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1. RESUMO 

Este estudo consiste numa análise das implicações do fenômeno “Cultura de 

Veraneio” no litoral paulista, mais precisamente na Região Metropolitana da Baixada 

Santista, que engloba os munícipios de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São 

Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe e Itanhém. Tal cultura implica num 

processo de ocupação do espaço que vem comprometendo significativamente 

sistemas ambientais de grande fragilidade que caracterizam a região.  

2. INTRODUÇÃO: 

A “Cultura de Veraneio”, entendida como o costume de passar o verão fora do 

domicilio habitual, apresenta uma intensa relação com a recente reinvenção da praia 

como espaço de lazer. Historicamente, o brasileiro vem se relacionando com a orla 

marítima como resultado de um misto de imaginários compostos pelos costumes de 

origem portuguesa, africana e indígena e, posteriormente, com a globalização, foi 

inserindo também costumes provenientes do exterior (Instituto Pólis, 2014). 

O litoral brasileiro, que ao início da colonização Portuguesa assumiu a função 

estratégia de conexão com a Europa, a partir do século XIX, foi, gradativamente, 

dividindo espaço com uma nova forma de ocupação, originada do estabelecimento 

de novas percepções no imaginário social: a praia passa a ter importância como 

espaço de lazer (Ministério do Turismo. Marcos Conceituais, 2010). 

O resultado dessa nova concepção do espaço litorâneo é uma nova forma de 

ocupação, onde a permanência das pessoas é temporária, o que acarreta numa 

forte influência da população flutuante sobre os municípios que se desenvolveram a 

partir do crescimento da cultura de veraneio, assumindo assim uma vocação 

turística. 

3. OBJETIVOS 

Pretende-se, com este estudo, avaliar as implicações do fenômeno “Cultura 

de Veraneio” na Região Metropolitana da Baixada Santista, no litoral paulista, 

identificando fatores que caracterizam a cultura de veraneio e suas influências na 

RMBS, incluindo as características socioambientais e suas vulnerabilidades. Espera-

se produzir novas representações cartográficas da região que traduzam as 

influências da “Cultura de Veraneio, verificadas pelo estudo. 

4. METODOLOGIA 

O estudo se desenvolverá por meio de levantamento de bibliografia específica 

sobre o tema estudado e da documentação cartográfica referente à região em 



estudo; análise das políticas públicas que atuam na região de estudo; organização 

dos dados obtidos pelo censo demográfico do IBGE e produção de relatórios e 

análises cartográficas, a partir de softwares de georreferenciamento. Também 

deverão ser realizadas visitas a locais estratégicos da região em estudo para 

obtenção de imagens e informações coletadas em órgãos públicos, setor privado e 

junto à população, sobre as dinâmicas de ocupação espacial no processo de 

urbanização. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As primeiras etapas da pesquisa consistem no levantamento teórico, 

conceitual pertinente ao tema abordado, seguido da análise das políticas urbanas 

que promovem interferências da Cultura de Veraneio, diretas ou indiretas, na Região 

Metropolitana da Baixada Santista. A partir de dados obtidos pelo censo 

demográfico do IBGE, serão produzidos relatórios e análises cartográficas, a partir 

de softwares de georreferenciamento. Serão realizadas visitas à área em estudo 

para conferir as situações verificadas nos levantamentos iniciais. A última fase se 

caracteriza, pela síntese do processo de trabalho e a análise conclusiva. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Baixada Santista é um território que configura hoje uma região 

metropolitana mediante Lei Complementar Estadual 815, de 30 de julho de 1996, 

englobando os munícipios de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, 

Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe e Itanhém.  Neste território é possível se observar 

manifestações da Cultura de Veraneio, entendida como o costume de passar o 

verão fora do domicilio habitual. Tal comportamento tem profunda relação com a 

recente reinvenção da praia como espaço de lazer. 

No início do processo de colonização, a relação com o litoral era baseada nas 

características exploradoras e predatórias da colonização Portuguesa, com o litoral 

assumindo uma função estratégia de conexão com a Europa. Tal função era 

materializada nos Portos, que representavam estruturas de grande importância para 

escoamento dos produtos obtidos na Colônia e que por sua vez eram levados para a 

Capital (HOLLANDA, 1995) 

De acordo com CORBIN (1989), atribui-se a reinvenção da praia aos novos 

costumes terapêuticos disseminados na Europa no séc. XVII pelo médico britânico 

Richard Frewin, nos quais a água salgada era comumente indicada por suas 

propriedades benéficas à saúde.   



Com o advento da cultura de veraneio, a função do litoral se transforma 

novamente e novas cidades surgem ou são reinventadas, não mais por processos 

econômicos que ali são desempenhados, como Santos e São Vicente, mas por 

vocação turística, como no caso de Bertioga, Mongaguá, Peruíbe e Itanhém.  De 

acordo com o estudo Litoral Sustentável divulgado pelo Instituo Polis, tal vocação 

turística não supre no âmbito econômico as necessidades da população residente 

desses municípios, o que provoca uma forte dependência econômica aos municípios 

de Santos, São Vicente e Cubatão, que centralizam as ofertas de emprego da região 

(IBGE, 2010). 

É grande a influência da população flutuante na RMBS, em municípios que se 

desenvolveram a partir do crescimento da cultura de veraneio, assumindo assim 

uma vocação turística, a parcela flutuante supera a população residente, chegando a 

representar, de acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010 quase 80% da 

população total em alguns casos.   
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