar de falar o meu idioma… 

 

Bruno, de maneira semelhante, aprofundou-se na relação com a cultura brasileira, 

tendo inúmeras vezes me apontado como a relação com o seu ex-namorado, quando moravam 

em Belo Horizonte, foi um marco para o aprendizado da língua e o aprofundamento da sua 

relação com a cultura brasileira. Sobre o domínio do Português, me aponta que 

Porque, cara, eu falo Português, e eu falo bem, sabe. Então é muito chato quando vem 

um hóspede brasileiro e finge que não está me entendendo, fica tirando com a minha 

cara. Eu já moro aqui tem muito tempo, eu sei me comunicar e eu entendo tudo o que 

me dizem, então é um absurdo esse tipo de atitude…50 

 

Mais uma vez, percebemos a inclinação desses sujeitos em relação à maneira com 

que falam o Português. Evidentemente a percepções e experiências de Bruno e Agustina têm 

sinais diferentes. Enquanto Agustina enfatiza o aprendizado do português positivamente como 

um modo de integração à cultura local, Bruno reivindica criticamente que esse esforço de 

aprendizado não é reconhecido e o mantém no lugar do estrangeiro. 

Essas diferentes maneiras de integração/adaptação à vida brasileira, assim como a 

maneira desses sujeitos lidarem com os argentinos, nos remetem aos processos apontados por 

Barth abaixo:  

A cultura está sempre em fluxo e em mudança, mas também sempre sujeita a formas 

de controle. Os principais processos criativos e expansivos de conhecimento e 

diversificação sobre os quais falei não são ilimitados na sua capacidade de produzir 

variação contínua. Vejo três processos contrários à variação que gostaria de ressaltar: 

os processos de controle, silenciamento e apagamento das experiências. A cultura que 

 
50 Fala reconstruída a partir de anotações de campo. 
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cada pessoa está acumulando e vivendo está em constante reformulação, não apenas 

devido à sua expansão, mas também por ser limitada e canalizada por esses três 

processos. (Barth, 2005: 22) 

 

Não queremos, com isso, dizer que existem agentes políticos conscientes 

responsáveis pelos processos de controle, silenciamento e apagamento de experiências desses 

sujeitos argentinos, mas sim que a adaptação à vida buziana, conforme apontado por eles, 

requer sacrifícios e conformações com o meio social que os circunda, em um processo que 

definitivamente os marca, em algum grau, lhes trazendo diferentes custos de incorporar ou não 

estas novas formas de se investir e se apresentar no mundo (Thévenot, ref, DaMatta, 1978) 

A respeito da presença argentina em Búzios, Bruno aponta: 

Eu acho que a Argentina tem uma presença muito forte, muito forte, tanto assim que 

as duas culturas não somente encontram-se, ... não somente encontram-se mas além 

disso encontram-se em uma, tipo híbrido, sabe, é uma mistura, uma aculturação, um 

processo de aculturação e de refazer nova cultura. Porque quem, nós gringos, 

argentinos, que trazemos nossa cultura, conseguimos identificar muita coisa 

argentina sendo feita pelo brasileiro, quando não é tradição nem cultura, assim, do 

brasileiro. Entendeu? Então a gente percebe isso, que tem uma, um hibridismo, 

sobreposição, também interessante. (Grifos Meus) 

 

Referindo-se aos investimentos dos sujeitos argentinos como modelos híbridos, 

aculturados e sobrepostos, notamos que ao trazerem a cultura argentina para Búzios, esses 

sujeitos estão, também, promovendo os contatos entre essas distintas gramáticas na cidade. Não 

só esses sujeitos realizam investimentos de ordem social, cultural, existencial e emocional como 

também promovem novas conformações do espaço ao trazerem sua cultura para Búzios. 

Agustina me diz a mesma frase, acompanhada de um chiste, uma piada: Sim, vamos levar a 

Argentina para Búzios. E você escuta assim: qual a melhor praia da Argentina? Búzios. Não é 

um processo que se resume em levar ou trazer a Argentina para Búzios, mas também de 

compreender a Armação como uma extensão dos esquemas gramaticais existentes na 

Argentina, a ponto de que a melhor praia da Argentina seja, justamente, Búzios. 

Uma singela situação exemplifica bem o movimento de trazer/levar a Argentina 

para Búzios: em um dos dias que dediquei a ajudar as atividades de limpeza e manutenção dos 

“Chalés Búzios”, saí com uma prima da Kelly, Juliana, que estava de visita por ali. Já tendo 

encerrado as atividades do dia, paramos em um depósito de bebidas para tomarmos umas 
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cervejas e bater papo. Prestando mais atenção no depósito, percebi uma prateleira isolada 

colocada junto à entrada da loja, em destaque. Ela continha somente dois produtos: Fernet e 

erva-mate51. Questionando a funcionária do caixa sobre a curiosa apresentação dos produtos, 

ela me informou que aquela era a prateleira dos argentinos. Era colocada assim, 

separadamente, para que os argentinos pudessem, num relance, identificar imediatamente os 

produtos que buscavam. 

Esta prateleira indica, em um rápido olhar, os investimentos de ordem econômica e 

social realizados pelo comércio, pelos empreendimentos de turismo e por serviços que lidam 

com o público, em geral. Antes de ser somente uma mera prateleira, ela indica uma modulação 

das gramáticas de ordem econômica ao apresentar os produtos dos argentinos em destaque, na 

frente da loja. Após me atentar a essa prateleira em especial, era comum que eu buscasse 

referências desse glissement de gramáticas, esse deslizamento, ou modulação, entre os 

conjuntos gramaticais brasileiro e argentino, nos comércios da região. Era comum notar nas 

prateleiras dos supermercados e quiosques variados produtos argentinos, como doce de leite, 

cerveja, erva-mate, Fernet e, nos restaurantes, notar bandeiras argentinas hasteadas e um 

cardápio apresentado em espanhol (com a notável ausência do inglês). 

 

  

 
51  O Fernet é uma bebida alcoólica de origem italiana feita a partir de ervas e de sabor intensamente amargo. 

Sendo uma combinação criada na cidade de Córdoba, é comum, na Argentina, encontrar pessoas bebendo Fernet 

com Coca-Cola, especialmente jovens, por todo o país. A bebida também rende boas discussões a respeito de sua 

origem, reacendendo a disputa entre Buenos Aires, a capital do país, e Córdoba, segunda maior cidade argentina. 

Já a erva-mate é consumida efusivamente pelos argentinos, numa relação que pode ser comparada à dos brasileiros 

com o cafezinho preto. 
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Foto 7 

Depósito de Bebidas com a “Prateleira dos Argentinos” em primeiro plano, à direita 

 

 
Acervo pessoal, 2019. 

 

Fez parte dos percursos de caminhada pela cidade perceber os elementos nos 

comércios e nas ruas que faziam referência à Argentina. Um outro exemplo pode ser encontrado 

na foto 8, mostrando a fachada do restaurante San Telmo, especializado em carnes argentinas. 

O nome faz menção a um bairro argentino de mesmo nome e o cardápio inclui tortillas, picadas, 

focaccias, milanesas, hamburguesas e um sem-número de opções de parrilla, cujos nomes 

eram apresentados em espanhol. Infindáveis poderiam ser as referências à cultura argentina pela 

cidade, mas irei me ater somente a estas duas. 

 

  



113 
 

 

 

 

 

Foto 8 

Churrascaria San Telmo, especializada em carnes argentinas 

 

 
Arquivo pessoal, 2019. 

 

Em relação ao terceiro elemento relevante no processo de adaptação dos argentinos 

à vida na Armação dos Búzios - o afastamento estrutural de outros argentinos - ele será discutido 

no tópico a seguir. Contudo, interessa ressaltar aqui que essa ida e vinda de elementos de uma 

cultura e outra e suas possíveis sobreposições, como apontou Bruno, só são possíveis a partir 

das experiências das pessoas que se mobilizam de um local para outro. Como diz Barth, 

(...) devemos pensar a cultura como algo distribuído por intermédio das pessoas, entre 

as pessoas, como resultado das suas experiências. Ao terem experiências semelhantes 

e se engajarem mutuamente em reflexões, instruções e interações, as pessoas são 

induzidas a conceitualizar e, em parte, compartilhar vários modelos culturais. Sugiro 

que um aspecto crucial das coisas culturais é a forma pela qual elas se tornam 

diferencialmente distribuídas entre pessoas e entre círculos e grupos de pessoas” 

(2005, p.17).  

 

Esse entendimento permite entender as experiências e percepções distintas de 

Bruno e Agustina, bem como analisar a cultura através dos objetos de uma prateleira, bem como 

das formas variadas como se produzem as interações entre argentinos e brasileiros.  
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3.2 Entre argentinos moradores, argentinos recém-chegados e argentinos turistas:  

esquemas internos de divisão 

De acordo com os contatos estabelecidos com os interlocutores argentinos, pude 

notar que eles referiam a si mesmos a partir de categorias que indicavam a existência de três 

grupos: os argentinos moradores, que já estavam estabelecidos na cidade através do trabalho e 

da moradia, por vezes com família constituída; os argentinos recém-chegados, que 

compreendiam  os argentinos que estavam há pouco tempo na cidade ou que vinham à cidade 

por temporada de alguns meses; e os argentinos turistas, que estavam de passagem pela cidade 

por alguns dias ou algumas semanas. Essas categorias não são somente categorias de 

classificação mas são, também, categorias de hierarquização desses três diferentes grupos. 

Nesse sentido, é sugestivo pensar as distinções entre os argentinos a partir da 

dinâmica proposta por Elias e Scotson (2000) como estabelecidos e outsiders, na qual o tempo 

se apresenta como um diacrítico explícito de distinção e de hierarquização. No caso aqui 

analisado as diferenças não se traduzem diretamente em espaços marcadamente diferentes da 

cidade, como no caso da periferia inglesa analisada pelos autores. Pelo contrário, a circulação 

por espaços comuns habilita encontros e interações que colocam os grupos em permanente 

contato, reforçando os processos de pertencimento e de exclusão mútuos. 

O tempo de residência e os investimentos de forma eram os elementos acionados 

por esses interlocutores como marcadores de distinção entre os diferentes grupos de argentinos. 

Como vemos, 

As diferenças entre os grupos sociologicamente ‘velhos’ e ‘novos’ podem ser 

encontradas em muitas partes do mundo, na época atual. São diferenças normais, se é 

que se pode usar esse termo, numa época em que, mais do que nunca, pode-se viajar 

com todos os pertences de um lugar para outro, por um preço mais barato, em 

melhores condições de conforto, com mais rapidez e por distâncias mais longas, e em 

que é possível ganhar a vida em muitos lugares diferentes daquele em que se nasceu. 

No mundo inteiro podemos descobrir variações dessa mesma configuração básica, 

encontros entre grupos de recém-chegados, imigrantes, estrangeiros e grupos de 

residentes antigos. Os problemas sociais gerados por esses aspectos migratórios da 

mobilidade social, conquanto variem no que tange aos detalhes, têm uma certa 

semelhança. [...] Os aspectos migratórios da mobilidade social são um exemplo disso. 

Às vezes, são concebidos simplesmente como aspectos geográficos: tudo o que parece 

acontecer é as pessoas se deslocarem fisicamente de um lugar para outro. Na 

realidade, elas sempre se deslocam de um grupo social para outro. Sempre têm que 

estabelecer novos relacionamentos com grupos já existentes. (Elias & Scotson, 2000: 

173) 

 



115 
 

 

 

 

 

Ademais, as fronteiras entre esses grupos não eram claras - Bruno, por exemplo, 

embora morasse há poucos meses em Búzios, já tinha experiência vivendo em outros lugares 

do Brasil e já conhecia bem a cidade de outras visitas, então se considerava plenamente 

adaptado à vida buziana. Ademais, não há, como os “estabelecidos” e os “outsiders” da obra 

de Elias & Scoston (2000), uma relação hierárquica imposta pelos antigos aos recém-chegados, 

nem a coesão social existente entre os “estabelecidos”. Pelo contrário: existe uma certa 

solidariedade com a condição dos imigrantes recém-chegados, embora ela não implique, 

necessariamente, na criação de vínculos de amizade ou afetivos. Nem se pode pressupor que os 

argentinos moradores tenham estabelecido para si “um estilo de vida comum e um conjunto de 

normas” (Elias & Scotson, 2000: 25) nem que formem uma “comunidade argentina” em Búzios. 

Os múltiplos conceitos nativos usados para definir essas categorias incluem os 

outros, eles, os outros argentinos, moradores, morador argentino ou, simplesmente, 

argentinos. Seu uso é contextual, relacional, varia de acordo com os sujeitos que os utilizam 

(se são moradores, recém-chegados ou turistas) e com a situação. Diferentes argentinos 

poderiam lançar mãos dos mesmos conceitos para definirem argentinos pertencentes a outros 

grupos. Analisar essa distinção nos permite também verificar de que maneira se pode 

compreender melhor não somente a relação entre argentinos e brasileiros mas, também, a 

relação entre argentinos na cidade de Búzios. 

Em relação aos argentinos moradores, eles eram em geral donos de comércio, de 

pousadas, profissionais liberais ou aposentados. Poderiam ser também argentinos com família, 

composta esta somente por argentinos (que vieram juntos para Búzios) ou formada como 

resultado de relações com brasileiros. Os dos argentinos que vieram para Búzios na década de 

1970 pertencem a esta categoria e possuem prestígio em relação a outros argentinos em função 

da sua distinção social e do tempo de moradia na cidade. Não obtive muitas interlocuções com 

os argentinos moradores de Búzios, por múltiplos motivos. Um deles, já apontado 

anteriormente, diz respeito à dificuldade de entrada junto aos comerciantes e empresários da 

região. Outros argentinos moradores eu conheci em visitas a bares, comércios ou mesmo na 

praia, mas as conversas eram breves e não se desenvolviam em interlocuções de maior 

consistência. 
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Durante o acompanhamento do trabalho consular, narrado no capítulo 2, tive 

contato com alguns argentinos moradores, que foram até o Consulado Itinerante para resolver 

algumas pendências documentais ou mesmo ter uma boa conversa com a consulesa, 

especialmente na sexta-feira, dia de jogo da seleção argentina. Como após o jogo o clima era 

de felicidade (pela vitória da Argentina) e conversas descontraídas, pude ver que o assunto 

girava ao redor de um churrasco que seria realizado à noite, reunindo alguns argentinos 

moradores notáveis (como ex-radialistas, artistas plásticos, moradores antigos etc.), políticos 

locais e outros brasileiros amigos deles. 

Assim, as interlocuções que travei com argentinos moradores foram de curta 

duração, embora tenha percebido que eles tinham uma rede de relações pessoais cuja extensão 

e características não tive a oportunidade de apreciar adequadamente. 

A pesquisa foi realizada, majoritariamente, com argentinos recém-chegados, de 

maneira que pude melhor compreender a relação destes com os outros grupos (argentinos 

moradores e argentinos turistas) assim como os esquemas de distinção internos desse grupo 

em especial (me refiro aos argentinos recém-chegados). É sobre esta questão que desenvolvo 

as reflexões adiante. 

Agustina, uma argentina recém-chegada, me disse: 

Pesquisador: Como é para você caminhar pela cidade, ir à praia, e ver tantos 

argentinos? Você conversa com as pessoas, você bate um papo? 

Agustina: Não, na verdade não. Para mim Búzios é Brasil, é de brasileiros. Sim, que 

eu conheço muitos argentinos porque não tem jeito, né… Eu não mudo a relação com 

a pessoa que eu tenho à frente, mas eu tenho certos… preconceitos. Que eu até poderia 

trabalhar nisso para mudar. Mas, o argentino que vem aqui… Sabe aquela pessoa que 

vem fazer, a maioria, né, em geral, são pessoas que vem transitoriamente. Vão passar 

aquele tempinho mas eles estão indo embora daqui a pouco. Eles já têm essa visão 

de… Viajando, geralmente, vem fazer a temporada e voltam. Então isso implica que 

a pessoa não tem um vínculo com o lugar, assim, comprometido… civicamente, 

socialmente. Ficam tão pouco tempo que nem se preocupam por aprender o idioma, 

só se preocupam com conhecer outros argentinos que falem para eles, que ajudem 

eles a se estabelecer no lugar. [...] Na verdade eu prefiro mais me relacionar com as 

pessoas que já moram aqui faz tempo. Mesmo assim, tem argentinos que moram 

aqui há tempo e são, legais... Não necessariamente que não sejam legais, eu acho 

que é a atitude das pessoas que vem. E muitos argentinos que vem, eu não quero 

ser preconceituosa, mas eu acho que, assim, não tem muita preparação. Escutam 

Cumbia e eu odeio Cumbia (risos), essas coisas assim. Muita coisa, muitas pessoas 

novas.... (Grifos Meus) 
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Curioso uso da expressão o argentino, no primeiro destaque do trecho acima. Já há, 

nessa fala, uma proposta de distanciamento da interlocutora, uma argentina recém-chegada, de 

outros argentinos, eles também recém-chegados. Ou seja: mesmo sendo ambos argentinos 

recém-chegados, o tempo de moradia surge como elemento central de distinção.  

Para alguns que já vivem na cidade, pode soar ofensivo ser confundido com alguém 

que está de passagem. Frases como “não percebeu que eu falo português?”, “eu estou quase 

sem sotaque”, “eu já sou morador/moro aqui tem muito tempo” já são usados, por estes 

sujeitos, para indicar um afastamento da figura do argentino turista. 

Morar aqui, para mim, implica quase não ter vínculos formais com o lugar. Agora eu 

tenho a conta de luz da casa no meu nome, mas nem de telefone, porque é pré-pago, 

não tenho contrato de aluguel… Só quanto tenho contrato de trabalho… que agora 

estou com seguro desemprego. E a única formalidade que sustenta a minha vida 

estrutural, entendeu? O restante, as coisas se fazem de um jeito muito humano, é o 

que eu acho. Você para morar bem, tranquilo, tem que se dar bem com o dono da casa, 

por exemplo. Na Argentina isso não acontece, se você tem um contrato, pronto. O 

dono sumiu, você não vê mais ele. Aqui não, aqui você vê ele todos os dias e tem que 

se dar bem, tem que se dar bem com os vizinhos porque senão não vai ter uma vida 

tranquila, simplesmente. (Agustina) 

 

Essa adaptação ao modo de vida buziano é comumente apontada como um dos 

elementos de subdivisão interna entre os argentinos recém-chegados. Os documentos são 

apontados frequentemente como um dos elementos que criam a sensação de pertencimento ao 

local e que distanciam os argentinos que já estão há alguns anos da cidade dos que estão há 

somente alguns meses (ou que vêm por temporada): documentos emitidos no Brasil, contratos 

de aluguel, contas de luz, água e telefone ajudam neste processo de identificação. Mesmo que 

sejam apontados como não sendo imprescindíveis para se estabelecer, eles indicam uma certa 

estabilidade, sustenta a vida estrutural, e, sobretudo, habilitam relações de confiança junto às 

pessoas do local. Outros elementos incluem, como apontado acima, um certo “ajuste” às normas 

de comportamento e socialização tipicamente brasileiros. 

Os que residem em Búzios há certo tempo afirmam já conhecer a vida e o jeito 

brasileiro e rechaçam a postura de “turista” que outros argentinos têm sobre a cidade. Um 

visitante argentino, na praia, me disse uma vez: 

- Eu gosto muito de vir a Búzios. Já é a terceira vez que eu venho aqui com a minha 

mulher e os meus filhos. A cidade é bonita, tem praias muito boas e eu consigo comer 
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e passar bem aqui sem precisar falar português, que é uma língua difícil, e tem muitos 

argentinos, o que facilita muito as coisas. 

Pesquisador: Você se sente em casa em Búzios, então? 

- Sim, claro, aqui eu me sinto na Argentina, mas com mar e no verão, porque Búzios 

é um pedaço da Argentina para mim.52 

 

Nesta fala de um argentino turista estão reunidos alguns dos elementos indicados 

pelos argentinos recém-chegados como incômodos: o não aprendizado do Português e a zona 

de conforto criada pela existência de uma rede de comércios e de trabalhadores também 

argentinos. Tais elementos permitem ao argentino turista passear pela cidade sem muito 

esforço para comunicar-se e frequentando um conjunto de comércios que oferecem pratos e 

bebidas típicas de seu país. 

Curiosamente, pude notar uma certa expectativa por parte dos argentinos recém-

chegados em relação aos argentinos turistas. Percebe-se um tom de crítica ao que eles chamam 

de não-adaptação desses sujeitos, que compreende não aprender o Português e não ampliar a 

rede de contatos para além da argentinidade presente em Búzios. Veja nesta fala o que Agustina 

diz sobre isso: 

Porque eu acho que o argentino que vem tem uma mínima preparação e porque aqui 

vem muito argentino turista, então precisam desse argentino para atender outro 

argentino, coisa que eu acho ridícula, entendeu, porque se você é turista e vá a outro 

país pretendendo ser atendido por seus compatriotas é ridículo, entendeu? Mas, hum, 

eu acho que isso é muito valorado para encontrar um trabalho, feito de você falar 

espanhol, lidar bem com os argentinos. 

 

Nota-se aqui a dimensão da rede de argentinos apontada por ela: contrata-se muitos 

argentinos porque há muitos argentinos para serem atendidos. Ademais, ela considera a postura 

de viver entre semelhantes ridícula, já que essa atitude poderia demonstrar falta de disposição 

em abrir-se ao novo. 

Mas, ora, é justamente a facilidade de transitar por uma cidade que oferece praia, 

lazer e que possui os itens básicos necessários para um turismo de curta duração (alimentação, 

bebidas, hospedagem, sinalização) em sua língua que atrai os argentinos turistas. Qual a 

necessidade de, num turismo de poucos dias ou de algumas semanas, buscar aprender uma 

 
52 Diálogos travados em espanhol e traduzidos pelo pesquisador. 



119 
 

 

 

 

 

língua ou criar laços de amizades que, às vezes, são difíceis de serem mantidos? Ademais, o 

turismo de curta duração está bem relacionado com facilidades de locomoção pelos espaços e 

com o aproveitamento máximo do tempo, elemento tão precioso nessas situações e que pode 

ser desperdiçado em busca de uma simples refeição, sobretudo em terras estrangeiras. 

Já sobre a relação entre argentinos moradores e argentinos recém-chegados, 

percebe-se a existência de uma certa calma como um dos elementos que os distanciam - o que 

inclui os que vêm trabalhar na cidade por alguns meses e depois retornam à Argentina. Como 

enunciado pela Agustina: 

Assim, a gente fala 220, né, aí tem que baixar a 110. Mas isso demora, esse tempinho 

que demora a chegar até você compreender, então isso pode gerar uma resistência no 

começo. Outro elemento de distinção. Você vai trabalhar e quer fazer as coisas a um 

ritmo e as pessoas não estão nem aí, - Para aí, louca, relaxa! Aí você fica nervosa, 

entendeu? Depois compreende que é o jeito do lugar, é assim, é o que tem de bom, na 

verdade. É uma característica muito própria e pertence ao povo buziano. 

 

Ficar mais calmo, relaxar, reduzir o ritmo e expressões semelhantes são 

constantemente utilizados por esses sujeitos para indicar o ajuste a um modo de vida encontrado 

em Búzios. A possibilidade de ir à praia nos intervalos do trabalho, vestir roupas simples e leves 

(como sandálias, bermudas e regatas, especialmente no trabalho em pequenas lojas) e não ter 

pressa para resolver alguns assuntos são elementos que ajudam a compor a adaptação 

correntemente apontado pelos interlocutores argentinos recém-chegados, assim como são 

elementos críticos para apontar subdivisões internas entre eles; além disso, indicam os 

investimentos realizados por esses sujeitos ao modularem as duas gramáticas que os circundam, 

a brasileira e a argentina. 

Os recém-chegados reprovavam constantemente o comportamento dos argentinos 

turistas e pude perceber que os últimos eram alvo de críticas contundentes. Namorar brasileiros, 

ter amigos brasileiros, dominar a língua portuguesa (e não o portunhol, como observado uma 

vez por um interlocutor), além  de participar de uma rotina que envolvia esses elementos - 

preferivelmente todos ao mesmo tempo - era algo sempre acionado nas interlocuções como 

elemento de distinção e para mostrar que o processo de adaptação estava sendo realizado. 

Percebemos, em muitos relatos já apresentados, uma complexa miríade de 

elementos acionados pelos interlocutores. Há o interesse em estabelecer uma distância 
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contextual de outros argentinos, percebidos sobretudo pela ideia de que é algo do qual não se 

pode fugir (eu conheço muitos argentinos porque não tem jeito, né), além de preconceitos que 

podem existir com os argentinos que vêm transitoriamente para a cidade passar um tempo e 

que depois vão embora. Essa dimensão das relações entre argentinos recém chegados e 

argentinos turistas é essencial para compreender a dinâmica de vida desses sujeitos na vida 

cotidiana da Armação dos Búzios. Outro interlocutor me disse uma vez que 

Eu prefiro não ter contatos com argentinos não, não gosto… Eu prefiro sair com 

brasileiros e ir nas festas e nas baladas em Cabo Frio com eles, muito melhor. O 

argentino é muito chato, reclama de tudo, então eu prefiro ficar na minha e deixar os 

argentinos mais pra lá… (Bruno) 

 

Ou seja: aproximar-se de um modo de sociabilidade tipicamente brasileiro se 

mostra uma maneira de não conviver com os seus compatriotas, indicando um intenso 

investimento desses sujeitos em direção à incorporação de certa gramática brasileira. Ademais, 

esse comportamento representa uma dimensão que é cívica e social, como indicado na fala da 

Agustina. Incorporar esses diacríticos está relacionado também a uma relação de civismo em 

relação à dimensão social brasileira. 

Também ressaltamos que outro aspecto de argentinos não adaptados está assentado 

na relação de intenso contato com outros argentinos: 

A nossa carne é a melhor carne, o nosso leite é o melhor leite, o creme de leite é 

inigualável, o doce de leite… Assim, as comidas são nada mais… Sei lá, tenho um 

amigo, por exemplo, ele é muito gente boa, gente fina. pra caramba. Ele é de Córdoba, 

em Córdoba tem um sanduíche muito típico cordobês, sanduíche de filé mignon, 

normal, com ovo, com presunto e queijo. A gente chama de lomito porque está feito 

com lombo, lomito. Aí o cara tem um delivery hoje e ele trabalha com argentinos, 

lógico né, que adora o que ele faz, então... 

E: Aí ele faz os lomitos para vender? 

A: Claro, aí você vem aqui e entra nesse círculo só de argentinos. [Eles] Fazem 

empanadas para vender, fazem massa argentina para vender, só argentinos.  Então fica 

nessa de, sim, vamos aproveitar esse lugar e as suas praias e vamos continuar vivendo 

entre nós, tipo tribo (risos)… (trechos de entrevista com Agustina) (Grifos Meus) 

 

Como podemos perceber, o tempo de moradia não é, necessariamente, o único fator 

determinante para que argentinos recém-chegados e argentinos turistas possam ser 

distinguidos, especialmente quando levamos em conta que há múltiplos conceitos para 
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determiná-los. Este ponto merece cuidado redobrado pois a categoria nativa eles, muitas vezes 

utilizada como elemento de distinção entre os dois grupos, encontra-se implícito na fala acima, 

utilizado como sujeito oculto de algumas frases (esse elemento oculto foi destacado no trecho 

acima, entre colchetes). Assim, tanto os turistas quanto os recém-chegados de menor prestígio 

são os que, por variados motivos, não quiseram ou não conseguiram adaptar-se à vida buziana. 

Um investimento por parte dos argentinos recém-chegados em direção a uma 

adaptação que os integre à vida buziana atravessa relações afetivas e de relacionamento com 

brasileiros. Referências a namorados e namoradas brasileiros são comuns nas interlocuções. 

Essa discussão transpassa estereótipos de gênero já discutidos por outros autores53 (Frigerio, 

2002) e são percebidos em Búzios. Para além do desejo sexual e da busca de relacionamentos 

com brasileiros, a cor da pele acaba sendo um elemento de destaque para esses interlocutores. 

Ah, os brasileiros são mais quentes né, e os negros são muito sensuais. Eu acabo me 

atraindo mais por eles, já que eu tô morando aqui faz um tempo e como não me 

envolvo muito com os argentinos eu acabo ficando mais com brasileiros mesmo.54 

(Bruno) 

 

Numa das interlocuções com um grupo de meninas argentinas no posto de gasolina, 

já citada no capítulo anterior, também escutei o mesmo delas. Definindo-se como tendo 

chegado na cidade há pouco tempo, vieram para trabalhar e poderiam, então, ser categorizadas 

como argentinas recém-chegadas. Elas encontravam na Feira Periurbana e no Posto de 

Gasolina uma boa opção de diversão e de eventuais encontros sexuais. Uma delas, ao redor dos 

vinte e poucos anos, me disse que 

Bem, o bom de viver aqui em Búzios é que os brasileiros tem muito mais liberdade 

sexual do que lá na Argentina, são mais livres, então a gente se sente com mais 

liberdade também. E é mais fácil ficar com os homens também, os homens argentinos 

demoram muito…55 

 

 
53 “A exotização possui, geralmente, um forte componente sexual. O corpo exotizado é frequentemente erotizado. 

Por isso, não é estranho que nas relações entre argentinos e brasileiros, a economia sexual tenha um lugar tão 

proeminente (sobretudo no imaginário) quanto a economia real. Como foi demonstrado anteriormente, o próprio 

fato de que a maioria dos brasileiros residentes na AMBA [Área Metropolitana da Cidade de Buenos Aires] sejam 

mulheres que migraram para conviver com um cônjuge argentino, se deve a esta atração entre diferentes. Quando 

este não é o caso, tanto as mulheres como os homens encontram um companheiro com mais facilidade do que 

outros imigrantes” (Frigerio, 2002: 24) 
54Trecho recriado pelo pesquisador a partir de anotações de campo. 
55 Diálogo travado em espanhol e traduzido pelo pesquisador. 
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E um rapaz argentino, nos seus 30 anos, também no posto de gasolina em uma outra 

situação, me disse que 

As mulheres brasileiras são mais quentes, são muito mais animadas e felizes. Elas 

sorriem mais, acabam sendo mais fácil de se aproximar, de namorar e de se envolver 

também. Muito mais do que lá na Argentina.56 

 

E as interações não acontecem sem choques e surpresas: 

Quando eu cheguei no Brasil eu cheguei com uma cultura latina religiosa muito forte 

e bem menos desconstruído do que eu achava que eu estava. A cultura sexual explícita 

do Brasil e ou o que eu vivi, em primeira instância, me produziram um choque muito 

forte, muito forte enquanto a meus preconceitos de promiscuidade, de cuidado e saúde 

sexual, muito forte, e também o cuidado com o outro, o respeito e o espaço do outro, 

sobretudo depois de ter morado em um país que a cultura é mais fria, a Inglaterra, 

chegar no Brasil em que todo mundo te toque, te abrace, inclusive sexualmente 

falando, né, te toque sem te conhecer, foi muito forte, teve muitas vezes, muitas vezes 

que eu me senti estuprado praticamente no começo, mas depois gostei, né, e agora sou 

o que sou…. (Bruno) 

 

Imagens construídas a partir de estereótipos comuns entre argentinos, a facilidade 

surge como um conceito definidor da relação entre argentinos e brasileiros. Sendo mais diretos 

e fáceis do que os homens e mulheres argentinos, os relacionamentos afetivos e sexuais com 

brasileiros são, também, um canal de ampliação da rede de contatos e ajudam no processo de 

adaptação dos sujeitos argentinos na cidade, especialmente os recém-chegados, já que esses 

contatos podem significar também facilidades para estabelecer moradia e, também, de obter 

trabalho. Fenômeno semelhante se passou com Agustina: 

Eu acho que o primeiro mês foi tipo assim porque eu lembro pouca coisa e, mas depois 

eu comecei a relaxar, já comecei a namorar… Sim, com o lugar. E a pessoa que eu 

comecei a namorar ser brasileiro, familiar do restaurante que eu tava trabalhando, 

companheiro de trabalho também. Então foi assim, muita contenção que eu tive, 

nunca me senti desamparada, jamais. 

 

Como vemos, o relacionamento com um brasileiro, companheiro de trabalho e 

familiar dos donos do restaurante em que ambos trabalhavam, ajudou na sensação de 

“segurança”, já que, com a rede de relações estabelecida e a estabilidade de um relacionamento, 

não se sentia desamparada jamais. Ademais, a relação com brasileiros é um dos investimentos 

 
56 Diálogo travado em espanhol e traduzido pelo pesquisador. 
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que ajudam a compor a incorporação de elementos que compõem os compromissos cívicos e 

sociais dessas pessoas (“Queremos nos casar porque já estamos juntos há quatro anos, 

moramos juntos. Então a gente veio saber qual a documentação certa e o que precisamos pra 

poder nos casar…”, como observado no relato de uma argentina junto ao consulado). 

Percebemos, portanto, os esquemas da divisão interna entre argentinos em Búzios 

e os investimentos realizados, sobretudo por argentinos recém-chegados, em direção à 

incorporação de certos elementos da gramática brasileira existentes na cidade. Vemos também 

que os argentinos recém-chegados buscam estabelecer distância da imagem de argentinos 

turistas e buscam o prestígio que argentinos moradores possuem entre os demais. Ademais, 

certos elementos apresentados tanto por argentinos recém-chegados quanto por argentinos 

turistas incluem o jeito de falar, o pouco domínio do Português, o orgulho, a “arrogância”, a 

falta de desapego à comida nacional, entre outros. Mas, para compreender adequadamente as 

motivações a respeito do distanciamento estrutural dos argentinos recém-chegados dos 

argentinos turistas, vale discutir um conceito muito citado no campo por interlocutores 

brasileiros e argentinos: a arrogância argentina. 

 

3.3 Algumas palavras sobre a “arrogância” argentina 

Cercado de polêmica, a arrogância argentina é uma categoria nativa e, também, 

uma categoria de acusação no campo, recorrentemente acionada por interlocutores brasileiros 

e argentinos. Motivo de piadas em rodas de conversas que agregam brasileiros e argentinos em 

Búzios, Schmeil toma o conceito como determinante nas relações entre argentinos e brasileiros 

também em Florianópolis. Ela indica, por toda a sua obra, que 

Para alguns informantes brasileiros, toda relação do turista argentino com o 

Brasil e com os brasileiros é permeada por uma espécie de arrogância. 

Arrogância essa, que se expressa na recusa em falar o português, na relação 

com a cidade e sua população bem como com as mulheres brasileiras. Junto a 

isso, alguns informantes colocam que o argentino se considera melhor que o 

brasileiro em função de seu maior poder aquisitivo e por acreditarem que são 

mais europeus. Estes informantes os consideram racistas, bairristas, 

prepotentes, entre outras coisas. Essa "arrogância", visualizada na população 

argentina, pode ser entendida como conseqüência, não só das representações 

que os brasileiros têm em relação aos argentinos, mas também, como 

conseqüência da busca, típica dos turistas de forma geral, pelo extravaso. O 

argentino ao pensar o Brasil como um lugar sem regras rígidas, busca a 



124 
 

 

 

 

 

liberação, comportando-se de uma forma pouco agressiva que, muitas vezes, 

passa por arrogância ou falta de respeito para com este país (Schmeil, 1994). 

 

A pretensa arrogância argentina aparece também na fala de alguns interlocutores 

brasileiros com os quais conversei durante o trabalho de campo. Mas, antes de ser um 

comportamento observado pelo pesquisador, percebi que a arrogância argentina era, antes, uma 

maneira também dos brasileiros reconstruírem imagens e representações dos argentinos já 

existentes na imprensa, nas piadas e nas discussões sobre futebol. Definir os argentinos como 

arrogantes era assim, também uma maneira de reinterpretar a cultura argentina a partir de 

termos e de esquemas sociais próprios dos brasileiros.  

Vale ressaltar que, dentre as muitas imagens construídas pelos brasileiros sobre a 

Argentina, uma delas é a de Buenos Aires como a “capital europeia” das Américas. Embora 

esta imagem de Buenos Aires como um pedaço da Europa no Novo Mundo seja (re)conhecida 

também em outros países da América Latina, no Brasil ela ganha certa amplitude em função do 

fluxo de brasileiros em direção à Argentina, especialmente nos anos 1990, em viagens de 

turismo, e, também, em função de uma frustração em não sermos, nós, os latinos europeus (ou 

europeus latinos). Cervo é clínico ao apontar que 

[...] Andar pelas ruas de Buenos Aires, observar seus cafés, suas livrarias, seus 

teatros, seus restaurantes; observar o estilo arquitetônico, o traçado urbanístico, 

respirar aquele ar quase sempre fresco de primavera… era como andar à toa 

por Paris, Madri, Roma, Londres. Nada daquele calor de beira-mar, daquela 

paisagem selvagem do Rio de Janeiro; nada daquele povo estranho, uns de 

gravata e paletó, outras de perna de fora; nada de favelas convivendo com 

arranha-céus. Andar pelas ruas de Buenos Aires era um convite à cultura; pelas 

ruas do Rio de Janeiro, um convite à diversão. Observar aqueles intelectuais 

seguros e cheios de empáfia, dominadores de ideias e arrogantes, também 

contrastava com o tradicional complexo de inferioridade cultural dos 

intelectuais brasileiros (Cervo, 2002:104) 

 

A arrogância argentina apontada por Schmeil e Cervo pode ser compreendida, 

também, através da discussão entre “civilização” e “barbárie” existente na formação da nação 

argentina. Como ponto de partida para compreender melhor o processo de formação da nação 

vizinha, podemos analisar brevemente a figura de Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, 

quinto presidente da Argentina, foi uma figura central na discussão sobre a “civilização” e a 

“barbárie” na formação da sua nação. Com escritos que versam sobre a cultura, a sociedade, a 

educação e a história do país, entre outros assuntos, Sarmiento teve sua obra visitada por Maria 
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Mader, que em sua tese (Mader, 2006) analisa os debates promovidos por ele entre os conceitos 

de “civilização” e “barbárie” na construção da nação argentina. 

Mader nos indica que o debate sobre a dicotomia entre “civilização” e “barbárie” 

aparece na capital argentina em 1827. Sarmiento, em seu livro “Facundo: Civilização e 

Barbárie” (Sarmiento, 1996), coloca esta questão como ponto central de sua obra. Preocupado 

em tomar a "civilização" como eixo central da discussão do projeto de nação, formulou um 

projeto civilizatório que deixou de lado a “barbárie” existente na metade inferior da América e 

aproximou os ideais de nação dos modelos existentes na Europa. 

Mader nos mostra que 

Nesse processo de aproximação com o mundo civilizado, chegava-se a algumas 

exagerações em comum: [...] Sarmiento refere-se à Argentina como a "Tebas do 

prata", que virá a ocupar "el rango elevado que le toca entre las naciones del Nuevo 

Mundo". Isso reafirmava a crença na civilização como um estágio a ser alcançado em 

um futuro previsível para aquelas nascentes nações, mas só alcançável por meio da 

concretização daqueles projetos civilizatórios. (2006: 44) 

 

Isto é: Sarmiento já havia incorporado em sua obra e em seu projeto de Nação a 

discussão existente na Europa a respeito dos conceitos de “civilização” e “barbárie” pelos 

intelectuais europeus (Kuper, 2002; Mader, 2006; Mattos, 2000). Inserido nos debates de sua 

época, Sarmiento projetava, em seus escritos, um progresso que viria não através do acaso dos 

tempos, mas de uma ação humana consciente e direcionada. Esta ação deveria superar as 

superstições, o atraso e os meios naturais para conduzir a Argentina a um estágio de “República 

autenticamente civilizada” (Mader, 2006: 132). 

Esta ação racional estava, para Sarmiento, alicerçada nos seguintes pilares: na 

educação, na instrução pública, na imigração e na colonização, pois “seu sonho consistia em 

uma República capaz de instituir a virtude em seus membros por meio da educação pública, do 

exercício da liberdade política e da distribuição de pequenas propriedades agrícolas” (Mader, 

2006: 146). Percebe-se, nos argumentos de Mader, os ideais iluministas e positivistas de sua 

concepção de nação. 

De fato, 

O cidadão argentino que Sarmiento desejava formar deveria ser então um cidadão 

ativo, com capacidade para discernir o bem comum, pegar em armas quando a nação 
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requeresse, e participar, deliberar e decidir em nome do povo. [...] Como um parente 

distante dos humanistas do Renascimento, Sarmiento acreditava que a virtude cívica 

redimia e purificava. (Mader, 2006: 147) 

 

Percebe-se, então, as concepções de nação e de sociedade ideal projetadas por 

Sarmiento em seus escritos, fortemente influenciado pelo mesmo debate que havia ocorrido 

poucas décadas antes nas sociedades europeias. Seu objetivo político-institucional era formar 

uma nação argentina letrada, culta e dotada de uma rica cultura gerando, assim, uma nação 

moderna e, finalmente, “civilizada”. 

Vale ressaltar que o uso da Europa como um modelo a ser seguido é um processo 

pelo qual a sociedade brasileira também passou. As reformas urbanas no Rio de Janeiro no 

início do século XX, como uma capital federal da recém-inaugurada República, por exemplo, 

aproximaram o Rio de Janeiro da Paris da belle époque, numa busca por uma sociedade 

“civilizada” e, claro, embranquecida. A Europa como modelo caía bem para o país em seus 

primeiros anos, pois representava o progresso e o distanciamento do nosso passado colonial e 

escravista (Mattos, 2000). 

As comparações com a vizinha Argentina já existiam nesses primeiros anos da 

República brasileira, e  

O fato é que, naquela oportunidade, o jogo de diferenças em relação à Argentina 

tendeu a assumir a forma de comparações a respeito dos progressos materiais nos dois 

países, e mais particularmente entre as duas capitais remodeladas: comparações entre 

largura e extensão de avenidas novas; quilometragem de estradas; capacidade de 

docas; de extensão ferroviárias; efetivos e armamentos militares de terra e mar; 

instalações sanitárias e número de hotéis; eficiência dos transportes urbanos, 

frequência aos teatros e às corridas de cavalo… Comparações que serviam - 

imaginava-se - para provar que éramos civilizados e brancos. (Mattos, 2000: 89) 

 

O que se buscava de modelo para o Brasil, nos termos de uma nação europeizada, 

era uma empreitada difícil, senão impossível, de ser realizada. E não somente pelas gigantescas 

dimensões territoriais, pela descentralização política e econômica do país, pelo profundo 

contraste entre capitais e interiores mas, também, pela própria dimensão do passado escravista, 

que balizou a formação de uma nação que, até poucos anos antes, tinha sua estrutura econômica, 

social e política fundadas na legalidade da escravidão e na separação de estatuto jurídico entre 
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negros e brancos. Uma verdadeira “república de hierarquias” (DaMatta, 1979; Freyre, 1987; 

Sérgio Buarque de Hollanda, 1995). 

A preocupação com a representação de um Brasil esclarecido (com todos os 

polissêmicos sentidos que esta palavra tem adquirido nos últimos anos57) para os vizinhos 

argentinos era tanta que vale lembrar um notável episódio: em 1921 o presidente da República 

dos Estados Unidos do Brasil recomendava aos dirigentes esportivos da época não incluir 

jogadores negros, nem mulatos, na seleção brasileira que disputaria uma partida em Buenos 

Aires, na ocasião da Copa Sudamericana no Chile. O motivo? Evitar que os argentinos 

seguissem chamando os brasileiros de macaquitos, como ocorrera na imprensa argentina alguns 

anos antes. Para isso, a solução era simples: bastaria enviar somente jogadores brancos ao país 

vizinho para provar que aqui o povo era definitivamente branco, o que por si só já indicaria o 

nosso alto grau de “civilidade e europeísmo” (Guedes, 2010; Matos, 2000). 

Muito pode ser dito sobre as representações do Brasil e da Argentina nos campos 

de futebol, por isso não pretendo me alongar nessa discussão. Gostaria de apontar somente que 

Cuando los brasileros son llamados de macacos por los argentinos, en la expresión 

acentuada de la rivalidad en el campo del fútbol (y, tal vez, en el mercado 

transnacional de ese deporte), se está accionando, justamente, esa señal diacrítica, la 

de la fuerte presencia negra en el mestizaje brasileño. Queda demacrada también, de 

esa forma, esa ausencia en el mestizaje argentino, en el cual un ser autóctono, como 

el surgido de los pampas, se conjuga con los inmigrantes europeos latinos para generar 

un pueblo (Guedes, 2010: 180) 

 

Um jogo de representações fortemente contrastantes, como se pode ver acima. 

“Negros, mulatos e mestiços”, de um lado e “imigrantes europeus latinos”, do outro. Um povo 

marcado pela busca da harmonia entre as raças versus um povo “transplantado”. O Brasil, no 

começo do século XX, ainda buscava comparar-se à Rainha da Prata na tentativa de sobrepujá-

la na corrida em busca do europeísmo. Mas, como demonstra Matos a respeito da relação do 

Brasil para com a Argentina, 

 
57 Nos últimos anos, movimentos sociais da luta étnico-racial no Brasil têm buscado ressignificar alguns vocábulos 

da Língua Portuguesa, de forma a evitar conotações racistas implícitas. Algumas palavras podem ter, nesse sentido, 

significados que remetem à superioridade da branquitude em detrimento da inferioridade da negritude. Como 

exemplo, trazemos o par de vocábulos esclarecer/denegrir, no qual o primeiro assume um significado positivo 

(tornar claro, associado à branquitude) enquanto o segundo assume conotação negativa (tornar negro, associado à 

negritude). O que pretendemos dizer é que o uso do vocábulo “esclarecer” no texto implica suas duas conotações: 

tanto ilustrado, erudito, instruído, quanto embranquecido. 
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Em outro momento, já não tão longo, o sentimento de superioridade cedeu lugar à 

busca de uma semelhança. Perigosa busca, porque impulsionadora de um jogo infindo 

de comparações que, no limite, tendia a provocar o deslizamento para um sentimento 

de inferioridade. Desde então, a operação fundamental consistia na afirmação em nós 

do que o outro mostrava de si próprio, até mesmo porque os argentinos pareciam estar 

conseguindo ser o que havia muito almejávamos: brancos, civilizados, quase 

europeus. E os “cidadãos republicanos” não deveriam ser outra coisa! Mas não nos 

iludamos. Aquela busca de semelhança era apenas uma maneira diversa de 

continuarmos negando o que os argentinos insistiam em mostrar de nós mesmos, a 

partir certamente já não tanto dos vínculos com aqueles “povos transplantados”, mas 

dos nexos com a própria sociedade brasileira (2000: 94). 

 

Historicamente fundado, o jogo de comparações entre brasileiros e argentinos 

atravessa toda a história dos dois países e ressaltamos que tomar ciência desta discussão 

localizada no tempo nos ajuda a compreender as atuais dimensões da relação entre argentinos 

e brasileiros. Grimson tem algumas palavras a respeito dessa soberbia, que, para ele, é um mal-

entendido que ocorre frequentemente em situações de intercâmbios culturais: 

Otro elemento, del que no podremos ocuparnos aquí, se refiere a los malentendidos 

surgidos de situaciones interculturales. Habitualmente, comparados con ciudadanos 

de países cercanos, los argentinos utilizamos un tono de voz más alto, más 

contundente; nos importan menos las jerarquías, reclamamos incluso frente a una 

azafata por nuestros derechos, no somos muy esquivos al conflicto ante cualquier 

percepción - razonable o no - de injusticia. Y esos hábitos, profundamente 

incorporados, son interpretados muchas veces como parte de esa soberbia que genera 

fuerte irritación: ¿Quiénes se creen que son? (Grimson, 2013: 30) 

 

A discussão sobre “barbárie e civilização” é, como vemos, um elemento relevante 

para a formação da nação argentina, assim como a tentativa frustrada do Brasil em ser uma 

nova Europa (e suas reiteradas negações do seu passado colonial). Isso ajuda a elucidar as 

renovadas referências a uma pretensa arrogância argentina. Antes de um modo de agir 

“natural” de um povo, essa arrogância é mais um conceito nativo que surge a partir do encontro 

e da relação entre sujeitos de países que possuem gramáticas e valores sociais e históricos 

consideravelmente distintos um do outro. Os argentinos nos apresentam espelhos que refletem 

o que não desejamos ver em nós mesmos, muito menos em nosso passado como nação. 

Enquanto no Brasil as hierarquias são reforçadas, na Argentina elas são combatidas: 

En Río, violencia acatada. en Buenos Aires, violencia reciprocada. Mejor o peor? 

Simplemente diferente. Pero con un importante punto en común: en ambos casos, 

estas sociedades, presuponen y re-ponen, cada una a su manera, la coincidencia de la 

desigualdad. (O’Donnell, 1984: 4) 
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Se no Brasil lidamos com o “Você sabe com quem está falando?” (Damatta, 1979), 

na Argentina essa questão seria respondida com o “A mim, que merda me importa?” 

(O’Donnell, 1984). Frases representativas da maneira como ambas as sociedades lidam com 

um tema tão caro no contexto latino americano: as hierarquias existentes na vida social. Ela 

existe tanto na Argentina como no Brasil, mas são manejadas de maneiras distintas nesses 

contextos: 

En cambio, en ‘Y a mí que me importa?’ el interpelado no niega ni cancela la 

jerarquía: la ratifica, aunque de la forma mas irritante posible para el ‘superior’ - lo 

manda a la mierda. En realidad, el ‘inferior’ tanto presupone la vigencia de la jerarquía 

que, como suele decirse, ‘se juega’: por ahí la jerarquía no es irrelevante para el caso 

y el desplante puede costarle caro: pero ‘a mí nadie me atropella’. Si (como casi 

siempre ocurre) nada mas pasa, la jerarquía quedó violentamente marcada y, por 

ambos, reforzada - pero también quedó, en el mismo acto, cuestionada en su vigencia 

para esa situación, ridiculizada y ‘ensuciada’. Qué puede ser mas insultante que 

enmierdar una jerarquía tan solemnemente invocada? (O’Donnell, 1984: 3) 

 

Como “igualitario e individualista no es igual a democrático, y mandar a la mierda 

a quien invoca la jerarquía social, es ratificarla (aunque sembrando odios), no superarla o 

disolverla” (O’Donnel, 1984), fica claro que a postura reativa acionada pelos interlocutores 

argentinos frente à expressão impositiva das hierarquias no espaço público brasileiro soa 

arrogante, pois implica numa não aderência aos esquemas hierárquicos brasileiros. Tanto 

brasileiros quanto argentinos reconhecem a existência da hierarquia, mas enquanto os primeiros 

a aceitam, os últimos reagem contra ela. 

No decorrer do trabalho de campo, essa categoria ganhou o sentido de conceito 

nativo e de acusação, sendo reiteradamente acionada por brasileiros e por argentinos recém-

chegados, numa tentativa de afastamento de seus compatriotas que, em Búzios, seguem sendo 

vistos como arrogantes. Os argentinos recém-chegados compreendem também os que se 

dirigem à cidade durante alguns meses, em trabalhos por temporada ou que, por variados 

motivos, não se estabelecem por muitos anos. 

Um garçom brasileiro, em um dos muitos bares que me sentei para descansar e rever 

anotações, me disse que  
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Os argentinos são muito chatos, reclamam de tudo. Nada está bom pra eles e às vezes 

nem gastam muito dinheiro. Mas desde o momento que sentam até pedir a conta se 

eles podem eles vão fazer alguma reclamação. 

 

Relatos semelhantes eram colhidos nos comércios e na interlocução com muitos 

brasileiros. Com discursos que oscilam entre a generalização e interações únicas que serviam 

como base para a criação de discursos generalistas, é comum perceber entre alguns brasileiros 

definições dos argentinos como arrogantes, reclamões, chatos e soberbos. Ainda assim, os 

argentinos, de maneira geral, eram alvo desejado das investidas sexuais dos brasileiros, como 

pude observar em várias situações. Era comum, tanto no posto de gasolina quanto na feira, 

assim como em outros lugares da cidade, que as mulheres argentinas fossem observadas e 

desejadas por muitos homens brasileiros, que com sua maneira mais aberta, as abordassem 

declarando seu interesse em busca de alguns beijos ou interações de maior intensidade.  

De volta às múltiplas dimensões da arrogância argentina, ela é percebida não só 

pelos brasileiros (a partir de generalizações e interações), como também pelos argentinos 

recém-chegados que, mais cedo ou mais tarde, deparam-se, no processo de adaptação à 

gramática brasileira, com incômodos gerais no jeito argentino de ser.  

O argentino é muito orgulhoso, tem o ego muito grande. E ele sai do país, porque 

não está conforme com o seu país, e vai para outro país, mas ele não quer deixar de 

ser argentino, ele não quer renunciar a sua cultura argentina. Ele acha que vai 

chegar num lugar novo e transformar esse lugar em um lugar argentino. Eu vi já 

também isso na Europa. Você vê muitas pessoas que passam anos, anos, sem aprender 

o idioma do lugar. Porque acham que não precisam... (Agustina) 

 

Percebemos alguns elementos que podem ser indicados não só como constituintes 

de uma pretensa arrogância argentina, mas também dizem respeito ao processo de adaptação 

dos sujeitos argentinos. O ego grande combina-se com a recusa em deixar de ser argentino 

quando os sujeitos chegam em Búzios e usufruem da argentinidade existentes na cidade - o 

mate e o Fernet disponíveis no depósito, o restaurante que oferece carnes argentinas e pratos 

argentinos ou mesmo relacionar-se com outros argentinos no dia a dia. Ademais, ela aponta que 

o movimento de transformar o lugar em um lugar argentino não é exclusivo da Armação dos 

Búzios, por ter presenciado fenômeno semelhante na Europa. 

Outros relatos apontam ao mesmo processo: 
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Às vezes fica um pouco difícil pra mim. Acho que me desacostumei bastante, em 

grande percentagem, com a minha cultura. Que hoje em dia eu vejo a minha própria 

cultura como uma cultura muito agressiva, muito violenta, e isso eu vejo refletido. 

Então como eu vejo isso refletido eu evito. Por isso também não troco tanta ideia 

assim com hispanohablante, argentino, não sei como, sabe, tem uma cultura 

muito... nesse momento eu não estou me identificando com a cultura do meu país. 

Então evito. (Bruno) 

 

Aqui temos informações adicionais em relação à arrogância argentina: a 

agressividade/violência. Além dos argentinos recém-chegados, brasileiros também nos dão 

indicativos dessa violência, utilizando outros conceitos para isso (metidos, exagerados, falam 

alto, reclamam). Como sujeitos que não estão inseridos na constituição dramática do mundo 

social brasileiro (Da Matta, 1979), marcado pela hierarquização e pela igualdade distintiva 

(Mota, 2014), esses sujeitos argentinos não-adaptados atravessam os muros das hierarquias que 

separam os sujeitos brasileiros em diferentes hierarquias, lançando mão da noção de igualdade 

e de direitos para isso (como exigir atendimento sem demoras e que tenham um padrão mínimo 

de qualidade), mostrando que, com isso, não só conhecem as regras de apresentação 

profundamente hierárquicas do mundo social brasileiro como reagem a elas (O’Donnell, 1984). 

Adaptar-se, nesse sentido, tem profunda relação com a aceitação das hierarquias 

reinantes no espaço público brasileiro. Chamamos atenção, também, para os termos utilizados 

por alguns interlocutores: “você se comporta, assim, comportadinho; faz as coisas mais ou 

menos direitinho…” Expressões que refletem o lugar dos sujeitos inscritos no ordenamento 

social brasileiro ou, nesse caso, dos argentinos que realizaram investimentos na inscrição 

gramatical brasileira: um lugar de comportamento socialmente aceitável que deixa de lado a 

marca das individualidades, das disputas e das demandas no espaço público - representados 

aqui pela violência e pela arrogância no jeito de tratar as pessoas. 

Enquanto no Brasil, trabalhadores do comércio, garçons e motoristas “servem”, em 

Buenos Aires, eles “trabalham” (O’Donnell, 1984). Essas duas maneiras de lidar com a ordem 

hierárquica dessas sociedades implica, nos sujeitos argentinos em Búzios, em investimentos de 

ordem moral e social de maneira a modular essas gramáticas em suas vidas cotidianas. 

Vemos, portanto, como a arrogância é, além de um conceito nativo, uma categoria 

acusatória gerada a partir do contato de duas gramáticas distintas entre brasileiros e argentinos 

e que é profundamente marcada por mal-entendidos (Grimson, 2013). Tal arrogância também 
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é percebida pelos sujeitos argentinos ao direcionarem investimentos emocionais, sociais, 

afetivos, econômicos e culturais em direção à gramática brasileira. Neste processo de 

adaptação, como eles dizem, eles conseguem apresentar um olhar distanciado de sua própria 

cultura a ponto de formularem críticas próprias, embasadas por um olhar privilegiado que 

possuem não só como questionadores da arrogância argentina, mas também como portadores 

dessa mesma arrogância, que pretendem abandonar ou deixar de lado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse texto, busquei compreender o modo como a “argentinidade” e a “brasilidade” 

são investidas de inúmeras maneiras nos universos das “encruzilhadas identitárias” em Búzios, 

que é a “esquina” onde as avenidas das duas gramáticas nacionais se cruzam. Não pretendemos, 

com isso, reduzir estes revestimentos a uma, duas ou mais categorias de identificação dos papéis 

sociais (como “nacionalidade”, “etnicidade”, “cultura nacional”, “nacionalismo” etc). 

Tomando a cidade de Búzios como locus privilegiado para o trabalho de campo, tratei as 

“identidades argentinas e brasileiras” como categorias nativas. Com isso formulamos duas 

proposições teórico-metodológicas: 

A primeira consiste em exercitar um olhar antropológico devotado a esmiuçar e 

adentrar no interior das gramáticas que informam os aparelhos teóricos produzidos no interior 

das Ciências Sociais. Como salienta Mota, 

Nossa intenção não é de abandonar determinadas categorias analíticas, como 

“identidade” ou “papel social”, mas emprestar caminhos alternativos para o trabalho 

mais minucioso de tessitura das interpretações acerca do modo como nos compomos 

como sujeitos. Em vez dos usos habituais de categorias como classe, habitus, raça, 

etnia etc., visamos desenvolver uma análise que se dedique a lidar com as ordens de 

de grandeza acionadas no pluralismo radical que nos compelem a fazer a sociedade se 

fazer nela. Apontamos para uma perspectiva teórica e metodológica que nos permita 

conceber a ação humana como algo situado em diferentes sequências, nas quais as 

pessoas mobilizam várias competências para se situarem no mundo, considerando não 

apenas a dimensão plural, processual e híbrida da composição dos sujeitos, mas as 

dimensões morais e suas gramáticas mobilizadas que compõem os repertórios de 

ações e experimentos dos atores. Isso nos permite problematizar como os instrumentos 

analíticos que voltaram ao entendimento dos procedimentos e processos de construção 

de "identidades" se tornam, em grande parte, reféns de seus próprios esquemas 

analíticos e categorias locais, se considerarmos, por exemplo, os grandes e 

importantes modelos desenvolvidos pelas Ciências Sociais por meio de trabalhos tão 

importantes quanto Erving Goffman (2001) e Fredrik Barth (1991), como indicado 

anteriormente. (Mota, 2019) 

 

Essa distinção metodológica e analítica de outras tradições sociológicas e 

antropológicas se deve  

porque, em grande medida, os relevantes modelos de análise conformados por autores 

de altíssima importância às Ciências Sociais, tais como Barth (1991) e Goffman 

(2001), inscrevem a construção de identidades em um mundo que podemos definir 

como o do "mercado de identidades", no qual os atores operam optando por papéis 

possíveis e disponíveis em um grande portfólio de "identidades"  no mercado reduzida 

e restrita nesse universo liberal da “economia das identidades”. Nosso trabalho, 

portanto, consiste em relativizar (sem cair em relativismos) estas operações  
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cognitivas e morais dos atores para termos uma amor amplitude sobre os modos de 

qualificações e das gramáticas mobilizadas pelos próprios atores diante das diferentes 

provas as  quais são submetidos nesses mundos plurais. Dessa forma, buscamos 

estender uma análise ao conteúdo moral inscrito nas formas dos atores se (in) vestirem 

para encarnarem modos diversos de ser no mundo. Essa visão pluralista da ação 

humana é particularmente importante para o mundo contemporâneo no qual as 

mudanças experimentadas nos últimos anos com a renovação da noção de Estado 

Nacional, dada a incorporação de uma gramática do multiculturalismo, 

particularmente de feição liberal as agendas políticas, morais e simbólicas de muitos 

países ao longo do Globo. (Mota, 2019) 

 

Cabe frisar que isso não significa que ignoramos a existência e a relevância de 

noções como “raça”, “gênero”, “identidade”, “etnia”, “nação” etc., mas as consideramos como 

categorias que são apropriadas em determinadas condições socio-lógicas, ou seja, dentro dos 

quadros sociais nos quais são acionados, mobilizados e ressignificados e no interior das 

“tradições” e “escolas” de pensamento que conferem maior ou menor relevo a estas categorias 

para a análise dos fenômenos sociais. 

Como salienta Mota (2017) ao observar comparativamente as Ciências Sociais feita 

na França e aquelas elaboradas em países de matriz anglo-saxã, é flagrante a excessiva 

visibilização das análises antropológicas e ou sociológicas de diacríticos como “raça”, “gênero” 

e “etnia” no mundo anglófono, em particular norte-americano, e, por outro lado, da quase 

miopia analítica ao lidar com questões que envolvem problemas de natureza identitária, na 

academia francesa. 

 Nosso esforço reside em diferenciar as condições, as formas, os investimentos 

possíveis, as gramáticas em jogo e as operações de ressignificação que estão, em grande 

medida, inscritas nesse processos de produção da identificação de si e dos outros. Ou seja, nos 

esforçamos a trabalhar teórica e metodologicamente de maneira que o campo observado não 

fosse “contorcido” para “caber” em categorias e conceitos existentes para além das dimensões 

do próprio campo. 

Queremos dizer, com isso, que é particularmente importante nos atentarmos às 

diferentes maneiras e possibilidades de composição de nossas aparelhagens identitárias com as 

situações e mundos nas quais elas são investidas pelos atores em ação. Nossa intenção, portanto, 

é fugir da “armadilha” dos “encapsulamentos” conceituais que nos levam já, em grande medida, 
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a conclusões precipitadas do fenômeno social sem antes menos esmiuçá-lo meticulosamente 

pelo exercício analítico de observação e compreensão dos fenômenos em jogo.  

Buscamos ir além das considerações de que a “identidade” é conformada pela 

“fluidez” ou pelo “hibridismo”. Visamos adentrar as dimensões mais sutis dos investimentos 

realizados pelas pessoas com seu entorno (familiar, público, social, festivo, etc.) levando em 

consideração os repertórios e recursos, materiais e simbólicos,  mobilizados em diferentes 

situações e contextos de forma a fazer emergir  o conteúdo gramatical presente na aparelhagem 

identitária e na sua composição com os mundos nos quais ela se apresenta e se faz e refaz (Mota, 

2020). Como, por exemplo, uma “identidade nacional” pode adquirir diferentes feições, no 

âmbito interpessoal ou na esfera das relações sociais, mediante o trabalho requerido de 

coordenação do meus "eus" - que pode, porventura, se tornar um self em um outro mundo - 

com os "outros". Nosso olhar se dirige para o trabalho de decomposição e de recomposição dos 

conteúdos existenciais de um ser humano. 

A experiência com sujeitos argentinos também mobilizou, em mim, certas 

aproximações e afastamentos e, assim, me enveredei por esses cruzamentos próprios do 

trabalho antropológico: o estranhamento e a familiarização de mim mesmo com meus múltiplos 

encontros neste percurso da pesquisa entre meus “eus” e os “outros”. Como espelhos de nós 

mesmos (Grimson, 2013), em algum grau, o desconforto inicial com nossos hermanos deu lugar 

à compreensão, cada vez mais nítida, dos investimentos e das conformações desses sujeitos na 

cidade de Búzios. A desnaturalização de um conjunto de conhecimentos sobre a Argentina e 

seus habitantes que eu tinha foi um processo essencial para a construção das reflexões que aqui 

se apresentaram a partir dessa relação entre os “lugares-comuns” e as representações 

estandarizadas. 

Também busquei compreender as minúcias das gramáticas argentina e brasileira, 

buscando trazer à tona as dimensões mais sensíveis dessa “produção identitária” e concedendo 

atenção às variações de formas emprestadas aos diferentes sujeitos de minhas pesquisas nessa 

eterna “encruzilhada identitária” que é própria de um mundo pluricultural (Thévenot & 

Boltanski, 1991). Levar em consideração as operações dos atores em seus diferentes 

“investimentos de formas” (Thévenot, 1986), assim como seus esquemas de divisão interna, a 

partir de um duplo movimento - o distanciamento estrutural de outros argentinos e a 
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aproximação dos brasileiros - traz novas luzes a uma questão que segue se apresentando: o jogo 

das representações e das imagens criadas por brasileiros e argentinos a respeito um do outro. 

Segundo Thévenot (2019): 

La sociología de la política y la crítica que hemos desarrollado se distingue por la 

importancia que reconoce a la elaboración de formas comunes en la construcción de 

lo común, a las investimentos de formes que ellas requieren y a la economía de 

coordinación que ellas permiten. En lugar de centrarse exclusivamente en el 

cuestionamiento de estas formas dominantes, nuestra sociología trata la tensión entre 

investimento de forma comunes y cuestionarlas como una tensión antropológica 

fundamental en la búsqueda del ser humano. Este sentido económico del investimento 

, que sea un gasto de dinero, esfuerzo o energía psíquica, ha pasado de lo italiano 

investire  del siglo XIV a lo inglés y luego lo francés . Hay que señalar que es diferente 

en español, donde investir  se separa de invertir. Si investir  todavía designa la 

operación de investidura , es una familia completamente diferente casi homónima que 

se construye separadamente alrededor de invertir del verbo verter (verter, invertir, 

traducir) para significar el significado económico.  Esta aclaración lingüística es 

importante para comprender el alcance del relato del articulo, así como el movimiento 

de nuestra sociología, que comenzó con la conceptualización de las “investimentos  

de formas comunes”, una noción que tiende un puente entre la investir de una 

autoridad sobre una comunidad face ao investimento  económico (Thévenot, 2019). 

 

Logo, nossa atenção a estes “investimentos de forma” nos leva a observar para além 

dos “eus que representam” (Goffman, 2004), localizando-os nas operações de formulações 

dessas gramáticas e das formas como os atores justificam esses papéis à luz da multiplicidade 

de maneiras de exercê-los face aos diversos mundos que habitamos e nos fazemos como 

sujeitos. A imagem dos brasileiros como alegres, calientes, diretos, felizes e sorridentes entra 

em contraste direto com a arrogância argentina, as reclamações e a maneira fria e direta de ser. 

O que buscamos, com esse trabalho é mostrar que, se por um lado essas imagens e 

representações existem e são mobilizadas por esses sujeitos, por outro lado elas refletem 

interações e investimentos mais complexos do que parece à primeira vista, não sendo, então, 

redutíveis a determinados encapsulamentos identitários - que, em certa medida, já aportam de 

antemão a explicação de algo que só pode ser compreendido se considerado esses conjuntos de 

operações que os atores podem forjar para se constituir no mundo. 

Como um grande “espelho de identidades” (Brubaker & Cooper, 2019; Mead, 1934; 

Mota, 2014), ou melhor, como um jogo de reflexos, argentinos e brasileiro se recriam e se 

reconstroem em Búzios, um a partir do outro - e vice-versa - num trabalho que encerra muitos 

entrecruzamentos e “encruzilhadas” de identidades. Brasileiros a argentinos sabem, consciente 
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ou inconscientemente, quando reforçam certos estereótipos ou quando buscam negá-los, a 

depender do interlocutor, da situação, do lugar, da hora e do momento. Esse múltiplo e constante 

acionamento de diacríticos culturais e imagéticos formam parte dos investimentos realizados 

por esses sujeitos, em total consonância com as sociedades plurais próprias do mundo 

contemporâneo. Do mesmo modo, nos lembra Thévenot ao discorrer sobre o homem que, no 

trem, mobiliza múltiplas gramáticas sem, no entanto, “sair do lugar”:  

El recorrido que seguimos nos lleva a atravesar diversos paisajes para retornar a las 

nociones primeras sobre las cuales descansan las ciencias sociales. En procura de 

considerar los modos en que el ser humano se involucran en el mundo, debemos 

regresar a las categorías utilizadas para detectar la acción, los motores de las conductas 

y sus coordinaciones, pero también las maneras en que está implicado el entorno 

(humano o no) de las personas y de las formas de apreciación de que es objeto. Impulsa 

nuestra investigación la inquietud por comprender cuestiones de la vida en sociedad 

que para los recursos existentes resulta difícil tratar. Los requisitos de esa vida en 

sociedad no se dejan percibir adecuadamente en términos de identidad individual o 

colectiva, ni siquiera de identidades múltiples. No se refieren sólo a las 

representaciones del ser humano y su identidad, sino que conciernen a sus capacidades 

de actuar, sus maneras de experimentar el mundo en relación con sus intervenciones. 

El involucramiento de los seres humanos en el mundo es cambiante y convulsionado. 

Su movimiento afecta profundamente la percepción de ese mundo, pero también la de 

las personas involucradas (Thévenot, 2016: 43). 

 

São essas “maneiras de experimentar o mundo em relação com suas intervenções” 

que se ajustam e se sobrepõem, umas às outras, nas encruzilhadas existentes no espaço social 

brasileiro. Como também demonstra DaMatta, ao apontar que 

A ideia de seleção de identidades serve para uma primeira clarificação aquilo que 

estou denominando de custos de um papel ou identidade social. Desejo com este 

conceito colocar em destaque os problemas que surgem quando os atores não seguem 

as regras de seleção de identidades. Seja porque as regras são recusadas, seja porque 

os atores têm problemas com as identidades que devem desempenhar, seja ainda - 

porque elas são simplesmente inexistentes, como às vezes parece ocorrer nos casos de 

contato interétnico. Em outras palavras, é minha intenção - em contraste com 

Goodenough - salientar que nem sempre a seleção de identidades pode seguir as regras 

da identidade atribuída, ou a do contexto correto, e a da "identidade encaixada". 

(DaMatta, 1976: 35) 

 

Ademais, recordamos a centralidade da figura de Exu como catalisadora dessas 

múltiplas “encruzilhadas” identitárias existentes no espaço social brasileiro: comunicador por 

excelência, transita entre o divino e o humano e possui como essência de sua natureza a 

mutabilidade e a constante modulação de suas fortes emoções. Os sujeitos inseridos no contexto 
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da sociedade brasileira (marcada por hierarquias que se reafirmam nos espaços públicos nas 

mais distintas situações) percorrem becos, caminhos apertados e vielas em sua trajetória de 

acionamento das gramáticas e nos investimentos de forma por eles operacionalizados. Essa 

dinâmica social pressupõe uma rápida “(re) apresentação do eu” nessa vida cotidiana (Goffman, 

2004), já que o ordenamento social hierárquico exige desses sujeitos uma leitura pontual e uma 

tomada de ação marcada pela surpresa e imprevisibilidade das relações e das hierarquias, que 

se redefinem a cada virada de esquina.  

Ora, esses becos existentes nas “encruzilhadas identitárias” do espaço social 

brasileiro se contrapõem aos modelos de apresentação identitária mais próximos a um 

“boulevard identitário” argentino, amplo e largo, no qual os atores podem ter um vislumbre 

amplo sobre o horizonte panorâmico daqueles que se apresentam. No “boulevard identitário”, 

ao contrário do que ocorre nas “encruzilhadas”, os equipamentos cognitivos e morais estão 

preparados e habituados para agir no mundo, em certa medida, modelado pela previsibilidade, 

pelo princípio de uma igualdade relativamente uniforme e comum, assim como pela visibilidade 

daquele com quem interage. Há recursos, materiais e simbólicos, relativamente estáveis e 

consistentes que permitem a produção de consensos, ainda que provisórios, sobre quem é o que. 

A rejeição do exercício da hierarquia do "Você sabe quem está falando?" (DaMatta, 1976) 

concede lugar a uma universo interacional regido pelo trabalho do controle e negociação das 

impressões, marcado pelo “Que merda me importa?” (O’Donnell, 1984).  

O que queremos indicar, nesse sentido, é que as características distintas 

emprestadas às gramáticas políticas e morais das arenas públicas identitárias brasileira e 

argentina têm fortes implicações na conformação dos instrumentos pragmáticos, cognitivos e 

interpessoais que precisam ser mobilizados e compostos na pluralidade de formas e mundos. 

De um lado, o mundo das hierarquias (DaMatta, 1976; 1979) reafirma a superioridade de um 

desconhecido frente ao outro no espaço público brasileiro (onde é possível, por exemplo, 

interagir com alguém imputando unilateralmente uma identificação sobre o outro sem que este 

tenha consentido ou mesmo aceitado o rótulo a si imputado); do outro lado, o mundo da busca 

pela igualdade que, através dos confrontos, justificações e embates verbais, faz com que as 
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hierarquias não se abatam sobre as mentes e corpos, como nos espaços públicos argentinos 

(O’Donnell, 1984) 58.  

Para além de uma oposição entre “nós” e “eles”, visamos conceder maior atenção 

às composições diversas e possíveis para o trabalho de constituição e apresentação com um 

olhar sensível às gramáticas políticas e morais que subjazem uma interação social. Os 

equipamentos operacionais mobilizados por sujeitos argentinos e brasileiros em seus 

respectivos espaços públicos são diferentes, não só quanto a forma, mas também quanto a 

natureza socio-lógica dessas “apresentações de si” (Goffman, 2004) nesses espaços públicos.  

Percebemos, a partir da observação da interação entre argentinos e brasileiros em 

Búzios, como ambos se lêem a partir das gramáticas que cada um desses mundos comporta. 

Isso ajuda a explicar, por exemplo, as reiteradas referências à arrogância argentina por parte 

dos interlocutores brasileiros. Antes de uma característica “espiritual” inerente à condição 

argentina de ser, ela expressa o modo esses sujeitos coordenam suas ações e relações sociais 

em um universo como o brasileiro, no qual se (re)conhece as hierarquias, mas não os direitos. 

Esse choque gera conflitos e promove os “deslizamentos” entre gramáticas pelos quais os 

argentinos moradores passam depois de algum tempo morando na cidade. 

 

  

 
58 Podemos, por exemplo, ainda distinguir essas duas dinâmicas relacionais da existente no universo francês, na 

qual a construção das identificações sobre e si e sobre o outro passam pelo trabalho de um “duelo verbal” entre 

dois cidadãos civil e hierarquicamente iguais. 
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Foto 9 

Foto de um beco 

 

 
Fonte: http://luciahiratsuka.blogspot.com/. Numa conformação social brasileira, mais semelhante a uma 

“encruzilhada” ou a um “beco” de identidades, as imprevisibilidades e as hierarquias regem as interações entre os 

sujeitos. Não é possível vislumbrar o horizonte de maneira ampla e a cada curva uma surpresa pode ser encontrada. 

É precisar saber “com quem se está falando” (Da Matta, 1979) e os trânsitos podem ser interrompidos, ou 

dificultados, por pessoas de status hierarquicamente superiores. 

 

Há que considerar também os custos dos investimentos realizados por esses 

sujeitos, já que os investimentos por eles operados envolvem avaliações e mobilizações de 

múltiplas ordens, que transbordam a dimensão econômica. Como bem aponta Agustina: 

O restante, as coisas se fazem de um jeito muito humano, é o que eu acho. Você para 

morar bem, tranquilo, tem que se dar bem com o dono da casa, por exemplo. Na 

Argentina isso não acontece, se você tem um contrato, pronto. O dono sumiu, você 

não vê mais ele. Aqui não, aqui você vê ele todos os dias e tem que se dar bem, tem 

http://luciahiratsuka.blogspot.com/
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que se dar bem com os vizinhos porque senão não vai ter uma vida tranquila, 

simplesmente. Tipo, assim, você pode ir brigando com todo mundo, mas vai durar 

pouco. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande de um povo pequeno. E que 

as pessoas do lugar são muito simples, na vida deles é muito simples, não tem aquela 

coisa que tem a cidade, entendeu? As pessoas se preocupam com coisas muito 

diferentes, se preocupam pouco…  

 

O custo desse investimento, como ela apontou, não passa necessariamente pela 

perspectiva econômica. Ir brigando com todo mundo representa, na verdade, uma maneira de 

estabelecer relações típicas do espaço argentino, mais “direto” e “incisivo” em suas dinâmicas 

interpessoais. No Brasil, essas relações são sintetizadas pela figura do “homem cordial” (Sérgio 

Buarque de Hollanda, 1995) e pelo “jeitinho brasileiro” (DaMatta, 1984), numa mobilização de 

emoções e na pessoalização das relações que acontecem mesmo em dinâmicas altamente 

formalizadas (no exemplo acima, ao assinar o contrato de locação de uma casa). Vemos também 

a incorporação, por parte da interlocutora, de um vocabulário tipicamente brasileiro ao 

compreender a pessoalidade das relações no Brasil: não há mais o estranhamento desse modo 

de agir, mas ela considera isso um jeito muito humano de viver. 

Os “custos”, os “investimentos de forma”, os “jogos de impressões” e 

“apresentações de si” não prescindem, assim, do conjunto de gramáticas que estão imersas 

numa interação humana. Isto fornece composições de ritmos de vida que vão do samba ao tango, 

do café ao mate, ou do boulevard às encruzilhadas de nossa existência como seres humanos 

diversos e plurais em mundos igualmente plurais e complexos. 

 

 

 

 

 

  



142 
 

 

 

 

 

Foto 10 

Foto de um Boulevard 

 

 
Fonte: http://stockholmtourist.blogspot.com/. No “boulevard” identitário, utilizado como exemplo do espaço 

público argentino, os sujeitos possuem visão ampla do horizonte social que percorrem, numa relação mais 

horizontalizada entre eles. Embora as hierarquias apareçam, elas não são suficientes para impedir o fluxo desses 

mesmos sujeitos na ampla vida social desse modelo, já que eles “não se importam” (O’Donnell, 1984) com as 

tentativas de imposição de algum tipo de hierarquia. 

 

 

 

 

http://stockholmtourist.blogspot.com/
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Posfácio - A pandemia do Covid-19 e os novos desafios que se apresentam 

Escrever uma dissertação no momento que a pandemia do Covid-19 assola grande 

parte do mundo não se mostrou tarefa fácil. Durante a escrita dessa dissertação, o número de 

mortos no Brasil ultrapassou os 70 mil (duas vezes e meia a população da Armação dos Búzios 

- e crescendo...): uma doença definida por alguns como “uma gripezinha”59. Tempos estranhos 

esses nos quais vivemos: tempos de pós-verdade e incertezas de múltiplos graus; tempo em que 

líderes políticos apresentam posturas desonestas frente aos fatos científicos, com novos 

discursos alternativos à realidade que se apresenta (Mair, 2017); tempos em que a sobrecarga 

de informação e as crises migratórias contemporâneas trazem novas incertezas em relação à 

própria noção de terra (Latour, 2018). Tempos de crise, tempos esquisitos. 

Seria sem sentido, ou pelo menos irreal e desconectado da realidade - em alguns 

graus -, não dedicar uma meia dúzia de palavras à pandemia que se apresenta. Além das 

dificuldades de ordem técnica que interferiram na produção deste trabalho (bibliotecas e 

acervos fechados, impossibilidade de volta a Búzios para atualização do acervo fotográfico, 

impedimento de contatos pessoais com os interlocutores...), há também dificuldades de ordem 

da lucidez, clareza e saúde mentais. A mudança para a casa da família representou um novo 

ordenamento técnico na produção deste trabalho, um novo ritmo, assim como propiciou novas 

formatações do meu cotidiano. Conviver novamente com a minha família todos os dias depois 

de tantos anos me trouxe novas ideias e me fez repensar a minha existência mesma no mundo, 

a apresentação de mim (Goffman, 2004) em um mundo que gira cada vez mais rápido (e às 

vezes para trás, parece). 

A interlocução com meus orientadores e demais companheiros de mestrado também 

se mostrou de enorme importância para que a escrita fosse realizada com ritmo e sem grandes 

interrupções. Produzir um trabalho de grande monta é naturalmente um desafio. Produzir um 

trabalho de grande monta em tempos de incerteza me pareceu uma tarefa destinada somente 

aos grandes heróis de nossas mitologias, magicamente inspirados a realizar verdadeiras 

façanhas. Como somos revestidos de uma humanidade naturalmente esmorecida, muito esforço 

foi dedicado em terminar a escrita deste trabalho. Para além das questões de ordem pessoal, há 

 
59 Em um pronunciamento televisionado em cadeia nacional no dia 24 de março, o Presidente da República Jair 

Bolsonaro referiu-se ao Covid-19 como “uma gripezinha, um resfriadinho”. 
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que se apontar  mudanças ocorridas no campo durante esses meses. Mesmo sem saber, a 

etnografia realizada foi uma investigação realizada no que hoje poderíamos chamar de “Búzios 

Pré-pandemia”. Novas formatações do espaço e novos movimentos dos sujeitos pelo espaço 

apresentaram novos desafios para a Búzios durante-e-pós-pandemia.  

Começamos as nossas considerações a respeito dos números de infecções na cidade. 

Dedicando uma página exclusiva para o assunto, a Prefeitura de Búzios divulgou um mapa 

interativo com os dados das infecções por bairros. Com um número total de 323 casos 

confirmados (aproximadamente 1% da população), Búzios teve 8 óbitos no total60. Uma das 

suspeitas levantadas para o relativo baixo número de infecções e mortes da cidade pode estar 

no seu isolamento geográfico: como bem apontamos no capítulo 1, o município se liga por terra 

somente a Cabo Frio, com poucas vias de acesso, e por mar com os transatlânticos e barcos. 

Sendo relativamente fácil restringir o acesso de moradores e eventuais visitantes, poucas 

infecções e mortes ocorreram na cidade, felizmente61. 

  

 
60 https://buzios.rj.gov.br/coronavirus/ Acesso em 24/07/2020. 
61 A título de comparação: no mesmo dia (24/07/2020), o município do Rio de Janeiro contava com 151.549 casos 

de infecção e 12.535 óbitos. 

https://buzios.rj.gov.br/coronavirus/
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Mapa 5 

Distribuição da Infecção de Covid-19 pelos bairros da Armação dos Búzios 

 

 
Fonte: Prefeitura de Armação dos Búzios. 

 

Analisando o mapa interativo da cidade, não nos surpreendemos ao constatar que o 

maior número de infecções está localizado justamente na Búzios Pré-pórtico, mesmo que ela 

apresente densidade populacional mais baixa em relação à porção peninsular do município (ver 

mapa 3). Numa discussão já apontada anteriormente, vale lembrar que esses bairros localizados 

na porção continental da cidade são mais pobres e possuem um maior percentual de população 

negra e de classes populares. Como já sabemos que a presente pandemia de Covid-19 mata mais 

pobres do que ricos62, não é de se surpreender que o mesmo cenário tenha acontecido em 

Búzios, ainda que em menor escala. 

 
62 Ver, por exemplo: https://oglobo.globo.com/sociedade/covid-19-mais-letal-em-regioes-de-periferia-no-brasil-

1-24407520; https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/05/06/coronavirus-brasil-mostra-que-

e-projetado-para-matar-pobre-em-pandemia.htm; https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/04/coronavirus-

mata-negros-e-pobres-de-forma-desproporcional-nos-eua.shtml Todos os aessos em 24/07/2020. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/covid-19-mais-letal-em-regioes-de-periferia-no-brasil-1-24407520
https://oglobo.globo.com/sociedade/covid-19-mais-letal-em-regioes-de-periferia-no-brasil-1-24407520
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/05/06/coronavirus-brasil-mostra-que-e-projetado-para-matar-pobre-em-pandemia.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/05/06/coronavirus-brasil-mostra-que-e-projetado-para-matar-pobre-em-pandemia.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/04/coronavirus-mata-negros-e-pobres-de-forma-desproporcional-nos-eua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/04/coronavirus-mata-negros-e-pobres-de-forma-desproporcional-nos-eua.shtml
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Como as medidas de restrição de entrada e permanência na cidade afetaram 

diretamente os hotéis e pousadas - que foram obrigados a fechar pelo tempo necessário até que 

a pandemia arrefeça -, os impactos sobre a economia do pequeno município foram 

devastadores. Uma onda de demissões e suspensões de contrato se seguiu ao fechamento dos 

hotéis, impactando também a vida dos interlocutores. 

Kelly, por sua vez, conseguiu alugar o espaço dos Chalés Búzios para uma empresa 

privada, que teria mais condições de explorar totalmente o potencial turístico do espaço. Sua 

sorte, que não sabíamos que existia, foi que ela conseguiu fechar os negócios no fim de 2018, 

portanto, antes do alerta da pandemia. Mudou-se para o município de São Pedro da Aldeia, 

próximo de Búzios, e alugou um apartamento menor para ela e seus dois filhos, que daria muito 

menos trabalho de cuidar. 

Agustina voltou para Córdoba, sua cidade natal. Desde nossas primeiras 

interlocuções ela já indicou que estava se preparando para essa volta, sem grandes pressas. A 

preocupação com a saúde e a saudade de casa, assim como a ideia de que não há lugar como o 

seu país e a sua cidade já haviam lhe tocado os sentimentos. 

Bruno, nosso personagem do prefácio, abandonou a calmaria da sua rotina e saiu às 

pressas da cidade. Seu trabalho foi fechado e ele foi demitido, então voltou para a casa da 

família, em Rawson, na Patagônia Argentina. Por ter estado no Brasil, país com número 

altíssimo de infecções, ficou de quarentena por duas semanas na garagem da casa da família, 

onde um quarto improvisado foi montado para recebê-lo, reduzindo, assim, as chances de uma 

provável contaminação ameaçar a saúde (e a vida) dos seus pais. Reclamando muito do frio 

intenso que fazia naquela garagem, respeitou os catorze dias de resguardo e, sem indícios de 

uma possível infecção, hoje repousa, um pouco mais aquecido, junto à sua família. 

O que se passou com Bruno aconteceu com centenas, talvez milhares, de argentinos 

da Região Geográfica Imediata de Cabo Frio. O Consulado Argentino do Rio de Janeiro 

estimava em aproximadamente 5.000 o número de argentinos na Região. Com a chegada da 

pandemia e a crise de econômica que se instalou - assim como a onda de demissões -, muitos 

deles buscaram no consulado ajuda para suas situações. 
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A consulesa María Mujica, que em função da sua posição diplomática segue 

morando no Rio de Janeiro, capital, me informou que o Consulado não pôde ajudar 

economicamente os argentinos da cidade com o fornecimento de passagens aéreas ou com 

ajudas em dinheiro, mas o corpo diplomático acabou transformando-se em um ponto de 

conexão de diversos argentinos que desejavam voltar ao seu país. Explico melhor: a própria 

consulesa fez questão de criar grupos de interação entre os argentinos para que eles pudessem 

se conectar e voltarem, juntos, para a Argentina. 

Como uma volta por avião poderia ser custoso para muitos deles e as rodoviárias se 

encontravam quase todas fechadas, o apoio oferecido pela consulesa foi de caráter logístico, 

organizando caravanas para que os argentinos pudessem sair do país em comboios de carros 

alugados, todos juntos, em direção a Foz do Iguaçu (o que daria mais segurança do que se eles 

voltassem dispersos). De lá, atravessariam a fronteira para a cidade de Puerto Iguazú 

(Argentina) e, finalmente em sua terra natal, seria mais fácil voltarem cada um às suas cidades. 

Alguns desses comboios contavam com 20 carros, com 5 ou 6 passageiros em cada, numa 

movimentação pelas estradas que poderia incluir centenas de argentinos. Muitos desses 

comboios foram organizados com a ajuda da consulesa, com os custos de aluguel dos carros, 

gasolina e alimentação arcados pelos próprios argentinos, e esses comboios poderiam contar, 

também, com ônibus. Crianças pequenas, adolescentes, jovens e adultos voltaram para o seu 

país naquele momento. 

Compreender esse fenômeno à luz da contemporaneidade nos obriga a colocar “os 

pés no chão”63. Como bem aponta Latour (2018), a desregulamentação econômica promovida 

pelos Estados desde os anos 1990, a explosão das desigualdades e a negação das mudanças 

climáticas são fenômenos que refletem outros maiores ainda: as incertezas que temos no mundo 

contemporâneo e as próprias mudanças nos conceitos de “solo”, de “chão”, de “terra”. 

Observamos como o mundo, hoje, vive uma crise migratória generalizada e sem precedentes 

na história humana, fazendo de todos nós “migrantes”, em algum grau, e objetos dessas 

“encruzilhadas identitárias” que envolvem também a falta de direção para seguir e bússolas 

sociais e políticas descalibradas, girando sem direção. Os migrantes “de fora das fronteiras” 

(como “eles”, os argentinos) abandonam seus países à custa de sonhos, relações sociais e 

 
63 LATOUR, Bruno. Down to earth: Politics in the new climatic regime. John Wiley & Sons, 2018. 
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afetivas e, em muitos casos pelo mundo, em situações de guerras e deslocamentos forçados. Os 

migrantes “de dentro das fronteiras” (como “nós”, brasileiros) experimentam, mesmo estando 

aparentemente “no mesmo lugar”, o drama de serem abandonados pelos próprios estados-nação 

e acumulam seguidas incertezas quanto à própria terra na qual habitam. Algo terrível há em 

comum em ambos: em maior ou menor grau, “todos estão[mos] desprovidos de terra” (Latour, 

2018).  

Movida por sua posição como diplomata e, também, como ativista cuja consciência 

política busca dar apoio e suporte a todos os argentinos, a Consulesa María Mujica me 

confidencia, por fim: faço tudo o que posso para proteger aos argentinos. Se a Argentina não 

pode dar sustento a toda sua gente no exterior, faço o que posso para ajudá-los. Uma postura 

de segurança e alívio que ecoa em um mundo cercado de incertezas, mudanças, oscilações e, 

claro, repleto de encruzilhadas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Distribuição Da População Entre Os Municípios Da Região Geográfica Imediata De 

Cabo Frio (2010) 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE 
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Número de Moradores Naturalizados Brasileiros e Estrangeiros no Estado do Rio de 

Janeiro (1991 a 2010) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE. 
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Ingresso no Brasil de turistas estrangeiros e de turistas estrangeiros que possuem a 

Argentina como país de residência permanente (2009 a 2019) 

 
Fonte: Ministério do Turismo, 2009 A 2019. 
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Ingresso no Brasil de turistas estrangeiros que possuem a Argentina como país de 

residência permanente por Via (2009 a 2019)* 

 
Fonte: Ministério do Turismo, 2009 A 2019. 
* Os números anuais exatos das modalidades de ingresso Fluvial e Marítima foram omitidos deste gráfico pois a 

compreensibilidade da leitura estaria comprometida. 
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Ingresso no Estado do Rio de Janeiro de turistas estrangeiros que possuem a Argentina 

como país de residência permanente (2009 a 2019) 

 
Fonte: Ministério do Turismo, 2009 A 2019. 
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Entrada de Passageiros no Estado do Rio De Janeiro por Aeroportos (2012 a 2014) 

 

AEROPORTOS Total Visitantes 2012 Total De Visitantes 2013 Total De Visitantes 2014 

Galeão 7.737.290 9.917.207 8.218.733 

Santos Dumont 4.773.452 9.204.603 4.822.396 

Cabo Frio 17.525 11.131 25.414 

TOTAL 12.528.267 19.132.941 13.066.543 

Fonte: TURISRIO 

 

 

 

 

Total de Chegada de Passageiros no Estado do Rio de Janeiro por Portos (2012 a 2014) 

 

PORTOS CIDADE 

Atracações 

2012 

Total de 

Visitantes 

2012 

Atracações 

2013 

Total de 

Visitantes 

2013 

Atracações 

2014 

Total de 

Visitantes 

2014 

Pier Mauá Rio de Janeiro 165 394.941 165 394.941 178 400.169 

Armação Dos 

Búzios 

Armação dos 

Búzios 152 369.538 136 343.258 134 347.136 

Ilha Grande 

Angra dos 

Reis 44 157.488 38 124.560 42 123.370 

Jaguanum 

Mangaratiba/I

tacuruçá 35 66.282 35 66.502 - - 

Angra Dos 

Reis 

Angra dos 

Reis 24 59.030 32 89.258 25 58.380 

Paraty Paraty 11 7.938 10 7.174 14 7.364 

Cabo Frio Cabo Frio 4 10.388 4 10.388 7 14.867 

Arraial Do 

Cabo 

Arraial do 

Cabo - - - - 5 1.970 

TOTAL - 435 1.065.605 420 1.036.081 408 953.256 

Fonte: TURISRIO 
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Foto da Pousada do Sol, localizada na Rua das Pedras. A pousada era de propriedade de Ramon 

Avellaneda e foi onde Bardot ficou na ocasião da sua segunda passagem pela cidade, no verão 

de 1964-1965. 
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Placa na Pousada do Sol indicando a visita de Bardot no verão de 1964-1965. 

 

 

Uma nota no jornal Correio da Manhã lamenta a partida do Brasil do então secretário da 

Embaixada Argentina Ramon Avellaneda e de sua esposa Marcela depois de alguns anos 

agitados junto à sociedade carioca. Correio da Manhã, 29/09/1964. 
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Matéria “Como ser tropeziano em Cabo Frio” - Parte 1. Jornal do Brasil, 19 e 20/01/1964. 
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Matéria “Como ser tropeziano em Cabo Frio” - Parte 2. Jornal do Brasil, 19 e 20/01/1964. 
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Matéria “Como ser tropeziano em Cabo Frio” - Parte 3. Jornal do Brasil, 19 e 20/01/1964. 
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Ficha de Imigração de Ramon Avelaneda. Acesso em 12/03/2020. Disponível em 

https://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I11634&tree=BVCZ#cite2. 
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Ramon Avellaneda, detalhe da foto. 

 


