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 A interface entre a Geografia e o turismo está no espaço. É nele que o turismo 
acontece como um importante vetor de produção e nosso desafio é o de analisar 
criticamente como este processo ocorre. 

Neste texto, buscaremos analisar criticamente a produção do espaço turístico de 
um loteamento chamado Indaiá, localizado no município de Bertioga, litoral sudeste 
brasileiro. 

Do ponto de vista 
metodológico, foi necessária a 
construção de um esquema de 
idéias capaz de responder aos 
nossos questionamentos. 

A idéia de eventos1 
permitiu reconstruir a história de 
Bertioga e de Indaiá, 
entendendo como a realidade se 
apresenta e os sujeitos sociais 
com seus papéis, de maior ou 
menor influência. Do ponto de 
vista material, identificamos os 
objetos que foram edificados, 
ligando a região de estudo a 
lugares distantes e levando ao 
litoral uma maior quantidade de 
pessoas com objetivos de lazer 
de férias e finais de semana. A 
imaterialidade foi percebida nos 

fluxos de informações e no papel da política pública no ordenamento do território, na 
influência do capital que, à distância, promoveu a produção deste espaço.  

No caso de Indaiá, em que medida a construção de uma rodovia aproximou esta 
parcela espacial da população da Região Metropolitana de São Paulo, a área econômica 
mais dinâmica do Brasil? Bertioga era um lugar de difícil acesso e, por contingências 
naturais, permaneceu por um longo tempo isolado da crescente possibilidade do lazer. 

 

 

 

                                                            
1 “Um evento é o resultado de um feixe de vetores, conduzido por um processo, levando uma nova função 
ao meio preexistente. [...] A ação não se dá sem que haja um objeto; e, quando exercida, acaba por 
redefinir como ação e por redefinir o objeto” (Santos, 1996). 

Bertioga - Localização 



Geografia e turismo: espaço, lazer e poder. 

Realizar uma investigação do turismo com uma abordagem geográfica, 
apreendendo suas implicações espaciais, exige clareza no método. 

Se a relação com o espaço é inevitável, partimos do pressuposto de que ele é um 
conjunto indissociável de sistemas de objetos e de ações (Santos, 1996). Tal distinção 
exige a construção de um esquema de idéias que tenha coerência conceitual, que seja 
pertinente com uma investigação em que o espaço é ponto de partida e ponto de 
chegada e que seja operacional, quer seja, auxilie no entendimento dos lugares e suas 
particularidades, construídas no acontecimento dos fatos, pelas pessoas que o ocupam. 

Este ensaio não pretende esgotar a discussão proposta, mas apresentar os 
resultados da dissertação de mestrado desenvolvida no Departamento de Geografia da 
Universidade de São Paulo, Brasil. O lugar escolhido para análise foi uma oportunidade 
para discutirmos teoria e contribuir para o avanço das pesquisas em geografia do 
turismo no Brasil.  

Os sistemas de objetos, os fixos, revelam a materialidade, a atuação do ser 
humano e o desenrolar da vida em sociedade. Olhando para eles conseguimos 
identificar a maneira pela qual os sujeitos sociais se organizam e suas contradições, 
possibilitando voltar ao passado e periodizar a história do lugar, o que, para fins 
analíticos, é crucial por revelar os diferentes usos do território ao longo do tempo. 

A imaterialidade, por sua vez, é percebida pelos fluxos e pelo papel diferenciado 
dos sujeitos sociais. Os fluxos se ampliam na medida em que se constrói uma rodovia 
em direção ao litoral, a Rodovia Anchieta (SP-150), inaugurada em 1947. Até 1970 se 
amplia a construção de rodovias e o litoral paulista passa a conviver com uma moderna 
rede de circulação em seu território. Tais objetos, funcionando em sistemas, permitem 
novas produções espaciais. Pessoas e capital chegam ao mar, impondo novas lógicas 
com a construção de segundas residências, o que demanda normas de organização 
espacial e o atendimento aos interesses de determinada parcela da sociedade, o que gera 
privilégios para alguns e o início da difícil convivência entre turistas e moradores locais. 

E nesta complexidade de relações que devemos entender o turismo, o espaço e 
os territórios sendo usados como forma de territorialização (Haesbaert, 2004). Este 
autor trabalha com a perspectiva relacional do território e seu funcionamento em rede, 
considerando que “territorializar-se envolve sempre uma relação de poder, ao mesmo 
tempo concreto e simbólico, é uma relação de poder mediada pelo espaço, ou seja, um 
controlar o espaço e, através deste controle, um controlar de processos sociais”. Ele 
acrescenta que “toda relação de poder [...] é desigualmente distribuída entre seus 
sujeitos e/ou classes sociais e, como tal, haverá sempre, lado a lado, ganhadores e 
perdedores, controladores e controlados, territorializados que desterritorializam por uma 
reterritorialização sob seu comando e desterritorializados em busca de outra 
reterritorialização, de resistência e, portanto, distinta daquela imposta pelos seus 
desterritorializadores” (259). 

É nesta complexa rede de relações, onde o território é transformado em 
mercadoria, que devemos identificar os sujeitos sociais (mercado, poder público, 
turistas e comunidade local) e as relações que eles estabelecem no espaço, através 
também do turismo. 



Cruz (2001) admite que o turismo é uma “prática social, que envolve o 
deslocamento de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico seu principal 
objeto de consumo”. Em pesquisa posterior (2007, p. 14) a autora destaque que as 
pesquisas sobre o turismo pelo viés geográfico devem partir da premissa de que não há 
produção do espaço que “não remeta a uma divisão territorial do trabalho; não requeira 
uma análise sobre sujeitos sociais envolvidos; não diga respeito a ambas as dimensões 
do espaço geográfico, ou seja, às suas dimensões material e imaterial; que não seja 
social e histórica”.  

Sánchez (1991) considera o turismo como uma atividade econômica e produtiva, 
onde o uso do “espaço do ócio” implica uma atividade econômica que o transforma em 
mercadoria capaz de ser usada. Hiernaux-Nicolas (2001, p. 40) pensa o turismo como 
“prática social coletiva que integra mecanismos distintos de relação com o espaço, à 
identidade e o outro”, acrescentando que ele é também uma atividade econômica. 
Bertoncello (1998, p. 57), por sua vez, diz que “quando falamos de turismo estamos 
falando de uma prática social, a prática turística, que consiste no deslocamento espacial 
que realizam os indivíduos com o fim de realizar atividades de lazer e recreação 
vinculadas com diversos atrativos turísticos presentes nos lugares de destino. [...] O 
turismo é um serviço cujo consumo gera benefícios econômicos”.  

Ao considerar o turismo uma atividade “flu”, por utilizar equipamentos cujo 
monopólio não lhe pertence (transportes, hospedagens, alimentação, etc.), Knafou 
(2001, p. 63) considera que “o peso do turismo, atividade humana multiforme, que 
repousa sobre um aparelho econômico heteróclito, é particularmente difícil de ser 
avaliado”. 

Em nossa investigação assumimos que o “turismo é uma prática social e uma 
atividade produtiva, que pressupõe o consumo do espaço, que usa os sistemas de objetos 
existentes e cria novos, ancorado em um sistema de ações, existente ou a ser criado, no 
imbricado jogo de relações entre mercado, Estado e sociedade” (Sabino, 2007, p. 10).  

 

Lugar: onde a teoria encontra a pesquisa  

Entender a produção do espaço de um lugar pressupõe uma periodização, 
identificando as variáveis que explicam recortes temporais, entendendo quais objetos e 
ações são responsáveis por produzir o espaço em um dado momento. 

O lugar que é chamado Praia de Indaiá, na verdade, é parte de uma praia maior 
chamada Praia da Enseada, no município de Bertioga, localizado na Região 
Metropolitana da Baixada Santista. Este município dista cerca de 100 quilômetros da 
Região Metropolitana de São Paulo, uma grande concentração econômica e 
populacional, um importante pólo gerador de fluxo turístico brasileiro. Bertioga também 
é considerada a entrada para o litoral norte, a área turística de sol e praia de maior valor 
do Estado de São Paulo. 

Nos 482 km2 deste município, temos diversas áreas de preservação permanente, 
como o Parque Estadual da Serra do Mar, as várzeas dos corpos d´água, as áreas de 
manguezais, os morros e as praias, um total de 85% de seu território. 

 



Bertioga - Localização da Praia de Indaiá. 

 

 

As Praia da Enseada, de São Lourenço, Itaguaré, Guaratuba e Boracéia, 
totalizam 33 km de orla marítima. 

Em função da presença da Serra do Mar, que se afasta do trecho da praia, temos 
inúmeros cursos d´água que seguem em direção ao Oceano Atlântico, formando 
importantes bacias hidrográficas, como as dos rios Itapanhaú, Itaguaré e Guaratuba. 

A história de Bertioga revela alternância entre períodos de maior e menor 
dinâmica econômica. Num primeiro momento, até o século XVI, este meio 
predominantemente natural assistiu a inauguração do Forte de São João da Barra, em 
1547, na desembocadura do canal, e a presença de europeus desbravadores de terras 
brasileiras, como o Alemão Hans Staden que, preso pelos índios canibais Tupinambás, 
consegue sua liberdade e tem sua vida poupada. 

A exploração do óleo de Baleias, a partir do século XVII, coloca o território em 
evidência. A Armação das Baleias, localizada na Ilha de Santo Amaro, atual município 
do Guarujá, consolida um pequeno número de moradores, na margem oposta do canal. 
É o primeiro contato com a técnica, atividade produtiva que se estende até o início do 
século XIX, quando Bertioga mergulha em um novo momento de isolamento. 

Somente em 1930, quando Bertioga conquista a condição de Distrito de Paz e, 
posteriormente, de Subprefeitura, é que o lugar ressurge no cenário paulista. Ainda vila 
de pescadores sem água e luz elétrica, com difícil comunicação como seus vizinhos, os 
barcos são essenciais2. 

Alternando a pesca com o plantio da banana, Bertioga assiste o surgimento dos 
embriões das primeiras rodovias e as relações entre a circulação e a produção do espaço 
se aprofundam. A construção de sistemas técnicos que “incluem, de um lado, a 
materialidade e, de outro, seus modos de organização e regulação” (Santos e Silveira, 
2003, p. 20), autorizam uma nova divisão territorial do trabalho. 
                                                            
2 Em 1910, a inauguração da Usina de Itatinga em território bertioguense não a ilumina. Essa usina foi 
construída para abastecer o Porto de Santos, município vizinho. 



A década de 1970 marca o esgotamento de Santos como destino turístico 
(Seabra, 1979) e o turismo se irradia em direção aos municípios vizinhos, conforme 
podemos perceber na tabela abaixo. 

Evolução da população residente na Região Metropolitana da Baixada Santista - 1970 / 2000 

Municípios 1970 1980 1991 2000 Crescimento entre 1991 e 
2000 (%) 

Bertioga * 3.573 4.233 11.473 30.039 161,8 

Cubatão 50.906 78.630 91.136 108.309 18,8 

Guarujá 94.021 151.127 210.207 264.812 26,0 

Itanhaém 14.515 27.464 46.074 71.995 56,3 

Mongaguá 5.214 9.927 19.026 35.098 84,5 

Peruíbe 6.966 18.407 32.773 51.451 57,0 

Praia Grande 19.704 66.011 123.492 193.582 56,8 

Santos 342.057 412.448 417.450 417.983 0,1 

São Vicente 116.485 193.002 268.618 303.551 13,0 

RMBS 653.441 961.249 1.220.249 1.476.820 21,0 

São Paulo 17.670.013 24.953.238 31.588.925 37.032.403 17,2 

Brasil 93.141.007 119.004.686 146.827.466 169.799.170 15,6 

* Emancipado de Santos no ano de 1991 
Fontes:  IBGE Censos 1970, 1980, 1991 e 2000. 

Fundação Sistema Estadual de Analise de Dados – SEADE (http://www.seade.gov.br/). 
Organização: André Luiz Sabino, 2007. 
 

O destaque fica por conta de Bertioga, cuja população cresce a uma taxa anual 
de aproximadamente 16% na última década, enquanto a população do Estado de São 
Paulo cresce aproximadamente 1,7% e a do país, 1,5% ao ano. 

Do ponto de vista do capital e sua reprodução, um grupo funda em 1940 a Cia. 
Urbanística de Bertioga, com o objetivo de lotear o espaço próximo ao do surgimento 
inicial da Vila, ampliando a presença de turistas. Em 1946 o mesmo grupo funda da 
empresa Praias Paulistas S/A, que amplia tal processo e lança o empreendimento Jardim 
Indaiá I, II e III (Processo de loteamento nº 5.690, aprovado pela Prefeitura Municipal 
de Santos em 1947). O lançamento das Glebas segue a demanda do mercado e os anos 
de 1957, 1961 e 1964 assistem ao processo de arruamento e venda de terrenos por um 
corretor de Mogi das Cruzes. 

O Projeto Turis, elaborado pela Embratur em 1979, elege a rodovia BR 101 
como prioridade e o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) 
contratou as empresas responsáveis pelas obras. Rodovias são asfaltadas e melhoradas e 



o fenômeno do turismo, enfim, alcança o mar, modificando o uso do território em 
Indaiá. 

A partir deste fato se intensifica o processo de produção do espaço em Bertioga 
com a venda de lotes e a criação de condomínios horizontais, como o da Riviera de São 
Lourenço, hoje com 9.000.000 de m2, o maior loteamento de segundas residências da 
América Latina, contando em seu interior com escolas, restaurantes e um Shopping 
Center, podendo ser considerado um pseudo lugar (Cruz, 2007), com características 
muitas mais próximas do município de São Paulo do que com Bertioga, propriamente 
dizendo3. 

Analisando o uso e a ocupação do solo nas praias da Enseada e São Lourenço a 
partir de fotografias aéreas e construindo mapas de uso e ocupação do solo4, Fierz e 
Rosa (1999) concluem que as modificações antrópicas se intensificam e o processo de 
urbanização se consolida, com a presença humana tanto na linha da praia como no 
sertão de Bertioga, denotando a presença de trabalhadores atraídos para o município 
pela construção de residências e condomínios. 

É preciso ressaltar que em 1991 o município de Bertioga se emancipa de Santos 
e inicia um novo momento histórico. Em 1993 o Decreto Leio de n 44 disciplina o 
turismo praticado por ônibus fretado no Município e o processo n 157 institui a Lei 
Orgânica, onde o turismo aparece no Título I, no capítulo II – da competência do 
município e no Título V (da ordem social e econômica), com um capítulo próprio (IX), 
demonstrando sua importância. 

Em 1998 o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado (PDDS) é aprovado 
(Lei nº 315, de 29 de setembro de 1998) e o capítulo II coloca o ordenamento das 
atividades ligadas ao turismo como um objetivo e o artigo 04 propõe a elaboração de 
um Plano Diretor de Turismo, que ainda não se concretizou. O que existe no município 
é uma proposta de zoneamento com as áreas de uso preponderante do turismo 
denominadas de ZTR – Zonas turísticas, a Secretaria de Turismo, Comércio e Assuntos 
Náuticos, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e o Fundo Especial do 
(FETUR). 

Em campo percebemos que as obras propostas existem com maior intensidade 
na proximidade da vila, o centro antigo, mas ainda são muito tímidas no restante do 
Município, como em Indaiá, onde a Avenida Thomé de Souza foi reurbanizada e uma 
praça foi edificada, porém não é iluminada a noite devido ao constante furto dos fios 
elétricos, demonstrando falta de policiamento e de manutenção. 

Em Indaiá tentamos entender as relações entre a produção do espaço e a 
atividade do turismo, as relações entre circulação e território e a onda de ocupação a 
partir da ampliação da fluidez de turistas e capitais que, direta e indiretamente 
modificaram a divisão territorial do trabalho.  

Encontrar os nexos espaciais neste lugar que foi um dos primeiros loteamentos 
fora do núcleo de origem da Vila de Bertioga e suas especificidades, nos encantou e 
também ao poeta brasileiro Vicente de Carvalho que, no ano de 1917, edifica uma 
residência de madeira como a que vislumbrou em visita ao sul do Brasil. Com a morte 
                                                            
3 A discussão sobre os condomínios existentes em Bertioga foi pode ser encontrada em Sabino, 2007 
(mestrado). 
4 Mapas de uso e ocupação do solo para os anos de 1962, 1977, 1986 e 1994 e, também, um mapa síntese. 



do poeta, em 1937, o empresário e senador José Ermírio de Moraes transformou o 
sonho do poeta revolucionário em refúgio de férias para sua família. Uma das primeiras 
segundas residências brasileiras se fixa no litoral. Esta casa resistiu até o ano de 1948, 
quando outra casa de alvenaria, até hoje existente, é inaugurada. 

Villa Indaya. Tela do pintor brasileiro Benedito Calixto 

 

O acesso à residência se dava com o uso de barcos saídos do Porto de Santos, em 
difícil viagem. Por esse motivo o empresário Moraes constrói uma ligação entre a Ilha 
de Santo Amaro, hoje Guarujá, e Bertioga, sendo que o canal era, e continua sendo, 
atravessado por balsas. A rodovia passa a ser conservada pelo governo paulista na 
década de 1940. 

A construção da Rodovia Mogi-Bertioga (SP 98), que termina exatamente no 
Jardim Indaiá, dinamizou a ação antrópica e mudou o perfil de ocupantes e proprietários 
de residências em Indaiá. Acreditamos que muitos tenham procurado os condomínios 
horizontais, possibilitando um novo perfil de proprietários no bairro, que passaram a 
competir com os moradores locais, no que diz respeito ao uso dos recursos naturais 
(praia, água e o próprio solo), pois “as inovações técnicas se encontram com a história, 
portanto suas próprias regras, às quais as demais escolhas devem curvar-se. [...] A 
localização das infra-estruturas é resultado de um planejamento que sobretudo interessa 
aos atores hegemônicos da economia e da sociedade (Santos, 1996). 

Quanto mais nos aproximamos da praia, maior é a ocupação do loteamento 
Indaiá. As áreas públicas são pouco edificadas e, seguem o mesmo padrão, com 
embelezamento proporcional à proximidade do mar. São pouco utilizadas, pois os 
equipamentos necessários não existem, inclusive com uma área pública ocupada por 
uma favela, cujos títulos de propriedade foram reconhecidos a partir do Estatuto da 
Cidade5 e um processo de reurbanização ainda está se efetivando, com a remoção de 
parte da comunidade para dois Conjuntos Habitacionais, Nedda I e II, em área cedida ao 
poder público municipal pelas Praias Paulistas S/A. 

Estas informações obtidas em campo, com a aplicação de questionários e 
entrevistas, permitiram analisar a produção do espaço municipal nos planos regional e 
                                                            
5 O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, entrou em vigor no dia 10 de outubro de 2001 
e regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que tratam da política urbana. 



local, assim como conhecer a realidade e as expectativas dos moradores e dos 
proprietários de residências de veraneio. Do total de pessoas entrevistadas, cerca de 100 
residências visitadas, 43% eram da própria cidade, 32% de São Paulo e 11% de Mogi 
das Cruzes6, ressaltando a importância das segundas residências e o uso misto do 
território. 

Com relação aos problemas levantados em campo a falta de segurança foi o que 
mais se destacou, com o roubo em residências, a falta de policiamento regular e a 
precária fiscalização das praias, principalmente no período noturno. A falta de 
saneamento básico e o esgoto, que corre em canaletas construídas pela Prefeitura em 
direção ao mar, foram citados, assim como a precária iluminação pública em alguns 
pontos, além de outras questões. 

Quando o assunto tratado era a segurança, percebemos um desconforto da 
população entrevistada em relação ao convívio com os moradores da área de favela em 
Indaiá. Em momento de entrevistas na favela percebemos que os moradores trabalham, 
em sua maioria, na Riviera de São Lourenço, construindo e mantendo as segundas 
residências e a própria estrutura do loteamento, que gera mais de 3.000 empregos, 
caracterizando a produção desigual e combinada do espaço; a complementaridade entre 
o cotidiano dos moradores e a relação sazonal e, muitas vezes fugaz, que o turista 
estabelece com o território. Em visita à Riviera de São Lourenço é possível perceber o 
contraste entre turistas e moradores locais observando a rotatória de veículos que fica 
próxima ao Shopping, que tem seu estacionamento repleto de carros, ao passo que na 
rotatória as bicicletas dos trabalhadores se amontoam, pois eles as utilizam para 
atravessar do Costão do Indaiá, na ponta da Praia da Enseada, para a Praia de São 
Lourenço, servindo aos visitantes estrangeiros à Bertioga, que ali encontram o sol e o 
mar, mas pouco se apropriam do lugar. 

 

Considerações finais. 

O esforço de encontrar os nexos espaciais do turismo está presente neste ensaio, 
ainda não esgotado, pois a pesquisa sempre continua e a escolha do lugar é sempre a 
possibilidade de discutir teoria e construir um esquema de idéias que aproxime as duas 
instâncias: lugar e conhecimento. 

Os objetos incorporados ao lugar, funcionais ou refuncionalizados, nos 
permitiram cindir a totalidade, o mundo em movimento, e analisar Indaiá, sua 
configuração espacial e suas relações com o próximo e o distante. 

Tais objetos utilizados (não só) pelo turismo nos remeteram às ações e, portanto, 
ao desvendamento dos sujeitos sociais e seus diferentes papéis. Moradores, turistas, 
agentes de mercado, empreendedores imobiliários locais e distantes, poder público; uma 
complexa rede de relações de difícil apreensão. 

O incremento das atividades econômicas do turismo como vetor de produção do 
espaço, o aumento da população das cidades litorâneas e a proliferação dos 
condomínios horizontais e verticais, associados à maior fluidez pela ampliação e 
resignificação dos objetos na atualidade justificam esta investigação e é fomento para 
                                                            
6 14% eram de outros municípios brasileiros. 



que continuemos buscando fundamentação teórica que nos ajude a analisar criticamente 
o turismo como atividade social, econômica e espacial, visando contribuir para o avanço 
da já consagrada geografia do turismo brasileira e, principalmente, colocando em debate 
o fenômeno do turismo no meio acadêmico, nas comunidades e servindo de subsídio 
para os responsáveis (ou que deveriam assumir esta tarefa) pela organização do espaço e 
o ordenamento dos territórios.  
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