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Valorizar e difundir a cultura caiçara é uma 

prática divergente! É a resistência e luta pelo direito de 

existir e coexistir do patrimônio cultural material e 

imaterial dos povos do litoral brasileiro. Um patrimônio 

cultural rico e diversificado que reflete a memória e a 

bagagem histórica de famílias caiçaras que já perderam 

muito, política e socialmente, e que a todo momento tem 

sua identidade posta em cheque pela ação de grileiros 

modernos e pelas ações e más ações governamentais que 

contaminam o mar e poluem o meio ambiente, 

destruindo flora e fauna. Ações governamentais que 

diluíram e dificultaram a sobrevivência por meio da 

pesca artesanal ou mesmo com barcos à motor, 

colocando pescadores em risco constante de vida e 

levando seus familiares a desistirem de práticas antigas 

para manterem um mínimo de dignidade e conforto às 

novas gerações. 

(Denise Lemes, historiadora) 

 

Camaroeiro são tantas lembranças 

De um povo vivido jamais esquecido 

Histórias de vida, sofrida e mantida 

Com simplicidade que ensina a amar. 

(Homenagem aos pescadores da Praia do 

Camaroeiro – Edna do Espírito Santo de Assis, 

historiadora) 



 
 

RESUMO 

As concepções sobre a cultura caiçara sofreram importantes tranformações no decorrer 

do século XX. Essas mudanças afetaram as relações entre as comunidades tradicionais e 

os poderes públicos e, nesse sentido, a forma como essas comunidades foram 

contempladas em políticas públicas no decorrer do tempo. Essas mudanças de 

concepção também pautaram a produção de diferentes narrativas sobre a cultura caiçara,  

Na esteira dessas mudanças a comunidade caiçara de Camaroeiro em Caraguatatuba 

enfrentou a apropriação de seu território e de sua cultura, ao mesmo tempo em que 

experimentava o declínio de seus costumes e tradições. Nesse sentido, esta pesquisa 

buscou analisar a trajetória desta comunidade através de diferentes narrativas e 

temporalidades. Essas temporalidades são marcadas por intensos processos de 

desterritorialização e reterritorialização da Comunidade de Camaroeiro, assim como 

mudanças de perspectiva em relação ao seu papel e centralidade em políticas de 

turismo, cultura e patrimônio. Dessa forma, buscou-se desenvolver uma análise 

interdisciplinar que contemplasse a elaboração de diferentes narrativas sobre a cultura 

caiçara e a Comunidade de Camaroeiro entre  as décadas de 1950 e 2010, articulando 

recortes teóricos e metodológicos da História, da Geografia e das Ciências Sociais. 

 

Palavras-chave: Cultura caiçara. Território e Territorialidade. Identidade. Narrativa e 

invenção. 

 



 
 

ABSTRACT 

The conception of Caiçara culture – the lifeways of beachcombers and watermen - 

suffered importants transformations during twentieth century. Those changes affected 

the relationship between the traditional communities and public authorities and, in this 

sense, the way these communities were contemplated in public policy over time. Those 

changes of conception also guided the production of different narratives of Caiçara 

culture, in the wake of these changes the Caiçara community of Camaroeiro in 

Caraguatatuba, São Paulo, Brazil, faced the appropriation of their territory and their 

culture, at the same time experiencing the decline of their customs and traditions. This 

research seeks to analyze the trajectory of this community through different narratives 

and temporalities, temporalities that were marked by intense deterritorialization 

processes and the repossession of Camaroeiro Community.   Parallel to these structural 

and material changes, the thesis also sought to chartchanges of perspective in relation to 

the community’s role and centrality in policies of tourism, culture and heritage. To 

accomplish these objectives, the project articulated theoretical and methodological 

approaches from History, Geography and other social sciences producing 

aninterdisciplinary analysis of the development of different narratives about Caiçara 

culture and the Camaroeiro Community of Caraguatatuba between the 1950s and 2010. 
 

Keywords: Caiçara culture. Territory and territoriality. Identity. Narrative and 

invention. 
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Introdução 

Este trabalho tem por objetivo analisar a trajetória da Comunidade de 

Camaroeiro e os processos de invenção e reinvenção experimentados por essa 

comunidade no decorrer do tempo. A Comunidade de Camaroeiro se estabelceu na 

região central do município de Caraguatatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo, 

onde enfrentou transformações na sua cultura a partir da segunda metade do século XX, 

com o desenvolvimento do turismo na região. Entendemos que esse processo abarca 

diferentes dimensões que tangem a comunidade, como a cultura tradicional, a 

identidade, a história e o território, e acontece em diferentes perspectivas, ou seja essas 

dimensões são inventadas e reinventadas tanto pela própria comunidade, quanto pelo 

outro – que ora se apresenta como os poderes públicos, ora se apresenta como 

populações migradas e/ou turistas. Compreende-se também que essas transfomações 

ocorrem em diferentes temporalidades em que mudanças na compreensão da cultura 

caiçara afetam a inteligibilidade sobre a comunidade. Assim, três tempos ditintos (ver 

Quadro I), a comunidade enfrenta deslocamentos territoriais, o ocultamento de sua 

identidade e a centralização de sua cultura em políticas culturais, fatores que 

pretendemos deslindar nesta dissertação. 

Optou-se no decorrer da pesquisa pela análise dos processos de invenção e 

reinvenção da comunidade em detrimento de outras perspectivas – como uma análise 

voltada exclusiva  mente para o Patrimônio ou o desnvolvimento de uma trajetória 

histórica da comunidade com base na cronologia dos fatos –, uma vez que a partir dessa 

perspectiva é possível construir um registro da identidade e da cultura da comunidade, 

ameçadas pelo acelerado processo de transformações vividas por comunidades 

tradicionais na modernidade; assim como traçar contribuições a respeito das diferentes 

compreensões da cultura caiçara no tempo. Assim, tal abordagem possibilita congregar 

referenciais de diferentes perspectivas. Por outro lado, este grande leque de 

possibilidades e análise se apresentou como um fator limitador da própria pesquisa, uma 

vez que ao optar por uma pesquisa pautada por diferentes abordagens assume-se o 

encargo de lidar com uma grande variedade de fontes e, sobretudo, de saber ouvir 

diferentes vozes sem mascarar o próprio objeto.  

As comunidades tradicionais como a de Camaroeiro, foram impactadas 

diretamente pelo processo de urbanização turística a partir de meados do século XX. 

Em Caraguatatuba este processo foi ainda mais acelerado e intenso. Enquanto a 
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comunidade de Camaroeiro, por sua proximidade com o centro, já nos primeiros anos 

da década de 1950 sofria os efeitos do intenso processo de urbanização do município, 

outros núcleos tradicionais do município só foram inseridos neste processo 

posteriormente. Dessa forma, a ideia de Concreto sobre areia e sal, contida no título 

dessa dissertação, buscou  reconstruir esse processo, no qual a cidade chega até a praia e 

os caiçaras que experimentaram um modo de vida próprio e original, são aluidos pelo 

novo, pelo moderno.  

Historicamente, os processos de subalternização, que ocasionaram o 

desenvolvimento de culturas fechadas e conservadoras, remetem ao período colonial e à 

ocupação das melhores terras para o cultivo de diferentes produtos no decorrer dos 

ciclos agrícolas da colônia (MARCÍLIO, 2006). Este fator determinou o deslocamento 

de famílias para áreas cada vez mais isoladas, organizando-se em comunidades cujo 

elemento de coesão era características culturais semelhantes. No caso das comunidades 

caiçaras que se formaram na região litorânea do Estado de São Paulo os processos de 

deslocamento levaram à fixação das comunidades ora bastante próximas da praia, ora 

em assentamentos mais interiorizados no sertão. 

Estendendo-se pelo litoral dos estados da região sudeste e abarcando partes da 

região sul, a cultura caiçara caracteriza-se essencialmente por sua ligação de 

interdependência entre o mar e a terra, um traço marcante de sua economia. A economia 

caiçara era originalmente voltada à subsistência, de base agrária complementada por 

atividades marítimas de pesca e transporte de produtos. Marcada por uma quase 

ausência de circulação de moeda, a economia caiçara era baseada na produção extensiva 

e itinerante do essencial à alimentação na terra empossada. Havia pouca margem de 

excedente, este destinado a pequenas trocas (DIEGUES, 2005). 

A sociabilidade do caiçara era construída no isolamento por grupos fechados 

em bairros formados por membros comumente de uma mesma família, ora próximos, 

ora distanciados no espaço, alimentavam relações de solidariedade e ajuda mútua. 

Pregava-se a prática do mutirão e do compadrio como reciprocidade de favores. Neste 

contexto, a religiosidade apresenta-se como importante fator de sociabilidade. Mais 

próxima das práticas mágico-religiosas a religiosidade caiçara, marcada pelo forte 

apego à justiça divina, possuía também um caráter lúdico e recreativo. As festas de dias 

santos, como São Pedro, as rezas e ladainhas e pagamentos de promessas convalidavam 

a aproximação da comunidade, as reuniões destinadas à fé eram também momento de 
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recreação, interação entre os membros da comunidade e afirmação da identidade 

cultural. 

A família caiçara seguia o modelo patriarcal no qual o homem era favorecido. 

Havia a divisão sexual do trabalho, na qual atividades ligadas diretamente à pesca e a 

colheita de determinados produtos era reservado ao homem, à mulher cabia os cuidados 

da casa, dos filhos e a plantação e manejo das roças próximas a casa. 

Marcílio (2006) caracteriza a cultura caiçara como cultura rústica, herança dos 

processos iniciados no período colonial. A rusticidade na cultura caiçara abrangia 

diversos aspectos das resoluções adotadas perante as necessidades que se apresentam no 

cotidiano. Os fenômenos da vida próxima ao mar são reflexos dos aspectos da cultura 

caiçara. A rudeza se origina na subjetividade inerente sua própria territorialidade e 

revela-se nas construções, nos utensílios, nas técnicas agrícolas e de pesca. As práticas 

econômicas e as formas de sociabilidade do caiçara são, portanto, compostas de 

elementos rústicos variados. 

A cultura caiçara se desenvolveu em contato com o mar e se consolidou no 

litoral, conheceu seu declínio também por essa peculiaridade territorial. O aumento do 

interesse econômico por regiões litorâneas obrigou o caiçara a alterar completamente 

alguns aspectos de sua cultura. Ocorrem então alterações no modo de vida do caiçara, 

na alimentação, nas relações de trabalho e sociais. Vivia-se lento, no ritmo das safras e 

da entrada dos cardumes (MUSSOLINI, 1980). A cadência do trabalho acompanhava 

esses fatores, a produção não visava excedente nem lucros. Produzia-se para a 

sobrevivência. Com a iminência do desenvolvimento do turismo o caiçara se viu 

apartado de sua relação umbilical que estabelecia com o território onde estava inserido.  

A cultura caiçara sofreu importantes transformações impacto a partir da 

segunda metade do século XX, uma vez que este movimento encontra-se em parte 

consolidado e com a emergência dos setores médios abre-se espaço para 

desenvolvimento de um mercado de lazer e recreação despertando todo o potencial 

turístico das regiões litorâneas (RODRIGUES, 2006), vistas anteriormente como local 

de trabalho na cultura agrícola e em alguns casos no escoamento de produções 

(MARCÍLIO, 2006). Este fenômeno foi responsável por evidenciar a alteridade entre as 

comunidades tradicionais e os grupos urbanos que com seu movimento de “entrada” nos 

territórios caiçaras, trouxeram consigo o desenvolvimento urbano. Os grupos urbanos 

ao deparar-se com um modo de vida tão antagônico percebe o caiçara com aquelas 
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mesmas características que Candido (1987) reconheceu ao estudar o processo de 

declínio da cultura caipira, quando o representante desta cultura era imaginado como 

indolente, preguiçoso e arredio. A cidade vê a praia como via o campo, espaço para a 

expansão de seus interesses econômicos, contudo tomada por uma cultura atrasada que 

em muito poderia dificultar seu progresso. 

Nesta arena de conflitos, a cultura caiçara passou a receber maior atenção 

tornando-se um objeto amplamente estudado, questionado e debatido, por folcloristas, 

instituições de cultura e pesquisadores ligados instituição de ensino superior. O 

pesquisador interessado em estudar a cultura caiçara concomitante ao seu processo de 

declínio lançava mão das características apontadas acima. O intuito primordial de tais 

empreitadas era o de preservar tais características, apesar de toda transformação no 

contexto social, econômico, cultural e territorial que as comunidades tradicionais 

caiçaras enfrentaram. Em Caraguatatuba, a Comunidade de Camaroeiro viveu este 

apogeu da cultura caiçara até a década de 1950 quando os processos que levaram ao 

avanço do turismo na região provocaram grandes mudanças nesse quadro. 

Estudos referentes à cultura caiçara têm sido desenvolvidos no âmbito das 

ciências humanas a partir da segunda metade do século XX. A exemplo dos trabalhos 

realizados pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas 

Úmidas Brasileiras – NUPAUB, ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, realiza 

pesquisas a partir de 1988, focando estas comunidades que se estabelecem em regiões 

de cheias sazonais e que foram solapadas por processos de modernização, urbanização e 

industrialização do país. Essas populações sofrem com o aviltamento dos ecossistemas 

que habitam e de ressignificação de seus costumes e tradições comuns (NUPAUB, 

2013).1 Voltar o olhar para essas comunidades, buscando compreender como processos 

externos, que irrompem no interior das comunidades, trazem modificações a seu modo 

de vida e suas experiências cotidianas, se justifica tanto pela relevância quanto pela 

urgência do tema, uma vez que este não se encontra esgotado de possibilidades de 

análise, visto que novas produções são apresentadas a cada ano, tanto no núcleo de 

pesquisa citado, quanto em inúmeras outras linhas de pesquisa pelo país. 

Todas essas considerações são indispensáveis, a fim de não construir uma 

abordagem contaminada por uma visão ideológica/idealizada da cultura caiçara em 

                                            
1
Disponível em: <http://nupaub.fflch.usp.br/pt-br/apresentacao>. Acesso em: março/2013 

http://nupaub.fflch.usp.br/pt-br/apresentacao
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Caraguatatuba. É necessário definir todos estes limites no sentido de perceber o 

verdadeiro campo de formação do objeto principal do estudo proposto, partindo do 

pressuposto de que existe uma tensão entre as práticas da comunidade e a representação 

da cultura caiçara. 

No decorrer desta pesquisa objetivou-se analisar o processo que ocasionou as 

transformações que os caiçaras de Camaroeiro em Caraguatatuba/SP enfrentaram entre 

aproximadamente 1950 e 2010 e as permanências da cultura caiçara frente a esse 

processo, buscando desenvolver um panorama dos processos de apropriação da cultura 

popular em Caraguatatuba e a inserção do elemento caiçara neste contexto. 

Por ter seu processo de construção pautado na transmissão de costumes e 

práticas através da oralidade e do convívio cotidiano a cultura caiçara possui uma 

escassez de registros oficiais, sendo muitas vezes relegada a uma leitura superficial de 

seu modo de vida ou mesmo excluída do processo. Parte desta pesquisa esteve pautada 

em recortes e contribuições buscadas por meio de entrevistas, depoimentos e relatos 

orais de membros da comunidade de Camaroeiro. A fim de definir os liames de uma 

memória histórica construída a partir do tema proposto. 

Perpassando este processo intenso de transformações no modelo de cultura 

popular2 em Caraguatatuba, algumas vertentes políticas buscam imprimir uma visão 

utópica de cultura caiçara inteiramente preservada (ADAMS, 2000), praticada 

exatamente como no “Tempo dos Antigos” (MANSANO, 1998), apresentando uma 

idealização da cultura caiçara visando o fomento da “comercialização” desta cultura em 

festas e festivais, encarados como tradicionais. Na prática essas comemorações são 

elaboradas a fim de atrair turistas em épocas de baixa temporada no município, e de 

certa forma contribuem para uma maior degradação da cultura popular.  

O texto está dividido em quatro capítulos. No primeiro: Territórios, Identidades, 

Memórias:Referenciais para a construção de uma abordagem, buscamos estabelecer 

um referêncial teórico, articulando conceitos como Território, Identidade, Poder e 

Memória – que trazem muitas contribuições para a compreensão histórica do objeto. No 

segundo capítulo: Indícios para a confecção de uma trajetória apresentamos um ponto 

                                            
2
Por cultura popular foi privilegiada a concepção de E. P. Thompson. Segundo o historiador “uma cultura 

é também um conjunto de diferentes recursos, em que também há sempre uma troca entre o 

escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole, é uma arena de elementos 

conflitivos, que somente sob uma pressão imperiosa assume a forma de uma ‘sistema’” 

(THOMPSON, 2005, p 17). 
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importante da História de Caraguatatuba e da Comunidade de Camaroeiro entre 1950 e 

1980, momento repleto de lacunas silêncios sobre a Comunidade estudada. No terceiro 

capítulo: A construção de narrativas sobre a cultura caiçara em Caraguatatuba a 

partir da década de 1980: Apropriações e Representações tratamos das apropriações do 

conceito de cultura caiçara, e suas implicações nas representações da Comunidade de 

Camaroeiro. O quarto capítulo: Cultura oral, memória e comunidade, está focado na 

produção de narrativas pela própria comunidade, através da própria fala, registrada em 

depoimentos de História Oral e em produções acadêmicas que buscam registrar suas 

vivências. A escolha por trazer essa abordagem apenas ao final do trabalho trata-se de 

uma busca por reforçar os indícios encontrados na leitura das fontes e em algumas 

percepções registradas na pesquisa de campo. Os silêncios em relação à comunidade 

com que nos deparamos nessas ocasiões ecoam nesta produção. Nesse sentido, por 

vezes, na produção deste trabalho o recurso utilizado, quando diante destas lacunas, foi 

de não necessariamente preenchê-las, mas evidenciá-las. 

Assim, desponta como problema principal desta pesquisa como a Comunidade 

de Camaroeiro é representada e inventada por diferentes narrativas no decorrer do 

tempo? Entendemos essas narrativas como presentes na produção de documentos, na 

elaboração de políticas públicas, em trabalhos acadêmicos e nos projetos de História 

Oral – nas narrativas auto-referentes contidas nos depoimentos ou a partir da 

organização, recorte e seleção destes depoimentos em busca de um sentido, uma 

representação da cultura caiçara. 
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Capítulo 1  - Territórios, Identidades, Memórias: Referenciais 

para a construção de uma abordagem 

 

 

 

                                                    Vista panorâmica de Caraguatatuba – 2015 (Foto: autor) 
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Uma vez que optamos por analisar as transformações e mudanças enfrentadas 

pela comunidade a partir da década de 1950 esbarramos com algumas dificuldades em 

caracterizar a comunidade conforme as significações resultantes do conceito de cultura 

caiçara disponíveis. Até 1950, a configuração da Comunidade de Camaroeiro 

correspondia ao modelo de comunidade caiçara registrada em obras e trabalhos 

acadêmicos, contudo, após esse período, essa configuração é esfacelada, visto que a 

comunidade é desapropriada de seu assentamento comum, realocando-se em um novo 

território de maneira pulverizada, dividindo esse espaço com turistas, veranistas e 

migrantes. Objetivamente a Comunidade de Camaroeiro guarda poucos elementos 

tradicionais da cultura caiçara na atualidade. Reconhecemos que estes elementos foram 

aos poucos abandonados ou ressignificados em um processo de desterritorialização e 

reterritorialização (HAESBAERT, 2004) iniciado na década de 1950. Até este período a 

comunidade mantinha as características de uma cultura rústica e conservadora (ASSIS, 

2006; PAES, 2003), que se alterou a partir de uma série de influências externas, que 

empregaram mudanças nas percepções da comunidade em relação à sua identidade e 

memória. 

Nesse contexto, as mudanças na compreesão da cultura caiçara empregam 

alterações na forma de se perceber e tratar a comunidade no âmbito das políticas 

públicas. Assim, as perspectivas adotadas pelo poder municipal em relação à 

comunidade também se alteram no decorrer do tempo, acompanhando as mudanças na 

forma de ver a cultura caiçara. Dessa forma é possível delinear três temporalidades 

distintas que demonstram essas mudanças de perspectiva. 

 

Quadro 1 – Três temporalidades 

Período Eventos e fatores importantes 

 Até 1950 
- As comunidades caiçaras conheceram o apogeu de sua cultura, enquanto 

certo isolamento propiciava o desenvolvimento de comunidades fechadas 

e conservadoras. Porém, a cultura caiçara era partilhada dentro de limites 

territoriais mais amplos, não sendo circunscrita aos assentamentos 

caiçaras. 

 Décadas de 1950 a 

1980 

- As famílias de pescadores que compunham a Comunidade de 

Camaroeiro são removidas da orla da praia da região central, passando a 

ocupar loteamentos próximos, formando o bairro Ipiranga; 

- Silêncio das fontes em relação à Comunidade de Camaroeiro, no que é 

possível revelar uma política de esquecimento. 
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 Décadas de 1980 a 

2010 

- Com a criação do Centro Cultural do Litoral Norte ocorre o delineamento 

das políticas de patrimônio em Caraguatatuba, assim começam a ocorrer 

mudanças no sentido de valorizar a cultura caiçara no Litoral Norte em 

movimentos inspirados por Políticas do Iphan; 

- A Comunidade de Camaroeiro passa a ser citada com maior frequência 

em fontes e no final da década de 1990, ganha centralidade nas políticas de 

turismo com o Festival do Camarão. 

- A cultura caiçara passa a ser reconhecida como patrimônio cultural do 

município, sendo homenageada por meio de ações culturais, de 

monumentos e através do Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba que 

conta com uma exposição permanente que enaltece a História e a cultura 

local;  

- A Comunidade de Camaroeiro é reconhecida como comunidade 

tradicional de Caraguatatuba, dentre outros núcleos pesqueiros que 

mantém as características da pesca artesanal e da cultura caiçara. 

Fontes: (ASSIS, 2006; PAES, 2003; CAMPOS, 2000) 

Esta breve cronologia ainda não é capaz de apontar efetivamente as 

peculiaridades que tangem a comunidade, mas revela alguns aspectos importantes para 

compreender, sobretudo o período que abrange o projeto (1950-2010). Esta 

periodização se torna relvante visto que situa a comunidade entre dois processos de 

desterritorialização que enfrentou: a remoção das famílias da Praia do Camaroeiro na 

década de 1950 e a mudança do Festival do Camarão desta praia para a Praça de 

Eventos no Centro de Caraguatatuba. Contudo, o período que compreende as décadas de 

1920 a 1950 é fundamental para o desenvolvimento das abordagens propostas nesse 

trabalho, uma vez que trata-se da origem da comunidade e período em que 

desenvolveram o modelo cultural tido como base para a compreensão das 

transformações e permanências e dos processos de desterritorialização e 

reterritorialização. 

Uma vez que busca-se privilegiar os conceitos de território e territorialidades, 

sobretudo suas dimensões que tratam das desterritorializações e reterritorializações, 

optou-se por delimitar a trajetória da comunidade entre dois deslocamentos sofridos 

pela comunidade. Entendemos que a comunidade possui uma relação identitária com o 

espaço que concerne a Praia do Camaroeiro, e nos dois momentos esta é desapropriada 

conforme os interesses políticos e econômicos, demandando da comunidade formas 

específicas de enfrentamento e resistência. Outro ponto relevante é a mudança de 

perspectiva do poder municipal que inicia a década de 1950 com uma política de 

esquecimento, ou mesmo de apagamento da memória da comunidade e posteriormente 
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adota uma política de reconhecimento, dando centralidade à comunidade e à cultura 

caiçara.  

Apesar destas evidências, é possível afirmar que tal política de esquecimento 

não cessa ao final da década de 1990 com a comunidade ganhando centralidade nas 

políticas de turismo. Especialmente, destacamos as políticas de patrimônio como 

mecanismo de manutenção deste esquecimento, o que pode ser mais bem destacado 

posteriormente com a análise das informações levantadas no 17º e no 18º Festival do 

Camarão. 

Sobretudo, destacamos como elementos principais que costuram a trajetória da 

comunidade o território e as políticas públicas, que se articulam nos processos de 

desterritorialização e reterritorialização – que por sua vez transformam as identidades. 

Entende-se que estas dimensões estão representadas ora no conceito de cultura caiçara, 

ora em experiências vivenciadas pela comunidade e apartadas deste modelo conceitual. 

Este capítulo está organizado no sentido de apresentar os referenciais teóricos 

que pautaram o desenvolvimento desta pesquisa, apresentando alguns conceitos úteis 

para delimitar nossa análise como as compreensões sobre o conceito de comunidade, 

articulados com conceitos essenciais como terriório e territorialidades, poder, identidade 

e memória. Buscou-se delimitar um referencial teórico que não estivesse descolado da 

realidade, pensando, nesse sentido, em autores e abordagem que permitem analisar as 

especificidades do objeto sem cristalizá-lo ou enquadrá-lo em modelos.  

1.1 Comunidade e neocomunidade 

A Comunidade de Camaroeiro, conforme se apresentam aspectos de sua 

trajetória, demonstra diferentes formas de se relacionar com o discurso modernizador 

adotado pelo poder público no contexto em que está inserida. Destaca-se o trabalho em 

manter sua coesão e ser reconhecida enquanto comunidade caiçara, apesar de, como 

destacado em vários pontos de sua trajetória, abandonarem paulatinamente algumas 

práticas, usos e fazeres inerentes à sua cultura. Contudo, mesmo com transformações 

tão profundas no modo de vida, nas relações, sociabilidades e formas de solidariedade, 

percebe-se que a comunidade assimila alguns elementos do discurso modernizador, sem 

subsumir às suas intencionalidades. A coerência da resposta da comunidade ao discurso 

que impinge uma lógica de desenvolvimento e crescimento – avessa às características 

perenes da cultura caiçara –, se revela na fala dos indivíduos que constantemente se 
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reafirmam como caiçaras, membros da comunidade. Nesse sentido, se faz necessário 

problematizar tanto o conceito de comunidade, quanto as dimensões da compreensão 

destes indivíduos enquanto comunidade.  

Segundo Peruzzo e Volpato (2009), o conceito de comunidade no contexto atual 

implica em uma relação direta com o estudo dos processos de globalização, em um 

movimento inverso direcionado ao local. Destaca-se mais uma vez a polissemia que 

acompanha o conceito no âmbito das ciências sociais. Peruzzo e Volpato (2009) 

apresentam alguns autores que abordam o conceito, dos quais encontramos ressonância 

nas produções de Ferdinand Tönnies e Marcos Palácios (apud PERUZZO; VOLPATO, 

2009). No que se refere à Comunidade de Camaroeiro, as relações, que constituem uma 

comunidade (parentesco, vizinhança, amizade), observadas por Tönnies (1973), estão 

presentes na constituição da comunidade. As relações de parentesco se destacam pela 

permanência de algumas famílias que remontam a ocupação da Praia do Camaroeiro no 

início do século XX. As relações de vizinhança e amizade, embora em parte 

deterioradas devido ao processo de deslocamento sofrido a partir de 1950, se 

reconfiguraram após a formação do bairro Ipiranga, absorvendo novos indivíduos 

oriundos dos movimentos de imigração e que adotaram a pesca artesanal como geração 

de renda familiar. 

Em uma perspectiva mais atual, Palácios (2001) busca definir os limites para 

uma organização comunitária na contemporaneidade. Palácios observa as relações de 

pertencimento, e, sobretudo, a importância das territorialidades na configuração das 

comunidades atuais (apud PERUZZO; VOLPATO, 2009). Segundo o autor, as 

comunidades se definem não necessariamente por compartilharem o mesmo espaço, 

mas principalmente pelo sentimento de pertencimento, reiterando uma territorialidade 

que não está fixada aos espaços, mas que é forjada nas identidades. 

Outro processo importante a ser considerado é a mudança das características de 

uma comunidade rural, com sua cultura tradicional de elementos rústicos (CANDIDO, 

1987; DIEGUES, 2004 e 2005; MARCÍLIO, 2006), com a aproximação de elementos 

de uma comunidade urbana (TÖNNIES, 1973), com fronteiras menos delimitadas e 

fortemente influenciada pela presença de outras culturas. Destaca-se nessa passagem a 

presença do poder municipal, delimitando e ordenando práticas de maneira sistemática. 

Nesse contexto, a concepção de neocomunidade apresentada por Javier Alejandro 

Lifschitz (2006) traz uma importante contribuição para a compreensão deste processo. 
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Segundo Lifschitz (2006) as neocomunidades se caracterizam pela inserção de 

comunidades em um contexto moderno, mediadas por agentes como poderes públicos 

ou instituições. Estas comunidades estariam inseridas em um mercado cujo produto são 

os patrimônios materiais e imateriais produzidos pela comunidade.
3
 Neste contexto, há 

uma troca na qual o agente propicia a geração de recursos e por outro lado a 

comunidade adquire o reconhecimento de suas práticas. Contudo, como se estabelece 

em um âmbito de poder, este processo não se apresenta como uma troca equânime, 

havendo por outros meios o surgimento de novas conflitualidades. Sobretudo, os 

interesses econômicos sobrepõem-se às demandas apresentadas pelas comunidades para 

a manutenção de seus bens simbólicos. Há, neste sentido, a apropriação dos patrimônios 

das comunidades para a construção de um quadro específico visando um público 

consumidor, o que muitas vezes não considera as especificidades ou transformações 

experimentadas pela comunidade ao longo do tempo. No caso da Comunidade de 

Camaroeiro, este caso é bastante evidente, uma vez que se percebe a elaboração de um 

processo de espetacularização da tradição e da cultura caiçara nos eventos 

gastronômicos, e nas ações que visam o reconhecimento e preservação dos patrimônios 

materiais e imateriais da comunidade. 

1.2 Território, Poder e Identidade 

O território, conceito amplamente elaborado no âmbito da ciência geográfica, 

possibilita a análise de alguns pontos fundamentais deste trabalho. Inicialmente é 

necessário delimitar sua relação com o tema proposto, e, sobretudo, a pertinência do 

conceito para a análise dos processos que abrangem a trajetória da Comunidade de 

Camaroeiro no tempo. A questão do espaço como instrumento de manutenção, 

conquista e exercício de poder, é profundamente significativa para a análise desses 

processos. E a percepção do território como espaço definido e limitado por e a partir 

destas relações, vai ao encontro das ideias abordas neste trabalho. 

É possível afirmar a própria história como um campo onde se estabelecem 

conflituidades e disputas (WELCH, 2009), no que se configura também como um 

território imaterial (FERNANDES, 2009). Entende-se que o domínio sobre as versões 

do passado corresponde também aos conflitos pela manutenção ou construção de 

instâncias de poder. Este movimento está presente no desenvolvimento de tradições 

                                            
3
 Esta questão está relacionada também às políticas do Iphan de revivescência das culturas tradicionais. 

Essa questão será analisada mais profundamente no Capítulo 2. 
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inventadas, que por sua vez delimitam a circunscrevem os territórios e seus usos. Outra 

importante aproximação entre História e Geografia se dá a partir dos estudos da História 

Agrária (LINHARES, 1997), modalidade preocupada em reconhecer formas de 

apropriação e usos do espaço, resvalando mais uma vez em conceituações caras às 

teorias do território. Além dessas aproximações com a geografia é possível desenvolver 

uma compreensão das relações entre tempo e território a partir de contribuições as 

demais disciplinas das ciências humanas e das ciências sociais. 

Compreendido em diferentes escalas, o conceito de território pode caracterizar 

tanto uma face macro, representado, por exemplo, o Estado, quando uma face micro, 

representado por locais ou agrupamentos de indivíduos. Por outro lado, o território 

também é caracterizado por diferentes temporalidades, nas quais demonstra sua fluidez 

e mobilidade, afastando-se de uma noção de território fixo ou imóvel, delimitado por 

fronteiras rígidas (SOUZA, 2000). 

Sem dúvida, sempre que houver homens em interação com o espaço, 

primeiramente transformando a natureza (espaço natural) através do trabalho, 

e depois criando continuamente valor ao modificar e retrabalhar o espaço 

social, estar-se-á também diante de um território, e não só de um espaço 

econômico: é inconcebível que tenha sido alvo de valorização pelo trabalho 

possa deixar de estar territorializado por alguém. Assim como o poder é 

onipresente nas relações sociais, o território está, outrossim, presente em toda 

espacialidade social – ao menos enquanto o homem também estiver presente 

(SOUZA, 2000, p. 96) (grifos do autor). 

Inicialmente, o território pode ser pensado com essas características. Dotado de 

elementos naturais inerentes ao espaço e de constructos sociais e, essencialmente, um 

espaço delimitado, ocupado por um grupo social determinado. A relação dos indivíduos 

com o território é entendida como geradora de uma identidade que está imanentemente 

ligada a seus suportes materiais. Contudo, a relação identitária com território não se dá 

somente através dos suportes materiais, constructos e paisagem, mas também com o 

próprio território em si e com o poder que o circunscreve. 

Para tanto, é necessário pensar o poder como uma categoria também dotada de 

diversas concepções. Nesse sentido, para compreender a relação identitária que se 

estabelece desde as esferas de poder que delimitam o território e seus conteúdos. Uma 

vez que uma relação de poder necessariamente se constrói perpassando as relações 

inerentes ao ser humano, é necessário definir a esfera desde a qual este poder é 

emanado. Em relação à produção historigráfica, Francisco Falcon (1997) compreende a 

relação entre história e poder sob uma dupla perspectiva. Segundo o autor, o poder está 

intrinsecamente ligado ao âmbito da história, seja como obejto de análise, ou como 
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instrumento catalizador do conhecimento histórico. Ivaldo Lima (2002) ao analisar sob 

uma perspectiva geográfica a questão das representações políticas observa o conceito de 

poder sob um ponto de vista relacional, indicando uma relação hierárquica e de 

dominação (LIMA, 2002). Contudo as compreensões sobre o conceito de poder são 

bastante polissêmicas e neste caso algumas noções teóricas são bastante esclarecedoras 

para pensar a concepção de poder. 

Nicos Poulantzas (1980) compreende o poder sob uma perspectiva relacional, 

contudo, busca um viés materialista no qual admite que as relações de poder são, 

sobretudo, relações e conflitos entre classes dominantes e classes dominadas. Para 

Poulantzas (1980), esta relação é sempre uma relação de oposição, na qual o poder 

representa a capacidade de uma classe ou fração de classe hegemônica de garantir a 

legitimidade e primazia de se seus interesses sobre outras classes. Poulantzas (1980) 

ainda reitera a importância de um substrato material que se elabora nestas relações e a 

partir do qual se estabelecem aparatos que propiciam, por sua vez, o exercício do poder. 

O consenso entre as classes dominadas e dominantes, segundo Poulantzas (1980) é 

pautado sempre por esta materialidade forjada através de uma conflituidade. Contudo, 

parte do Estado as iniciativas necessárias para buscar o equilíbrio (precário) que garante 

a hegemonia das classes dominantes. 

Para Hannah Arendt (1985 apud SOUZA, 2000) o poder também se estabelece 

de forma relacional. Segundo Arendt (1985) o poder se apresenta a partir das relações 

entre homens, que se estabelece na esfera pública, fora deste espaço, ou seja, na esfera 

privada ou no campo do social, o poder em si não se constitui. O poder na concepção 

arendtiana é constantemente ameaçado por essas esferas, uma vez que corrompem o 

espaço público, interrompendo o espaço das ações políticas. Sobretudo, Arendt (1985) 

também afasta a compreensão de poder da noção de dominação e o diferencia também 

da violência. O poder, para Arendt (1985) só se constitui a partir de um grupo que 

institui esse poder e o investe a um determinado indivíduo ou instância política. Assim, 

a existência do poder está condicionada à permanência do grupo que o institui, 

ressaltando mais uma vez sua perspectiva relacional. 

No que concerne à obra de Michel Foucault (2009), o conceito de poder é central 

em algumas de suas abordagens. Enquanto para Arendt (1985) o poder se restringe ao 

espaço público, para Foucault (2009) o poder se apresenta como categoria que perpassa 

todas as dimensões da existência humana. Foucault pensa o poder como um conjunto de 
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relações assimétricas que se estabelecem de forma contínua, disseminado a partir dos 

indivíduos e sustentando a instâncias de autoridade. Para Foucault o poder não significa, 

portanto, um conjunto de forças centralizado que se aplica sobre os indivíduos, mas um 

conjunto de relações que se irradia dos indivíduos e através deles. É a partir destas 

relações que, segundo Foucault (2009) os indivíduos são tornados sujeitos numa 

concepção que perpassa tanto a submissão quanto a autonomia. A relação poder/espaço 

presente na obra de Foucault (2008) oferece algumas contribuições para a compreensão 

do conceito de território. Embora sua noção de território esteja profundamente pautada 

numa concepção tradicional de território, ou seja, uma circunscrição material 

centralizada e delimitada por uma instância soberana, Foucault (2008) entende que na 

sociedade biopolítica a relação poder/espaço se dá no controle sobre os fluxos e controle 

da circulação da população. Dessa forma, diversos mecanismos são criados no sentido 

de realizar esse controle. Compreender o poder a partir destas inter-relações possibilita 

observar também os territórios sob uma perspectiva inter-relacional, uma vez que as 

duas dimensões encontram-se sempre interligadas. 

Edward Soja (1993) reconhece na obra de Michel Foucault uma importante 

contribuição para o desenvolvimento e a compreensão das análises sobre o espaço. 

Segundo o geógrafo, as críticas de Foucault ao historicismo e ao estruturalismo 

contribuíram para uma mudança de perspectiva que atribui ao espaço uma centralidade 

em consonância com o tempo. Foucault, conforme pontua Soja (1993), reconhece na 

história dos espaços, sobretudo, uma história dos poderes, articulando mais uma vez 

tempo e espaço. Soja (1993), por sua vez, busca compreender essa articulação de forma 

mais aprofundada, tecendo uma importante crítica ao predomínio da categoria tempo, 

no que propõe repensar a dialética entre o espaço e o tempo. 

O geógrafo suíço Claude Raffestin (1993), também estabelece um diálogo com a 

obra de Foucault, uma vez que estabelece uma crítica à ideia de poder centralizado no 

Estado, buscando uma abordagem relacional de poder, que se estende ao seu conceito 

de território. O autor ainda estabelece uma articulação entre o conceito de território e a 

noção de espaço, sendo que este necessariamente precede o território. A organização do 

território pensada por Raffestin (1993) acontece através de pontos (nós) de 

convergência e interdepedência do poder que exercido, hierarquicamente, estabelece 

redes que configuram os territórios. A concepção de territorialização-

desterritorialização-reterritorialização definida pelo autor, também se revela uma 
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importante contribuição uma vez que permite a compreensão dos usos, sua interrupção e 

retorno no território. 

O geógrafo e antropólogo David Harvey (2004), por sua vez inspirado pela obra 

de Karl Marx propõe um utopismo dialético, no que incorpora as dimensões espaço e 

tempo no pensamento utópico, articulando um utopismo espaço temporal. A ideia 

central desta forma de utopismo seria buscar nos clássicos da produção marxista 

elementos espaciais (geográficos) que contribuem para uma compreensão histórica dos 

espaços de acumulação do capital, pois, segundo o autor, esta dinâmica na produção de 

espacialidades é responsável pela produção da desigualdade entre os territórios 

(HARVEY, 2004). 

Nota-se dessa forma que a compreensão do conceito de território, permite 

elucidar questões que tangem as relações sociais, culturais e econômicas em face de um 

espaço circunscrito por relações de poder. No decorrer das últimas décadas o conceito 

tem adquirido certa centralidade na Geografia, ganhando o conceito de território maior 

interesse frente aos demais conceitos e abordagens como as noções de local e região. No 

Brasil, geógrafos como Rogério Haesbaert (2004), Marco Aurélio Saquet (2007) e 

Bernardo Mançano Fernandes (2009) trazem novas contribuições para o debate acerca 

do tema. Nesse contexto, as linhas que buscam analisar os processos de construção dos 

territórios apresentam novas formas de compreensão que abrangem as territorialidades, 

e os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. 

Marco Aurélio Saquet (2007) buscou, em uma pesquisa recente, construir um 

panorama histórico a respeito das concepções sobre o território e a territorialidade, 

sobretudo, delineando as abordagens a respeito deste conceito em diferentes momentos 

no âmbito acadêmico a partir das de 1970 e 80. Nesse sentido, a obra de Saquet torna-se 

também fundamental, no sentido de compreender a polissemia concernente à noção de 

território e, neste sentido, delimitar uma abordagem específica. 

Visando os deslocamentos sofridos pela comunidade de Camaroeiro, as 

contribuições da obra de Rogério Haesbaert (2006), no que tange as territorialidades, 

são bastante pertinentes, uma vez que estabelecem uma relação entre território e 

identidade cultural. Em suas análises, Haesbaert interpõe política e cultura, como forma 

de compreender o território sob uma perspectiva que articule dimensões materiais e 

imateriais. Para o geógrafo as construções identitárias se dão em um contexto territorial 

e se alteram conforme as transformações experimentadas no próprio território. Sendo 
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que os territórios também se transformam a partir de diferentes perspectivas identitárias. 

Haesbaert (2012), é contrário à visão que determina o desaparecimento de identidades 

específicas a partir de mudanças e alterações no âmbito dos territórios e das 

territorialidades, como deslocamentos, processos migratórios ou mesmo intersecção de 

territórios e territorialidades. Estes processos são responsáveis por movimentos de 

hibridação, interlocuções ou mesmo reforço de identidades locais que resistem a 

processos de transculturação. 

Culturamente, vimos que nem a homogeneização nem o propalado 

“hibridismo” cultural são unanimidade. Enquanto se expande uma cultura 

“global” nos moldes ocidentais, entrecruzando-se de forma complexa com as 

culturas locais (por meio dos chamados processos de “glocalização”), 

reforçam-se também várias identidades locais, regionais e nacionais, étnicas 

ou religiosas. Por outro lado, hibridização e reclusão identitária podem 

aparecer lado a lado, mediante o fechamento em territórios-zona bem 

delimitados (novos guetos) e em redes globalmente articuladas, como é o 

caso de muitas diásporas de grupos culturais mais fechados de migrantes 

(HAESBAERT; PORTO-GONÇALVES, p. 132, 2006). 

Para Haesbaert (2012), o hibridismo implica mobilidade, trânsito no espaço, 

assim como o estabelecimento de multi/transterritorialidades. Territórios e 

territorialidades que ora se distanciam, ora se aproximam a partir da relação entre os 

sujeitos, e neste movimento participam na construção de novas identidades e alteridades 

a partir de uma perspectiva multi/transcultural em um espaço regulado por relações de 

poder. Neste sentido, as concepções de Haesbaert, a respeito das identidades territoriais, 

também possibilitam a problematização deste fenômeno, uma vez que: 

a identidade territorial é uma identidade social definida 

fundamentalmente através do território, ou seja, dentro de uma relação de 

apropriação que se dá tanto no campo das ideias quanto no da realidade 

concreta.” (HAESBAERT, 1999, p. 171). 

Pensar a contribuição do conceito de território torna-se essencial, uma vez que a 

partir deste é possível ressaltar as relações de poder e os papéis dos agentes na formação 

destes territórios em uma perspectiva mais ampla em relação à atuação dos grupos 

frente às políticas e poderes públicos. Assim como permanências identitárias que 

extrapolam o espaço físico em que a comunidade se estabelece. Para tanto, é necessário 

definir os limites de apropriação dos territórios por parte da Comunidade de Camaroeiro 

frente às tensões estabelecidas por políticas de incentivo ao crescimento urbano e 

avanço do turismo. Neste sentido, revelar as conflitualidades que se instituem nas lutas 

pelo território nas articulações entre o material e o imaterial. É necessário compreender 

em que medida a identidade caiçara se circunscreve tanto ao espaço, quanto à memória.  
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A necessidade de se estabelecer novas conceituações a respeito dos territórios é 

indicada por uma diversidade de concepções apontadas pelo geógrafo Bernardo 

Mançano Fernandes (2009). O geógrafo apresenta uma forma de se analisar as relações 

e conflituidades inerentes aos territórios a partir de uma tipologia que distingue espaços 

de governança, propriedades, espaços relacionais e a dimensão imaterial do território. 

Entende-se que estas dimensões estão interligadas e sua compreensão de forma distinta 

se dá no sentido de revelar as conflitualidades na produção dos territórios, e, 

especialmente, destacar as relações cotidianas que os permeiam. Destacam-se as 

relações de poder que delimitam, ordenam e controlam os espaços, determinando 

diferentes usos na produção e circulação de bens materiais, capitais, populações e 

discursos. Por sua vez, a dimensão imaterial perpassa as outras ordens. Segundo 

Fernandes (2009) o território imaterial é o território das ideias, ou seja, da produção 

intelectual que determina e é determinada pela produção material. 

O processo de construção do conhecimento é, também, uma disputa territorial 

que acontece no desenvolvimento dos paradigmas ou correntes teóricas. 

Determinar uma interpretação ou outra, ou várias, convencer, persuadir, 

induzir, dirigir faz parte da intencionalidade na elaboração conceitual. Estou 

me referindo ao mundo das ideias em que forma, limite, referência, 

convencimento, conteúdo, área, domínio, extensão, dimensão, entre outras 

diversas, são noções necessárias para compreendermos que o pensamento 

também é produtor de relações de poder (FERNANDES, 2009, p. 207). 

Essa compreensão é importante não só para observar os processos de 

apropriação da cultura caiçara, mas também para analisar a produção de políticas 

públicas a partir dessa apropriação, uma vez que, segundo Fernandes, o território 

imaterial também pertence a esse campo. Nesse sentido, as decisões governamentais e 

as políticas públicas determinam mudanças e transformações nos territórios 

(FERNANDES, 2009). A partir de demandas e intencionalidades emanadas dos âmbitos 

de poder as políticas públicas desmembram, deslocam, circunscrevem, delimitam e 

deterioram os territórios.  

Para compreender as características identitárias que tangem a Comunidade de 

Camaroeiro é necessário reconhecer e suas peculiaridades. Sobretudo é preciso 

desconstruir um aparato conceitual que circunscreve a comunidade e delimita sua 

identidade a um discurso específico. Já neste ponto busca-se definir os aspectos de um 

conceito de cultura caiçara cristalizado no tempo, sendo que estes aspectos demarcam o 

que é “ser caiçara” desde o âmbito discursivo até as ações da comunidade. Ou seja, é a 

partir de um conceito cristalizado que se constituem os fazeres e práticas que definem o 
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modo de vida do caiçara de Camaroeiro, e de uma forma geral, no Município de 

Caraguatatuba. Para tanto é preciso desconstruir este conceito até que se possa atingir o 

campo das vivências, justapondo, e por vezes contrapondo, estas duas dimensões. 

O conceito de identidade neste sentido se destaca como referencial necessário 

para a elaboração de um referencial que permita deslindar as peculiaridades inerentes ao 

processo de formação da comunidade de Camaroeiro. Assim, buscou-se definir um 

conceito de identidade que permeie tanto os espaços quanto os corpos, como forma de 

reconhecer uma identidade que ora está atrelada a um lugar ou a uma multiplicidade de 

lugares, e ora está suspensa, reconhecida apenas nas gestualidades, nas ações e na 

memória. 

Partindo de uma perspectiva das experiências do sujeito com o corpo e da 

inserção desse corpo na comunidade, a compreensão adotada por David Le Breton 

(2004) oferece algumas contribuições. A abordagem antropológica de Le Breton (2004) 

a respeito do corpo e da identidade parte de uma visão na qual estas instâncias enquanto 

construções se fazem a partir de ações individuais. Segundo Le Breton:  

o corpo, lugar de soberania do sujeito, é a primeira matéria de sua 

ligação com o mundo. É um limite a rejeitar. Embora lugar da necessária 

encarnação do sujeito, aparece como primeira matéria de sua existência. (LE 

BRETON, 2004, p. 16). 

 Pontos importantes nesta abordagem podem ser aplicados posteriormente 

conforme o desenrolar da análise que se pretende construir no presente trabalho, por 

ora, destaca-se a importante ligação se que se faz entre o corpo e a identidade e a forma 

como essas dimensões se articulam para definir o sujeito em sua origem e 

pertencimento. Quanto ao corpo, destaca-se a relevância de sua análise, uma vez que, 

quando se trata de culturas tradicionais e conservadoras frente a um movimento de 

modernização, este conflito destaca sua materialidade em um corpo que é negado, 

deslocado, ou desterritorializado. Segundo Harvey (200), o corpo se apresenta como 

materialidade inconclusa, ou seja, em constante processo de transformação, adaptação e 

circunscrição que se constrói de forma relacional em um contexto espaço-temporal a 

partir de uma multiplicidade de processos (HARVEY, 2004).  

Pensar a identidade sob uma perspectiva individual acarreta em alguns 

empecilhos, uma vez que se procura compreendê-la em um contexto de interações como 

ocorre no interior da comunidade e, sobretudo, quando se trata de definir uma alteridade 

com o outro. No caso da comunidade de Camaroeiro, o contexto em que ela se insere 
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revela a necessidade de uma reafirmação da identidade da comunidade de forma sempre 

reiterada, uma vez que o espaço de convivência da comunidade e as relações que ela 

estabelece para sua continuidade e sobrevivência denota uma pluralidade de “outros”. A 

multiplicidade de referências para a delimitação do que é identidade caiçara, neste caso, 

tanto enriquece, quanto pulveriza elementos desta identidade no meio. 

Nesse sentido, analisar o conceito e o processo de construção da identidade sob 

uma perspectiva híbrida permite avançar mais um ponto nessa problematização. 

Segundo Néstor Canclini (2008), as identidades não mais representam categorias fixas 

que se reúnem de acordo com características específicas. As identidades pressupõem 

uma articulação de elementos selecionados no decorrer do tempo de forma a dar 

“coerência, dramaticidade e eloquência” (CANCLINI, 2013, p. XXIII) à narrativa 

identitária dos grupos. Sobretudo, Canclini (2008) propõe uma mudança de foco para 

análise, substituindo uma perspectiva que parta das identidades – identidades fixas –, 

para outra, que considere a heterogeneidade e a hibridação. Em suma, trata-se de 

considerar as identidades em sua historicidade, principalmente por tratar-se de um 

contexto no qual as transformações na identidade se tornam patentes. Contudo, a adoção 

do termo “identidade” se faz necessária ainda, uma vez que o termo é largamente 

utilizado, seja em discursos acadêmicos, políticos ou mesmo pela própria Comunidade 

de Camaroeiro. Adotar uma perspectiva híbrida se refere também à articulação de 

diferentes referenciais metodológicos que permitam observar as características originais 

apresentadas pelo recorte proposto. 

Canclini (2005) ainda diferencia as identidades em dois aspectos que se 

apresentam nos estudos culturais. 

A identidade surge, na atual concepção das ciências sociais, não 

como uma essência intemporal que se manifesta, mas como uma construção 

imaginária que se narra. A globalização diminui a importância dos 

acontecimentos fundadores e dos territórios que sustentam a ilusão de 

identidades a-históricas e ensimesmadas (CANCLINI, 2005 p. 117). 

Tal diferenciação entre uma perspectiva essencialista e outra mais construtivista 

é fundamental para distinguir as formas como as identidades caiçaras são construídas e 

apropriadas no contexto analisado por essa pesquisa. Entendemos que a Comunidade de 

Camaroeiro demonstra diferentes formas de construir sua identidade, a partir da 

resistência aos conflitos intrínsecos às relações que estabelece com os poderes 

municipais. Por outro lado, estes poderes adotam perspectivas essencialistas para 
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representar a cultura da comunidade nas políticas de patrimônio. Nesse sentido revela-se 

a tensão que se estabelece também nas formas de compreender as identidades. 

As mudanças de referências a respeito das identidades culturais são propostas 

também por Stuart Hall (2006). Segundo o autor a pluralização das identidades 

ocasionaria uma crise destas. Hall (2006) destaca uma identidade que se constrói a partir 

das diferenças, os contrastes sociais. A identidade nesse sentido se delimita a partir de 

uma alteridade e, sobretudo, no lugar que o sujeito se inclui na sociedade. As 

identidades segundo Hall (2006) se destacam pela mobilidade e por um deslocamento 

das identidades de grupo para identidades pessoais, individuais. 

Por sua vez Marco Aurélio Saquet (2007) também determina uma relação entre 

os territórios e territorialidades e as identidades. Para o geógrafo as identidades são 

essenciais para a compreensão dos territórios, uma vez que estabelece com o território 

uma relação na qual denota sua historicidade. Tal processo acontece, segundo Saquet 

(2007) de forma relacional, uma vez que as identidades se constroem a partir da 

interação dos grupos com o território onde está inserido. Nesse sentido se constitui uma 

relação na qual o grupo se aproxima, torna-se similar, ao espaço em que se estabelece, 

adotando referências, símbolos e significados específicos do território. Segundo Saquet 

(2007) este processo acontece também através do tempo, delineando a historicidade dos 

processos de formação e construção dos territórios e territorialidades. 

Finalmente, o conceito de habitus desenvolvido por Pierre Bourdieu (2005) é 

preponderante nesse contexto para a compreensão do processo de deslocamento e 

mudança das identidades. Bourdieu (2005) conceitua  o habitus como um sistema 

inacabado no qual o indivíduo absorve elementos da estrutura social na qual está 

inserido. Este movimento implica em disposições, ações e percepções que 

correspondem ao lugar onde o indivíduo está inserido na sociedade e trata, 

principalmente, das estruturas relacionais com as quais dialoga. Compreender como o 

habitus se configura propicia outro caminho para a compreensão das relações plurais 

que tem alterado e deslocado a compreensão das identidades. Nesse sentido, trata-se de 

compreender essas mudanças não apenas como uma mudança de foco, mas também 

como um conjunto de mudanças estruturais que afetam as percepções sobre estas 

identidades. Assim, partindo deste pressuposto, as Políticas e Instituições Educacionais, 

Culturais, Econômicas, Sociais e Ambientais, sejam de governo ou acadêmicas, surgem 

como instâncias mediadoras responsáveis pela reprodução de determinações sociais e 
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dominação. Entende-se que o domínio dos capitais culturais é preponderante na 

configuração das relações de poder e simbólicas nas esferas de dominação. Existe uma 

importante aproximação entre poder simbólico e material que implica na assimilação de 

esquemas que perpetuam estruturas da ordem social (BOURDIEU, 2005). No caso da 

Comunidade de Camaroeiro, entende-se que o domínio sobre as representações da 

cultura caiçara determina os lugares de circulação e os momentos de entrada e saída da 

comunidade do contexto cultural do município.  

1.3 Território, Memória e Identidade  

As reflexões clássicas de Maurice Halbwachs (1990) e Pierre Nora (1993) a 

respeito da memória são bastante elucidativas nesse ponto. Halbwachs (1990) 

compreende a importância do espaço na configuração da memória coletiva. Segundo o 

autor, é a estabilidade inerente ao espaço que contribui para a preservação da memória, 

uma vez que este projeta o passado no presente. Segundo David Lowenthal (1998) a 

memória se articula na interação entre esquecimento e conservação, estabelecendo uma 

relação com o presente, no que se reafirma a partir da coexistência com o próprio 

presente e com o qual estabelece não uma alteridade, mas uma simbiose. Ainda segundo 

Lowenthal (1998) a oralidade permite a memória como seu mecanismo de transmissão, 

como formas de elaborações mentais de pensamento e rememoração através da palavra. 

Sobretudo pela constante reelaboração que no processo de transmissão oral articula 

esquecimento, conservação e também acréscimos (LOWENTHAL, 1998).  

Este direcionamento, para uma reflexão das relações entre o tempo e o espaço 

destaca-se como o centro deste trabalho. Contudo, é preciso salientar a busca pela 

superação desta dicotomia e hierarquização entre as duas dimensões, no que apontamos 

a influência da produção de Edward Soja (1993). Nesse sentido, destacamos não o 

espaço como uma dimensão rígida, mas fluída e maleável, que se transforma em sua 

relação com o tempo. Dessa forma, entendemos os suportes de memória como 

resquícios de determinados usos que em sua relação com a identidade ganham 

significado e lhes dão permanência. Os constructos de memória se destacam como 

lugares de ordenamento social, ao mesmo tempo simbólico e material. A memória, por 

sua vez, se sustenta nesta materialidade e lhe dá significado, estabelecendo uma relação 

indissociável que se constrói essencialmente em torno de uma intencionalidade. 
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A relevância das proposições de Pierre Nora (1993) se percebe quando desponta a 

questão dos territórios transitórios, que se apresentam como lugares de memória. 

Destaca-se o imediatismo com que são elaborados estes espaços e a intenção de se fixar 

essa memória – ou uma vontade de memória (NORA, 1993). Estes lugares se 

constituem vinculados a uma dupla demanda. Partem de uma intenção política de 

constituir um arsenal identitário cujo reconhecimento propicia retornos econômicos ao 

município. Por outro lado, há sempre uma resposta da comunidade, que assume seu 

papel como forma de atribuir materialidade à sua memória, apesar de sua efemeridade. 

Nesta constante troca desproporcional, se configuram as relações de dominação e 

resistência, uma vez que o poder político define as normas e regras de comportamento, a 

partir de uma visão específica do que é “ser caiçara”, e a partir destas determinações a 

comunidade se identifica e se apropria de elementos a fim de evidenciar suas 

especificidades. 

Joël Candau (2011) por sua vez destaca a memória em três dimensões distintas, 

mas especialmente como experiência do indivíduo na relação com o coletivo. Segundo 

o autor, a memória individual é sempre anterior à memória coletiva, relacionando essa 

compreensão ao conceito de habitus de Bourdieu (2005). Nesse sentido, a memória só é 

partilhada a partir de representações uma vez que as percepções individuais revelam-se 

comuns aos indivíduos. Na articulação que estabelece entre identidade e memória, 

Candau (2011) destaca uma intencionalidade no sentido de selecionar no passado os 

objetos que lhes dão fundamento. A configuração identitária do grupo se estabelece 

então a partir de um ponto específico reconhecido e significado por seus membros. 

Candau reconhece a importância das reflexões de Halbwachs (1990), contudo, desloca o 

movimento de reconhecimento de fora para dentro, ou seja, a identidade não está fixada 

em sua base material, mas no próprio indivíduo, desde onde se busca o pertencimento 

ao grupo e ao local e as referências materiais. É possível afirmar que o indivíduo leva 

impresso em sua memória a identidade e a territorialidade, fazendo do corpo os limites 

de um território que concentra as gestualidades, modos de agir e de fazer e os usos. Esta 

percepção pode ser ampliada a partir da compreensão de um corpo que, segundo 

Foucault, é atravessado pelo poder, sendo assim suscetível às regras e determinações 

sociais, culturais, econômicas e jurídicas.  
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Capítulo 2 – Indícios para a confecção de uma trajetória 

 

 

                           Vista da Região Central de Caraguatatuba – 2014 (Foto: autor) 
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A escassez de fontes para o estabelecimento de uma trajetória da Comunidade de 

Camaroeiro é, talvez, a principal limitação que encontramos no decorrer dessa pesquisa. 

Como já citado na introdução deste trabalho as lacunas são evidentes e explicadas pela 

sobreposição de diferentes abordagens da cultura caiçara. O tratamento dado às 

documentação de caráter histórico em Caraguatuba foi bastante precário até a criação do 

Arquivo Público em 1998, cujas ações só se consolidaram praticamente no final da 

década de 2010. Nesse sentido, as fontes a que tivemos acesso, apesar de bem tratadas e 

bastante esclarecedoras em alguns pontos, são raras. Por outro lado, destaca-se 

quantidade e diversidade de fontes que tratam de históricos da cidade, do 

desenvolvimento do turismo, de ações culturais e da cultura caiçara, especialmente a 

partir da década 1990. Os depoimentos e entrevistas de História Oral a que tivemos 

acesso possibilitam vislumbrar aspectos do cotidiano das comunidades tradicionais de 

Caraguatatuba, da Comunidade de Camaroeiro em especial. Contudo, essas produções 

elucidam principalmente aspectos da invenção de uma identidade caiçara específica, no 

âmbito da produção de políticas de patrimônio pelo poder municipal. 

Devido à emergência de uma diversidade de fontes nesta pesquisa, algumas 

formas de análise foram privilegiadas. Uma vez que muitas das fontes elencadas não 

foram produzidas com o intuito de registrar fatos sobre a comunidade de Camaroeiro, 

mas de alguma forma deixam transparecer elementos pertinentes para a abordagem de 

temas aqui propostos, buscou-se destacar os sujeitos históricos e suas intencionalidades 

por trás da produção de algumas fontes documentais. Para tanto foi necessária uma 

leitura “do conteúdo implícito nas entrelinhas” das fontes (DIAS, 1984, p 30), como 

forma de revelar as práticas do cotidiano desta comunidade. Quanto às fontes orais 

buscou-se através da elaboração de roteiros abertos a convergência de elementos que 

privilegiaram as representações e a construção de estratégias de ação na comunidade de 

Camaroeiro (FERREIRA, 1998). 

A metodologia indiciária, utilizada por Carlo Ginzburg (2009) contribuiu para a 

elaboração da dissertação com base em uma estrutura diagramática, uma vez que o 

objeto é representado em fontes esparsas que revelam profundos vazios. Contudo, é 

possível perseguir os rastros da Comunidade de Camaroeiro e revelar suas formas de 

atuação no cotidiano a partir dos indícios inscritos por suas ações. O método indiciário 

desponta neste sentido como referencial epistemológico que propiciou o deslindar das 

ações da comunidade para além das intencionalidades expressas na produção das fontes. 
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Mapa 1 - Caraguatatuba 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 
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Mapa 2 – Bairros da região central de Caraguatatuba 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 
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2.1 A Urbanização Turística em Caraguatatuba (1950-1980) 

Um importante fator que corrobora para os processos de deslocamento e 

desterritorialização da Comunidade de Camaroeiro é, como apontando, o 

desenvolvimento do potencial turístico de Caraguatatuba a partir da segunda metade do 

século XX. A promulgação da Lei N. 38, de 30 de dezembro de 1947, que constitui em 

Estância Balneária o Município de Caraguatatuba, pode ser visto como um momento de 

ruptura. Com a promulgação desta lei o município passaria a receber subsídios estaduais 

a fim realizar os melhoramentos necessários para atender o contingente de turistas e 

veranistas que buscavam as cidades do Litoral Norte a partir daquele período. Em seu 

artigo 3º o texto da Lei atesta o compromisso do Governo Estadual com o poder 

municipal no intuito de realizar estas mudanças: 

Artigo 3.o – O Estado consignará em seu orçamento a necessária 

verba de auxílio ao Município para a aplicação especial ao custeio de 

melhoramentos e obras destinadas a beneficiar a área que se refere ao artigo 

anterior [que trata dos limites territoriais do município]. 

Parágrafo único – Os melhoramentos e serviços poderão ser 

executados pelo estado ou pela Prefeitura sob a fiscalização daquele, 

mediante plano previamente denileado (sic) pela Secretaria de Viação e 

Obras Públicas ou técnicos designados pelo Governo e que servirão 

gratuitamente.
4
 

Estes mecanismos se refletem no decorrer das próximas décadas a partir das 

ações do governo municipal para o melhoramento, embelezamento e urbanização das 

áreas que compreendiam a orla das praias da região central do município. Tais obras 

correspondiam à pavimentação de trechos da Avenida Dr. Arthur Costa Filho (Avenida 

da Praia), assim como a construção de muretas de arrimo para a contenção da expansão 

da faixa de areia para as áreas já urbanizadas da região central da cidade. Tais ações são 

enaltecidas em discursos e prestações de contas à Câmara Municipal, realizados por 

Altamir Tibiriçá Pimenta, prefeito de Caraguatatuba no período de 1956 a 1959. A 

variedade de documentos do ex-prefeito, organizados no Fundo Altamir Tibiriçá 

Pimenta pelo Arquivo Arino Sant’Ana de Barros revela traços das ideias de 

modernização da cidade difundidas já na década de 1950. O turismo é exaltado como 

mais importante fonte de renda, e a posição geográfica privilegiada da cidade é 

sistematicamente relembrada: 

O quadrilátero citadino de CARAGUATATUBA/SP, além de sua 

natural densidade demográfica, se acresce todo fim de semana, feriado ou 

                                            
4
 SÃO PAULO. Lei n. 38, de 30 de dezembro de 1947, Constitui em Estância Balneária o Município de 

Caraguatatuba. Diário Oficial do Estado de São Paulo, nº297, ano 57, 31 dez. 1947, p. 1. 
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facultativo de carnaval, Semana Santa, e, notoriamente nos meses de férias 

escolares do inverno ou do verão, de dupla senão mesmo tríplice população 

turística, dada sua condição de Estância Balneária e de sua privilegiada 

posição de centro/chave do Litoral Norte/SP, entroncamento rodoviário 

obrigatório para S. Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, e, no planalto para as mais 

próximas cidades, que são Paraibuna e São José dos Campos.
5
 

A ideia de progresso e desenvolvimento da cidade é associada à sua elevação à 

categoria de Estância Balneária e aos subsídios adquiridos pelo poder municipal para os 

melhoramentos necessários no sentido de incrementar o turismo e atrair um contingente 

maior a cada temporada: 

Essa ocorrência de tão grande significação nos fatos da história 

municipal, deverá ficar doravante bem fixada em nossas mentes, a fim de 

que, já no dia 23 de novembro desse ano, possamos aqui nos reunir numa 

sessão solene comemorativa e rememorar com efusão e saudade esse grande 

e decisivo feito, que fez com que Caraguatatuba chegasse a ser hoje o mais 

importante centro turístico do Litoral Norte de S. Paulo, marchando a passos 

largos na senda do progresso.
6
 

O território que compreendia Comunidade de Camaroeiro neste período também 

é citado em alguns momentos, revelando sua importância diante de um movimento de 

crescente especulação imobiliária. 

Já no final da década de 1930 foram levantadas as propriedades particulares 

existentes nas áreas de marinha do município em um recenseamento que buscou 

registrar a quantidade de propriedades e suas dimensões, seus respectivos proprietários e 

o tipo de moradias, construções e melhoramentos encontrados no local.
7
 Nas 41 

propriedades registradas, pertencentes a pescadores e não pescadores, grande parte era 

composta por moradias tipicamente caiçaras, ranchos e casebres cobertos de palha, de 1 

até 3 cômodos. Essas construções correspondem às técnicas de construção bastante 

rústicas e largamente utilizadas no período, devido a seu baixo custo, simplicidade 

rapidez da técnica e materiais abundantes e facilmente encontrados na região. Assim 

este elemento da cultura local contrasta absolutamente com o novo ideal de progresso 

adotado pelos poderes políticos do município. A ideia de desenvolvimento demandava a 

                                            
5
 ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Abaixo assinado para mudança do traçado da Rodovia BR-101 

Rio/Santos dentro do município de Caraguatatuba. Fundo Altamir Tibiriçá Pimenta, Caixa 4, 

Envelope 11, Ocupação Urbana, 1975, fl. 1. 

6
 ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Discurso à Câmara de Vereadores sobre as comemorações do 1º 

Centenário de Instalação da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Fundo Altamir Tibiriçá 

Pimenta, Caixa 2, Envelope 2, Série Textos, Textos Históricos, 1957, fl. 1. 

7
 ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Lista de pescadores e não pescadores que possuíam 

propriedades em terrenos da marinha. Fundo Altamir Tibiriçá Pimenta, Caixa 4, Envelope 11, 

Ocupação Urbana, 1940, fl. 1-2. 
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ocupação de áreas próximas à orla, neste momento, valorizadas dentro de um interesse 

de expansão urbana.  

Ao observar fotografias (Figuras 1 e 2)8 que registraram o desenvolvimento e 

urbanização da região, é possível perceber que as moradias típicas foram 

gradativamente desaparecendo da paisagem, dando lugar a construção de hotéis, 

edifícios de condomínio e bairros formados em sua grande parte por casas de veraneio. 

 

  

       
 

 

Estes processos de urbanização por meio do desenvolvimento turístico são 

profundamente analisados por Maria Tereza Luchiari (1999). O que a geógrafa entende 

por urbanização turística trata-se do movimento pelo qual o turismo é tratado como 

principal fonte de renda para determinada localidade ocasionando o privilégio de 

investimentos e políticas públicas no sentido de propiciar seu desenvolvimento em 

detrimento de outras dimensões como o meio ambiente e as comunidades tradicionais. 

As cidades turísticas representam uma nova e extraordinária forma 

de urbanização, porque elas são organizadas não para a produção, como o 

foram as cidades industriais, mas para o consumo de bens, serviços e 

paisagens. Enquanto – desde a Revolução Urbana – as cidades eram 

construídas para a produção e para as necessidades básicas, estas cidades 

erguem-se unicamente voltadas para o consumo e para o lazer. (...) A 

                                            
8
 As imagens fazem parte da Exposição Memória, elaborada a partir do acervo da Coleção Temática de 

Fotos Antigas – CTFA do Arquivo Arino Sant’Ana de Barros, que, sob a curadoria de Fernando 

Martins Braun, buscou registrar as transformações ocorridas nas paisagens de Caraguatatuba. Os 

fotógrafos J. C. Curtis e Adriana Coutinho buscaram realizar seus registros sob os mesmos 

ângulos e enquadramentos das fotografias antigas, estabelecendo um paralelo comparativo entre 

as paisagens, revelando as mudanças e, sobretudo, enaltecendo o desenvolvimento urbano que 

aconteceu no município no decorrer da segunda metade do século XX e primeira década do 

século XXI.  

 

Figura 1 – Praia do Camaroeiro – 

Década de 1950. 

Figura 2 – Camaroeiro – 2011 

(mesmo local e mesmo ângulo). 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino 

Sant’Ana de Barros” 

Fonte: Acervo do  Arquivo “Arino 

Sant’Ana de Barros” 
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urbanização turística coloca as cidades no mercado das paisagens naturais e 

artificiais. Algumas cidades chegam a redefinir toda sua vida econômica em 

função do desenvolvimento turístico, reorganizando-se para produzir 

paisagens voltadas para o consumo e para o lazer (LUCHIARI, 1999, p. 118) 

[grifo da autora]. 

 Em Caraguatatuba é possível perceber este movimento já a partir da década de 

1950 até os limites do recorte desta pesquisa, em que é possível observar que os 

investimentos na estrutura turística cresceram a cada gestão, com obras de 

melhoramento e embelezamento da orla, de avenidas e praças da região central, 

enquanto problemas de infraestrutura, como a falta saneamento básico, se acumularam 

sistematicamente de acordo com as fontes produzidas no período. 

Com o grande impacto do desenvolvimento do turismo, as comunidades 

tradicionais em Caraguatatuba foram gradativamente deslocadas de seu local original, 

sofrendo um processo de desterritorialização e reterritorialização compulsórias. No caso 

da Comunidade de Camaroeiro, uma série de estratégias foi utilizada no sentido de 

remover as famílias para áreas mais afastadas da orla da praia. A mais notória foi o 

trabalho do Serviço de Profilaxia da Malária, responsável por iniciar a remoção das 

famílias já no início da década de 1950 (PAES, 2003). As fontes produzidas nesse 

período
9
 revelam ações tanto no sentido de remover as famílias quanto no sentido de 

realizar melhorias na área do Camaroeiro, promovendo o aterramento de uma extensa 

área de mangue, a retificação do curso do rio Guaxinduba e a urbanização do local.  

Concomitante a esses fenômenos, Caraguatatuba passava no período por 

processos de mudança também no contexto político. Segundo Samuel Candido de 

Souza (2010) entre as décadas de 1940 e 70 a configuração das elites políticas do 

município ganharam novos contornos e sofreram grandes mudanças. Até a década de 

1940 a cidade possuía um modelo político bastante tradicional, centralizado em algumas 

famílias, porém não marcado por grandes concentrações de riqueza, uma vez que as 

condições de pobreza e miséria eram bastante generalizadas. A partir de 1940 e no 

decorrer da década de 1950 a cidade passa a sofrer forte influência do deputado estadual 

Diógenes Ribeiro de Lima que possuía propriedades no município e atuava como 

contato das elites locais junto ao poder estadual, muitas vezes direcionando a realização 

                                            
9
 ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Discurso na Câmara de Vereadores em Ato de Homenagem e 

entrega do Título de Gratidão Caiçara a Manoel Pereira Neto topógrafo do Serviço de 

Profilaxia da Malária. Fundo Altamir Tibiriçá Pimenta, Caixa 2, Envelope 2, Série Textos, 

Textos Históricos, S/D; ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Dados Estatísticos de 

Caraguatatuba. Fundo Altamir Tibiriçá Pimenta, Caixa 2, Envelope 2, Série Textos, 1952. 
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de obras e políticas públicas (SOUZA, 2010). É possível afirmar que a influência de 

Diógenes Ribeiro de Lima foi preponderante nas ações que removeram as famílias da 

região do Camaroeiro na década de 1950, uma vez que possuía terras nesta região, cujo 

interesse econômico e especulação imobiliária cresciam no período. Em um certificado 

elaborado em 1952 por Altamir Tibiriçá Pimenta, então encarregado do expediente da 

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, as contribuições do deputado Diógenes Ribeiro 

de Lima ao município são elencadas, dando certa ênfase às doações de materiais para o 

calçamento da avenida da praia, advindos de uma pedreira no Morro do Camaroeiro, 

dentro de suas propriedades
10

. 

Desde o final da década de 1960 e abrangendo parte da década de 1970 a política 

no município sofre novas transformações, desta vez devido às reformas realizadas pelo 

regime militar na Constituição de 1967 com a concentração de recursos pelo governo 

federal e, principalmente, com a instituição do bipartidarismo. Estas décadas são 

marcadas pela polarização de duas forças (adhemaristas e janistas) que alternaram 

gestões até 1977 com a eleição de José Bourabeby. O rompimento com este modelo 

político se dá principalmente quando prefeito, Bourabeby instituiu uma gestão mais 

técnica, extinguindo nomeações políticas e privilegiando contratações mediante 

concursos públicos e apenas nomeando funcionários especializados (SOUZA, 2010). 

Esses fatores demarcam o declínio de um tipo de política caracterizada pelo 

provincianismo, feita por uma classe específica de indivíduos que mantiveram certa 

hegemonia até o final da década de 1970. Mesmo com todas as mudanças pontuais na 

forma de fazer política em Caraguatatuba, este âmbito foi dominado quase sempre pelos 

mesmos agentes, atualizando-se apenas as estratégias e permanecendo os interesses. 

Este período também é marcado pelo grande crescimento populacional do município 

após a Catástrofe de 1967 que também levou ao encerramento das atividades da 

Fazenda São Sebastião (Fazenda dos Ingleses)
11

, que deu lugar aos empreendimentos da 

Fazenda Serramar do Grupo Serveng Civilsan. Tais mudanças acarretaram um novo 

delineamento para as elites políticas e econômicas no município, o que também inseriu 

no contexto cultural novas visões a respeito da cultura caiçara e dos patrimônios 

                                            
10

 ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Certificado ao Deputado Diógenes Ribeiro de Lima. Fundo 

Altamir Tibiriçá Pimenta, Caixa 10, 1953, fl. 1. 

11
 Propriedade da companhia inglesa Lancashire General Investment Company (CAMPOS, 2000). 
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culturais, iniciando um processo que mudaria inclusiva a forma de se produzir a 

principal fonte de renda do município, o turismo. 

Nota-se que no desenvolvimento das atividades que modificaram a paisagem do 

município não eram unanimidade entre os fazedores da política municipal.
12

 Em alguns 

momentos a realização de algumas obras eram importantes alvos de críticas da 

população e políticos locais, como as que visavam melhoramentos das áreas ocupadas 

por turistas, como a canalização de leitos de rios, os aterramentos de mangues e mesmo 

as obras de calçamento de ruas e avenidas da região central, elevação de monumentos. 

A construção da Fonte Luminosa na Praça Dr. Cândido Motta no centro de 

Caraguatatuba na gestão de Geraldo Nogueira da Silva, foi vista por alguns vereadores 

de oposição e membros da sociedade como um desperdício de verbas públicas. 

Principalmente após a Catástrofe que assolou a cidade em 1967. O prefeito Geraldo 

Nogueira via, na construção, um presente para a municipalidade, tido símbolo de 

desenvolvimento e progresso (CAMPOS, 2000). É possível notar a profunda cisão desta 

gestão com alguns setores da sociedade caraguatatubense em alguns documentos como 

longos textos e comunicados redigidos pelo prefeito Geraldo Nogueira e por membros 

da Câmara Municipal
13

. Nota-se que apesar de todas as justificativas em se empregar 

um modelo político voltado ao desenvolvimento local a resistência a tais mudanças, 

apesar de reduzida, surge de forma pontual. 

                                            
12

 ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Atas da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Fundo Câmara 

Municipal, 1949-1969. 

13
 ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Os Palhaços. Fundo Geraldo Nogueira da Silva, Caixa 4, S/D; 

ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Manifestação da Câmara. Fundo Geraldo Nogueira da 

Silva, Caixa 4, 1967. 
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Mapa 3 – Caracterização dos usos do solo em Caraguatatuba conforme as atividades turísticas (Década de 1970) 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 
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Entende-se que este processo de transformações na paisagem de Caraguatatuba 

vai além de assumir os contornos de um território predominantemente urbano. Este 

processo acontece, também, mediante a adoção de determinado discurso, no qual se 

busca inserir a cidade em uma lógica urbana, estando dentro de uma cadeia de 

produção, oferecendo produtos e bens específicos. Segundo Maria Adélia de Souza: 

A urbanização e o urbano devem ser vistos sob a ótica da divisão 

social e territorial do trabalho. Ser urbano, hoje, não significa 

necessariamente viver no espaço físico da cidade. A questão urbana é de uma 

magnitude diferente. Ela ultrapassa as fronteiras físicas da cidade. A cidade e 

o campo, hoje, são realidades confluentes. (...) Na cidade está o transporte, a 

especulação imobiliária, a habitação. O urbano é o abstrato, o geral, o 

externo, onde está na produção, as classes sociais, a divisão do trabalho. O 

conjunto dessas histórias é que nos dá a teoria da urbanização (SOUZA, 

1995, p. 65-66).  

Segundo Rodolfo Bertoncello (2010) o incremento do turismo está ligado à 

disponibilidade de tempo livre e à incorporação do lazer na esfera econômica, fatores 

corroborados pelo desenvolvimento de infraestruturas necessárias para o acesso aos 

locais turísticos (meios de transportes, vias, hotelaria etc.), a definicção de um público 

específico (demanda) e os investimentos no potencial de cada localidade (produto). No 

Neste sentido, a urbanização turística se caracteriza pela inserção de determinada região 

ou localidade em uma lógica de produção de bens e circulação de capitais. Na década de 

1960 o turismo no Brasil ganha certa ênfase com a criação em 1966 da Empresa 

Brasileira de Turismo – EMBRATUR, uma empresa estatal destinada ao 

desenvolvimento de políticas de incentivo ao turismo. No início do regime militar o 

desenvolvimento do turismo no país surgia como uma tentativa de melhorar a imagem 

do país no exterior, devido ao delineamento de políticas autoritárias a partir do golpe, 

em 1964 (ALFONSO, 2006). As melhorias no acesso ao Litoral Norte do estado de São 

Paulo, praticamente isolado até a primeira metade do século XX, corroboraram para o 

desenvolvimento do turismo na região.  

Além desses fatores, o desenvolvimento do turismo também é marcado pela 

influencia e o impacto nos territórios e territorialidades. Segundo Rodrigues (2006) o 

desenvolvimento do turismo ocasiona a emergência de novos grupos caracterizados por 

seus diferentes usos do território. 

A análise da dimensão social do turismo tem recebido, 

marcadamente, nos últimos vinte anos, uma crescente atenção dos estudiosos, 

que basicamente se dividem, de um lado, em estudar o grupo constituído 

tecnicamente pela demanda – os sujeitos que fazem turismo – e de outro lado, 

pela comunidade receptora, os sujeitos que, no território de destino, ao 

mesmo tempo que dão suporte para o turismo acontecer, são envolvidos em 
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relações sociais complexas que modificam, de forma dialética o território que 

se transforma no seu todo ou em partes, o que igualmente irá produzir a 

transformação do todo. O resultado é que nada será como antes, 

considerando-se que a dinâmica territorial é sempre criação e recriação de 

territorialidade (RODRIGUES, 2006, p. 300-301). 

 Nesse sentido destaca-se a pertinência em relacionar os aspectos do 

desenvolvimento do turismo. Este fenômeno em dois momentos é responsável por 

importantes transformações no contexto das comunidades tradicionais em 

Caraguatatuba. Primeiramente os investimentos em políticas de turismo foram 

responsáveis pelo deslocamento das comunidades, uma vez que o território que 

ocupavam tornou-se um território de interesses econômicos, tornando-se assim uma 

arena de tensões e conflitualidades. Posteriormente as comunidades, que antes 

despontavam como um empecilho para o desenvolvimento turístico local, ganharam 

centralidade nas políticas de turismo. Uma vez que este assume novos contornos, 

buscando oferecer novas perspectivas através de estratégias de turismo cultural.  

 

2.2 Entre a praia e a cidade: A trajetória da Comunidade de Camaroeiro 

em seus processos de desterritorialização e reterritorialização 

Entre as diferentes culturas que se construíram ou se fixaram em Caraguatatuba, 

a cultura caiçara foi fundamental para a formação de comunidades em pontos mais 

isolados do município, como as regiões do Rio Juqueriquerê – região sul do município, 

nos limites com o município de São Sebastião – e dos bairros Tabatinga e Massaguaçu –

região norte, nos limites com o município de Ubatuba. Tais comunidades foram 

construídas em suas relações de trabalho, recreação e socialização tendo como meios 

próprios as terras próximas ao mar e aos rios. A Comunidade de Camaroeiro, enfoque 

deste trabalho, era formada por famílias que habitavam a orla das praias da região 

central do município, entre elas Centro, Camaroeiro, Garcez, Prainha e Martim de Sá. 

O final do século XIX significou para o Litoral Norte de São Paulo o início de 

um período de isolamento. A abertura de ferrovias ligando Santos ao planalto e São 

Paulo ao Rio de Janeiro direcionou o escoamento da produção àquele porto, e as vilas 

de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, tradicionais vias de exportação nos 

diferentes ciclos econômicos desde o período colonial, enfrentaram uma gradual 

decadência que se estenderia até meados do século XX (CAMPOS, 2000). 
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Ironicamente, o período de decadência significou para os caiçaras o auge de sua 

cultura e um espaço fértil para a manutenção de seu modo de vida. Maria Luiza 

Marcílio (2006) comenta que estes espaços acompanharam os “interstícios” da 

economia, quando o mercado local predominava, e condições propícias para o 

desenvolvimento de uma cultura tradicional e conservadora caracterizava o isolamento e 

a reafirmação constante de elementos da cultura, sendo possível afirmar que a cultura 

caiçara sofria pouca alteração neste período. 

Este período é marcado por uma visão distorcida e estereotipada do caiçara e seu 

modo de vida. Assim como em outras culturas camponesas, como a cultura caipira 

(CANDIDO, 1987), o caiçara era visto como um ser indolente, avesso ao trabalho e às 

práticas de higiene e saneamento. O desenvolvimento de um discurso sanitário e 

higienisnta sobre as populações caiçaras no início do século XX (MOTA, 2003; 

PATTO, 1999) foi guardado em registros como o relatório apresentado à I Jornada do 

IDORT, por Samuel Augusto Leão de Moura:  

E como si não bastasse ao caiçara tanta desgraça, ainda sente êle, 

em sua plenitude, as consequências de sua ignorância. (...) Quando creança, 

sentiu desde cedo os reflexos de sua hipo-nutrição, pois sem leite materno 

recebeu alimento inadequado e anti-higiênico (banana e farinha mastigados e 

ensalivados pelos adultos e passados à sua boca, inconscientemente). A 

seguir infestou-se pelas verminoses e teve sua anemia agravada por 

frequentes surtos de impaludismo. (...) Há várias crendices nocivas entre os 

caiçaras: atrevem-se a comer poucos frutos, pois várias dentre nossas mais 

saborosas frutas são consideradas pela sua ignorância como prejudiciais à 

saúde; são as frutas maleitosas, as que provocam diarréia etc. (...) Tão 

temerosa de certas cousas, no entanto, usa e abusa do fumo e do álcool. Tudo 

é pretexto para sua libação: o calor, o frio, a chuva, a febre, o desânimo e o 

depauperamento.
14 

Esta visão sobre o caiçara se altera com o desenvovimento de pesquisas sobre a 

as populações caiçaras na década de 1980. A partir de então foi possível observar a 

cultura caiçara sob um olhar menos estereotipado, reconhecendo os traços da cultura 

rústica como não como inferiores, mas próprios e originais dessas culturas. Filha de 

Francisco Colombiano, um antigo pescador e artesão de canoas do Camaroeiro, Tereza 

de Jesus Cortez do Santo descreveu sua lembrança de como era a lida diária em sua 

época de menina: 

Meu pai era trabalhador pra caramba. Ele fazia… nóis fazia… nóis 

prantava rama [de mandioca], né? E a gente ia, eu com ele, minha irmã mais 
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 LEÃO DE MOURA, Samuel Augusto. Problemas do Litoral de Anchieta. I Jornada da Economia 

Rural do IDORT, 1942. 
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velha. Ele ia trabalhar de barco, meu pai trabalhava de barco, fazia barco pra 

vender também, canoa. Aí deixava eu e minha irmã pra tomar conta da casa. 

Eu ia com a minha irmã pra aterrá a rama, batata, mandioca, tudo ali, tudo 

junto… feijão. Tudo era eu que trabalhava. Eu e minha irmã. Depois meu pai 

vinha de fazer o barco, fim de semana chegava, né? Aí ele tocava o serviço 

com nóis também. Mas num deixava nada fartá pra nóis, graças a Deus. 

Pescava também, vinha com aquele barco cheio de peixe. Nossa, comia peixe 

o tempo inteiro, nóis. Eu só fui criada mais essa parte com peixe, peixe e 

caça. Caça meu pai matava muita caça. Ainda bem, nóis morava na roça, era 

lugar de bicho mesmo (…). E meu pai era muito trabaiadô. Trabaiadô, 

pescava, fazia canoa e ainda ia pro mar pra pegar robalo pra minha mãe 

vendê, né? Pra minha madrasta que morreu. Pescá tartaruga. Num deixava 

fartá nada.
15

 

O trabalho era dividido entre papeis femininos e masculinos. O homem construía 

seus próprios apetrechos de pesca (canoa, vela, redes, varas) e saía para o mar, enquanto 

a mulher cuidava das roças para a complementação da alimentação, e no caso da 

mandioca para a fabricação de farinha, onde era auxiliada pelos filhos. O excedente 

dessa produção era trocado ou vendido nos centros. Cabia também à mulher auxiliar na 

limpeza do pescado e também o salgar para a conservação. Neste contexto acrescia-se o 

cuidado da casa e dos filhos pequenos, responsabilidade que muitas vezes dividia com 

as meninas mais velhas. 

Para a formação da Comunidade de Camaroeiro o trabalho com a pesca e a 

devoção a São Pedro pescador se apresentavam como um importante instrumento de 

conexão entre os membros da comunidade. As experiências do cotidiano no trabalho 

com a pesca estabeleciam formas de sociabilidade dentro e fora deste espaço, refletindo 

na associação da imagem do santo, como suporte material de práticas simbólicas do 

caiçara. Estabelece-se uma proximidade, legitimada pela religiosidade popular, na qual 

o santo (imagem) agrega as dimensões do material e do intangível, residindo nesta 

mesma instância identidade e alteridade, secular e sagrado
16

. Neste caso, a devoção no 

santo pescador estava associada a abudância do pescado.  

Durante as festas as mulheres preparavam os comes e bebes, que eram servidos 

também por elas, confeccionavam as indumentárias para as festividades e também o 

estandarte de São Pedro pescador, e os homens construíam as estruturas necessárias 
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 SANTO, Tereza de Jesus Cortez do. Entrevistada pelo Arquivo Público de Caraguatatuba “Arino 

Sant’Ana de Barros”. Caraguatatuba, 2010. 
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A socióloga Maria Isaura de Queiroz (1968) ao analisar o catolicismo rústico no Brasil faz 

considerações importantes a respeito da relação que se estabelece entre o devoto e objeto de 

devoção “A imagem que reina no altar concretiza realmente a pessoa do santo; Agir sobre a 

imagem é o mesmo que agir sobre este. O santo é a um tempo natural e sobrenatural; natural pela 

imagem modelada em argila ou talhada em madeira, sobrenatural pela sua essência. Natural e 

sobrenatural que é, os mortais podem exercer sobre ele influência.” (QUEIROZ, 1968, p 112) 
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para a festa. Enquanto os momentos de trabalho no mar e de lazer davam oportunidade 

às relações masculinas, a sociabilidade cotidiana é apresentada como espaço 

efetivamente feminino (MARCÍLIO, 2006), seja nos momentos junto às torneiras 

públicas ou à beira das janelas. Os “pescadores antigos”, como são reconhecidos os 

pescadores mais experientes pelos membros da comunidade, confirmam que o pescado 

era abundante o ano todo e as canoas de um pau só, por vezes munidas de uma vela de 

algodão, eram eficazes para adentrar o mar e transportar o fruto do trabalho.  

Até 1950 o perímetro urbanizado da cidade de Caraguatatuba correspondia a um 

pequeno centro composto de poucas ruas, além de três loteamentos aprovados na década 

anterior e as comunidades caiçaras. É necessário ressaltar a presença de grandes 

empreendimentos que chegaram a Caraguatatuba neste período, como a Empresa Estatal 

Italiana de Madeiras J. Chervolin (1916-1918) e a Societé Française pour l’Exploitation 

e le Commerce de Bois Exotiques (1918-1927), para exploração de madeiras, e a 

Fazenda São Sebastião da Lancashire General Investment Company (1927-1967), de 

exploração agrícola exportadora (CAMPOS, 2000). Mesmo que em determinado 

momento a mão-de-obra caiçara fosse empregada (GARRIDO, 1988), as fazendas que 

se estabeleceram em Caraguatatuba neste período configuraram verdadeiros universos 

apartados do município, com infraestrutura própria nos diversos setores, não 

estabelecendo estreita relação com a sede da cidade (GALDINO, 2004, KOK, 2012). As 

áreas mais próximas ao centro começam a ser ocupadas a partir deste período, como as 

orlas das praias Martim de Sá e Prainha. Este espaço compreendia parte da comunidade 

de Camaroeiro, que se estabeleceu no local por volta de meados da década de 1920. 

Este movimento forçou a retirada das famílias para áreas mais interiorizadas, onde se 

formou o bairro Ipiranga.  

Segundo Marino Garrido (1988), em 1927: 

A cidade, mais conhecida como "vila" era apenas uma praça, duas ruas e 

um beco, com algumas centenas de habitantes. O "croquis" abaixo, dá uma idéia 

de como era, há cerca de 60 anos, a "vila" de Santo Antônio de CARA-

GUATATUBA (GARRIDO, 1988, p. 7). 

Abaixo podemos ver os esboço de uma cartografia do centro de Caraguatatuba 

neste ano. Nota-se tanto a existência um cruzamente de duas ruas principais próximas à 
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praça da igreja matriz, e especialmente é possível perceber a ocupação da orla da Praia 

da Vila
17

 por moradias. 

Mapa 4 – Caraguatatuba em 1927 

 

Fonte: (GARRIDO, 1988, p. 7) 

Segundo registro de uma pesquisa realizada pelo Programa de Ação 

Participativa para a Pesca da Petrobras
18

 em parceria com agentes da comunidade, a 

tradição da pesca no Camaroeiro tem seu início em 1927. Algumas famílias se 

estabelceram nas praias da orla central de Caraguatatuba de forma bastante dispersa, 

vivendo em casebres simples de pau-a-pique, desenvolvendo relações comunitárias 

bastante estreitas e congregando elementos da cultura caiçara em seu cotidiano. A Praia 

do Camaroeiro era um local propício para a entrada e saída das tradicionais canoas 

entalhadas em apenas um tronco, conhecidas como canoas de voga. Essas canoas eram 

utilizadas nos momentos de pesca e também como meio de transporte, uma vez que no 

início do século XX as vias terrestres no litoral eram bastante precárias. Era comum as 

canoas serem equipadas com uma vela de tecido (canoa a pano), o que aumentava sua 

velocidade no mar. Estas canoas chegavam a fazer longas viagens até Santos, no Litoral 

Sul, onde eram encontradas mercadorias que abasteciam Caraguatatuba (ASSIS, 2006; 

CAMPOS, 2000). No caso dos moradores do Camaroeiro, sua proximidade com o 
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 Atualmente conhecida como Praia do Centro ou Praia da Frente. 
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 PETROBRAS. Sistema de Produção e Escoamento de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão, 

Bacia de Santos. Programa da Ação Participativa para a Pesca Artesanal – Comunidade do 

Camaroeiro, Município de Caraguatatuba. Relatório do DRP e Banco de Projetos. 

Caraguatatuba: Petrobras, 2009. 
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Centro proporcionou um contato mais precoce com o meio urbano, o que alterou sua 

configuração como “Comunidade Tradicional” um pouco antes dos demais bairros 

caiçaras que gradualmente espalhavam pelas praias do município. 

Figura 3 – Canoa a pano 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros 

A denominação de Praia do Camaroeiro vem de um fato curioso, que ficou na 

memória dos antigos moradores como Lepoldo Ferreira Louzada, que contou em 

entrevista a origem do nome: 

Camaroeiro antigamente era lugarzinho retirado (…). No camaroeiro 

saia uma estradinha que ia pra Prainha. Esse negócio do pessoal de 

primeiro... camaroeiro… falava o caiçara, né? Aí nós chegava lá o pessoal 

gritava: “Olha gente. Vem aqui, vem ver quanto camarão. Ó que 

camaroeiro.” Ficava batendo palma. “Olha quanto camarão”. Os 

pescadores, de primeiro.
19

 (grifo nosso). 

 Edna do Espírito Santo de Assis revela outros detalhes sobre essa origem: 

A praia todo mundo fala que tem o nome Camaroeiro pela grande 

quantidade de Camarão que existia. Isso toda a minha família mesmo conta. 

Minha vó contava muito. Minha vó era Maria Benedita, já falecida também, 

já faz seis anos que ela faleceu. Eles contam que tinha muito camarão, que 

eles iam pescar com as latinhas que eles furavam, a latinha de banha que a vó 

falava. Então era só passar as latinhas, ou mesmo andar, que os camarão 

batia. Meu pai conta muito que chegava até a picar assim, da quantidade de 
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de Barros”. Caraguatatuba, mai/2004. 



53 
 

camarão que existia ali. Então acabou ficando mesmo esse o nome, 

Camaroeiro, por causa disso.
20

  

Historicamente, a Comunidade de Camaroeiro desenvolveu um modelo de 

religiosidade rústica e popular (GAETA, 1998) que delimitou suas formas de lazer e 

sociabilidade. A comunidade tinha na devoção a São Pedro, pescador um elemento 

intrínseco a sua identidade, o que se revelava a partir da realização de rezas, terços, 

novenas, cantorias, festas, folguedos e danças dramáticas (ASSIS, 2006; LIMA, 1981; 

PETROBRÁS, 2009). Através de alguns depoimentos coletados, evidencia-se que a 

vida comunitária era bastante ativa alternando momentos de trabalho bastante 

sacrificado no mar com momentos de lazer e socialização nas festas religiosas. Segundo 

Sebastiana “do Camaroeiro”: 

Naquela época as festas mais comemoradas eram: Festas de Reis, 

Congadas e a de São Pedro (dos pescadores). As primeiras festas dos 

pescadores eram feitas na Prainha, na casa do Seu Dito Jorge; a procissão 

saía de lá e vinha pelo mar em canoas a remos até a praia da frente, para a 

casa de Seu Chico Vitorino. Isto se fazia sete anos em cada casa. As últimas 

festas foram realizadas na casa de Seu Sebastião Isidoro. O ritual era mais ou 

menos assim: tinha várias ajudantes, o “capitão do mastro”, “capitão da 

fogueira”, “enfeitadeira”, “capitão pau de sebo”, “capitão de batalhas”. As 

mulheres se encarregavam de fazer quentão, café com torresmo, bolo, etc. 

tudo era de graça, ninguém pagava nada.
21

 

Estabelecia-se uma estreita relação com o santo de devoção que se refletia em 

suas experiências cotidianas, tanto no trabalho com a pesca, quanto nas relações 

domésticas. As práticas religiosas se faziam distanciadas de modelos litúrgicos, e eram 

principalmente contrárias a formas de introspecção espiritual e ascetismo, pregadas pela 

igreja católica no período (GAETA, 1998). 

A devoção a São Pedro deixa de ser apenas um culto doméstico, tornando-se 

uma festa comunitária, a partir de 1955. Nesse ano, segundo registros de memórias da 

comunidade, Sebastião Isidoro, antigo morador e pescador da Praia de Camaroeiro, 

encontrou uma imagem de São Pedro em um dia comum de pesca. A partir disso, 

segundo relatos, Sebastião Isodoro passou a organizar anualmente uma festa em 

homenagem ao santo, como forma de agradecer a fartura do pescado durante todo o ano. 

A festa ficou conhecida na região como a Festa do Isidoro e atraía pessoas de outros 

bairros e das cidades vizinhas. O registro das memórias de Tereza Cortez do Santo 
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também revelam elementos sobre a Festa de São Pedro como era na época do Tião 

Isidoro: 

Era só casinha, casinha, casinha, casinhas, essa Martim de Sá 

todinha era só aquela casinha, aquele tempo que a senhora devia de tirar pra 

tirar as fotos das casinhas, porque tinha as casinhas, tinha até uma casa que o 

falecido meu pai fazia Festa de São Pedro, sabe? Tudo isso... Aí matava 

galinha, matava porco, tudo pra festejar a festa de São Pedro, né? E aquela 

gentarada pra dançar e cantar... tão bonito, né? Então aí ele fazia aquele 

putirão, senhora não conhece, mas é putirão [mutirão] que faz. Fazia tudo 

isso, enchia de gente, saía briga até também. Eu como era pequena, ficava lá 

pros canto, eu e minha irmã, de medo, era uma festa boa, mas saía briga 

também... Levantamento do mastro, era uma festa danada, muito gostoso 

aquele tempo... tinha uma saudade daquele tempo (…) aquela festona, sabe? 

Fogueiras, levantamento do mastro, eu fui criada assim, tudo em negócio de 

festa.
22

 

Ainda fazia parte das festividades uma procissão marítima de canoas. No dia da 

festa construía-se uma grande fogueira, levantava-se um mastro ao padroeiro e um pau-

de-sebo, e organizavam-se alguns folguedos como a quadrilha e rodas de chiba, bate-pé 

e cana verde, moçambique e congada.
23

  

Figura  4 – Festa de São Pedro – Década de 1970. 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 

Estes momentos de lazer e festividade eram muito importantes para a 

manutenção das sociabilidades entre os membros da comunidade. Ao homenagear seu 
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santo padroeiro, a comunidade realizava também a troca de experiências, 

conhecimentos e costumes. Era nesses momentos, em especial, que a tensão social 

arrefecia (BAKHTIN, 1996). Desde a organização da festa, da construção das barracas, 

do preparo das comidas e bebidas, da confecção de vestimentas especiais e decorações, 

aos momentos de oração e às rodas de conversa, a comunidade participava de todos os 

processos, socializando e reinterpretando sua cultura constantemente.  

 A proximidade com o centro do município não desencadeou grandes 

conflitualidades entre a comunidade e outros moradores da cidade. Até meados do 

século, era bastante comum denominar qualquer cidadão caraguatatubense de caiçara, 

uma identidade que não abrangia apenas as comunidades reconhecidas posteriormente 

como tradicionais. Nesse sentido, traços da cultura rústica local eram partilhados por 

indivíduos de diferentes grupos. Os momentos de festividade, por exemplo, atraiam 

pessoas de toda a cidade assim como de cidades vizinhas. A diferenciação entre as 

comunidades caiçaras e outros grupos só ocorreria posteriormente, após a entrada de 

outras culturas na cidade pelos processos de migração e principalmente após o declínio 

de certas tradições, que se inicia a partir da década de 1950. 

A comunidade que anteriormente possuía um assentamento bem delimitado às 

praias da orla central, tendo Camaroeiro como ponto de convergência, foi removida 

deste local. A região da orla das praias era um local de pouco interesse até a década de 

1950. Os interesses econômicos nesse período estavam voltados para áreas interiozadas, 

uma vez que a agricultura era a principal atividade desenvolvida no município. A 

“descoberta da praia” desencadeia um processo de intensa especulação imobiliária que 

volta seu olhar para as áreas mais próximas da orla, onde até este período as famílias 

caiçaras viviam tranquilamente. A mudança nesse quadro se dá quando os agentes 

interessados na construção de grandes empreendimentos no local encontram no combate 

à malária um motivo plausível para a remoção das famílias de suas casas. 

Segundo registros do Serviço de Profilaxia da Malária, do Departamento de 

Saúde do Estado de São Paulo, até o ano de 1940 a média de ocorrência dos casos de 

malária em Caraguatatuba variou entre 501 e 1000 casos reconhecidos anualmente. A 

partir de 1941 a quantidade de casos cresce em 100%, atingindo uma variação de 1001 a 

2000 casos, colocando Caraguatatuba no topo dos índices da doença em todo o Litoral 

Norte. 
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A falta de saneamento básico, em Caraguatatuba, foi o principal 

fator causador do número exorbitante de casos de malária. Para sanar este 

problema, uma equipe trabalhava intensamente em todo o território do 

Município, pois, na região caraguatatubense, sua planície é a que mais se 

distancia das escarpas serranas, apresentando grande número de córregos e 

charcos que cortam o seu território, tornando-o propício à proliferação do 

mosquito causador da doença (CAMPOS, 2000, p. 336). 

Vale salientar que o processo de degradação do meio ambiente provocado pelos 

grandes empreendimentos como as fazendas madeireiras e agroexportadoras na primeira 

metade do século XX podem ser observados como fatores essenciais para que 

Caraguatatuba lideresse os casos de malária durante o surto registrado na década de 

1940. 
24

 

Caraguatatuba nesse período experimentou um crescimento na procura por suas 

praias, especialmente por turistas de veraneio, que se fixavam na cidade durante toda a 

temporada. Nesse contexto, ocorre um aumento no interesse econômico e imobiliário 

sobre as áreas que compunham as orlas das praias, para a construção de condomínio e 

edifícios com apartamentos para a locação de temporada. 

Este movimento forçou aos poucos a remoção de famílias caiçaras, que 

habitavam originalmente a orla das praias, para áreas mais interiorizadas. No caso da 

Comunidade de Camaroeiro em especial, o Serviço de Profilaxia da Malária teve um 

papel fundamental para retirada das famílias da comunidade, uma vez que aspectos 

inerentes à cultura caiçara foram tomados como prejudiciais. Através da análise dos 

Decretos N. 9.405-A e N. 10.764
25

, que consolida disposições legais existentes relativas 

à Profilaxia da Malária, é possível notar que tanto os locais onde se estabeleciam os 

bairros caiçaras, as casas de pau a pique e os ranchos de apetrechos de pesca poderiam 

ser vistos como alvos comuns das ações de combate ao mosquito transmissor da doença. 

O local onde estava estabelecida a Comunidade de Camaroeiro, a Praia do Camaroeiro e 
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imediações, era caracterizado como uma extensa área de mangue, possível foco de 

reprodução do mosquito Anopheles, transmissor da malária (CAMARGO, 2003).  

A remoção de famílias de suas casas não aparece como opção para a realização 

das obras de drenagem nos decretos mencionados. Contudo, sob o pretexto de realizar 

essas melhorias, em 1950, as famílias pertencentes à comunidade de Camaroeiro foram 

despejadas e realocadas em uma região mais interiorizada. Segundo Silvia Regina Paes 

(2003), neste momento, tratores da prefeitura municipal foram empregados para demolir 

as antigas construções caiçaras próximas à praia. Ainda segundo Paes a iconografia 

produzida na época guarda o registro de que “(...) as praias de Caraguatatuba mostravam 

uma área composta de vegetal de manguezal e com casas típicas da cultura caiçara” 

(PAES, 2003, p15). Após a remoção das famílias e a demolição de suas casas a área foi 

aterrada e em pouco tempo já despontavam construções de edifícios destinados ao 

mercado turístico. Nesse sentido, o serviço governamental de controle da doença foi 

aliado aos interesses econômicos para o incremento do turismo, o que posteriormente 

geraria renda para o município. 

Mapa 5 – Localização do Bairro Ipiranga 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 

Este processo está interligado com a formação do bairro Ipiranga em 

Caraguaguatatuba. As famílias removidas da orla se estabeleceram neste local, ainda 

próximo à praia e ao centro da cidade, mas distanciados pelas edificações construídas no 

local. Neste bairro a comunidade também passou a dividir seu território com turistas e 
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veranistas, uma vez que as regiões próximas ao centro de Caraguatatuba foram 

marcadas pelo surgimento de vários loteamentos e novos bairros formados por segundas 

residências. As famílias caiçaras se integraram rapidamente ao novo contexto territorial 

em que foram inseridos, se adequando ao novo estilo de vida, mas mantendo sua ligação 

identitária com a Praia do Camaroeiro, onde estabeleceu posteriormente constructos que 

revelam essa relação. É necessário lembrar que além deste movimento empregado pelo 

Serviço de Profilaxia da Malária a crescente especulação imobiliária e as obras de 

construção das vias de acesso entre Caraguatatuba e Ubatuba (BR-101) também foram 

responsáveis pela remoção das famílias caiçaras da orla das praias e consolidar este 

processo de desterritorialização. 

Figura 5 – Vista da Praia do Camaroeiro (Década de 1960) 

 

Fonte: Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 

Figura 6 – Vista da Praia do Camaroeiro e da Região Central de Caraguatatuba a partir da Ponta 

do Camaroeiro (Década de 1960) 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 

Em 1967 com a cidade assolada pela Tromba-d’água que causou grande 

destruição e cerca de 500 vítimas fatais registradas, o bairro Ipiranga sofreu com a 
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enchente que cobriu parte da cidade após os deslizamentos da Serra do Mar 

interromperem o fluxo das águas do Rio Santo Antônio (CAMPOS, 2000). Segundo 

Benedito Joaquim do Nascimento, o pescador Bidico, a água chegou a subir 1,20m, 

sendo necessário a utilização de canoas a fim de encontrar um abrigo seguro
26

. Esse 

evento dramático ficou marcado na memória do povo de Caraguatatuba e é também um 

marco no sentido de reforçar um ideal de modernização da cidade, já bastante difundido 

a partir da década de 1950. A adoção desse discurso de modernização é atrelado aos 

esforços de reconstruir a cidade e encontra certa ressonância e pouca resistência na 

sociedade da época.  

A população do município também sofreu grande alteração nesse momento. 

Muitos indivíduos deixaram Caraguatatuba, temerosos da repetição dos eventos de 1967 

e impulsionados pelo fim das atividades da Fazenda São Sebastião (Fazenda dos 

Ingleses), que já experimentava um declínio em suas atividades encerrando seus 

trabalhos após a destruição de parte de suas propriedades durante a Catástrofe (KOK, 

2012; SANT’ANA, 2011). Por outro lado, as obras de reconstrução do trecho de serra 

do Rodovia dos Tamoios, encabeçadas pelo Grupo Serveng Civilsan, também atrairam 

um importante contigente em busca de oportunidades de trabalho. A contrução civil em 

Caraguatatuba foi bastante privilegiada nesse período, tanto pela reconstrução das áreas 

destruídas, quanto pelo processo de desenvolvimento urbano que ganhou novo fôlego 

após 1967. Esses indivíduos, migrados principalmente da Região Nordeste e do Estado 

de Minas Gerais, se fixaram em áreas periféricas da cidade, estabelecendo contato com 

as populações tradicionais. Em alguns casos estes migrantes passaram a desenvolver o 

trabalho com a pesca, integrando-se às comunidades caiçaras. 

Nesse ponto é possível destacar duas peculiaridades que afastam a Comunidade 

de Camaroeiro da configuração de comunidade tradicional caiçara, que possuía até 

1950. Primeiramente a comunidade não possui um assentamento comum. A realocação 

das famílias removidas se fez de forma bastante pulverizada na formação do bairro 

Ipiranga, sendo este local compartilhado com diferentes grupos. Por outro lado, a 

formação da comunidade também não se dá exlusivamente por laços de parentesco que 

conectam as novas gerações com as “famílias originais”. Essa ligação se dá, sobretudo, 
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por laços identitários, que se estabelecem em relações cotidianas de trabalho e 

socialização. 

Na década de 1970 a comunidade passa a constituir alguns constructos que 

revelam sua identidade e memória. Nessa década é construída no bairro Ipiranga a 

Capela de São Pedro, onde a comunidade passa a realizar as tradicionais Festas de São 

Pedro. Com a morte de Sebastião Isidoro em 1986 a festa foi bastante descaracterizada e 

perdeu muitos adeptos (PETROBRÁS, 2009). É também nesse período que começa o 

levantamento de fundos para a construção da Capela de São Pedro no bairro Ipiranga. 

Houve uma tentativa de se transferir a festa que era produzida pela comunidade da 

moradia de Sebastião Isidoro para a Capela de São Pedro. Essa mudança se destinava a 

gerar verba para a construção e manutenção da capela
27

. A festa nesse sentido perderia 

seu caráter comunitário e ganharia contornos comerciais. Outro fator importante para 

esta mudança era a tentativa de coibição e controle de certas práticas da religiosidade 

popular, como registraram o folclorista Rossini Tavares de Lima (1981) e o 

memorialista Percival Bento Rangel
28

. Porém, apesar da tentativa de se realizar a Festa 

de São Pedro com a mediação da Igreja, a comunidade resistiu a essas disciplinarização 

e continuou organizando sua própria festa que passou a acontecer em dois lugares
29

. 

Em 1979 uma área na Praia do Camaroeiro foi desapropriada para a construção 

de um entreposto para a comunidade realizar a comercialização de pescado
30

. Esta obra, 

que fazia parte das reivindicações dos pescadores para a melhoria no atendimento aos 

consumidores do pescado foi concluida em 1982
31

. Até a construção deste primeiro 

entreposto os pescadores vendiam todo o pescado nas muretas da Avenida da Praia. 
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Segundo Maria Aparecida do Espírito Santo
32

 e Edna do Espírito Santo de Assis
33

, mãe 

e filha, esposas de pescador, a venda do pescado nessa época era um trabalho feminino. 

Enquanto os homens traziam o pescado as mulheres montavam as bancas na avenida, ou 

posteriormente ocupando os boxes no entreposto. Nota-se que a construção de um 

entreposto para a comunidade, na Praia do Camaroeiro, também significa um retorno ao 

seu local de origem, onde passa a se fixar a partir do elemento mais patente de sua 

identidade, o trabalho com a pesca. Mesmo após a remoção das famílias da orla da 

praia, os pescadores continuaram utilizando a Praia do Camaroeiro para a entrada e 

saída para o mar, e para a venda do pescado. Esse uso do território foi essencial para o 

estabelecimento do Entreposto no local. 

Apesar do estabelecimento desses constructos a Comunidade de Camaroeiro não 

aparece em registros com essa denominação específica. Os primeiros registros que 

elencam as comunidades caiçaras em Caraguatauba datam do início da década de 

1990
34

. Em alguns casos a comunidade aparece como núcleo de pesca artesanal, em 

outros, mais comuns, as demais comunidades caiçaras de Caraguatatuba (Porto Novo, 

Massaguaçu, Tabatinga) são elencadas e a Comunidade de Camaroeiro, ocultada. Nota-

se que mesmo após a saída da orla da praia a as profundas tranformações em aspectos 

de sua cultura a comunidade continuou realizando a pesca artesanal e a Festa de São 

Pedro pescador. Porém, apesar das conquistas adquiridas pela comunidade, esta 

permaneceu profundamente ocultada. A mudança nessa perspectiva ocorrere apenas 

quando se altera a visão sobre a cultura caiçara e o enfraquecimento dos antigos 

estereótipos sobre a população que partilhava essa cultura.  

Para o caiçara, resistir neste período não significou real enfrentamento às novas 

populações com as quais se estabeleceu alteridade (turistas, veranistas e migrantes), mas 

elaborar formas de reconhecimento mútuo e de inscrever novos referenciais identitários 

para não subsumir ao novo meio visto que a comunidade se estabeleceu aí de forma 

bastante dispersa. O trabalho com a pesca representava um importante elemento de 
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aderência para o grupo, contudo, era necessário ainda cumprir a demanda de dar 

materialidade à memória coletiva (HALBWACHS, 1990) que se encontrava suspensa, 

encontrando lugar apenas entre os saberes e práticas intangíveis (SANT’ANNA, 2003) 

– práticas associadas ao trabalho com a pesca como a produção dos petrechos de pescas, 

redes, canos, à alimentação rica em produtos locais como a mandioca e a banana, assim 

como a religiosidade popular, representada na devoção à São Pedro que ainda resiste. 

As comunidades tradicionais, como a de Camaroeiro, foram impactadas 

diretamente pelo processo de expansão da urbanização que ocorreu por todo o Brasil a 

partir de meados do século XX. Como visto em Caraguatatuba o processo foi ainda 

mais acelerado e intenso. Este fato se revela por alguns registros datados do início da 

década de 1990 que elencam como “aldeamentos caiçaras” apenas as comunidades de 

Porto Novo, Massaguaçu e Tabatinga e não consideram Camaroeiro como uma 

comunidade tradicional, algo que pode ser explicado devido ao fato de membros dessa 

comunidade e espalharem por diferentes bairros. Enquanto a comunidade de 

Camaroeiro, por sua proximidade com o centro, já nos primeiros anos da década de 

1950 sofria os efeitos do intenso processo de urbanização do município, as demais 

comunidades só foram inseridas neste processo posteriormente e apresentaram formas 

mais eficazes de coesão do grupo. Neste contexto, apenas a “Carta A2 – Uso Atual do 

Solo” do Macrozoneamento Ambiental do Litoral Norte – Caraguatatuba, de junho de 

1990, aponta Camaroeiro como uma comunidade “(junto da cidade) – [e na qual] vivem 

algumas famílias no bairro do Ipiranga, que ainda trabalham com a pesca”
35

. 

O silêncio das fontes em relação à Comunidade de Camaroeiro no período que 

compreende sua origem na década de 1920 e os primeiros registros que situam a 

comunidade no tempo e no espaço, é indicativo das políticas adotadas em relação aos 

núcleos caiçaras que sobreviveram ao processo de desterritorialização. Por outro lado 

também se explica compreenão do que era ser caiçara neste período, ou seja, indivíduos 

nascidos na região litorânea independente de fazerem parte de uma comunidade 

tradicional ou não. Posteriormente a persistência no trabalho com a pesca e permanência 

de traços da cultura original, aliados à valorização desses traços por parte de iniciativas 

governamentais propiciaram a circunscrição de grupos remanescentes em comunidades 

tradicionais caiçaras. Em 1990 a “Carta A2” do Macrozoneamento registra como 

festividade típica de Caraguatatuba a “Festa dos pescadores (São Pedro) – com 
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procissão de barcos”
36

 no mês de julho. Este dado sugere uma permanência da devoção 

e da realização de festividades, possivelmente já ressignificados.  

No decorrer de três décadas (1950-1998) a Comunidade de Camaroeiro 

experimentou processos de desterritorialização e reterritorialização e tentativas de 

apagamento de sua memória. Nesse interim a comunidade conseguiu manter sua 

identidade presente, mesmo absorvendo elementos de outras culturas e abandonando 

traços de sua própria. Percebe-se que a partir de 1980 a comunidade passa a ser 

reconhecida de uma forma que remete ao passado anterior às remoções da década de 

1950, processo que por sua vez acaba ocultando importantes traços da trajetória da 

comunidade.  

Neste ponto tratamos de uma memória ligada ao lugar, aos constructos sociais e a 

materialidade. Posteriormente, a partir das entrevistas com os membros da comunidade, 

a dimensão intangível da memória poderá ser aclarada. Esta relação do lugar com a 

memória é destacada por alguns autores, e, sobretudo, no caso da Comunidade de 

Camaroeiro tais abordagens são essenciais, uma vez que percebe-se em sua trajetória a 

ausência de um espaço específico onde a comunidade tenha disseminado e desenvolvido 

sua cultura. Percebe-se que até a década de 1980 a identidade e a memória da 

comunidade se configuravam como dimensões suspensas, em busca de um lugar, ou de 

referências materiais, que possam lhes dar significado. Lembrando que por não guardar 

características originais da cultura caiçara, a Comunidade de Camaroeiro não possui um 

assentamento, ou circunscrição a partir da qual possa ser reconhecida como comunidade 

fechada. Sua territorialidade está profundamente interligada com a identidade. A partir 

de uma autoafirmação se estabelece um autorreconhecimento e o reconhecimento dos 

demais membros da comunidade, destacando-se os aspectos individuais da identidade 

como anteriores aos coletivos. Destacamos principalmente a necessidade de se descolar 

a comunidade de uma análise construída exclusivamente sob a ótica de modelos da 

cultura caiçara. Esse movimento propiciou revelar processos de controle, dominação e 

exclusão que selecionam aspectos interessantes da cultura tradicional para serem 

reproduzidos, apagando traços da trajetória e da historicidade da comunidade, e nesse 

sentido deteriorando as identidades. Também foi possível apresentar algum destaque às 

fontes, no que concernem as primeiras décadas do período que delimita este trabalho. 

Buscou-se ainda aproximar o referencial teórico dos recortes da pesquisa, não os 
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entendendo como partes isoladas, tratando de elucidar os direcionamentos abordados. 

Para os próximos capítulos buscaremos um maior aprofundamento das fontes, 

retomando as questões que envolvem turismo e seus desdobramentos. 
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Capítulo 3 – A construção de narrativas sobre a cultura 

caiçara em Caraguatatuba a partir da década de 1980: 
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O desenvolvimento de estudos para a compreensão dos processos de formação, 

construção e manutenção da cultura caiçara em Caraguatatuba se confundem com a o 

desenvolvimento de políticas voltadas à preservação do folclore, das tradições e dos 

patrimônios culturais da região do Litoral Norte. Nesse sentido é necessário 

compreender em que medida a perspectiva folclórica, adotada pelos grupos motivados 

pela preservação da cultura popular da região, influenciou tanto no processo de 

preservação quanto nas diferentes formas de apagamento da memória ou políticas de 

esquecimento adotadas no contexto. 

Entende-se que o conceito de cultura caiçara conecta-se epistemicamente aos 

estudos da cultura popular. Historicamente a cultura popular passa a ser alvo de 

interesses de estudiosos na transição do século XVIII para o século XIX na Europa, uma 

vez que as transformações nos modos de produção à época foram responsáveis pelo 

declínio das culturas camponesas (BURKE, 1999). Surgem nesse período os primeiros 

estudos cuja intenção se fixava em reunir os saberes, tradições, costumes e superstições 

das classes populares.  

“A idéia de cultura popular ou Volkskultur se originou [...] na 

Alemanha do final do século XVIII. Canções e contos populares, 

danças e rituais, artes e ofícios foram descobertos por intelectuais de 

classe média nessa época. No entanto a história da cultura popular 

foi deixada aos amantes das antiguidades, folcloristas e 

antropólogos.” (BURKE, 1999, p 29)  

Costumes anteriormente identificados como práticas primitivas e inferiores 

passam posteriormente a ser alvo da atenção de intelectuais, que observam no seu 

declínio a iminência de seu desaparecimento. Michel De Certeau (2010) entende este 

processo como uma necessidade de se “resgatar” o que já estava perdido, uma vez que 

tais culturas já experimentavam seu processo de declínio. Sobretudo, para o historiador, 

um dos aspectos mais patentes desse processo de recuperar a cultura popular é a 

dissociação entre o agente produtor (povo) e o produto (cultura popular). O povo 

segundo Certeau (2010) é esquecido na análise, considerando apenas os aspectos 

concernentes à sua cultura. Canclini (2008) também reconhece que estes movimentos, 

apesar de preocupados em recuperar a cultura das classes baixas, foram responsáveis 

por encobrir traços da trajetória dessas classes. Entende-se que as camadas populares 

estavam inseridas nos processos de transformação reconhecidos de forma bastante 

ampla no período. Reconhece-se que as culturas populares possuem mecanismos 

próprios para sua manutenção, preservação e difusão, assegurados pela memória e pela 
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oralidade. Contudo tais aspectos são sistematicamente ignorados, ocultando a 

historicidade da construção da cultura popular, fixando-a no passado de forma estática e 

repetitiva (CANCLINI, 2008). 

Ao analisar o contexto brasileiro, o sociólogo Renato Ortiz (1985 apud 

CANCLINI, 2008) afirma que no país o folclorismo esteve apartado do âmbito 

acadêmico, reproduzindo ideias anacrônicas de cultura e estando comprometido com a 

elaboração de um sistema de símbolos representantes da nacionalidade brasileira. O 

sociólogo ainda aponta o desenvolvimento de uma consciência local a partir do declínio 

de elites hegemônicas, uma vez que com o declínio do poder local despontam estudos 

da cultura popular, no sentido de “reequilibrar o capital simbólico através de uma 

temática regional” (ORTIZ, p. 53, 1985 apud CANCLINI, 2008, p. 212). 

Compreender os meios pelos quais os patrimônios tomam forma em diferentes 

contextos e desponta como vertente de estudos responsáveis por “salvaguardar” a 

cultura, torna-se essencial para compreender os caminhos traçados para a cultura caiçara 

em Caraguatatuba, principalmente seu impacto sobre as comunidades tradicionais, 

como a Comunidade de Camaroeiro. Apesar disso, é necessário, primeiro, determinar os 

limites dessa compreensão, uma vez que não buscamos traçar uma relação que remonta 

a origem do folclorismo na Europa ou no Brasil, mas compreender que tais contextos se 

constroem de forma similar, oferecendo instrumentos de análise e possibilitando sua 

compreensão. 

A partir do final da década de 1970 ocorre um novo delineamento das políticas 

do Instituro do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. As ações 

anteriormente voltadas à uma preservação pautada por critérios estilísticos, passa a 

configurar critérios de compreensão do patrimônios segundo a esfera econômica, social 

e cultural de cada local, visando uma integração no sentido de geração de rendas, 

fomentando também atividades de turismo cultural. Esses movimentos também são 

acompanhados por mudanças no conceito de cultura adotado pelo órgão, que busca 

superar uma concepção de cultura imóvel. 

A cultura é entendida como um processo histórico, situado em uma 

nação geográfica, étnica, social e tecnologicamente diversificada e paradoxal. 

O patrimônio cultural a ser preservado deverá sempre ser refeito, pois 

preservar deixa de ser uma interpretação fixa de homenagem do passado 

imóvel para ser uma tarefa mais complexa, dinâmica e abrangente (CORÁ; 

JUNQUEIRA, 2012, P. 6-7) 
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Já no final da década de 1980 ocorre a promoção de uma revivescência das 

culturas populares, que também corroborou para uma tranformação na perspectiva de 

poderes públicos em relação às comunidades tradicionais. Este fator se deve 

principalmente às mudanças promovidas pela Constituição de 1988 que reconhece como 

patrimônios culturais do país não mais apenas os patrimônios materiais, edificados e de 

valor histórico objetivo, abrangendo também os saberes, modos de fazer, usos e 

vivências, reconhecendo o valor cultural dos patrimônios imateriais. Essa mudança de 

visão se dá principalmente em uma mudança de centralidade na concepção de visão que 

passa a comprender os patrimônios sob uma diversidade étnica e cultural 

(SAN’TANNA, 2003). 

Neste contexto, dadas possibilidades de abordagens e discussões que envolvem a 

cultura popular, e principalmente a intersecção de temporalidades que uma análise de 

tempo médio a longo acarreta, a grande dificuldade, para sua compreensão, reside 

precisamente na existência de algumas variáveis contidas principalmente na necssidade 

de elucidar diferentes compreensões do que é a cultura popular para diferentes agentes 

em diferentes períodos que se entrelaçam. Burke (1999) reitera a dificuldade de 

compreensão do que não se conhece ou daquilo com o qual o indivíduo (historiador, 

antropólogo) não se identifica, somado ao fato de que a cultura popular, produzida pelo 

povo, foi registrada por uma elite que buscou preservá-la como curiosidade ou como 

fonte de inspiração para a produção cultural erudita. Os estudos baseados na cultura 

popular, portanto, não se revelam determinantes ou completos. As abordagens recentes 

não buscam a fixação de paradigmas, mas a abertura para discussões, que se revelam 

essenciais para a construção do tema. 

Por outro lado impactos da escrita da história é fundamental para entender os 

processos de apropriação da cultura caiçara. É preciso observar tanto as disparidades 

entre o discurso produzido sobre o conceito cultura caiçara, quanto os limites dessa 

cultura, experimentada pela comunidade no decorrer do tempo. Ao diferenciar essas 

duas perspectivas é possível evidenciar traços da história da comunidade ocultados em 

uma produção conceitual, que busca abranger os elementos inerentes à cultura, 

deixando de lado rupturas, transformações, continuidades e descontinuidades.  

O historiador alemão Reinhart Koselleck (2006) compreende que os conceitos 

não estão aquém da realidade que os produz, representando sistemas textuais 

autônomos, mas estão profundamente ligados à essa realidade e podem contribuir, nesse 
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sentido, para a compreensão da história. Dessa forma, é possível afirmar que História 

dos Conceitos e Teoria da História estão interligadas, uma vez que a opção pela 

hermenêutica lança possibilidades de compreensão das formas como os sujeitos 

históricos desenvolvem significados para sua vivência no tempo. Dessa forma os 

homens produzem conceitos a partir das próprias experiências, dos eventos e das 

continuidades. Fazer uma História dos Conceitos implica em uma operação que propicia 

a apreensão do processo que impõe novos significados aos conceitos no tempo. A 

História dos Conceitos neste sentido não representa apenas um método a ser aplicado ou 

uma vertente autônoma da história pensada, mas, como um instrumento complementar e 

necessário para a interpretação histórica, que também desponta com uma operação 

teorizante da própria história (KOSELLECK, 2006). 

No que tange o contexto cultural em Caraguatatuba, percebem-se algumas 

disparidades na relação que se estabelece entre a Comunidade de Camaroeiro e as 

compreensões do conceito de cultura caiçara na esfera política. Um importante fator, 

que demarca a mudança na percepção de uma identidade caiçara em Caraguatatuba no 

período que se segue transformações ocorridas a partir da década de 1950 é a 

abrangência desta identidade. Até determinado período, posterior ao início dessas 

transformações, ser caiçara era uma identidade partilhada praticamente por toda a 

população do município, sendo membro ou não de uma comunidade tradicional. No 

auge da efervescência dessas mudanças o prefeito Geraldo Nogueira da Silva se dirige 

ao “povo caiçara” solapado pela tromba d’água ocorrida em 1967, destacando uma 

identidade que abrange toda a população que sofreu com a catástrofe
37

. Em momentos 

de comemoração, como o aniversário da cidade, as autoridades também se referem ao 

povo caiçara como uma unidade, e não como comunidades tradicionais específicas
38

. 

Entende-se, nesse sentido, que havia o desenvolvimento de uma identidade (caiçara) 

que não era exclusiva das comunidades tradicionais e que também não corresponde aos 

moldes da cultura caiçara apresentada em análises sociológicas e antropológicas. Ao 

avançar da leitura das fontes, é possível perceber que traços dessa identidade mais 

abrangente persistem em alguns momentos, porém já diluída com a inserção de novas e 
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 ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Ofício do prefeito Geraldo Nogueira da Silva ao Marechal 

Arthur da Costa e Silva. Fundo Geraldo Nogueira da Silva, Caixa 3, Ofícios, 1966, fl. 2 
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diferentes culturas a partir dos processos migratórios, bastante intensos a partir do final 

da década de 1960, e principalmente com o avanço do turismo.  

Estas constatações por um lado enfraquecem uma perspectiva na qual se entende 

a Comunidade de Camaroeiro como uma comunidade caiçara no sentido estrito. Uma 

vez que esta comunidade se forma em um contexto em que uma identidade caiçara era 

partilhada por diferentes grupos que não necessariamente partilhavam elementos da 

cultura caiçara tradicional (DIEGUES, 2005; LUCHIARI, 1999; MARCÍLIO, 2006). 

Contudo, mesmo com os processos de mudança enfrentados em todo o âmbito local a 

comunidade resistiu, lançando mão desta identidade para fazer-se coesa, enquanto no 

contexto geral a identidade perdeu força, dividindo espaço com novas identidades. O 

que se percebe nesse movimento é que o pertencimento a este grupo específico se 

revelou um importante mecanismo de aderência para a comunidade (OLIVEIRA, 2006). 

Assim, o direcionamento necessário a ser tomado para compreender este processo não é 

o da identidade caiçara no contexto da comunidade, mas a identidade da Comunidade de 

Camaroeiro em um contexto de diferentes narrativas sobre a cultura caiçara. Nesse 

sentido, analisar produção conceitual desenvolvida a partir da segunda metade do século 

XX sobre a cultura caiçara é um importante meio para se compreender as formas que as 

comunidades tradicionais desenvolveram para resistir a essas mudanças e um caminho 

para problematizar e historicizar este processo (KOSELLECK, 2006; DE CERTEAU, 

2008; HARTOG, 2013). Os movimentos de “garimpo” e seleção de documentação e 

depoimentos de História Oral circunscreveu a identidade das comunidades a uma 

realidade anacrônica, relegando importantes marcos da história das comunidades ao 

esquecimento. Os resultados dessas ações, o que foi preservado, por sua vez, foram 

herdados posteriormente pelos agentes responsáveis pela produção de Políticas Públicas 

de Cultura e Patrimônio na região. O que se nota é um movimento no qual o que foi 

superado é apropriado e reproduzido como atual e a trajetória da comunidade, os 

movimentos de deslocamento, as formas de resistência e manutenção da identidade e os 

meios pelos quais a comunidade é circunscrita a um espaço de esquecimento e 

apropriação de sua cultura permanecem velados. 

Sem dúvida, será sempre necessário um morto para que haja fala; 

mas ela falará de sua ausência ou de sua carência, e explicá-la não se limita a 

apontar aquilo que se tornou possível em tal ou tal momento. Apoiada no 

desaparecido cujo vestígio ela carrega, visando ao inexistente que ela 

promete sem dar, ela permanece o enigma da Esfinge. Entre as ações que 

simboliza, ela mantém o espaço problemático de uma interrogação (DE 

CERTEAU, 2010, p. 82). 
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 Por um lado observamos que a Comunidade de Camaroeiro sofreu 

transformações a ponto de não ser reconhecida como comunidade tradicional ou 

comunidade caiçara até o final da década de 1980. Por outro lado é possível pensar esse 

processo como a própria fundação da comunidade, que parte de um grupo que habitava 

o mesmo território e possuía uma cultura comum, sem que nomeadamente possuísse o 

status de comunidade, e que ao experimentar conjuntamente um processo de 

deslocamento e desterritorialização passa a compartilhar esse processo como um 

elemento de construção de sua identidade. O que se percebe é que movimentos no 

sentido de conceituar a cultura caiçara e definir os núcleos remanescentes dessa cultura 

são responsáveis pela cristalização e fixação desse conceito no tempo. Neste mesmo 

contexto os laços da comunidade se estreitam e a existência de elementos comuns tanto 

aos interesses de preservação da cultura quanto à necessidade de resistência e do fazer-

se da comunidade aproxima dos dois movimentos, o que em uma observação menos 

detida pode confundi-los em uma única trajetória. 

Diferenciar esses dois movimentos é essencial para definir a como comunidade 

reitera sua identidade através de práticas ordinárias, usos e saberes, destacando 

principalmente como estas práticas não se refletem na produção historiográfica, uma 

vez que essa se baseia em um conceito cristalizado, produzido a partir de um lugar 

específico (DE CERTEAU, 2008) no qual o discurso sobre a cultura caiçara apenas 

reconhece seus elementos rústicos e conservadores, inerentes ao passado no qual essa 

cultura encontrou seu apogeu.  

Dessa forma, a produção do conceito vai interferir na forma de compreender a 

experiência e a identidade da comunidade. Uma vez que a trajetória da comunidade não 

é reconhecida como objeto para a problematização e escrita da história (DE CERTEAU, 

2008). Percebe-se assim a ocultação da comunidade de registros oficiais e 

consequentemente das produções que visam a preservação da cultura caiçara
39

. Uma vez 

que por seu processo peculiar de manutenção da própria identidade e enfrentamento aos 

processos de transformação, a comunidade se afasta do modelo de cultura caiçara que 

buscava se preservar no período.  
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 Alguns exemplos de produções que de certa forma corroboram para a cristalização da cultura caiçara 

são: CAMPOS, Jurandyr Ferraz. Santo Antônio de Caraguatatuba – Memória e Tradições de um 

povo. Caraguatatuba: FUNDACC, 2000; GARRIDO, Marino. Fazenda dos Ingleses - um bocado 

de história. São Vicente: Editora Danúbio, 1988; LIMA, Rossini Tavares de. O Folclore do 

Litoral Norte de São Paulo. Rio de Janeiro: MEC/SEAC/FUNARTE/Instituto Nacional de 

Folclore; São Paulo: Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo; Taubaté: UNITAU, 1981. 
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3.1 – Apropriações da cultura popular em Caraguatatuba: A Congada 

Nos levantamentos iniciais que culminaram na produção dessa pesquisa nos 

deparamos com fontes e referências que determinavam a Congada como um folguedo  

tradicional em Caraguatauba e principal elemento da cultura popular local. A principal 

fonte para essa constatação trata-se da pesquisa orientada pela Comissão Paulista de 

Folclore e coordenada pelo folclorista Rossini Tavares de Lima, realizada no Litoral 

Norte de São Paulo em 1959 e publicada na íntegra em 1981 (LIMA, 1981). O objetivo 

principal desta pesquisa era o levantamento de alguns patrimônios culturais da região, 

como folguedos, danças, ritmos musicais e artesanato. Foram realizados uma série de 

registros por meio de entrevistas, filmagens e fotografias elencando características 

destas tradições. O Trabalho realizado por Lima conheceu a cultura popular do Litoral 

Norte no período em que esta experimentava grandes mudanças. Enquanto em algumas 

localidades, como o Bairro São Francisco do município de São Sebastião, a cultura 

popular era ainda bastante consolidada, o que permitiu, ao grupo de pesquisadores, 

produzir um registro bastante rico. Em outros lugares, como Caraguatatuba, os 

costumes tradicionais já eram pouco usuais, impondo grandes dificuldades para o 

registro. Sobre a Congada de Caraguatatuba, Lima aponta: 

Razões de ordem econômica, falta de dinheiro para a aquisição da 

indumentária e tempo para ensaiar, assim como desinteresse dos festeiros 

pela participação da congada nas suas festas; religiosa, proibição dos padres; 

e social, atenção dos seus velhos participantes voltada para outros 

centros de interesse, além da desconsideração que existe no meio social 

ao folguedo, contribuíram para a sua decadência, que vai se tornando cada 

vez mais sensível (LIMA, 1981, p. 79) [grifo nosso]. 

Percebe-se que já no final da década de 1950 existiu, como destacou Lima 

(1981), certo desinteresse por partes essenciais da cultura popular local. É possível 

afirmar que em Caraguatatuba este desinteresse é determinante para o fim da Congada. 

Comparando com outras localidades, como o já citado Bairro de São Francisco, mesmo 

com as dificuldades econômicas e a pressão religiosa, tais práticas persistiram até a 

atualidade, possivelmente por seu maior isolamento em relação às regiões centrais, mais 

urbanizadas.
40
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 SÍTIO Arqueológico São Francisco. A congada no Bairro de São Francisco. São Sebastião, s/d. 

Disponível em: 
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Figura 7  – Congos, Cacique do Rei, Rei e Fidalgos da Congada de Caraguatatuba – Década de 

1950. 

 

Fonte: (LIMA, 1981, p. 110) 

 

 

 

 

 

 

Figura  10 – Marimba da Congada de Caraguatatuba – Década de 1950. 

 

Fonte: (LIMA, 1981, p. 109) 

Figura  8 – Benedito Miguel de Barros, Rei 

da Congada de Caraguatatuba – Década de 

1950. 

Figura  9 – Bernardo Alexandre, Embaixador 

da Congada de Caraguatatuba – Década de 

1950. 

Fonte: (LIMA, 1981, p. 108) Fonte: (LIMA, 1981, p. 107) 
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As pesquisas no Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” revelaram mais 

informações a respeito da produção cultural em Caraguatatuba além da riqueza e 

diversidade de fontes elencadas em seu inventário. Como meio de ampliar os 

mecanismos de pesquisa neste arquivo estão organizadas algumas obras em uma 

pequena Biblioteca de Apoio, com títulos que abrangem a história, a cultura e o meio 

ambiente do município e da região, entre outros temas. Estas obras são consultadas por 

pesquisadores e pelo público interno da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba – FUNDACC, à qual está subordinado administrativamente o Arquivo 

Arino Sant’Ana de Barros. No âmbito institucional, estas obras servem de referência 

para a produção de projetos e políticas de cultura, patrimônio e preservação, tendo em 

vista que Caraguatatuba não possui uma Secretaria de Cultura, sendo as atribuições de 

secretaria absorvidas pela FUNDACC. Logo, duas obras despontam como as mais 

consultadas e cujos conteúdos e conceitos são sistematicamente reproduzidos: O 

Folclore do Litoral Norte de São Paulo de Rossini Tavares de Lima (1981) e Santo 

Antônio de Caraguatatuba: memória e tradições de um povo
41

 organizado por 

Jurandyr Ferraz de Campos (2000). A partir de uma comparação entre as duas obras é 

possível perceber as influências do trabalho produzido pela equipe de Lima (1981) na 

produção de Campos (2000). As figuras (7 a 10) pertencem ao livro Folclore do Litoral 

Norte do Estado de São Paulo. É possível encontrar reproduções dessas imagens e do 

conteúdo dessa obra no capítulo sobre a cultura popular local do livro Santo Antônio de 

Caraguatatuba (CAMPOS, 2000, p. 291-299). Contudo, a reprodução destes conteúdos 

não se restringe apenas a esta obra, uma vez que os resultados das pesquisas de Lima 

(1981) são divulgados em exposição fixa no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba 

- MACC e nas exposições itinerantes que são montadas anualmente nos festivais 

gastronômicos do município. 

As apropriações da obra de Lima (1981) e sua reprodução sistemática se 

apresentam como indícios patentes do privilégio de um modelo cristalizado da cultura 

caiçara nas políticas de patrimônio de Caraguatatuba: opta-se pela ênfase em um único 

aspecto da cultura caiçara, sobretudo uma prática abandonada desde a década de 1950. 

Percebe-se que a reprodução de elementos da cultura caiçara que caíram em desuso com 

o tempo, em detrimento à identidade reafirmada na atualidade, as políticas municipais 
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 Pesquisa encomendada pela FUNDACC que culminou na publicação do livro como parte das 

comemorações dos 500 anos de povoamento do Brasil (CASTRO, 1999). 
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de patrimônio reafirmam os processos de declínio desta cultura. No lugar de 

preservação e salvaguarda destacam-se processos de esquecimento e apagamento da 

memória.  

3.2 – Outras formas de apropriação: A cultura caiçara museificada e 

monumentalizada 

Em Caraguatatuba o desenvolvimento turístico atingiu principalmente um 

“modelo de sol e praia” para, no final da década de 1990, experimentar novas 

perspectivas com o desenvolvimento de um turismo cultural, que incrementaria o 

modelo tradicional. Este fenômeno é explicado por Adyr Balastreri Rodrigues (2006) ao 

apontar que a rápida valorização de regiões e localidades que revelam algum potencial 

turístico é seguida por um período de declínio ou estabilização. Nesse sentido, o 

mercado turístico desponta como um mercado que demanda ocasionalmente certa 

renovação, oferecendo novidades para a competição em uma lógica de mercado 

(RODRIGUES, 2006).  

O incremento nas formas de desenvolver o turismo tornou-se uma questão 

urgente a partir da década de 1980
42

 em Caraguatatuba. Este período é relevante devido 

o desenvolvimento de novas demandas do turismo, de visitas mais esporádicas, 

diferente do turismo de segunda residência ocorrido entre as décadas de 1960 e 1980. 

Para as elites locais esta ampliação do setor de serviços foi muito interessante, uma vez 

que o setor industrial nunca fora estimulado. Esta elite neste período chega aos cargos 

eletivos do município, após o esfacelamento do quadro político anterior, representado 

pela tensão entre duas forças opositoras (SOUZA, 2010). Este fator refletiu na produção 

de políticas públicas a partir daí voltadas ao atendimento deste novo perfil de turista o 

que terminou na elaboração de formas de apropriação da cultura caiçara visando à 

produção de atrativos para este novo público. 

Inicialmente as praias atenderam a demanda turística no município, sendo estes 

atrativos naturais os mais procurados. O Plano Diretor de Turismo de Caraguatatuba
43

 

de 1996 abrange principalmente as questões de infra-estrutura (hospedagem, transporte, 

alimentação) e os aspectos ambientais dando pouco espaço aos aspectos históricos e 

                                            
42

 EXPRESSÃO Caiçara. Turismo, um calcanhar de Aquiles? Não diz Bourabeby, uma política realista. 
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patrimoniais. As comunidades caiçaras passaram mais um tempo distanciadas deste 

processo, observando aos poucos as praias sendo tomadas por indivíduos de diferentes 

lugares. Contudo, se a presença destes turistas poderia significar um ganho para a 

comunidade, uma vez que a venda do pescado crescia nas temporadas, por outro lado, o 

processo de depredação do ambiente próprio do caiçara também se intensificou. No 

primeiro momento os caiçaras de Camaroeiro dividiram o mesmo espaço com os 

veranistas, no bairro Ipiranga e arredores. As segundas residências foram propiciadas 

pela intensificação dos parcelamentos e ocupação do solo na cidade. Estas casas, vazias 

durante boa parte do ano, avizinhavam-se das residências das famílias caiçaras, porém, 

a presença quase frequente destes veranistas proporcionou o estabelecimento de uma 

boa relação entre os dois grupos. No segundo momento, a relação com os turistas de 

curta estadia foi bem menos aproximada, dada a forma em que esta se estabelecia. 

Durante a década de 1990 as demandas do turismo no município de 

Caraguatatuba cresceram consideravelmente. Devido a sua localização estratégica, na 

entrada do Litoral Norte, entre as cidades de Ubatuba e São Sebastião, Caraguatatuba 

possuía certa vantagem frente às demais cidades, sendo a primeira parada destes grupos. 

Neste sentido, o comércio da cidade lucrava também com estas estadas mais breves, 

como pequena escala até seu destino. A época de temporada era para todo o município 

uma oportunidade de ganhos, desde o comércio formal, aos ambulantes nas praias e as 

populações caiçaras na distribuição do pescado. Era necessário fortalecer o setor do 

turismo nas épocas de temporada para garantir subsídios para o resto do ano. A geração 

de empregos na época de temporada garantia renda para muitas famílias, incluindo 

membros de famílias caiçaras que não aderiam à pesca e buscavam novas oportunidades 

de trabalho.
44

 

Atrair turistas na alta temporada era visto como uma tarefa relativamente 

simples pelo poder público. O calor e as praias deveriam ser convidativos aos turistas 

por si só e eram muitas vezes justificava para a exclusão da pauta das políticas públicas 

voltadas ao turismo algumas ações mais efetivas tanto para a ampliação deste público, 

quanto para que este retornasse nos próximos anos. Neste caso propostas como o 

incentivo a extensão do setor hoteleiro, a instituição de programas de turismo ecológico 

e cultural e a melhoria nos serviços públicos eram frequentemente barradas por 
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interesses dissonantes. Assim, cessados os atrativos naturais, entrada a baixa temporada, 

a cidade mergulhava em um momento de baixa lucratividade. 

Este fator implicaria posteriormente na produção de políticas voltadas a 

construção de um mercado turístico mais amplo que pudesse garantir formas mais 

diversificadas de entretenimento aos turistas durante o ano todo. Neste contexto dois 

fatos corroboraram para que estas políticas fossem efetivadas: i) a entrada de recursos 

provenientes do pagamento da indenização referente ao do Parque Estadual da Serra do 

Mar (1997)
45

 e ii) o desenvolvimento de uma política neoliberal no município. As 

políticas desenvolvidas a partir de então foram claramente voltadas a arregimentar uma 

quantidade cada vez maior de turistas durante o ano todo.  

A cidade começa a ser remodelada mais uma vez para atender turistas. A maior 

parte dos recursos arrecadados com as parcelas da indenização é investida na 

reurbanização e modernização do centro da cidade. Dessa forma a cidade é maquiada 

para tornar-se mais agradável aos turistas, uma vez que as regiões periféricas da cidade 

passariam um bom tempo sem investimentos efetivos. Torna-se relevante a tendência 

neoliberal (SILVA, 2007) que passa a nortear o desenvolvimento de políticas públicas 

no município que preconizavam a criação de um mercado turístico a fim de gerar 

divisas além dos três meses de temporada de verão. Contudo, estas ações passaram a ser 

realizadas com prejuízo para as camadas habitantes da periferia do município, incluindo 

as populações caiçaras, que necessitavam da ampliação dos serviços públicos e que 

estes não se restringissem ao centro do município. Contudo, a inserção da comunidade 

nas políticas públicas viria por outro viés, o da apropriação cultural. 

O desenvolvimento de políticas de patrimônio e memória no município de 

Caraguatatuba também está inserido na construção de territórios e territorialidades, 

assim como nos processos de desterritorialização e reterritorialização. Anteriormente 

observamos como o desenvolvimento de políticas de turismo trouxe impactos à 

trajetória da comunidade. Em seguida, os trabalhos voltados à salvaguarda da cultura 
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 Criado como Reserva Florestal em 1956 e posteriormente integrado ao Parque Estadual da Serra do 

Mar, o Núcleo Caraguatatuba é composto por 50 mil hectares de Mata Atlântica. Em 1997 a 
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local revelaram-se como elementos importantes na determinação das identidades. 

Finalmente, as políticas de patrimônio despontam como a confluência de dois 

movimentos: incrementar as práticas de turismo e responder às demandas no sentido de 

preservar e recuperar a cultura local. Nesse contexto a questão territorial, em suas 

dimensões materiais e imateriais, reflete o impacto desses processos. Esse retorno ao 

território é fundamental para problematizar as enunciações que tangem a relação 

poderes públicos–comunidades tradicionais. Uma vez que se avançou no sentido de 

compreender o processo de formação das identidades é necessário compreender como 

esta se relaciona com o território, buscando compreender como se estabelecem 

interdependências e inter-relações, como e em quais espaços circulam as populações 

tradicionais. Segundo Haesbaert: 

Pensar os processos de territorialização, ou seja, a formação de 

territórios, como um processo concomitantemente des-reterritorializador e, 

portanto, des-ordenador, não é tarefa fácil. (…) Devemos partir da 

constatação de que o espaço geográfico é moldado ao mesmo tempo por 

forças econômicas, políticas, culturais ou simbólicas e “naturais” que se 

conjugam de formas profundamente diferenciadas em cada local. 

(HAESBAERT, 2006, p. 120-121) 

Como apresentado, os processos de desterritorialização enfrentados pelas 

comunidades tradicionais são especialmente influenciados por ações governamentais. 

No caso da comunidade Camaroeiro destacam-se as ações do Serviço de Profilaxia da 

Malária, as obras de melhoramento do traçado da Rodovia dos Tamoios (SP 99), a 

abertura do trecho Santos-Rio de Janeiro da BR 101 e principalmente as políticas de 

turismo desenvolvidas a partir da década de 1950 (PAES, 2003; SOUZA, 2010). Tais 

ações influenciaram e corroboraram com os processos de deslocamento e pulverização 

da comunidade de Camaroeiro por diferentes territórios. As tensões geradas nesses 

processos construíram o campo no qual identidades foram forjadas, destacando-se as 

relações de dominação e aceitação na qual a identificação dos grupos com as instâncias 

de poder que prevalecem contribuem tanto para normatizar e dar forma às identidades, 

quanto para propiciar formas peculiares de resistência. Nesse contexto, a compreensão 

desses processos necessariamente lançam-se nos espaços de circulação de populações e 

discursos, apropriações e lutas de representações, convergindo para conflitos que 

tangem aspectos materiais e imateriais que ora circunscrevem ora deterioram territórios. 

As relações estabelecidas entre as comunidades e as instâncias públicas de poder 

nem sempre são convergentes, uma vez que se apropriam dos elementos da identidade 

de formas distintas, segundo interesses e demandas próprias. Neste caso, a ênfase nos 
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territórios contribui para compreender as transformações ocorridas no contexto social e 

identitário da comunidade estudada, visto que tais transformações também abrangem, 

aos territórios. Entender as mudanças nos territórios, superando uma concepção 

exclusiva destes como espaços de governança, possibilita observá-los também do ponto 

de vista das relações cotidianas. Nessa perspectiva é possível perceber como os 

territórios se entrelaçam, perpassando o material e o imaterial (imaginário, simbólico), 

onde se estabelecem trocas e conflitos, disciplinarização das práticas, circularidades e 

transculturações. 

Para a Comunidade de Camaroeiro, políticas de turismo, cultura e meio 

ambiente, significam profundos impactos na elaboração de sua identidade, uma vez que 

controlam os usos do território e sua circulação. Em uma perspectiva mais ampla, no 

que tangem grupos mantidos em espaços de subalternização, políticas fundiárias, de 

desenvolvimento urbano e industrialização também corroboram para a manutenção 

desses processos. Estando no centro de disputas territoriais, as comunidades tradicionais 

articulam formas de preservar suas fronteiras materiais e imateriais, mediante as tensões 

e conflitos que ameaçam a coesão desses grupos. 

Em Caraguatatuba, a cultura caiçara ganhou centralidade a partir do final da 

década de 1990, com a produção de políticas voltadas á preservação e divulgação da 

cultura local. Como apontado, até este período, quando não citadas de forma esporádica 

em pesquisas populacionais e de zoneamento, as comunidades tradicionais eram 

completamente esquecidas. Entre as décadas de 1950 e 1980 a produção de políticas 

públicas influenciou para processos de desterritorialização e apagamento da memória. A 

partir da década de 1990 uma nova visão a respeito dos patrimônios culturais do 

município despontou com a elaboração de políticas voltadas especificamente para estas 

comunidades. 

Além da produção de festivais gastronômicos para cada comunidade
46

 destaca-se 

a elaboração de legislações específicas de patrimônio
47

; a construção de monumentos e 
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 Atualmente são realizados em Caraguatatuba três grandes festivais gastronômicos que tem como mote 

a cultura caiçara: o Festival do Camarão, o Festival da Tainha e o Festival do Mexilhão. São 

eventos realizados pela Prefeitura Municipal por meio de suas secretarias em parcerias com as 

associações de pescadores artesanais e maricultores da cidade.  

47
 CARAGUATATUBA. Lei N. 1344, de 13 de Dezembro de 2006. Declara bens municipais como 

pertencentes ao patrimônio histórico e cultural de Caraguatatuba. Sistema de Legislação 

Online, Caraguatatuba, 2006. Disponível em: < 

http://www.legislacaoonline.com.br/caraguatatuba/images/leis/html/L13442006.html>.  Acesso 

em: maio de 2015. 
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praças em homenagem à cultura caiçara; nomeação de logradouros públicos, tendo 

como patronos membros ilustres das comunidades tradicionais; e a fundação do Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC), com uma sala de exposição permanente 

que mostra a história e a cultura do município por meio de painéis e alguns objetos da 

cultura material
48

.  

O MACC faz parte do Polo Cultural “Prof.ª Adaly Coelho Passos”, uma 

estrutura composta por órgãos culturais e espaços destinados à realização de eventos e 

atividades culturais de diversas linguagens. Além do MACC esta estrutura conta com o 

Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros”, a Biblioteca Digital de Artes “Leopoldo Ferreira 

Louzada”, a Videoteca “Lúcio Braun”, uma Reserva Técnica e a Praça do Caiçara. 

Dentro do MACC existem duas salas de exposição, uma permanente, a “Sala Caiçara”, 

e uma de exposições mensais, a “Sala Antonio Carelli”. O Polo Cultural, inaugurado em 

2002, ocupa o prédio que pertenceu à E. E. Prof.ª Adaly Coelho Passos, antiga sede do 

Grupo Escolar de Caraguatatuba. O prédio, construído e inaugurado em 1941, está 

localizado na Praça Dr. Candido Motta, na região central do município. Com o processo 

de municipalização das escolas de ensino fundamental ocorrido em 1999
49

 em 

Caraguatatuba, foi realizado um convênio entre o governo municipal e o governo 

estadual, e as Escolas Estaduais de Primeiro Grau (EEPG) passaram para a 

administração municipal, dentre estas a E. E. Adaly Coelho Passos. Posteriormente a 

escola foi desativada e sua estrutura destinada a construção do Polo Cultural. No 

período em que o Polo Cultural foi inaugurado, Caraguatatuba ainda sofria com 

carência de espaços e órgãos destinados a promoção artística e cultural. Nesse sentido, 

esse espaço foi pensado para suprir essa demanda, com desenvolvimento de atividades 

voltadas a difusão da cultura, da história e dos patrimônios locais e regionais. 

O que se percebe é a intenção de se recuperar uma identidade cultural do 

município, originada, nessa concepção, nas comunidades tradicionais. Comparadas às 
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 CARAGUATATUBA. Decreto N. 77, de 12 de abril de 2002. Dispõe da implantação do Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba. Sistema de Legislação Online, Caraguatatuba, 2002. 

Disponível em: < 

http://www.legislacaoonline.com.br/caraguatatuba/images/leis/html/D772002.html >.  Acesso 

em: maio de 2015. 
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 CARAGUATATUBA. DECRETO N.º 218/99, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1999. Cria as Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental -EMEF, em decorrência da municipalização do ensino 
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demais cidades da região, Caraguatatuba é relativamente jovem. Enquanto municípios 

como Ubatuba, São Sebastião e Paraibuna possuem um passado colonial, Caraguatatuba 

além de ter sido reconhecida com Vila muito posteriormente (1857), é marcada por uma 

escassez de documentos que comprovem sua origem. Por outro lado, a sanha por 

modernizar a cidade, conferida a partir da década de 1950, contribuiu para a destruição 

de patrimônios e a desarticulação de tradições e esse contexto também foi marcado pelo 

conflito entre o antigo e o moderno e pela hibridização de culturas.  

Assim, Caraguatatuba chega ao final do século XX com fronteiras identitárias 

pouco delimitadas e com a necessidade de aprimorar suas práticas de turismo, ainda 

baseadas estritamente no modelo de sol e praia. A cidade apresentava certo potencial 

para o desenvolvimento de um turismo cultural. Porém se mostrava bastante atrasada 

nessa perspectiva, em relação à técnica, aos equipamentos e aos recursos humanos 

necessários para a elaboração de projetos e políticas públicas que abrangessem essas 

demandas. Esse período é ainda marcado por gestões que assumiram a perspectiva de 

dar continuidade ao processo de modernização da cidade. A partir de 1997, com a 

entrada de novos recursos advindos da indenização recebida pelo município pela 

desapropriação da Serra do Mar, diversas obras foram realizadas no sentido de tornar a 

cidade mais atrativa do ponto de vista turístico. A obra mais importante neste período 

voltou-se novamente para a Avenida Dr. Arthur Costa Filho, a Avenida da Praia, que 

havia recebido atenção especial de gestões anteriores. Dessa vez a avenida passou por 

um largo processo de reurbanização, com a duplicação de suas faixas de rodagem, 

tornando-se um cartão postal da cidade. Por outro lado, destaca-se a ênfase dada em à 

cultura caiçara em diversas ações como o desenvolvimento de projetos de História Oral 

e pesquisas documentais que contribuíram para ampliar os acervos do Arquivo “Arino 

Sant’Ana de Barros” e do MACC, o que propiciou a criação da exposição fixa da Sala 

Caiçara e exposições itinerantes, a construção de monumentos na Praça do Caiçara e na 

Praça Benedito Joaquim do Nascimento, antiga Praça Camaroeiro, assim como a 

publicação do livro Santo Antônio de Caraguatatuba e livretos de lendas e casos da 

tradição oral. 

A ideia adotada e difundida por estas gestões era dar andamento nos processos 

de desenvolvimento e modernização do município preocupando-se com a recuperação e 

preservação da cultura e identidade locais, devolvendo à cultura caiçara o status de 

tradição original da cidade. Contudo, o que se percebe é a necessidade de se reconstruir 
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a história do município, na esteira do desenvolvimento de um turismo cultural 

estimulado no Brasil a partir da década de 1990. Nesse contexto a cultura caiçara ganha 

um novo prestígio e passa a ser enaltecida e homenageada por meio de uma série de 

ações que pretendiam dar visibilidade através da construção de espaços que imprimiram 

aspectos dessa cultura na paisagem. Os espaços e monumentos citados acima são 

exemplos dessas ações. 

Fundada em 2002 como parte do Polo Cultural “Prof.ª Adaly Coelho Passos” a 

Praça do Caiçara, além de sua denominação, traz elementos que homenageam a cultura 

caiçara em seu projeto original
50

. Como destaque central desta praça foi construído um 

espelho d’água cujo desenho relembrava uma flor de caraguatá
51

 formada por quatro 

canoas de voga que representavam as quatro comunidades tradicionais de 

Caraguatatuba: Camaroeiro, Porto Novo, Massaguaçu/Cocanha e Tabatinga (ver Figura 

5). As canoas ainda foram batizadas pelos membros de cada comunidade recebendo as 

denominações de Camaroeiro (Camaroeiro), Arrelá (Porto Novo), Princesa da Cocanha 

(Massaguaçu/Cocanha) e Faísca (Tabatinga).  

Figura 11 – Espelho d’água na Praça do Caiçara ainda com as canoas representando a flor de 

caraguatá. 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 

No fundo do espelho d’água e se estendendo pelo piso da praça os ladrilhos e as 

pedras portuguesas formavam um desenho representando as redes de pesca utilizadas na 

pesca artesanal. Após um curto período as canoas esculpidas em madeira não resistiram 

à ação do tempo, sofrendo um intenso processo de deterioração, sendo removidas 
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 ARQUIVO Arino Sant’Ana de Barros. Plantas do Polo Cultural. Coleção de Mapas e Plantas. 2002. 

51
 Planta que dá nome a Caraguatatuba – do tupi caraguatá (tipo de bromélia) e tuba (muitos) – e tida 

como símbolo da cidade (CAMPOS, 2000). 



83 
 

posteriormente. Em 2014 a Praça do Caiçara foi fechada e recebeu uma grande reforma, 

tendo seu espaço ampliado. Nesse processo a praça recebeu novos espaços como o 

Palco Antonio Benetazzo e uma pequena academia de exercícios ao ar livre. Esta 

reforma preocupou-se também com confecção de murais com motivos que representam 

a cultura caiçara e com a readequação e recaracterização do espelho d’água. A flor de 

caraguatá foi substituída por uma escultura de um pescador caiçara, uma imagem mais 

próxima do modelo de caiçara rústico e tradicional, e, principalmente, uma identidade 

visual mais fácil de ser compreendida, menos conceitual. 

Figura 12 – Espelho d’água após a reforma, em 2015, já com a estátua do pescador caiçara. 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 

Passando para a parte interna do MACC encontra-se a Sala Caiçara, uma sala de 

exposição permanente que traz em seus painéis alguns recortes da História de 

Caraguatatuba. Além dos painéis sobre as manifestações culturais e dos depoimentos de 

antigos moradores de Caraguatatuba que podem ser ouvidos pelos visitantes, essa sala 

ainda conta com a “Casa Caiçara”, uma pequena estrutura construída para representar o 

cotidiano da vida caiçara. Esse espaço é constituído por um casebre de pau a pique 

caracterizado com uma casa de farinha com o tipiti, a roda para ralar a mandioca e o 

forno para a torra da farinha. Na Sala Caiçara, os objetos da cultura material e 

representações da cultura imaterial do universo caiçara sobressaem aos recortes da 

História Social e Política de Caraguatatuba. Contudo estes permanecem presentes, 

revelando as tensões entre estas dimensões e a intenção atrelar a cultura caiçara ao 

passado e à fundação do município. 
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Figura 13 – Casa Caiçara – Sala de exposição permanente do MACC. 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 

Fora deste centro onde circula a cultura em Caraguatatuba existe ainda o 

Monumento ao Pescador Artesanal, construído na Praça Benedito Joaquim do 

Nascimento. Conhecido na Comunidade de Camaroeiro como Bidico, Benedito 

Joaquim do Nascimento foi um antigo pescador de Caraguatatuba, nascido no bairro da 

Tabatinga e radicado em Camaroeiro. Contribuiu com suas mémorias para projetos de 

história oral, colaborando para recuperar traços importantes da cultura local, 

principalmente com memórias sobre o trabalho com a pesca e no registro dos modos de 

fazer as tradicionais canoas de um pau só, muito utilizadas pelos antigos caiçaras para o 

trabalho e o transporte. Por suas contribuições, Benedito Joaquim foi reconhecido pela 

própria comunidade por sua luta na preservação da pesca artesanal. Por estas 

contribuições foi homenageado ainda em vida, dando seu nome a praça em homenagem 

ao pescador caiçara do litoral norte
52

. Esta Praça está localizada próxima à Praia do 

Camaroeiro, no entroncamento entre as avenidas Dr. Athur Costa Filho e Paulo Ferraz 

da Silva Porto, que leva à Praia Martim de Sá. Este monumento foi pensado como uma 

homenagem ao pescador artesanal do Litoral Norte. Projetada pelo artista plástico e 

designer Fernando Martins Braun, foi construída em aço galvanizado a fogo, e de 
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 CARAGUATATUBA. Decreto N. 59, de 08 de abril de 2005, Dá denominação de “Benedito Joaquim 

Nascimento”, ao próprio municipal que especifica. Sistema de Legislação Online, 

Caraguatatuba, 2005. Disponível em: 

<http://www.legislacaoonline.com.br/caraguatatuba/images/leis/html/D592005.html>. Acesso 

em: maio de 2015. 
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acordo com o artista busca representar a rusticidade e a força do caiçara. A presidente 

da FUNDACC no período da inauguração comentou o significado atribuído à obra: 

Um pescador puxando a rede, numa canoa a pano. Essa imagem 

remonta o passado quando os pescadores voltavam da pesca em suas canoas a 

remo, com suas velas içadas, de volta a suas casas e às suas famílias, com o 

seu sustento retirado do mar. Nessa homenagem que prestamos ao pescador 

artesanal estamos valorizando, revitalizando e homenageando a cultura 

caiçara, os saberes que essas pessoas detém, e que são transmitidas de 

geração a geração
53

. 

Percebe-se a tentativa de se estabelecer uma imagem do caiçara conectado ao 

seu passado, alinhada com uma visão específica da cultura caiçara, por vezes 

romantizada: a imagem do caiçara e de sua cultura que foi apropriada e cristalizada. 

A construção do Monumento ao Pescador Artesanal vem ao encontro dessas 

ideias, sobretudo, por sua localização, em frente à Praia do Camaroeiro e ao Entreposto 

de Pesca Sebastião Mendes de Souza. A inscrição desta imagem nesta paisagem busca 

delimitar um território que seria ocupado pela comunidade tradicional de Camaroeiro. A 

intensa circulação de pessoas neste local, principalmente de turista em finais de semana 

e épocas de temporada, determina esse monumento como um marco, que relaciona este 

território com a cultura caiçara. 

Figura 14 – Monumento em Homenagem ao Pescador Artesanal do Litoral Norte 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 
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artesanais. Ubaweb, Ubatuba, 19 de abril de 2005. Disponível em: < 
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A construção desses espaços e monumentos se explica a partir de dois motivos 

que se complementam: a difícil definição de uma identidade local, marcada pela 

hibridização de culturas ocasionada por processos de imigração para o município, e a 

ausência de referenciais na paisagem que determinassem a hegemonia de uma cultura 

no município, uma vez que aliado aos eventos da Catástrofe de 1967 que causou grande 

destruição, o processo de modernização da cidade foi responsável por eliminar 

patrimônios edificados que remetessem à fundação da cidade. Esses dois fatores 

demandaram a implementação destes constructos. Posteriormente novas obras foram 

realizadas em outros pontos visando à continuidade dessas ações, construindo uma 

identidade visual da cidade atrelada aos conceitos de cultura caiçara. 

A ideia de se estabelecer este tipo de continuidade com o passado é organizada 

pelo historiador Eric Hobsbawm no conceito de tradição inventada. 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 

normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, 

de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 

comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 

continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível tenta-se 

estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado 

(HOBSBAWM, 2012, p. 8). 

Ao estabelecer essa continuidade, os poderes públicos buscam uma justificativa 

no passado, apropriando-se de identidades e culturas locais para determinar formas 

específicas de se vivenciar a identidade. Segundo Hobsbawm (2012), um objeto ou 

prática só ganha caráter simbólico e ritual, do ponto de vista da invenção das tradições, 

quando perdem seu uso prático. No caso das comunidades tradicionais em 

Caraguatatuba, especificamente a Comunidade de Camaroeiro, diversos costumes foram 

superados ou substituídos. Porém, esses costumes são apropriados e reproduzidos nos 

festivais gastronômicos, ações culturais e construção de monumentos. Nesse caso os 

costumes não são vivenciados em sua originalidade, visto que os territórios onde eram 

compartilhados foram sistematicamente deteriorados. Outro fator importante para o 

estabelecimento desse processo é o acelerado movimento de transformações 

experimentadas em vários âmbitos desde meados do século XX. Estes movimentos 

causaram o declínio das identidades caiçaras, que foram recuperadas posteriormente, 

dada a percepção da ausência de um sistema de valores e referências identitárias.  

Hobsbawm (2012) ainda diferencia as tradições inventadas dos costumes. 

Segundo o historiador enquanto o costume é fluído e maleável, estando aberto a 

mudanças e variações, as tradições inventadas são fixas, rígidas, uma vez que precisam 
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ser repetidas invariavelmente no tempo, normatizando e reproduzindo o sistema de 

valores que busca-se elaborar. Por sua vez é o costume que irá amparar a construção de 

tradições inventadas, surgindo como ponto de partida para o seu desenvolvimento, uma 

vez que a partir desses é possível estabelecer um reconhecimento e uma relação 

significativa com a tradição. Seguindo a perspectiva desenvolvida por Ranger (2012), 

percebe-se que além de se determinar uma identidade para o município que será 

reconhecida pelo turista, inventam-se tradições caiçaras que também serão absorvidas 

pela população caiçara
54

. 

A noção de mito fundador, elaborada por Marilena Chauí (2001) é também 

interessante para a compreensão desse processo. Segundo a filósofa o mito fundador é 

uma tentativa de se estabelecer uma continuidade com o passado, que é repetido 

incessantemente, impedindo a compreensão do presente. 

Diferentemente da formação, a fundação e refere ao momento 

passado imaginário, tido como instante originário que se mantém vivo e 

presente no curso do tempo, isto é, a fundação visa a algo tido como perene 

(quase eterno) que traveja e sustenta o curso temporal e lhe dá sentido. A 

fundação pretende situar-se além do tempo, fora da história, num presente 

que não cessa nunca sob a multiplicidade de formas ou aspectos que pode 

tomar (CHAUÍ, 2001, p. 5) (grifo da autora). 

No caso de Caraguatatuba, a História Local foi ocultada ou apagada pela 

emergência de um mito fundador, justificado pela ausência de documentos que 

comprovem o passado de formação do município. As comunidades tradicionais que 

foram invisibilizadas diante do primeiro processo de modernização, continuaram neste 

lugar, uma vez que o conceito de cultura caiçara, central para o desenvolvimento deste 

mito fundador, não corresponde com a identidade por elas compartilhada. 

Nota-se que diante da variedade de segmentos do patrimônio material e imaterial 

existentes em Caraguatatuba, os poderes públicos privilegiaram a cultura caiçara para 

reconstruir seu passado. Observa-se que enquanto a cultura caiçara é apropriada e 

reproduzida sistematicamente, as ações do movimento negro e dos centros de cultura 

mineira e nordestina ainda são muito pouco repercutidas no meio cultural do município 

diante de todo o panorama de políticas voltadas à recuperação da cultura caiçara. As 

ações governamentais voltadas à difusão da cultura negra em Caraguatatuba se 

circunscrevem a comemorações no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. 

Destacam-se os trabalhos da associação Zambô do Movimento Negro de 

                                            
54

 “As invenções da tradição mais abrangentes da África Colonial ocorreram quando os europeus 

acreditaram estar respeitando tradições africanas antiquíssimas (RANGER, 2012, p. 314).” 
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Caraguatatuba
55

 na realização de atividades culturais e participando de eventos no 

sentido de valorizar e difundir a cultura negra no muncípio. Por sua vez, a comunidade 

mineira também se organiza em movimentos buscando o reconhecimento das 

influências de sua cultura na formação da cultura local
56

.Tais movimentos recebem 

apoio do governo municipal em certa medida, porém, a cultura caiçara permanece 

central no quadro de políticas de cultura e patrimônio do município. Este fator torna-se 

bastante crítico quando pensado em uma perspectiva híbrida, uma vez que, quando 

observadas de forma isolada, essas culturas não abrangem a introdução dos migrantes 

nas comunidades caiçaras ou dos membros da comunidade que se identificam com o 

movimento negro. Do ponto de vista da história social e econômica do município, o 

conjunto de edificações da antiga Fazenda São Sebastião (Fazenda dos Ingleses) 

também despontam como patrimônios desconsiderados na produção de políticas 

públicas
57

. 

É necessário, a partir desses pressupostos, aproximar as compreensões de 

território e territorialidade e as foras de apropriação da cultura caiçara que culminam na 

produção de “espaços culturais” e monumentos voltados a homenagear a cultura 

caiçara. Primeiramente entende-se que a construção desses espaços está profundamente 

alinhado com a noção de lugares de memória desenvolvida por Pierre Nora (1993). 

Percebe-se uma percepção acelerada dos meios pelos quais a sociedade passa a ver o 

mundo. Esse fator desencadeia processos que desagregam a produção da memória, 

relegando aos espaços responsabilidade de evidenciar essa memória. Uma vez que 

foram perdidos os meios de manutenção dessa memória, despontam as intenções em 
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 Existem em Caraguatatuba movimentos que pretendem promover o tombamento dos patrimônios 
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preservá-la. Já do ponto de vista dos territórios, observa-se que estes espaços possuem 

usos bastante específicos. Estes se estabelecem como marcos na paisagem, como forma 

de estabelecer um vínculo identitário com a cultura caiçara. Porém, o que se percebe é 

que estes locais contribuem para continuar processos de invisibilização das 

comunidades, uma vez que mesmo que estas sejam reconhecidas e relembradas nestes 

lugares, estas não se apropriam e não circulam nesses espaços. Apesar da abundância de 

significados conferidos a estes espaços, estes permanecem de certa forma esvaziados, 

uma vez que no cotidiano, as comunidades continuam marginalizadas. Há aí uma 

disputa pela memória, e seu conflito territorial é evidente, uma vez que as formas de 

esquecimentos e apagamento da memória da comunidade permanecem ativas, mesmo 

dentro de um contexto de produção e preservação do patrimônio. 

3.3 O Festival do Camarão de Caraguatatuba: Território imaginado, 

território (re)construído 

A partir da perspectiva de analisar os aspectos territoriais da Comunidade de 

Camaroeiro pelo viés das políticas de patrimônio, o Festival do Camarão se apresenta 

como principal ponto de tensão. Nesse caso, busca-se estabelecer, novamente, uma 

continuidade com um traço da identidade e do passado da comunidade, desta vez a 

Festa de São Pedro pescador.  

Caraguatatuba adentra a década de 1990 com esta configuração: 

predominantemente urbanizada (mais de 90%), com uma população diversificada pelo 

processo de migração de outras regiões do Brasil e com uma economia voltada 

principalmente para o atendimento às demandas do turismo, fatores estes que, no 

decorrer de todo o processo que os constituíram, foram determinantes para empregar 

alterações no modo de vida do caiçara e ocasionar transformações em sua cultura. Em 

1998 o antigo entreposto que havia na Praia do Camaroeiro foi demolido e reconstruído 

com intalações mais adequadas para o trabalho. Este novo entreposto recebeu a 

denominação de Sebastião Mendes de Souza, em homenagem ao pescador falecido 

naquele ano, estabelecendo outro importante marco para a manutenção da identidade da 

comunidade
58

. Esta estrutura ganhou uma extensão em 2004 com a construção de um 
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píer. Este píer por sua vez recebeu o nome de Sebastião Isidoro, outro ilustre membro 

da Comunidade de Camaroeiro, importante defensor das tradições caiçaras, organizador 

da tradicional festa de São Pedro pescador entre 1955 e 1986, quando veio a falecer. 

Na atualidade, a implantação da Unidade de Tratamento de Gás de 

Caraguatatuba – UTGCA “Monteiro Lobato” – em 2009, atraiu um novo fluxo de 

pessoas, porém, as influências desse movimento não se inserem na delimitação temporal 

deste trabalho.  

A partir deste período, com a instituição do defeso do camarão59 os pescadores 

passaram a conviver com uma incerteza em relação ao trabalho na pesca, probabilidades 

de ganho e expectativas de sustento durante os meses do ano em que a pesca é proibida. 

Ocorre então a partir da década de 1990 uma série de apropriações de elementos da 

cultura caiçara por parte de órgãos do governo municipal, sendo o Festival do Camarão 

e a Cerimônia Barcos ao Mar dois eventos resultantes disto. Realizados nos meses de 

junho correspondem ao período destinado aos festejos de São Pedro pescador. A 

Cerimônia de Barcos ao Mar começou a ser realizada juntamente com o Festival do 

Camarão, marcando o fim do defeso, a cerimônia realizada em Camaroeiro conta com 

procissão marítima acompanhando a imagem de São Pedro pescador, missa solene e 

homenagens a antigos membros da comunidade.  

O Festival do Camarão foi inicialmente uma festa realizada com o intuito de 

escoar o produto da pesca do camarão, muito abundante após o final do defeso. Os 

pescadores não possuiam equipamentos necessários para a conservação desse produto e 

viram na realização da festa uma forma de vender o excedente e recuperar os ganho 

interrompido com o defeso. Posteriormente o festival ganhou novos significados, como 

salvaguardar e divulgar a cultura caiçara e a memória da comunidade por parte do poder 

público municipal. Porém o que se revela é o evidente interesse no incremento do 

turismo para o município em momentos de baixa temporada. 

O jornal Expressão Caiçara, de Caraguatatuba, registrou em 1996 a memória de 

Zulmira Pulpo Ferreira, viúva de Sebastião Isidoro, remontado traços da antiga festa e 

revelando algumas transformações que a festa sofreu no decorrer do tempo. 
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Segundo Souza (2008) corresponde a uma medida de gerenciamento que visa à proibição temporária da 

pesca com o intuito de garantir a reprodução do camarão-sete-barbas e a manutenção dos 
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91 
 

Relembrando com saudades o tempo em que seu marido era vivo, 

Zulmira Pulpo Ferreira conta que a Festa de São Pedro Pesacador comçou há 

quase 50 anos, ‘quando Caraguatatuba era uma aldeia’, diz Zulmira. A idéia 

partiu de um apaixonado pela pesca e companheiro de Tião [Isidoro], o 

farmacêutico Bileco. Junto com alguns outros pescadores da época como 

Canhoto, João e Bidico resolveram reunir o pessoal e festejar o dia do 

padroeiro dos pescadores. Foi uma pequena imagem de São Pedro, que ainda 

existe, que seguiu na primeira procissão (…). O festejo tinha fogueira, muita 

comida e bebida distribuída gratuitamente a todos os presentes: ‘primeiro era 

só os pescadores, depois vinha gente até das cidades vizinhas’ lembra a 

viúva. A procissão contava com muitos barcos, todos enfeitados e tinha todo 

apoio e colaboração da Marinha. A festa era muito grande até que aconteceu 

a separação por causa da construção da Capela São Pedro no bairro Ipiranga. 

Hoje, o filho de Tião Isidoro e Zulmira, Manoel Ferreira dos Santos, mais 

conhecido como Caco, é o responsável pela organização da festa, embora não 

se realize mais a procissão em virtude das inúmeras exigências impostas pela 

Marinha. ‘É uma pena, pois era uma verdadeira alegria para todos os 

pescadores’, completa Zulmira.
60

 

Em 1998 foi realizado o primeiro Festival do Camarão de Caraguatatuba. Em 

seu primeiro ano, o Festival do Camarão foi promovido pela Secretaria de Turismo de 

Caraguatatuba (SETUR) e aconteceu em uma estrutura bem simples, organizada na 

Avenida da Praia. Foram montados alguns boxes para a venda do camarão in natura 

pelas famílias de pescadores e um pequeno palco para atrações musicais e apresentações 

das oficinas culturais da FUNDACC. A primeira edição do festival obteve grande 

sucesso, ao atingir a marca de seis toneladas de camarão vendido
61

, o que garantiu sua 

realização nos anos seguintes. A partir de 1999 o festival passou a ser produzido pela 

FUNDACC e sua estrutura foi realocada no Entreposto de Pesca da Praia de 

Camaroeiro. Em 2003 o festival passou a fazer parte do calendário oficial do 

município
62

, determinando a responsabilidade à FUNDACC por sua organização e 

delimitando o caráter cultural da festa. Já em 1999 o festival começou a ganhar 

contornos culturais, onde se buscou associar o evento a elementos da cultura caiçara e 

sua realocação na Praia do Camaroeiro corroborou com este fator. Em 1998 a estrutura 

da festa foi organizada às pressas, revelando-se um caráter de experimentação para esta 

primeira edição. Após o sucesso em 1998, no ano seguinte foram pensados produzidos 

novos espaços e implementou-se a produção e venda de comidas típicas à base de 
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camarão. Houve construção da primeira casa de farinha, idealizada pelo artista plástico 

Jac Costa e a organização da primeira Tenda das Artes, voltada à difusão do artesanato 

identitário da região. Essa aproximação com a cultura caiçara foi importante para inserir 

o Festival do Camarão na esteira do turismo cultural. Primeiramente houve a mudança 

do órgão responsável pela organização do festival, passando da SETUR para a 

FUNDACC. Essa mudança visava uma adequação às dotações orçamentárias restritas 

na secretaria.  

Antecedendo à realização do Festival do Camarão a FUNDACC também 

organiza a Cerimônia de Barcos ao Mar. Esta cerimônia trata-se de uma procissão de 

barcos com a imagem de São Pedro pescador que acontece logo após o fim do defeso, e 

simboliza a benção e proteção dos barcos que retornam ao mar e os votos de pesca farta 

até o próximo período de defeso. Essa nova tradição corresponde ao costume das 

procissões de canoa que eram realizadas concomitantemente à Festa de São Pedro. 

Nesta cerimônia também ocorrem homenagens a antigos moradores de Caraguatatuba, 

pertencentes às comunidades caiçaras. Todo ano esses homenageados são indicados 

pela comunidade, entrevistados pelo Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” e participam 

de uma solenidade que encerra a cerimônia. A participação dos membros da 

comunidade na Cerimônia de Barcos ao Mar é obrigatória para as famílias católicas que 

dispõem de barracas no Festival do Camarão
63

. 

A adequação do festival para um perfil cultural, deixando de ser apenas um 

festival gastronômico, ainda facilitaria a aquisição de patrocínios para sua realização. 

Inicialmente o Festival do Camarão foi pensado como uma comemoração pelo fim do 

defeso do camarão, focando na venda do crustáceo para garantir uma reparação 

financeira pelos meses em que a pesca estava proibida. Essa ideia original foi mesclada 

com a tradição da comunidade da Festa de São Pedro, uma vez que, anualmente o fim 

do defeso coincidia com o início das festividades juninas. Buscou-se estabelecer uma 

continuidade com a tradição, a fim de legitimar a realização do festival, que aos poucos 

assumiu o status de festa tradicional de Caraguatatuba. 

A festa realizada nesses moldes tornou-se um importante atrativo para a cidade 

durante a baixa temporada, nos meses frios do ano. Antes do desenvolvimento de novas 

                                            
63

 FUNDAÇÃO Educacional e Cultural de Caraguatatuba. Regulamento de Concessão de Barracas, 16º 

Festival do Camarão – 2013. FUNDACC, Caraguatatuba. 2013. Disponível em: 

<http://www.fundacc.com.br/portfolio/editais-e-licitacoes/>. Acesso em: agosto de 2013. 

http://www.fundacc.com.br/portfolio/editais-e-licitacoes/


93 
 

perspectivas para o turismo local, Caraguatatuba enfrentava períodos de dificuldade 

econômica após o término da temporada de verão. As iniciativas nesse sentido eram de 

garantir a maior perspectiva de ganhos pelo setor de serviços durante os meses quentes. 

Porém, as inconstâncias no tempo, como temporadas de chuvas intensas, eram sempre 

prejudiciais
64

. Diante dessas dificuldades, o governo municipal optou por desenvolver 

eventos no município nos meses de baixa temporada, buscando um equilíbrio na 

geração de divisas o ano todo. Nesse sentido, iniciaram-se os esforços em promover 

eventos locais e importar eventos nacionais para a cidade. Os exemplos mais 

importantes são o próprio Festival do Camarão, realizado no mês de junho, e o 

Megacycle, um evento motociclístico de caráter nacional que atraía turistas para o 

município no mês de agosto, ambos iniciados em 1998. Essas iniciativas garantiam uma 

significativa circulação de capitais no município nos meses frios do ano, quando o 

turismo de sol e praia era menos atrativo. 

Posteriormente, com o aumento gradual do público
65

 demandou-se a realocação 

do evento no ano de 2010
66

. A realização do festival esbarrou em normas ambientais 

devido à proximidade do entreposto onde o festival era realizado com as margens do 

Rio Guaxinduba, que caracteriza uma Área de Preservação Permanente - APP
67

. Assim 

a festa passou a ser organizada em uma estrutura na Praça de Eventos, no centro da 

cidade. Essa mudança marca, sobretudo, a consolidação de um perfil comercial do 

festival, sobressaindo às características culturais. Para a Comunidade de Camaroeiro 

essa mudança é especialmente sensível uma vez que sua identidade foi construída em 

processos de desterritorialização. Durante o período de 1999 e 2009, em que o evento 
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foi realizado no Entreposto da Praia do Camaroeiro, o festival foi de certa forma 

reapropriado pela comunidade, uma vez que acontecia “em sua própria casa”. 

Inicialmente a comunidade resitiu a essa mudança, que afetou, sobretudo, a venda do 

camarão in natura no entreposto de pesca. O que se nota mais profundamente é que 

mesmo em se tratando de uma tradição inventada, o conteúdo simbólico desta tradição 

era mais próximo da identidade da comunidade. Nesse sentido, a mudança para a Praça 

de Eventos, no centro da Cidade, representa uma nova ruptura, onde mais uma vez 

interesses exteriores à comunidade, determinam uma nova trajetória para a elaboração 

de sua identidade. Do ponto de vista das políticas públicas as normas ambientais têm 

contribuído fortemente para processos de mudança e adaptação da cultura caiçara, uma 

vez que devido à delimitação e circunscrição de um espaço reduzido para sua atuação 

no trabalho com a pesca ou aproveitamento de recursos naturais. Outro exemplo 

relevante é a implantação da Área de Proteção Ambiental (APA) Marinha do Litoral 

Norte em 2008, que restringiu o espaço de trabalho dos pescadores e intensificou a 

fiscalização sobre a pesca artesanal, o que tem trazido grandes prejuízos para a 

comunidade tornando o trabalho pouco atrativo para as novas gerações (ASSIS, 2006)
68

. 

Contudo, esta transferência marca a profunda caracterização do Festival do Camarão, 

idealizado como divulgador da cultura caiçara, como produto dentro de uma lógica 

turística e comercial. 

As questões já apontadas nesse trabalho como os processos de investigação, 

sistematização, cristalização e apropriação do conceito de cultura caiçara se evidenciam 

em uma análise mais detida sobre o Festival do Camarão. Entende-se que a partir do 

final da década de 1990 a cultura caiçara passou a ser apreciada como uma perspectiva 

para atrair turistas e gerar divisas para o município. Porém, o movimento que se delineia 

a partir desse período é o da apropriação do modelo de cultura caiçara registrado no 

final da década de 1970, como um modelo cultural decadente e em vias de 

desaparecimento. Esse modelo é apropriado e aplicado como sendo uma realidade 

inerente às comunidades caiçaras do município. Apesar de não partilharem os mesmos 

elementos que as gerações anteriores, as comunidades caiçaras são representadas nos 

festivais organizadas pelo governo municipal como ainda vivendo exclusivamente da 

pesca, com uma base alimentar restrita aos pescados, mandioca e banana, e ainda 

habitando choupanas, taperas e casebres de pau-a-pique. Porém, na atualidade a 
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comunidade vivencia uma nova configuração de sua cultura, adequada às demandas 

sociais e econômicas em que está inserida, contudo, os aspectos que revelam essas 

transformações e mudanças são ocultados na produção do Festival, buscando atribuir 

aspectos de permanência da tradição em relação ao passado. 

 Um aspecto importante que fica patente neste caso é a sobreposição do 

conhecimento acadêmico produzido sobre a cultura caiçara ao conhecimento oral 

produzido e compartilhado pela comunidade. Mesmo nos momentos em que os órgãos 

municipais como a FUNDACC, responsável pela produção técnica do Festival, e o 

Arquivo “Arino San’Ana de Barros” juntamente com o Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba – MACC, responsáveis pelas produções intelectuais (panfletos, 

publicações, exposições); voltam um olhar para a comunidade na produção de materiais 

para a veiculação durante o Festival, este olhar é novamente filtrado pela produção 

conceitual que quando apropriada no campo da política pública, direciona as produções 

para recortes da memória que remontam um passado estático e cristalizado da 

Comunidade. 

 É necessário ressaltar que as pesquisas acadêmicas sobre a cultura caiçara 

realizadas no decorrer das últimas décadas propiciaram importantes avanços no 

reconhecimento das comunidades tradicionais do litoral em suas especificidades, 

levantando informações que permitiram a problematização e análise dos aspectos da 

cultura caiçara e seus patrimônios culturais materiais e imateriais, em pesquisas que 

despontam como referência para novas produções tanto no âmbito acadêmico, quanto 

no contexto político. Contudo, a apropriação desses conceitos ocasiona a produção de 

estereótipos de como a comunidade deve se apresentar ao público consumidor. Esse 

processo determina usos e práticas que são reproduzidas anualmente no período que 

compreende o Festival do Camarão, mas que não correspondem à vivência cotidiana da 

comunidade. Apesar do sucesso na produção de um evento que reproduz de maneira 

bastante fiel os modos de vida caiçara do passado, o Festival do Camarão de 

Caraguatatuba contribui para um processo de esquecimento da trajetória da 

comunidade, uma vez que a história da comunidade não é reconhecida em sua 

produção. 

 Anualmente uma série de panfletos é produzida para a distribuição durante o 

Festival, trazendo informações sobre o próprio evento, detalhes da programação e textos 
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sobre a cultura caiçara. O Informativo 2011 do 14º Festival do Camarão aponta 

algumas informações sobre a história e objetivos do festival: 

 Iniciado em 1998, o festival é considerado um dos eventos mais 

importantes do calendário de festividades do município e uma das maiores 

festas de cultura caiçara na região. É a oportunidade para reunir neste evento 

o patrimônio ligado ao pescador artesanal, habitante primeiro do Litoral 

Norte e formador das primeiras famílias. 

Compõe o Calendário Oficial de Eventos do município de Acordo com a 

Lei nº. 1.019/03 de 05 de junho de 2003 e é considerada a maior 

concentração de bem cultural do Litoral Norte de São Paulo. 

O Festival do Camarão reúne os saberes, os fazeres, as expressões culturais, 

as tradições caiçaras, a gastronomia, arte, artesanato, literatura, audiovisuais. 

Apresenta grupos folclóricos e musicais para proporcionar o encontro das 

famílias de pescadores com a comunidade
69

. 

 E sua missão: 

 Valorizar e preservar a cultura das comunidades pesqueiras de nosso 

município, revelando seus hábitos, costumes e tradições; 

 Conscientizar os pescadores de sua importância na formação de nossa 

sociedade, integrante de nossa história; 

 Movimentar o mercado pesqueiro local, estimulando as vendas e 

ajudando a aumentar a renda familiar dos pescadores artesanais
70

. 

O Festival do Camarão, como é realizado atualmente, conta com uma grande 

estrutura montada na Praça de Eventos, região central do município, onde se encontram 

20 boxes para a produção e comercialização de comidas típicas a base de camarão 

(Figura 12), uma tenda de exposições temáticas voltadas à cultura e à memória locais 

(Figuras 13 e 14), uma tenda para a exposição e comercialização do artesanato 

identitário dos quatro municípios do Litoral Norte e uma “Casa Caiçara”, uma estrutura 

cenográfica de pau a pique montada para representar as moradias caiçaras antigas e que 

recebe uma série de elementos da cultura material caiçara para sua ornamentação. 

Dentro desta estrutura acontecem exposições, apresentações teatrais e shows musicais, 

com temáticas necessariamente voltadas ao trabalho com a pesca e a relação do homem 

com o mar. Dentre as apresentações realizadas, as sessões de Contação de Causos, 

representadas pelos atores Rita Brugnerotti (Nhá Rita) e Angelo Pereira (Leco Borba), 

dão um tom cômico às antigas lendas caiçaras apresentadas ao público do Festival.  
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Figura 15 – Estrutura do 17º Festival do Camarão - 2014 (Praça de Alimentação). É possível ver a 

estrutura dos boxes (à esquerda) e o palco para apresentações musicais (à direita).

 

Fonte: autor 

 

Na Tenda da Memória e da História Caiçara são realizadas exposições de 

fotografias antigas de Caraguatatuba, elementos da cultura material referentes aos 

grupos de congada, moçambique e folia de reis do município
71

, plantas nativas, banners 

e informativos sobre o ciclo de vida do camarão e a transmissão de documentários com 

entrevistas de pescadores e antigos membros da comunidade. Neste mesmo espaço são 

comercializadas as publicações da FUNDACC como os Cadernos de Causos e Lendas 

de Caraguatatuba e o Livro Santo Antonio de Caraguatatuba – Memória e Tradições 

de um povo (referência e fonte bibliográfica a analisada nesta pesquisa), e realizada a 

Contação de Causos, recebendo um grande fluxo de visitantes.  
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 Alguns destes grupos estão originalmente extintos. Novos grupos como a Folia de Reis do Bairro do 

Tinga e a Companhia de Moçambique de Benedito Alves Santos, organizada atualmente pelo 

Mestre Angolinha, buscam estabelecer uma continuidade com os grupos antigos. A congada de 

Caraguatatuba, como registrada por Rossini Tavares de Lima (1981) foi extinta já na década de 

1950 por conflitos estabelecidos entre os membros da congada e o poder eclesiástico local. 

Apesar de inúmeras tentativas, a tradição da congada ainda não foi recuperada em 

Caraguatatuba. 
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Figura 16 – Exposição Memória (Tenda da Memória – 2014). 

 

Fonte: autor 

Dentre os órgãos responsáveis pela organização deste espaço destacam-se o 

Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” e o MACC, executando trabalhos ao longo do 

ano, tanto para a realização das exposições, quando para a produção dos documentários 

exibidos, com a realização de contatos com os membros da comunidade e entrevistas e 

coleta de depoimentos. 

Figura 17 – Vitrine expositiva com elementos da Cultura Material. A imagem retrata a Cia de 

Moçambique de Benedito Alves Santos, ao lado um tambor utilizado em apresentação de 

moçambique, cedido ao MACC. 

 

Fonte: autor 

Consoante à organização desta tenda, todos os anos uma pequena estrutura é 

levantada, geralmente próxima à “Casa Caiçara”, onde um artesão produz uma canoa de 

voga (canoa de um pau só) a partir de um tronco de guapuruvu colhido de acordo com 

as normas ambientais. Por sua vez, a “Casa Caiçara” é espaço que mais agrega 

elementos da cultura caiçara. Destaca-se como uma representação das antigas moradias 

caiçaras, erguidas utilizando a técnica do pau a pique e cobertas com fibras variadas. A 

construção da casa não está preocupada necessariamente com um modelo tradicional, 

não respeitando, por exemplo, a divisão dos cômodos.  
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Figura 18 – Casa Caiçara – Cozinha. Fogão à lenha e elementos da cozinha caiçara. 

 

Fonte: autor 

Figura 19 – Casa de Farinha (Casa Caiçara). Prensa de tipiti e forno de torra da farinha de 

mandioca. 

 

Fonte: autor 
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Esta estrutura é construída cenograficamente, mesclando objetos tradicionais da 

cultura material, objetos que agregam características específicas da cultura caiçara e do 

imaginário construído a respeito das culturas rústicas em geral e objetos “modernos” 

que não faziam parte do repertório material da cultura caiçara no passado. Dentro deste 

espaço também é realizada a torra da farinha de mandioca que também é comercializada 

durante o festival. 

Figura 20 – Espaço para a cunhagem da canoa de um pau só. 

 

Fonte: autor 

Em pouco mais de dez anos de realização do festival, a comunidade poucas 

vezes participou de sua organização ou tomadas de decisão. Pelo contrário, a 

participação da comunidade sempre foi pautada por regimentos bastante rígidos, que 

quando não seguidos corretamente poderiam ocasionar a suspensão da concessão das 

barracas para as famílias
72

. O regimento do festival também determina o tabelamento 

dos preços, a quantidade por barraca, e a variedade dos pratos que serão servidos: 

4.2 – Os pratos liberados para comercialização durante o 16° 

Festival do Camarão são: porção de camarão pequeno, porção de camarão 

grande, porção de mandioca e um prato à base de camarão previamente 

determinado e aprovado pela equipe organizadora
73

. 

Ao observar estes elementos que são mais representantes da cultura caiçara no 

Festival do Camarão é possível analisar alguns pontos. Percebe-se em sua produção 

uma intencionalidade em tornar a identidade caiçara menos distanciada da identidade do 
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outro (do público, do turista). São selecionados alguns elementos específicos da cultura 

caiçara, que possuem um apelo de curiosidade. No entanto, ao mesclar tais elementos 

com elementos modernos, ou elementos já apropriados pelo imaginário comum, a 

produção do festival diminui o estranhamento que poderia haver no contato do público 

do festival com a identidade caiçara. Esta aproximação torna a cultura caiçara um 

produto de fácil circulação. 

As formas de apropriação da cultura caiçara como se apresentam no Festival do 

Camarão vão ao encontro da noção de tradição inventada dos historiadores Eric 

Hobsbawm e Terence Ranger (2012). Uma vez que neste caso, correspondem às ações 

do governo municipal no sentido de estabelecer uma continuidade com o passado 

através da assimilação de elementos da antiga Festa de São Pedro. Revela-se uma 

decadência do costume, devido à relação distanciada entre a representação e a vida 

prática e a fixação de parâmetros para a realização do Festival. Neste sentido, em 

relação às práticas da cultura caiçara o Festival do Camarão é esvaziado, ganhando um 

novo caráter simbólico e ritual. Todo o acelerado processo de transformações, que o 

município de Caraguatatuba enfrentou entre 1950 e 1998, propiciou a elaborações de 

tradições inventadas baseadas nos costumes caiçaras que também experimentavam 

intensas mudanças. A busca por uma coesão social por parte da prefeitura implicou em 

mudanças nas formas de sociabilidade da comunidade. Portanto, são patentes as formas 

de controle e manutenção do status de autoridade perante a comunidade. A invenção da 

tradição neste sentido corroborou para os processos de exclusão da comunidade do seu 

próprio fazer-se, no âmbito do lazer e da sociabilidade. A noção de bem simbólico 

elaborada pelo sociólogo Pierre Bourdieu (2005) também pode esclarecer este processo, 

uma vez que a cultura caiçara é configurada como mercadoria sobre a qual é atribuído 

um valor de mercado no que propicia a formação de um grupo consumidor. 

Percebe-se que o poder público vislumbra nas manifestações da 

cultura popular o enorme potencial para garantir o entretenimento, o show, o 

espetáculo para as massas. (...) Outro aspecto a ser considerado é que a 

massificação de parte das manifestações da cultura popular também faz parte 

da estratégia de preparar os espaços urbanos para o recebimento de turistas, 

situação que também marca o capitalismo contemporâneo. (...) Para além da 

expectativa de aquecimento da economia local com os investimentos no setor 

de turismo, o que se questiona é o processo de reprodução e manutenção do 

modelo capitalista que prioriza o produto em detrimento das pessoas. Ou 

seja, é criado um cenário de espetacularização de algumas das manifestações 

da cultura, a partir de festas populares, com o caráter de exibição, ao mesmo 

tempo, em que a representante do poder público (...) tira proveito político 

com o discurso de valorização da cultura popular (SILVA, 2007, p 2). 
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Existe assim, a construção de representações da cultura popular por parte de 

órgãos oficiais, neste caso, as festas tradicionais, que se apresentavam como elementos 

de sociabilidade, tornam-se geradoras de renda e alvo de conflitos de interesses 

(CARNIELLO et al, 2011). Dessa forma é necessário considerar também esse fator, no 

sentido de analisar como essa prática interfere na visão do caiçara sobre sua própria 

cultura e como isso se revela nos relatos orais dos representantes da comunidade.  

Caraguatatuba apresenta uma convergência de fatores que corroboram para 

processos de mudanças na cultura tradicional de raiz local. Fatores como, a expansão 

urbana, o crescimento econômico do município, o avanço do turismo e a especulação 

imobiliária, assim como o intenso fluxo de populações diversas, determina o 

estabelecimento de processos de circularidade (BAKHTIN, 1996; GINZBURG, 2005) e 

hibridismo cultural (BURKE, 2003; CANCLINI, 2008). Dessa forma a cultura caiçara 

passa por transformações de acordo com a região de incidência e a permanência destes 

fatores. 

Outro ponto importante a ser analisado, é a presença da Comunidade de 

Camaroeiro no evento direcionado à preservação de sua cultura. Como é possível 

perceber na descrição dos espaços destinados à cultura caiçara a voz da comunidade é 

sistematicamente silenciada. Ou seja, os membros da comunidade não estão presentes 

nestes espaços, participam apenas em alguns momentos da montagem dos espaços 

como a construção da Casa Caiçara, e nos depoimentos coletados pelo APMC. Os 

membros da comunidade estão presentes, sobretudo, nas barracas de comidas típicas 

atendendo ao público do evento. Por outro lado a história da comunidade também é 

ocultada, tanto nas exposições e publicações, quanto na intenção de divulgar apenas 

uma visão cristalizada da cultura caiçara. 

É interessante insistir no tema da polaridade entre as esferas de 

trabalho e de lazer, tanto na sua dimensão social quanto na territorial, o que 

dificulta sobremaneira a análise mais precisa da natureza das territorialidades 

turísticas, uma vez que as práticas são cada vez mais imbricadas. Em 

primeiro lugar, para que muitos se divirtam num território turístico, outros 

tantos estão trabalhando, isso sem considerar que o mesmo sujeito pode estar 

em atividades de trabalho e praticando o lazer de modo simultâneo 

(RODRIGUES, 2006, p. 300). 

Percebe-se a dissonância entre o discurso produzido sobre o Festival do 

Camarão e a forma como este é vivenciado em diferentes instâncias. Enquanto o turista 

compra uma imagem do festival estereotipada e fixada no passado, a comunidade é 

mantida em uma posição de subalternização, uma vez que sua participação se limita à 
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produção e venda de produtos alimentícios durante o festival. Enquanto nos folhetos e 

informativos é reconhecida a necessidade de preservar a cultura local, conscientizar a 

comunidade e movimentar o mercado pesqueiro, centralizando as ações na comunidade, 

nos registros oficiais, regulamentos e editais, a comunidade é constrangida a um lugar 

específico, regido por normas e passível de sanções. É possível notar as disparidades 

entre os lugares de controle e submissão. Os poderes públicos extrapolam o caráter de 

mediador da cultura assumindo o status de realizador ditando regras que devem ser 

seguidas. Nessa visão, ao perder seu lugar no Festival do Camarão, a comunidade 

estaria fora do território ótimo onde a cultura caiçara se difunde. Esse quadro representa 

finalmente a transição da cultura caiçara do âmbito tradicional onde repousa para o 

controle dos poderes públicos, uma vez que estes não dependem mais de seus fazedores 

para reproduzi-la anualmente nos festivais. 

O próprio caráter religioso da festival, que busca estabelecer uma continuidade 

com a antiga Festa de São Pedro, se diluiu nesse contexto. Nota-se que as cerimônias 

religiosas e o espaço destinado ao Santo dentro do festival são pouco prestigiados. Isso 

se deve principalmente pelo crescimento das denominações Evangélicas que tem 

despontam tanto dentro da Comunidade de Camaroeiro, quanto na cidade de 

Caraguatatuba de uma forma geral. Esse fato diminui o significado das cerimônias 

religiosas, atribuindo a elas um caráter de espetáculo, visto que para a comunidade a 

religiosidade não é mais um elemento de adesão. Nesse sentido, ao mesmo tempo em 

que se busca estabelecer uma continuidade com a tradição do passado, evidencia-se esta 

ruptura.  

O próprio espaço onde o festival é organizado sugere uma ruptura com as formas 

de festejar contidas na antiga Festa de São Pedro. O desenvolvimento da festa original 

era um âmbito especial para o desenvolvimento e manutenção das sociabilidades da 

comunidade. Todas as etapas para a realização da festa eram realizadas em conjunto 

pelos membros da comunidade. Assim, a apropriação dos significados da Festa de São 

Pedro pelo Festival do Camarão transforma os espaços de lazer em espaço de trabalho 

(THOMPSON, 2005; HOGGART, 1973), e as sociabilidades em competição. A lógica 

de produção e consumo absorvida pelo evento se reflete nos regulamentos e na 

configuração dos espaços dentro do festival. A divisão dos espaços em boxes destinados 

a cada família estimula os interesses individuais e evidencia divisões e exclusões. A 

comunidade como grupo coeso se perde no momento de atrair mais turistas, para vender 
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mais e garantir mais ganhos. As tensões horizontais são estimuladas, o que permite 

dissimular as tensões verticais, muito presentes no desenvolvimento e produção do 

festival. 

Assim, em vez de preservar a difundir a cultura tradicional estas ações são 

responsáveis por reforçar estereótipos antigos. Ao não fazer da comunidade partícipe na 

produção do festival, o poder público assume um perfil profundamente paternalista 

(THOMPSON, 2005), e reafirma os estereótipos de indolência que marcaram a 

trajetória das comunidades caiçaras (ADAMS, 2000). Ao reconhecer e se apropriar da 

cultura caiçara as ações governamentais mascaram esse passado, sobretudo, ao 

privilegiar a cultura caiçara na formação da identidade local. Porém, a visão do conceito 

e dos lugares de memória, do caiçara rústico, ingênuo e infantilizado, é arrastada para 

todos os contextos em que as comunidades atuam, justificando a presença e mediação 

dos fundadores.  

Para as famílias que fazem parte da Comunidade de Camaroeiro, o dinheiro 

ganho durante o festival é fundamental para a manutenção de suas despesas anuais, uma 

vez que os pescadores ficam impedidos de realizar seu trabalho durante o período de 

defeso. Além desse período, que é fixo, a produção da pesca artesanal é muito instável, 

uma vez que depende da entrada de cardumes que variam tanto de acordo com o clima, 

quanto de acordo com as atividades da pesca industrial, que prejudicam o trabalho dos 

pescadores artesanais. Muitos desses pescadores exercem outras atividades de 

subemprego para complementar a renda, quando a produção e venda do pescado não 

atingem o percentual esperado. Essa incerteza em relação à pesca afastou e tem afastado 

os caiçaras de sua tradição, caiçaras estes que encontram no festival do camarão uma 

perspectiva de se reconciliar com o trabalho tradicional passado de geração em geração. 

Porém, o que se percebe é que no decorrer do tempo, essa opção também tem sido 

responsável por deteriorar a cultura caiçara ao canalizar seus esforços em um conceito 

vazio de significado para a comunidade. 

Por outro lado, entende-se que o consumo da cultura caiçara no âmbito do 

Festival do Camarão não acontece de forma unilateral, apenas pelos turistas e visitantes. 

Estando presente na realização dos festivais, e sendo alvo de uma centralidade 

discursiva, a Comunidade de Camaroeiro não está alheia aos conceitos reproduzidos 

durante o festival. Antonio Cortez do Espírito Santo, pescador, artesão e membro da 

Comunidade, reconhece a importância de ações como o Festival do Camarão, mas 
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afirma que tais ações não devem ficar restritas a um período. Para o pescador a cultura 

caiçara deixou de ser interessante para as novas gerações e ações como o festival podem 

ser importantes para integrá-las à sua identidade novamente. 

Gente eu acho que vocês que são de uma fundação [FUNDACC] e 

tal vocês  deveriam trabalhar em cima disso daí pras coisas continuar, tá? Eu 

acho que não é só a gente [da Comunidade], tipo assim lá o pessoal faz uma 

festa do camarão e ergue todo mundo e depois de repente passa um ano...  Eu 

gostaria que continuasse, não só uma vez por ano mais procurasse expandir a 

pesca artesanal, a rede, a tarrafa, isso, aquilo procurasse alguém pra dar 

continuidade pra isso, aí tá eu acho que é por aí. Daí a tradição não acaba, 

mas se for no ritmo que tá, filho de pescador não quer arrumar rede, filho de 

pescador não quer fazer canoa, filho de pescador não quer mais nada, então tá 

complicado.
74

 

Assim, é possível afirmar que a comunidade é produtora e consumidora de sua 

identidade e ao exercer esse movimento, rompe com o ciclo em que sua identidade é 

apropriada e promovida como produto.  

A antropofagia constitui assim a face de “positividade” do 

hibridismo – que, se por um lado pode representar destruição e 

empobrecimento de culturas pretéritas, por outro pode rejuvenescê-las e 

impeli-las para o novo, que também pode ser mais rico. “Totemizando” o 

tabu, a sociedade antropofágica viola o intocável, rompe com os limites (ou 

vive nos limites...), des-reterritorializa-se num espaço onde a multiplicidade 

não é apenas um estorvo ou um resquício, é uma condição de existência e de 

recriação não-estabilizadora do novo (HAESBAERT; MONDARDO, 2010, 

p. 29). 

Entendemos o contexto de produção do Festival do Camarão como um território 

transitório, onde se exerce poder e controle na produção de conteúdos/territorialidades 

específicas. Porém, o festival também se apresenta como um contexto 

multi/transterritorial, híbrido e polissêmico, uma vez que por ali circulam diferentes 

identidades, culturas e indivíduos. Assim, o processo em que a comunidade se insere 

dentro do festival – e nesse sentido é possível abranger as ações culturais e políticas de 

patrimônio – deteriora sua cultura, a identidade e as tradições, mas as reconstrói de 

forma híbrida através das multi/transterritorialidades em uma perspectiva 

multi/transcultural (HAESBAERT, 2010).  

Nesse sentido, é possível problematizar o discurso construído sobre o Festival do 

Camarão, sobretudo os tópicos que representam a sua missão, uma vez que antes de 

“valorizar e preservar a cultura caiçara e conscientizar o pescador artesanal de sua 
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importância para a formação da sociedade” 
75

, o Festival do Camarão desponta como 

mecanismo responsável por fortalecer o processo e esquecimento e apagamento da 

memória da comunidade, uma vez que desconsidera os movimentos, deslocamentos e 

transformações experimentadas pela comunidade em sua trajetória, privilegiando uma 

visão estática, na qual a comunidade ainda está atrelada a um passado rústico e 

tradicional. Por outro lado, a forma como o festival é organizado e regulamentado é 

responsável pela manutenção de um processo de subalternização vivenciado pela 

comunidade. Desde a construção do espaço até a localização dos agentes e indivíduos, o 

Festival do Camarão é pensado para reiterar formas de dominação, atribuindo uma 

suposta centralidade à comunidade que na prática apenas repete estes movimentos e 

processos. Por outro lado, é preciso salientar a importância de Políticas Públicas de 

Patrimônio, para a preservação das culturas locais. Contudo, ainda é necessário 

problematizar ações que contribuem para o esquecimento e apagamento da memória da 

comunidade, assim como políticas que reiteram processos de subalternização. É preciso 

pensar tais políticas de uma forma que possa agregar tanto os recortes do passado da 

comunidade, assim como aspectos das vivenciais atuais, revelando as transformações e 

permanências que correspondem à história da comunidade. Nesse contexto, é ainda 

mais necessário participar à comunidade a produção do Festival, reconhecendo seus 

saberes e atribuindo-lhe uma centralidade real. 
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Capítulo 4 – Cultura oral, memória e comunidade 

 

 

                                                           Praia do Camaroeiro – 2016 (Foto: autor) 
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Este capítulo busca convergir os referenciais teóricos e as análises desenvolvidas 

nos capítulos anteriores. Uma vez considerada a abrangência dos temas abordados, 

contudo, não objetiva-se direcionar ou determinar conclusões a partir de modelos 

preestabelecidos. Sobretudo, procura-se estabelecer reflexões a partir dos resultados 

alcançados com a pesquisa bibliográfica e documental. Entende-se que, devido à sua 

plasticidade, a memória oral pode ou não acompanhar a leitura das fontes documentais, 

confirmando ou apontando novos direcionamentos para a análise. Compreendem-se os 

limites de inteligibilidade das fontes orais, que podem evidenciar o desenvolvimento de 

uma identidade específica da comunidade, percebida através da análise das fontes e de 

observações de campo; ou podem repetir sistematicamente discursos e enunciações 

cristalizados no tempo. Nesse sentido, esses limites despontam como os principais 

desafios para o desenvolvimento do capítulo e para a conclusão desta pesquisa. 

A História Oral se apresentou como metodologia necessária, apresentando a 

história da comunidade sob a perspectiva de seus próprios membros, uma vez que a 

documentação utilizada, todo tempo trata de representações produzidas por indivíduos e 

instituições exteriores à própria comunidade. Mais do que preencher as lacunas deixadas 

pela documentação, a metodologia da História Oral desponta como instrumento capaz 

de tornar os indivíduos partícipes do fazer historiográfico. Estes depoimentos, coletados 

em diferentes ocasiões, preenchem um importante período para a delimitação desta 

pesquisa e podem contribuir para a definição de uma memória histórica a respeito da 

comunidade do Camaroeiro. 

Segundo Verena Alberti, 

o trabalho com história oral exige do pesquisador um elevado 

respeito pelo outro, por suas opiniões, atitudes e oposições, por sua visão de 

mundo enfim. É essa visão de mundo que norteia seu depoimento e que 

imprime significados aos fatos e acontecimentos narrados. Ela é individual, 

particular àquele depoente, mas constitui também elemento indispensável 

para a compreensão da história de seu grupo social, sua geração, seu país e da 

humanidade como um todo, se considerarmos que há universais nas 

diferenças (ALBERTI, 2005, p 24). 

Mesmo não se tratando de um trabalho que se dedicou exclusivamente ao 

levantamento de dados por via oral, o método foi privilegiado uma vez que parte dos 

documentos alcançados no decorrer da pesquisa são depoimentos e entrevistas 

registradas por projetos de História Oral de Caraguatatuba e do Litoral Norte de São 

Paulo. Em contrapartida a isso, revelou-se necessária a realização de novas entrevistas, 

no contexto desta pesquisa, como forma de comparar os discursos evidenciados nos 
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diferentes momentos em que os membros da comunidade foram entrevistados e revelar 

as escolhas e direcionamentos adotados pelos pesquisadores, reflexos das políticas de 

patrimônio produzidas no município. 

Um dos desafios em utilizar a História Oral na composição desse trabalho foi o 

de não relegar as fontes orais ao status de complemento, ou seja, utilizadas no sentido 

de preencher lacunas. Por outro lado, como aponta Ecléa Bosi: 

A memória oral é um instrumento precioso se desejarmos constituir 

a crônica do quotidiano. Mas ela sempre corre o risco de cair numa 

“ideologização” da história do quotidiano, como se fosse o avesso oculto da 

história política hegemônica (BOSI, 2004, p. 15). 

Assim, é necessário dar às fontes orais o tratamento necessário que demanda, 

não como o contrário das fontes materiais, uma vez que também possuem sua prórpia 

materialidade, mas fontes específicas, ricas em dados materiais permeados pelas 

subjetividades da memória de cada indivíduo. Tais fontes necessitam de métodos 

próprios para que possam evidenciar tais particularidades e é necessário que não haja no 

contexto da análise mais uma vez o privilégio entre as evidências materiais que essas 

fontes apresentam e as sensibilidades e subjetividades intrinsecas a elas. Entendemos 

que as fontes orais não falam por si. Assim como outras fontes, é produzida em um 

contexto, apresenta uma multiplicidade de vozes (depoente, entrevistador, reprodução 

de discursos etc.) e, sobretudo, está inserida em uma cultura de memória, que impõe 

seleções, cortes e esquecimentos. 

Como destacamos no início da década de 1980 as políticas de cultura em 

Caraguatatuba passam a seguir novas diretrizes lançadas pelo Iphan. Em 1979 foi 

fundado o Centro Cultural do Litoral Norte, com sede na cidade, com o intuito de 

produzir políticas culturais, recuperar e difundir a cultura local. Este órgão era 

encabeçado pelo Sr. José Maria Gonsalves Romeiro, juntamente com antigos moradores 

de Caraguatatuba, como Marino Garrido e Altamir Tibiriçá Pimenta interessados em 

delinear os traços de uma cultura local específica. Para tanto o CCLN exortava a 

população a auxiliar nesses trabalhos doando livros, almanaques, fotografias e 

documentos antigos que representassem a cultura local (CAMPOS, 2000). Ainda nesse 

contexto o grupo do CCNL desenvolveu projetos de história oral que registraram a 

memória e traços do cotidiano de antigos moradores das quatro cidades do Litoral 

Norte. Essas entrevistas eram realizadas de maneira amadora, como uma conversa entre 

pares e são hoje importantes documentos da cultura da região. 
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Durante a década de 1980 os trabalhos do CCNL foram responsáveis pela 

realização de várias ações no sentido de preservar a cultura local e realizar ações 

culturais para a população de Caraguatatuba e região, devido a esse perfil o órgão foi 

declarado de Utilidade Pública no ano de 1982. Segundo Campos (2000) foi com os 

esforços de José Romeiro que o livro Fazenda dos Ingleses de autoria de Marino 

Garrido (1988) foi publicado. Outra obra repleta de vivência e sensibilidades, uma vez 

que Marino Garrido foi empregado da fazenda. Mesmo com todas essas ações o CCLN 

não resistiu ao tempo e se dissolveu, tendo seu acervo distribuído pelas quatro cidades 

da região e em parte perdido (CAMPOS, 2000). 

Na década de 1990 a cultura em Caraguatatuba passou a ser gerida pela 

FUNDACC, criada por decreto municipal em 1992. Posteriormente outro decreto criou 

o Arquivo Público do Município em 1998, subordinado à Fundação Cultural. Esses dois 

órgãos, absorveram e concentraram as ações que anteriomente era realizadas pelo 

CCLN. Inspirados pelos projetos de História Oral do CCLN procurou-se dar 

continuidade nessas entrevistas a partir da criação do Arquivo Público. Posteriomente 

esta iniciativa deu origem ao projeto “História Oral Recontando Caraguá” que até a 

atualidade vem coletando depoimentos de antigos moradores do município, produzindo 

um importante acervo de fontes orais.  

No decorrer desse tempo, a História Oral foi desenvolvida por diferentes 

historiadores com diferentes abordagens. É possível perceber, por meio da leitura das 

transcrições, essas diferenças, as vezes muito sutis. O que se percebe principalmente é a 

forma como as entrevistas são direcionadas para preencher lacunas da história do 

município deixadas pela escassa documentação, ou para validar a concepção cristalizada 

de cultura caiçara.  

Os conflitos entre a cultura oral e a cultura letrada no contexto da Comunidade 

de Camaroeiro emergem nos momentos em que busca-se estabelecer as origens e traços 

da cultura caiçara e da própria comunidade. Uma vez que a produção de políticas de 

patrimônio toma para si conceitos estabelecidos no âmbito acadêmico a comunidade 

tem sua voz e vivência silenciadas. Por outro lado, de dentro da comunidade surgem 

iniciativas no sentido de equilibrar esse movimento, como a vontade de contar a história 

da comunidade aos pesquisadores que alguns moradores da região demonstram, e 

também a insersão de membros da comunidade no âmbito acadêmico, que se apropriam 

da cultura letrada para contar sua própria trajetória. 
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Pierre Ansart (2009) evoca a questão das afetividades na elaboração das 

memórias, afetividades estas que elaboram aproximações dentro de um grupo. O autor 

ainda coloca a dimensão afetiva como premente ao social e ao político, catalizadora das 

ações dos indivíduos. Por outro lado a dimensão afetiva, individual, se coloca de certa 

forma oposta aos poderes. É essa dimensão que sofre as opressões dadas em uma arena 

de conflitos. Essa questão está incutida em discussões sobre relação entre memória e 

ressentimento. Entende-se que os ressentimentos podem surgir de uma situação de 

opressão, constrangimentos, humilhações, perseguições e violência. É importante que 

nos atentemos a essas relações uma vez que tratamos de uma população que enfrentou 

uma série de constrangimentos experenciados em movimentos de desterritorialização, 

reterritorialização e apropriação de sua cultura. Esses fatos estão inscritos na memória 

dessa população e emergem em suas falas.  

Segundo Clifford Geertz: 
os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na verdade, de 

segunda e terceira mão. (Por definição, somente um "nativo" faz a 

interpretação em primeira mão: é a sua cultura.) Trata-se, portanto, de 

ficções; ficções no sentido de que são "algo construído", "algo modelado" — 

o sentido original fictio — não que sejam falsas, não-fatuais ou apenas 

experimentos de pensamento (GEERTZ, 1989, p. 11). 

O interessante dessa asserção para este trabalho é o reconhecimento da 

prevalência de uma interpretação de primeira mão para a compreensão da cultura. 

Enquanto o autor busca legitimar uma interpretação construída, buscamos transpor essa 

ideia como forma de validar a utilização de fontes orais ou produções textuais realizadas 

por membros da comunidade, são importantes pois trata-se de dar voz à comunidade 

tornando a compreensão menos distanciada do objeto. 

Finalmente outro ponto importante a ser considerado é a forma como tais 

memórias e vivências irrompem em produções historiográficas. Consideramos neste 

ponto, não a produção das narrativas tidas como oficiais, mas de produções realizadas 

por agentes da própria comunidade. O que precisa ser salientado é a carga simbólica que 

uma produção realizada por um membro de comunidade tradicional traz. Trata-se de 

uma interpretação de primeira ordem, permeado por significados mais precisos e 

costurado por afetividades.  

A teoria da história, pensada por Jörn Rüsen (2001), que interpõe a produção 

historiográfica com o cotidiano, oferece uma perspectiva que possibilita compreender a 

emergência de diferentes narrativas no tempo. Até então tratávamos das escolhas, dos 

recortes e dos lugares sociais por meio dos quais o discuros histórico é lançado na 
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realidade (DE CERTEAU, 2008). A partir de Rüsen (2001), é possível analisar a 

produção de novas narrativas através das carências e dos interesses dos indivíduos 

comuns, mesmo que essas narrativas se apresente de forma subalterna às narrativas 

oficiais. A partir desses pressupostos, buscamos elaborar uma abordagem que 

contemplasse as intersecções entre uma memória local e uma produção historigráfica 

identitária. Entendemos essa produção como um novo paradigma que busca irromper 

com as produções conceituais e políticas a respeito da cultura e das comunidades 

caiçaras. 

4.1 – A produção de outras narrativas: reinvenção, sensibilidades e 

afetividades 

Como destacado no Capítulo 3, a história da Comunidade de Camaroeiro foi 

ocultada no desenvolviemento de políticas de patrimônio e cultura em Caraguatatuba. 

Com estabelecimento de monumentos, do MACC e dos festivais gastronômicos, a 

comunidade se perde em um movimento que estabeleceu a cultura caiçara como cultura 

original, dentro desta lógica generalizada, a trajetória da comunidade é relegada ao 

esquecimento. A leitura das fontes evidenciam essa política que se reproduz e se 

reiventa constantemente. Trabalhos acadêmicos e obras pensadas inicialmente como 

fontes bibliográficas foram analisadas também sob o viés de sua própria historicidade, 

uma vez que não se inserem de forma neutra na realidade, transformando também a 

forma como os indivíduos se apropriam da cultura caiçara. Obras como Santo Antônio 

de Caraguatatuba (CAMPOS, 2000), Fazenda dos Ingleses (GARRIDO, 1988), O 

folclore do Litoral Norte (LIMA, 1981), e trabalhos como Histórias e Memórias de 

pescadores do Camaroeiro (ASSIS, 2006) despontam como documentos importantes 

para compreensão dos limites do processo de aquisição, propagação e hegemonia de 

determinados discursos, ou a possível elaboração de um “movimento” de resistência da 

cultura caiçara perante as mudanças empregadas em seu espaço de disseminação e suas 

relações do cotidiano. Nesse contexto o trabalho de Edna do Espírito Santo de Assis 

torna-se o mais significativo por alguns motivos. Primeiramente porque Edna Assis se 

reconhece como caiçara da Comunidade de Camaroeiro, filha do antigo pescador 

Benedito Francisco do Espírito Santo, e viveu da venda do pescado durante quase toda 

sua vida. No âmbito do levantamento de bibliografias e fontes para o desenvolvimento 

da pesquisa a monografia de Edna (ASSIS, 2006) despontou juntamente como Relatório 
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do DRP da Petrobrás
76

 com únicos trabalhos que tratavam específicamente da 

Comunidade de Camaroeiro. Em uma análise comparativa é possível perceber que toda 

a parte histórica do Relatório do DRP foi influenciada pelo trabalho de Edna, que 

também trabalhou como agente local mediando os contatos do Instituto Soma com a 

comunidade no desenvolvimento da pesquisa. Edna contou em depoimento como foi 

para ela escrever sobre a história de sua comunidade: 

Então, foi muito louco eu fazer História. Como eu falei, eu casei 

cedo, eu fiquei dezoito anos sem estudar. Quando meu filho completou 

dezoito anos eu entrei numas de estudar. Acabei fazendo uma eliminação de 

matérias na época, que eu não tinha concluído o ensino médio. Prestei o 

vestibular, passei, enfim. Quando eu fui fazer inscrição, eu queria fazer 

Biologia. Porque a minha área, eu queria partir pra Biologia Marinha. E 

quando eu fui fazer a inscrição não tinha mais vaga pra Biologia no Módulo. 

Só tinha pra Turismo e História. Eu falei, ah, então eu vou fazer História… 

vou ter que fazer alguma faculdade e não posso mais perder mais um ano. Eu 

tinha que estudar. Acabei fazendo história. Nisso eu acabei me apaixonando 

pela História. Eu lembro que a primeira fala minha dentro da sala de aula, era 

a Rosângela até… que cada uma foi falar de si, e nisso eu acabei me 

apresentando: “ah, eu sou caiçara, vivo da pesca… enfim”. E nisso a gente 

acabou se dando muito bem, pela fala dela ser assim também, em ser caiçara. 

E ao decorrer do curso eu fui me apaixonando mais ainda, principalmente 

pela História Regional. A gente falava muito do nosso viver, do nosso 

cotidiano e acabou me levando a me apaixonar mais ainda pela História. Foi 

despertando mesmo. O trabalho de conclusão, assim… durante todos os anos 

que eu vivi lá no Camaroeiro uma coisa me incomodava, que era das pessoas 

irem lá fazer as entrevistas, fazer as coletas de dados. Enfim, iam lá, iam 

embora e não passavam mais nenhuma devolutiva. Nunca teve essa 

devolutiva. Foi vários alunos. Foi Unicamp, foi Unesp, foi Unitau, foi Usp, 

foi um monte de gente. Sempre ia lá e aquilo me incomodava. Eu falava que 

se um dia eu fizesse uma faculdade eu ia falar e ia dar essa devolutiva. E aí 

quando eu fui estudando eu fui vendo isso daí. Pra eu resolver o meu TCC, o 

trabalho meu mesmo, foi no segundo ano que eu tive aula com a professora 

Iara. Foi num dia que a gente fez uma apresentação rápida no data show e nós 

tinhamos que escolher um tema livre. Então eu lembro que eu tinha algumas 

fotos… que eu sempre tive mania de tirar foto… era daquelas máquinas 

antigas ainda, que mandava revelar… e recorte de jornal, essas coisas, eu 

tinha mania de guardar. Até hoje eu tenho guardado umas caixas fechadas 

cheias de jornal velho, de revista... “Vou guardar, um dia eu vou usar pra 

alguma coisa.” E nesse trabalho da Iara, foi eu que apresentei ainda. A gente 

se reuniu na sala, eu dei a ideia de falar sobre… foi alguma coisa da cultura 

caiçara sim, mas eu não foquei o que era. Foi uma coisa mais ampla da 

cidade. Eu sei que quando eu vim da apresentação… a Iara adorou, foi super 

legal… Nisso despertou, eu pensei: “gente, eu vou falar da praia do 

Camaroeiro… Vou falar da minha História, o que era, como foi, desde que 

eu nasci lá, das lembranças que eu tenho do meu pai… Eu uso a fala do pai”. 

Já tinha as entrevistas deles lá. Já tinha do Bidico, já tinha do Seu Leopoldo, 

que eu utilizei. Aí eu queria falar da minha mãe… “Eu vou falar em cima da 

minha História… em cima do meu vivenciar.” O que foi até mais fácil, que já 

era tudo o que eu já tinha vivido mesmo. E eu lembro que foi muito louco. Eu 

cheguei em casa assim, abri a caixa de bagunça minha ali, joguei na cama… 

e aí expliquei pra Rosângela o que eu já ia fazer. E assim eu já fui 

fomentando na minha ideia como ia ser os subtítulos. Tanto é que eu que 
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montei assim, eu lembro até hoje, ela: “nossa, adorei!”. Tenho até hoje em 

casa guardado… “Nossa, esse título você tirou da onde?” – eu: “não, foi 

ideia minha!”. E aí eu cheguei em casa aqui, peguei a caixa, olhei as 

papeladas… “Esse aqui o primeiro capítulo, esse vai ser pro segundo…” Eu 

mesmo já fui organizando aquela bagunça que eu sabia que uma hora eu ia 

usar. Então não foi uma coisa difícil assim. A entrevista com a mãe, eu fui 

em casa fazer. O da tia, eu fui na casa dela. Porque minha tia, é por parte pai 

só, e assim, é um bichinho do mato. Eu peguei um gravador emprestado do 

Arquivo. Fui lá com aquele gravador, sentei com ela e fui conversando. Aí 

foi muito legal, ela contou muito do meu avô, da Congada, e ela chegou até a 

cantar a musiquinha, que ela cantava… e que a vó que fazia a roupinha dela, 

da congada. Nossa foi muito legal, a entrevista com a minha tia, porque foi 

uma coisa que eu fiz sozinha. Então foi fácil assim, em termos… porque logo 

em seguida a Rosângela acabou engravidando e a gente começou a fazer as… 

eu fui escrevendo, mandava por e-mail, ela mandava, e foi aquela loucura. 

No fim de semana ela marcava comigo no Módulo… Tanto é que no TCC, 

no agradecimento eu falo: “encerro aqui e deixo um pedaço da minha 

História”. Porque foi uma parte da minha História. Se eu pego hoje, eu falo 

que tinha tanta coisa que eu tinha que ter colocado mais, faltou isso, faltou 

aquilo. Mas ainda teve a entrevista com a minha família. No ano do TCC foi 

minha vó que foi homenageada, eles fizeram lá a gravação com a minha 

família, com meu pai, com meu tio e comigo também. Então foi uma coisa 

que eu consegui também deixar gravado lá. Uma hora eu também vou e vai tá 

lá guardadinho também no arquivo. Por isso a importância desse projeto 

Recontando Caraguá. Mas foi isso que despertou: “quero falar um pouco da 

minha História”. Acho que é isso que deixou bom o trabalho, porque eu acho 

que ficou um trabalho bom. Tanto é que eu falo que onde eu vou, onde eu 

levo o trabalho, por exemplo a apresentação do TCC, a apresentação no data 

show que foi, as pessoas se emocionam até hoje, esses dias eu apresentei pros 

professores e foi emocionante. Então é uma coisa que mexeu. Aquilo que 

você fala com sinceridade, com a alma mesmo, eu acho que é mais válido 

até, do que você só escrever aquilo que você não vivenciou. Então você fala 

com autonomia: “eu vivenciei”.
77 

É evidente na fala de Edna que a ausência de um referencial sobre sua 

comunidade estimulou a realização de sua pesquisa. A historiadora ainda critica outros 

pesquisadores que realizaram trabalhos junto à comunidade e não retornaram para 

apresentar resultados ou devolutivas, denunciando outras formas de apropriação dos 

conhecimentos da comunidade. A relação de pertencimento e estabelecimento de uma 

identidade da comunidade se evidencia em falas bastante significativas como “minha 

história” e “eu vivenciei”. A construção do trabalho de Edna segue esse paradigma, no 

sentido de dar voz ao seu povo, à sua comunidade, aos antigos pescadores, que de 

acordo com seu pai, Benedito Francisco, foram esquecidos.
78
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Outro traço importante do trabalho de Edna Assis é o privilégio de vozes 

femininas, deslindando práticas cotidianas que estavam muito além de cuidados com 

casa e das roças. Em Camaroeiro muitas vezes as mulheres batalhavam ombro a ombro 

com os homens para trazer o sustento para casa. Enquanto os homens saíam para o mar 

cabia às mulheres todo o cuidado com o pescado e a venda deste produto aos turistas e 

fregueses locais. A própria Edna trabalhou muitos anos á frente do box de sua família 

no Entreposto de Pesca, antes de se formar e buscar novas ocupações. 

Porque os mais velhos sempre tinha que ajudar em casa, nos 

afazeres domésticos e mais os irmãos. Então meu pai chegava, às vezes com 

um monte de caixa de peixe, a gente tinha que lavar um por um e limpar, 

camarão, essas coisas, ajudar a mãe. Então foi uma infância de sacrifício 

também. Depois também, quando eu casei, eu fiquei praticamente vinte e sete 

anos da minha vida na peixaria ajudando meu marido, praticamente não tinha 

vida. Sábado, domingo, feriado, de segunda a segunda.
79

 

Dividido em três capítulos, a monografia Histórias e Memórias de pescadores 

do Camaroeiro (ASSIS, 2006) é permeada pelas memórias e principalmente pelos 

anseios da comunidade. Os principais pontos ressaltados, como as leis ambientais que 

circunscreveram o território da comunidade, e o receio de que a cultura da comunidade 

esteja acabando se refletem nos depoimentos mais recentes, colhidos para o presente 

trabalho. A dedicatória contida no trabalho de Edna Assis é bastante simbólica: 

Dedico esse trabalho aos “caiçaras” que lutam pela preservação de 

sua cultura, essa gente do mar que tem na simplicidade o escudo e a lança 

para viver seus dias. Essa gente que faz poesia lançando redes ao mar 

trazendo do barco o sustento e no peito a alegria. Aqui segue um olhar sobre 

essa gente… minha gente. (ASSIS, 2006, p. 3).  

Nota-se que já neste ponto a historiadora busca estabelecer como marco, que 

encaminha a leitura de seu trabalho, a indentidade que compartilha com o objeto que 

estudou. Mesmo que no decorrer do trabalho a autora realize revisões bibliográficas 

muito semelhantes ao que foi debatido no terceiro capítulo dessa dissertação, sua 

proximidade com o objeto revela a produção de uma fonte única e original. É necessário 

ressaltar, que até a apresentação do trabalho de Edna Assis, em 2006, o único 

referencial que a Comunidade de Camaroeiro possuía era a cultura oral e a memória. 

Nesse sentido, o trabalho inscreve a trajetória da comunidade em uma outra esfera de 

saberes e cria subsídios para novas compreensões dessa população. O despertar dessa 

consciência está inserido também no âmbito da criação das políticas de patrimônio já 

discutidas, uma vez que estas deixaram lacunas que representavam grandes anseios para 
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a comunidade. Esse conflito também impulsionou de certa forma algumas 

problematizações do presente trabalho, uma vez que a centralidade da cultura caiçara 

nas políticas de patrimônio não dá conta das peculiaridades de cada comunidade, que 

acabam se perdendo. Finalmente, ao compararmos o que se reproduz nas políticas o que 

está apresentado no trabalho de Edna Assis, percebe-se as grandes discrepâncias entre 

uma imagem do caiçara rústico cristalizada no tempo que vai de encontro as vivências 

de um caiçara que após vários processos de deslocamento, observa sua cultura declinar 

a cada dia. 

Assim, Edna Assis retrata as mudanças na cultura local e também 

transformações na paisagem da praia do Camaroeiro. Destaca a substituição dos 

casebres e ranchos de pesca por pontos de comércio, o aterramento do manguezal onde 

desaguava o Rio Guaxinduba: 

Os ranchos de pesca se estendiam da Praia do Camaroeiro  até as 

proximidades da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, região central da cidade, 

sendo que os pescadores traziam à praia várias espécies de peixes como: 

corcoroca mulata que era pescada em alto mar durante o mês de junho; a 

corvina; e o roncador que eram pescados na baía e também a caçoa (tubarão 

fêmea), não era usada redes de arrasto naquele tempo, apenas linhadas e as 

fiscalizações da Marinha eram mais rigorosas, a pesca de camarão era feita de 

madrugada com “puçá”, haviam vários centros de criação de peixes, bastava 

andar uns 50 metros para encher os balaios várias vezes, ninguém pescava 

para ficar rico e sim para manter a família, o preço do pescado era baixo e os 

compradores eram os próprios moradores, também vendiam para os turistas 

fazendo fieiras de peixes  as quais eram levadas nas costas até as ruas da 

cidade, um outro local de comercialização do pescado era a mureta da Praia 

do Camaroeiro, isso já na década de 70 e os camarões eram vendidos por um 

certo período por litros em garrafas de banha. (…) Existem hoje nesta 

comunidade de pesca aproximadamente trinta barcos pesqueiros divididos em 

barcos peixeiros, de arrasto de camarão e canoas a motor. A paisagem mudou 

muito, no lugar dos casebres dos pescadores existe hoje um quiosque na beira 

da praia onde as pessoas podem desfrutar de uma linda imagem do pôr-do-sol 

acompanhada de uma ela vista de toda orla marítima do centro da cidade de 

Caraguatatuba. Hoje nesta praia existem vários comércios como: peixarias, 

lanchonetes, creche, sorveterias, náutica que recebe o nome da mesma praia. 

Todavia  toda mudança na infra-estrutura que ocorreu neste local fez com que 

muitas coisas mudassem a exemplo do manguezal que lá existia [que] passou 

a ser, nos dia de hoje, uma importante rotatória que dá acesso a algumas das 

principais praias e cidades vizinhas, a paisagem se transformou com diversas 

construções que fizeram com que a vida animal fosse destruída afetando a 

cadeia alimentar de peixes e outros animais marinhos que se reproduziam 

neste local. Com o passar dos anos um pequeno manguezal vem se formando 

perto da embocadura do rio (ASSIS, 2006, p. 14-17). 

A rotatória citada por Edna Assis é a mesma onde se encontra atualmente o 

Monumento ao Pescador Artesanal, apresentado no capítulo anterior (ver página 74). É 

patente a forma como o texto de Assis (2006) denuncia as discrepâncias entre o discurso 

produzido a partir da apropriação da cultura caiçara e os fatos que compõem a trajetória 
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da comunidade. Os poderes públicos que foram em grande parte responsáveis por 

degradar o meio ambiente como pressuposto para o desenvolvimento econômico da 

cidade, atualmente circunscrevem os territórios da comunidade por meio de legislações 

ambientais. Para além de uma homenagem ao caiçara da região do Litoral Norte, 

estabelecer um monumento ao pescador artesanal onde antes era uma importante área de 

mangue que participava na manutenção da vida marinha, essencial para o 

desenvolvimento do trabalho do caiçara, é, sobretudo, reiterar os processos de 

destruição da cultura e da identidade local que se repetem no decorrer dos anos. 

Durante toda a construção da monografia, Edna Assis descreve essas mudanças, 

comparando a vida dos pescadores antigos, como as dificuldades que os pescadores 

encontram na atualidade. O tom saudosista que a historiadora recortou dos depoimentos 

que colheu e que teve acesso, também se reflete na sua produção. Em seu depoimento 

Edna revelou que durante sua infância ainda vivenciou um pouco do cotidiano antigo da 

comunidade, vendo o pai acordar todos os dias de madrugada para entrar no mar e nas 

festas religiosas. Essas lembranças, misturadas com as lembranças de seus pais e dos 

pescadores do Camaroeiro incentivaram a caiçara a tornar-se pesquisadora de sua 

cultura. Atualmente Edna é servidora pública da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 

no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Devido à sua formação e suas 

vivências foi convidada a realizar um projeto de divulgação da cultura caiçara junto às 

crianças na fase da Educação Infantil, projeto que tem abraçado com grande dedicação e 

carinho. A leitura de seu depoimento revela seu profundo interesse em preservar a 

cultura que vivenciou. Por ela, por seus pais, por seus filhos e pelos caiçaras que não se 

reconhecem dentro de sua cultura. 

Suas narrativas são permeadas por muita afetividade, porém ela não se confunde 

com o seu objeto, reiterando constantemente seu papel de historiadora. Para a 

elaboração de um capítulo sobre a memória, parte dos depoimentos de sua própria 

família, e relata um momento emocionante com sua avó paterna, Maria Benedita de 

Souza, D. Mariinha. Em conversas anteriores e mesmo em seu depoimento, Edna relata 

com certa tristeza o fato de não ter conseguido coletar um depoimento de D. Mariinha, 

que sofreu um acidente vascular cerebral que afetou sua fala. Diante dessa 

impossibilidade Edna lançou mão das memórias de Tereza de Jesus Cortez do Santo, 

sua tia e enteada de D. Mariinha. Essa escolha se dá pela aproximação de vozes 

femininas que buscou privilegiar. Contudo o momento mais marcante é um relato da 
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própria Edna, que se insere como fonte na própria produção, expandindo as 

possibilidades da história oral para além dos relatos orais, construindo um relato afetivo 

muito rico. 

É com muita emoção que escrevo estas linhas após ter ido visitar minha avó 

são exatamente 16:35, já com a saúde debilitada após ter passado alguns dias 

internada vítima de um derrame cerebral e algumas cirurgias, está totalmente 

lúcida, anda com dificuldade e não consegue falar, mas não deixa de se 

comunicar com a gente. Ao chegar me mostrou uma caixinha de remédios 

que tem que tomar todos os dias, senteí-me na sua frente sendo que ela 

procurava o tempo todo se comunicar do seu jeitinho com palavras 

balbuciadas como se fosse uma criança aprendendo a falar, e ao vê-Ia 

“falando” pude olhar no fundo de seus olhos a certeza de querer viver mesmo 

nos seus 85 anos de vida, (percebi através desses sinais que para minha avó o 

tempo passou neste instante que escrevo essas linhas uma grande emoção 

toma conta de mim e choro muito), suas mãozinhas calejadas, as dobrinhas 

de seu corpo, a pele manchada por causa das inúmeras medicações e injeções, 

pude sentir um grande afeto por ela. Estávamos sentadas em sua cozinha 

quando me deparei com várias fotos como se fossem uma exposição vários 

santos, o papa,e ao ver uma pequena foto era de meu avô na cidade de 

Aparecida do Norte, fiquei emocionada pois quase não temos fotos dele e 

perguntei para ela se existiam mais algumas ela fez com a cabeça que sim, ao 

entrar em seu quarto pude contemplar as inúmeras fotos, pôsteres, quadros 

mas o que mais me chamou a atenção fora uma estante repleta de imagens 

esse é o local em que ela realiza suas orações diariamente, neste instante ela 

pegou uma caixinha com várias fotos e começou a me mostrar, muitas delas 

eram de minha bisavó, esse para mim um foi um momento mágico pois 

estava nas minhas mãos fotos que jamais pensei existir, um pedaço de minha 

história de vida através de meus antepassados.Todo esses momentos que 

passei com minha avó foi muito especial, pude sentir um grande amor pela 

minha avozinha, que apesar de toda a sua dificuldade em falar pode se 

expressar totalmente através de seus gestos e de suas expressões sendo este 

um momento inesquecivel para mim (ASSIS, 2006, p 33). 

O que se percebe, com a análise dessa produção, e a forma como ela se afasta 

das narrativas “oficiais” sobre a cultura caiçara, mesmo que em diversos momentos 

também se aproprie destas. A principal diferença que podemos apontar é presença de 

uma afetividade e de sensibilidades que indicam um pertencimento e a presença de uma 

identidade. A questão da centralidade de tais narrativas, está no cerne da 

problematização deste trabalho. Percebemos que o discurso produzido desde a 

comunidade se apresenta nesta arena de conflitos como “outra narrativa”, subalterna em 

relação à concepção cristalizada de cultura caiçara produzida no âmbito das políticas 

públicas. Porém, no âmbito das vivências, o concepção de cultura caiçara tornada 

produto, perde para a dimensão afetiva que encontra ressonância nestas vivências.  
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4.2 – Desafios e dilemas dos antigos pescadores 

A leitura dos depoimentos concedidos por antigos membros da Comunidade de 

Camaroeiro, considerados os limites dessas fontes, revela traços das formas tradicionais 

de sociabilidade e trabalho dentro da comunidade. É possível vislumbrar a vida 

cotidiana na região do Camaroeiro e as mudanças sofridas pela comunidade. Outros 

dados relevantes que essas fontes apresentam são os saberes e as práticas 

compartilhados pela comunidade. Benedito Joaquim do Nascimento, o Bidico, um dos 

pescadores mais antigos do Camaroeiro contou em entrevista ao Arquivo como era 

realizada a pesca antigamente. 

É de puçá né, também a gente tinha rede em casa também, mais isso ai 

é pra comércio já né, e a gente pegava e lavava os… dez, doze canoa e ia 

embora até pra lá do canal pescá, depois quando chegava onze horas, meio 

dia, lavava o… e vinha pra cá com o outro vento que era leste né, depois 

chegava aqui e enfiava tudo em fieira e ia vendê na cidade, vendia tudo, né?
80

 

É evidente a rusticidade das práticas pesqueiras antigas. Desde os materiais até 

as formas de conservação. Os pescadores antigos não possuiam sistemas de refrigeração 

para a conservação do excedente retirado do mar. Para tanto era realizada uma limpeza 

e a salga dos peixes que eram consumidos ou comercializados posteriormente. 

Quando a gente matava os peixe nois secava no sol com sal, a gente 

matava duas, três, quatro mil tainha com a nossa rede, repartia cada um 

pegava os seus… como diz e a gente secava, levava no rio escamava ela tudo 

e secava no sol. Quatro, quinhentos, seiscentos, setecentos mil tainhas cada 

vez pra secá, depois um dia secou… na cidade mesmo chegou na cidade o 

pessoal levava muito pra... de cavalo, né?
81

 

O trabalho com a pesca, como apontado era alternado e complementado com 

uma pequena produção agrícola. As roças faziam parte da paisagem de Caraguatatuba, 

inclusive na região central do município, que se urbanizou a partir da década de 1950. 

As mulheres de antigamente também trabalhava muito né, na roça, em 

casa de pessoa e coisa e tudo né, antigamente a gente pescava e trabalhava na 

roça também né. Acho que aqui no Centro tinha argum que ainda trabalhava 

em roça, tinha muita roça por aqui também. Não, tinha por perto poucas casa 

tinha, aqui era um matagal só não tinha nada disso aí, nem uma… mato tudo 

essas rua tudo, pra Prainha tudo só tinha um caminho de trilha né, depois que 

foi movimentando, foi indo, foi indo, foi indo e entào virou uma cidade né.
82
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O cotidiano da vida dos caiçaras do Camaroeiro era profundamente influenciado 

pelas práticas pesqueiras. A alimentação era rica em produtos vindos do mar, e mesmo a 

produção agrícola era destinada a complementar essa dieta. Isso se percebe por exemplo 

na produção dos pratos típicos como o pirão de peixe, ou o azul-marinho. A mandioca 

virava a farinha necessária para fazer o pirão e a banana, colhida ainda verde era um 

ingrediente essencial para o ensopado do azul-marinho. A pesca foi uma elemento 

crucial para a construção de significados dentros da cultura caiçara. O Sr. Leopoldo 

Ferreira Louzada lembrava de como a pesca estava presente na vida do caiçara de 

antigamente. 

Não, eu só fui pescano, mais só pescava até lá na laje, pescava de 

rede, de canoinha. Aquele tempo que a gente podia comê um pexinho 

fresquinho, porque a gente ia lá pescava e já trazia pra casa. Hoje a gente não 

come um pexe fresquinho que nem antigamente. De forma que naquele 

tempo o povo vivia de pescaria, algum tinha sua rocinha, tinha uma roça de 

mandioca, fazia farinha de mandioca, comia sopinha de pexe com banana, 

plantava feijãozinho.
83

 

 O Sr. Leopoldo também contou em suas entrevistas algumas lendas que faziam 

parte do imaginário da população do Camaroeiro  

O lugar que tinha muito bonito é na Prainha, tinha um poço d’água, 

uma moça bonita no poço d’água, ela saía do poço e ficava na bera com um 

pente bonito de ouro pentiano o cabelão que batia até nos pé. Eu ia busca 

água lá, chegava lá ela tava se pentiano. - Ocê tá pentiando no poço d’água 

ai, tá lavano o cabelo no poço d’água que a gente bebe? Aí, ela caiu no poço 

d’água,  ela morreu afogada, chegano lá não tinha ninguém, era a mãe do 

ouro. Hoje é desprezado o poço d’água lá na Prainha, aquela lindeza de poço 

d’água, essa é a lenda da mãe do ouro. A gente pega a estradinha dali do 

Camaroeiro que segue, em vez de ir pra Prainha, desce, ali pra baxo tem o 

poço d’água, todo mundo ia buscá água lá, enchia o pote e botava na cabeça, 

tempo do pote de barro. E de forma que o poço d’água a gente bebia água 

docinha. Ali no Camaroeiro tamém tinha um poço d’água que a gente bebia 

água docinha, na bera da pedra tinha um poço d’água, a gente bebia água na 

bera do mar, docinha,  água gostosa. Tinha ali no Camburi, na costera, entre 

o Camaroeiro e a Prainha, ali tinha antigamente uma galinha encantada, uma 

galinha preta, arrepiada com uma porção de pinto arrepiado, a gente ia lá, 

teve uma noite que íamos pescá lá, naquele tempo a gente ia matá pexe na 

bera da praia, porque o camarão vinha na bera da praia, a gente pescava só 

assim, na bera da praia, de noite. Aí eu chegava lá a galinha choca caia 

encima da turma. O povo se danava a correr de medo da galinha choca. É só 

isso que a gente via ali.
84

 

 O cotidiano da população que vivia da pesca era bastante simples. As relações 

estabelecidas na orla das praias eram marcadas por uma grande amizade e solidariedade 

entre as famílias dos pescadores. Um depoimento colhido no início da década de 1990 e 
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concedido à Fundacc traz uma riqueza de detalhes da vida na época em que a cultura 

caiçara conheceu seu auge. Este depoimento é atribuido a Sebastiana do Camaroeiro e 

faz parte do acervo do Arquivo Arino Sant’Ana de Barros. 

Em Caraguatatuba, há anos atrás muitas famílias caiçaras viviam da 

pesca e da roça. Nessa época, os pescadores usavam canoas pequenas a remo, 

pois não conheciam motores. As velas das canoas eram feitas de pano de saco 

de trigo, emendadas e fixadas em varas de bambus; colocadas no meio das 

canoas junto ao banco. Estas velas ajudavam os pescadores voltarem mais 

rápido para a terra. Os pescadores saiam para a pesca entre 03 e 05 horas e só 

voltavam ao cair da “viração” (vento fraco que vinha do sentido de fora para 

a terra). Naquela época, a pesca era feita com redes a cabo, puçá, tarrafa e a 

pesca dos grandes cações a rede era chamada caçoeiro. A pesca era muito 

farta. Os peixes eram tantos que as vezes se enterravam, pois não tinha 

consumo. O camarão também era de grande fartura. As tainhas eram 

pescadas com rede de cerco e rede de esfera que eram puxadas a cabo que 

hoje não existe mais. O caçoeiro era rede para pegar cações que pesavam em 

média vinte quilos. Eram chamados de caços, babaqueiros, cambebas. Muitos 

peixes que hoje não se vê mais são: rocandor, cocoroca mulata, pescada 

cambuar, pescada banana e outros. O camarão se pegava na beira da praia 

com qualquer rede e a quantia que se queria. As rede para camarão era 

chamada de tarrafa-puçá (hoje arrastão). Para o camarão grande se preparava 

o engodo, que era uma mistura de peixe cozido com barro vermelho, que 

jogadas ao mar, uns 500 metros da praia, só se esperava uns 5 minutos para 

se encher balaios e mais balaios de camarão. O balaio, as canoas, os remos e 

as redes eram artesanais, feitas pelos próprios pescadores. Um dos maiores 

fazedores de canoas e remos era o Sr. Francisco Vitorino, que cortava a 

madeira em plena mata, tirava a casca maior e junto com outros pescadores 

rolavam a madeira até perto da praia onde trabalhavam a canoa, que 

demorava muito tempo até ficar pronta. A madeira mais usada para a 

confecção era a Guapuruvu-ubá. Hoje tudo está modernizado, poucas são as 

canoas que se vê... balaios nem se tem mais.... até os pescadores antigos se 

foram como: Dito Jorge, Monzeto, Nenê Mendes, Tião Izidoro, Tião do 

Neno, Chico Lavareda, seu “Canhoto” ainda vive, mas está muito velhinho. 

Outros ainda pescam como: Bidico, João Avelino, Perácio. Estes pescadores 

antigos devem ainda serem bem lembrados pois eles sabiam muito; até se o 

tempo era bom ou ruim só se olhar no céu. De olhar a lua deitada, diziam: -

Marinheiro em pé. E não saiam para pesca, pois o tempo ia ficar ruim. Hoje 

os filhos e netos destes pescadores continuam na lida. Mesmo com a 

modernização, a pesca é mais sacrificada, pois não se tem mais peixe como 

antes. Eles tem de ir para muito longe e ficar semanas inteiras no mar para 

pescar e garantir o comércio e seu sustento. O caiçara também vivia da roça, 

plantava mandioca, batata-doce, banana e frutas; fazia farinha de mandioca. 

Caraguá era bem diferente..., era tudo mata. A Martim de Sá era uma beleza 

só! (bom, continua ainda) mas era uma praia muito cheia de frutas coberta de 

pintangueiras baixas como moitas e eram em grande quantidade, muitas 

goiabeiras, manacarús, araçás e maracujá-preto, que não existe mais. Não se 

tinha estradas, era trilha para lá se chegar, não tinha luz elétrica, nem água 

encanada, a água pura era da bica ou do poço. O camaroeiro era um enorme 

manguezal. Nas praias tinham enormes ranchos de sapé onde os pescadores 

guardavam as redes e canoas e ninguém mexia, tudo era respeitado. O 

mangue tomava toda a área que hoje é a EMEI do Ipiranga e o anel viário. 

Para se passar para o lado de lá onde fica a EMEI era por cima do rio em uma 

ponte de pau de uns 100 metros e as vezes se caia até no meio do caminho, 

em cima de carangueijos. Para se ir a Pedra da Freira, antes Praia do 

Bonifácio, depois Praia do Garcês, só de canoa. A praia do centro era 

emendada com a do Camaroeiro, feito uma enorme montanha de areias 

grossas. Conchas de todos os tipos e formatos que se possa imaginar eram 
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encontradas nas praias. Pegava-se marisco, tarióba, sesudo, bibigão nas 

praias. Que pena! Hoje já não tem mais. Depois da grande catástrofe que 

assolou Caraguá, destruindo muito, tudo começou a se modernizar.
85

 

O depoimento de  Tereza de Jesus Cortez do Santo, por sua vez esclarece várias 

questões sobre a vida da meninas e mulheres caiçaras. Aponta tantos as questões do 

trabalho, quanto as restrições impelidas ao papéis femininos. 

Minha irmã que era mais pior, era mais trabalhadeira, mais que eu, porque eu 

era menina ainda, mocinha, agora minha irmã? Ela matava até gambá que 

tava na árvore assim, que o cachorro fica perturbando nós dormi, minha irmã 

levantava comigo, um tição de fogo assoprando assim... chegava lá num 

matava o gambá? Ela era danada!.. eu sinto tanta farta da minha irmã, ela era 

um homem dentro de casa, nunca vi.
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 A fabricação da farinha de mandioca era essencial para a conservação do 

produto e para a complementação da alimentação do caiçara. Não podia faltar o peixe 

seco e a farinha de mandioca nas principais refeições do dia. 

pegava... meu pai também tinha forno, sabe? Fazer rama, mandioca, farinha, 

ela que manobrava tudo, tudo, minha irmã… tinha aquele tipitá... aquele 

balaio de prender a massa, tipiti que fala, sei lá... aí, sabe minha filha... ele 

deixava tudo por conta dela e eu, né? Mas eu era meio lerda ainda... aí, sabe? 

Ela deixava na mão da minha irmã, minha irmã fazia tudo... eu coava a 

massa, a farinha, a massa, né? Aquela coisa de farinha de farinha que fica 

cascada, que depois você torra pra dar pras galinhas... daí mais, ela coava a 

massa, daqui a pouco tavaí mais, ela coava a massa, daqui a pouco dava... 

usava aqueles arqueire, né? Grandão do meu pai... aí botava tudo cheio ali, 

mas não vendia, só quando a pessoa ia precurá... mas foi assim, depois na 

roça foi assim, o que eu lembro um pouquinho foi tudo isso, mas o resto, num 

lembro muito bem, não. (…) Eu nunca comi peixe frito na minha vida... sabe 

o que eu comi? É... a mamaãe fazia assim, sabe? Coitada... nós temo um 

fogão aqui, num temo? De fumeiro, ali... então, se tive um varazinho assim, a 

senhora pode... mata aqueles caçãozinho assim, escalia... escala ele e joga ali 

no fogão, num passou dois dia já tá seco, aquilo que nós comia pra tomar 

café com aquilo pra nós ir pra roça, e tamo aqui... era farinha de mandioca 

torrado, é isso aí, mais nada, a farinha torradinha.
87

 

 D. Tereza também buscou superar a divisão bem definidade de papéis 

masculinos e femininos. Quando moça aprendeu a tocar instrumentos, prática que não 

era bem vista quando realizada por uma mulher. 

eu aprendi até a tocar viola, depois eu larguei, num quis mais... duas coisas 

que eu queria aprender, sabe Edna? Era violino, não! Era viola e a sanfona, 

eu queria aprender... quando meu pai ia saí pra pescá num sei pra onde lá eu 

pegava a viola lá nem cima de tudo, lá... botava uma cadeira, trepava lá, 

tirava a viola pra mim aprender... eu era fogo, eu num era flor que se 

cheirasse, gostava dessas coisas... e a sanfona, depois eu fui ficando moça, 

tudo, já, né? Aí vi  já trabalhar pra cá, aí pra cidade... aí um dia eu queria 

aprender sanfona, e o meu namorado, eu tinha um namorado que tocava 
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sanfona, eu queria aprender, tudo a vez que ele largava a sanfona em 

qualquer lugar e pegava e ia tocá, por isso não aprendi nada... não aprendi... 

não... viola eu aprendi, a sanfona, não, acordeão não... Ai, o Zé até faz 

escárnio de mim, mas era divertido, eu era de morte... tudo nesse mundo  tem 

que aprender um pouquinho, né? Como é?... Como é? Não nasce sabendo, 

minha sogra que falava isso: “Ninguém nasce sabendo, Tereza...”, ela disse 

que tem que aprender de tudo, eu sei que eu aprendi um pouquinho de cada 

coisa
88

 

A Congada analisada no capítulo anterior também era um folguedo praticado 

apenas pelos homens da comunidade. D. Tereza revela algumas memórias sobre essa 

antiga tradição, que conheceu quando era criança, antes que ela fosse extinta em 

Caraguatatuba. 

ah, meu pai levava lá na cidade, nós. Nós ia assisti missa lá, ele levava... meu 

pai era muito devoto de igreja, por isso que eu aprendi a ser católica, senão 

nós não precurava nada... meu pai e minha mãe também, minha madrasta, se 

não, não seguia nada de religião não... eu que segui mais, eu ia na casa da 

minha irmã, né? Agora esse tempo já, de casada, eu ia na casa da minha 

irmã... graças a Deus que ela ainda durou muito, minha irmã... aí nós ia na 

missa lá, minha irmã com a minha cunhada, com a minha sobrinha lá, ia na 

missa tudo, mas eu nunca deixei de ir na missa, sabe? (…) aí, menina, é isso 

aí... vou dizer que, eu só escutava meu pai que, um senhor meio já de idade 

também, né? Que nem meu pai, mesmo... aí ele falava assim, eu só escutava, 

ficava só sentado, no cantinho lá e ficava só escutando... e quando não tinha 

fome, quando tinha fome tinha que vir embora, num tinha dinheiro pra 

comprar nada mesmo, né? Aí minha mãe dizia assim, minha madrasta: 

“minhas filha, vamo embora, vamo embora que eu vou dá comida pra vocês”, 

aí nós ia embora, deixava lá... lembro um pouquinho que o senhor que tinha 

de idade, eu conheci ele, meu marido até conheceu ele também, ele era 

sorteiro, lembro que conheceu... aí eles gritava assim: “ô... ê reis é hora de 

cantar e eu vou dançar...”, num sei quem gritava, São Benedito, é... “ô, meu 

São Benedito, ô, meu São Benedito...”, daí ficava dançando, eu lembro 

assim, o resto eu num posso dizer que eu num sei, era pequena, né? (…) me 

lembro do pai, me lembro também do senhor que era amigo do pai, mas o 

resto eu num sei, e me lembro também que quando meu pai parou de dançar 

congada... aí né... a mãe pegou, sabe? Isso aí eu lembro bem, aí a mamãe 

pegou, isso aí nós já era mocinha, só que não tinha o tinha corpo de menina, 

eu era lisa, num tinha seio nem nada, a mãe fazia aquele vestido pra nós, um 

pra mim e um pra minha irmã, é... só vendo, viu? Eu queria te tirar foto dela 

pra mostrar pras minhas amiga, né? Mas sei lá, num tinha nada... aí ela fez 

vestido pra mim, um do azul pra minha irmã e um cor-de-rosa pra mim, 

vestido da congada... e nós vestia, Edna, muito bem, tava nem aí... agora já 

num tenho corage de vestir mais aquela roupa da congada mais... ai, ai, meu 

pai saía com cada uma.
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Antônio Cortez do Espírito Santo, o pescador Baguinha, em entrevista ao 

Arquivo, contou sobre a vida de seu pai como pescador: 

Nasci em mil novecentos e sessenta onze de oito de  sessenta aqui 

em Caraguá mesmo, no bairro do Ipiranga e não nasci no hospital, nasci em 

casa mesmo com parteira e tudo, tive madrinha de parto, minha madrinha se 

chamava Isaura. Nasci no camaroeiro, venho de uma família de pescador, 
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meu pai era o  Francisco conhecido como Chico Vitorino, minha mãe se 

chama Maria Benedita de Souza; dona Mariinha pra quem conhece e pra 

quem não conhece né. E a gente vem de uma tradição assim já de longos 

tempos, meu pai fazia canoa e pescava também nessa dele fazer canoa e 

pescar a gente pegou, foi fazendo, foi pescando foi aprendendo um pouco, só 

que eu tive a infelicidade tipo assim de perder meu pai em muito pouco 

tempo, eu tinha doze anos de idade quando perdi meu pai, meu pai veio a 

falecer mais um pouco que a gente deu pra aprender, a gente pegou um pouco 

daquilo que ele fazia e hoje então a gente batalha naquilo que ele deixou, 

uma herança né, fazer canoa, pescar, eu acho que  valeu bastante. Não vou 

falar o esforço dele, que eu não tive na minha idade de doze, treze anos não 

tive contato com ferramentas, ele não deixava a gente mexer com isso e tal. 

Pescar muito menos, que a gente era moleque e  ele  não deixava a gente 

embarcar e tal. Depois que ele faleceu então a gente começou realmente a 

fazer rede, mexer com pedacinho de madeira, fazer canoa e tal e hoje estamos 

aí  fazendo canoa, estamos pescando.
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Neste trecho o pescador fala sobre os instrumentos e os tipos de madeira 

utilizadas. Critica ainda as leis ambientais que alteram a tradição da fabricação da 

canoa. 

Meu pai quando ele  tava em vida prometeu pra gente, pra mim e pro 

Miguel meu irmão mais novo que ele ia fazer uma canoa pra gente, aí nessa 

de fazer, nessa de não fazer acabou falecendo e não fez a canoa. Aí veio por 

necessidade, a gente precisava da canoa pra continuar pescando, aí então 

quando eu tive a oportunidade de ganhar um tronco eu comecei a fazer, fiz a 

primeira ficou mais ou menos, fiz a segunda ficou mais ou menos e a gente tá 

trabalhando. Nem todas fica  igual mais a gente dá aquela continuidade. 

Acredito que meu velho fala assim: tá errado aí, tá errado aqui, mais a gente 

vai dar continuidade pro serviço dele. Mais ele não deixava, realmente ele 

não deixava a gente pegar machado, enchó, muito cortante ele não deixava, a 

gente era muito moleque né, então ele não deixava pegar em ferramenta, ele 

olhava e tal e se grava aí aquilo fica gravado, mais com o tempo você vai 

indo e fala: é assim, e você vai fazendo, porque ele não teve aquilo... aqui  

você faz assim, aqui você faz assim. Aí veio do meu irmão mais velho então 

que saía com ele, fazia canoa no mato com ele e ele pegou e foi passando as 

dicas. Aí a gente foi pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente 

vai acertando devagarzinho, não fica perfeito ta, mais a gente procura a 

perfeição. Chegava ir pro mato porque ele saía de manhã cedo cinco horas, 

cinco e  meia,  cinco horas da manhã ele saia pro mato né, tipo Canta Galo, 

Rio do Ouro, onde tinha madeira ele ia, tinha lugar que era bem distante e aí 

tinha dia que no Canta Galo por exemplo a gente ia levar almoço pra ele, as 

dez horas, nove horas a gente ia levar almoço porque ele não vinha almoçar. 

A gente subia o morro levava o almoço e a gente ficava dando uma olhada 

como é que era, como é que não era. As madeiras que ele pegava eram coisas 

monstruosas né,  era   um  jequitibá grande muito grandão. Ele cortava a 

árvore pra duas canoas, três canoas ás vezes só no machadinho e encho, era 

um negócio bem  demorado coisa de quatro, cinco meses que ele ficava lá 

roendo mais dava conta. O véio era bom de machado e quantidade ele fez 

muita, não se preocupava com canoinha desse tamanho que eu faço não, o 

negócio dele era coisa grande, mais assim ter relato de quantas canoas ele fez 

não faço nem idéia, sei que fez  muita canoa. Antigamente o meio ambiente, 
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eles não pegava tanto no pé como pega hoje. Hoje em dia se você cortar um 

cabo de enxada, o meio ambiente já vem encima. Mais ele ia lá escolhia a 

madeira certa e cortava mais também era só aquilo, ia lá cortava a madeira 

certa pro uso, se dava três canoas, fazia as três canoas, se dava duas fazia as 

duas, ele não tirava  um  pedaço e deixava o resto lá não. Mais ele tirava 

jequitibá, guapuruvú. Varias madeiras que dava, tem outra que dava muito 

aqui na Prainha também, o ingá também dá canoa também, tem mais algumas 

outras mais eu não me recordo por hora. Você derruba a madeira e lavra; 

lavrar é você derrubar ela e deixa  ela  mais ou menos numa espessura de dez 

centímetros, então ela fica bem mal acabada, pra aliviar mesmo o peso e aí 

você faz a puxada. A puxada você leva mais ou menos quinze, vinte homens 

pra tirar ela. Antigamente eles faziam essa puxada em carro de boi, não tinha 

esse caminhão e tal, eles usavam o pessoal chamava de junta de boi ia  lá   

catava dois, três bois ali, amarrava e  puxava em carro de boi. Era bem 

sacrificado, bem feio o negócio. Igual hoje que você tem caminhão você tem 

bugue, você coloca uma madeira, você trás, antigamente era feio o negócio. 

Lavrava ela, deixava ela   quase acabada no mato, pra depois ir lá buscar. 

Então você tinha que fazer na mata mesmo. O meu pai fazia né e trazia, então 

ele fazia pra determinada pessoa, determinada pessoa depois levava e ele 

acabava, dava acabamento e a pessoa levava.
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Baguinha herdou do pai o dom para a fabricação de canoas. Segundo Edna Assis 

ele é o último artesão que detém esse conhecimento na Comunidade de Camaroeiro e só 

realiza este trabalho sob encomenda. Aqui o artesão explica a como eram montadas as 

canoas a vela, ou a pano: 

Canoa de pano: gente, pra quem não entende é uma canoa dessa 

artesanal, uma canoa de um tronco só normal com mastro, com uma vela. 

Essa vela é que a gente chama de canoa de pano né como no Nordeste o 

pessoal usa uma jangada aqui se usa a Canoa pano, uma canoa com uma vela, 

que antigamente o pessoal fazia até de saco desses de trigo, você ia  numa 

padaria e tal de repente você comprava lá você emendava, dependendo do 

tamanho da canoa, você fazia tantos sacos vamos supor, uma canoa grande 

usava-se quatro, ou cinco ou seis sacos, então você abria ele fazia as emendas 

bem artesanal, as mulheres costuravam e eles os  maridos faziam  a vela, que 

seria a vela da canoa. Ela é quadrada é bem diferente, é uma vela tradicional, 

é bem quadrada assim até esquisita não parece com nada. Ela não é 

triangular, ela não é um negócio, bem caiçara mesmo.Também não sei de 

quem é a idéia ta gente não pergunte pra mim não.É coisa de caiçara, mais 

era muito legal tipo assim, onze horas, meio dia aí a gente via o pessoal que 

vinha de fora, aí você  contava né você contava aquelas velinhas do nada 

assim, de repente aparecia uma, aparecia outra era bem legal, dava pra você 

ver de longe assim aqueles negócinhos tudo cheinho é muito legal. Eu acho 

que é um tipo de coisa que se voltar mesmo, dá saudades entendeu.
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Nota-se que declínio da cultura caiçara na comunidade sempre foi uma grande 

preocupação dos pescadores mais antigos. Baguinha demonstrou seus anseios em 

relação aos modos de fazer canoa e outros apetrechos de pesca. A mecanização das 

práticas da pesca, produzida em escala industrial, é para os pescadores artesanais de 

Camaroeiro um importante fator para o declínio de sua cultura. Uma vez que estes têm 
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na pesca o elemento mais forte de sua cultura, a transformação dessa prática em um 

processo mecânico, sem significado, transformou as tradições. 

[Baguinha:] Tudo é válido quando a gente quer, ás vezes o pessoal fala, diz 

que  as coisas é muito difícil, eu não sei pra mim graças á Deus nunca tive 

dificuldade pra fazer alguma coisa. Acho que a gente tem que ter bastante 

perseverança e querer falar não: eu quero, eu vou fazer e vai e faz tá. Eu 

queria deixar uma mensagem assim tipo assim: eu não sei até quando eu vou 

fazer canoa, meu pai fazia faleceu, que eu acredito que onde ele está, esteja 

legal tá e que alguém continue isso entendeu, porque eu não sei até quando 

eu vou fazer, que procure alguém entendeu e fale até para o meio ambiente 

pro pessoal que está sempre, sei lá dar um jeito da tradição não acabar, não só 

em fase de canoa, como em rede, fazer rede, entrega rede eu acho que isso 

faz parte da cultura caiçara que infelizmente está morrendo. Pesco também é 

aquilo que o Dito falou a gente tece a rede da gente, a gente faz o remo da 

gente, a gente se vira, mas o que eu tava falando hoje com a Edna tá 

acabando a tradição por causa do pessoal que industriou muito, hoje é mais 

barco industrial e o pessoal não tá dando valor pra pesca artesanal, que é a 

pescaria de remo o pessoal hoje dá mais valor pra pesca industrial, barco 

grande, então hoje não sei acontece que o pessoal tá deixando de lado a 

tradição de Caraguá se a gente não fizer alguma coisa, não mostrar o trabalho 

vai acabar é uma tradição que vai morrendo então é uma coisa que tem que 

dar continuidade. É porque antigamente o meio ambiente talvez não desse 

tanto em cima, não implicava tanto com a retirada de uma madeira, você não 

vai tirar a madeira pra jogar fora, se vai tirar madeira pra fazer uma canoa, 

pra você usufruir dela, hoje não pode retirar essa madeira, tá errado, não tá 

errado não, eu acredito que tem que preservar mas tem que dar oportunidade 

pro pescador cortar sua madeira pra poder fazer a sua canoa, não é uma coisa 

pra jogar é uma continuação quer dizer se você não tem uma madeira pra 

continuar então vai acabando, eu continuo fazendo mas quando eu morrer 

não sei quem vai fazer mais.
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As dificuldades da vida de pescador também são bastante recorrentes nas 

entrevistas. Pontos importantes são a escassez do pescado, que tem diminuido a cada 

ano, e os conflitos com os novos pescadores, que não partilham da mesma tradição, não 

foram criados na cultura caiçara. Demonstra-se que para os pescadores antigos 

valorizam essa forma de pertencimento, marcada pela partilha dos saberes e 

principalmente pelo respeito pelos mais velhos que os detêm. Assim contou Benedito 

Francisco do Espírito Santo, o pescador Dito Chico: 

[Dito Chico:] O Camaroeiro a gente veio morar aqui na cidade mais ou 

menos 50, 52, era diferente de agora, bastante camarão, bastante pescaria, 

muito bom pra pesca, muita produção, não tinha essas canoagens que tem 

agora, era muito melhor que agora, só que o comércio já era fraco, era ruim, 

agora tem muito pescador, pouca mercadoria mas o comércio é melhor. (…) 

É tem uns cinco, seis esses são os pescador que estão na luta mesmo, tamo na 

luta ainda, vamo para só quando morrer mesmo, não vamo fazer outra coisa, 
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agora muitos que tem por aí não é pescador, porque pescador é aquele que 

vai pro mar todo dia, com chuva, com sol, com vento, de noite, de dia, ele 

tem que ir, agora esse aí que tem documento, tem um barco e põe camarada 

pra pescar pra ele e só fica na praia esperando a mercadoria esse não é 

pescador, ele diz que tem carteira mas ele mesmo não é pescador essa é a 

verdade e isso eu vou falar, não quero ofender ninguém mais toda a veis que 

você vier me entrevistar eu vou falar, vou falar porque eu vivo e discuto isso, 

agora em agosto eu faço cinqüenta ano de mar eu conheço então muita coisa 

aí que o pessoal não conhece, outra coisa não discuto mas esse negócio de 

mar.
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 Segundo Dito Chico o pescador artesanal acaba encontrando dificuldades para 

competir na venda do pescado. Enquanto sua prática gera uma produção pequena, estes 

acabam tendo que dividir espaço com “produtores em larga escala”. É comum que 

indivíduos com acesso a algum capital adquira barcos maiores, providencie a 

documentação, contrate pescadores em regime assalariado e passe a competir com os 

pescadores artesanais no mercado local.  

[Dito Chico:] Só pescaria, tenho um box, tenho a minha canoa, o marido dela 

trabalha com meu barco mas só temo isso e mais nada, só a pescaria, vou de 

noite,vou de dia se tiver companheiro eu vou, se não tiver eu vou sozinho 

então essa é minha profissão, isso é ser pescador, agora pescador que tem 

barco e só  recebe mercadoria e tem outro meio de vida não é pescador isso 

devia ser cortado, sempre falo isso, porque o que acontece é que ele tira o 

direito dos outros, ele põe quatro barco, cinco barco como tem gente no box , 

que acontece ta tirando o lugar do outro lá que pode se encaixa lá otro 

pescadozinho põe seu deis, quinze quilo de peixe o outro chega lá com sete, 

oito tonelada de peixe todo mundo ta vendo aí então é uma coisa que não 

devia ser, isso  já é empresário, o lugar dele já não é mais aqui, foi feito pro 

pequeno pescador, pro pescador artesanal, isso aí já mudou, mas ninguém vê 

isso, isso é uma coisa que ninguém lembra de combater, de falar, mais eu 

falo, porque o cara tem que falar o que ta sentindo, eu sou assim.
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 Os processos de deslocamento experimentados pela comunidade são pouco 

lembrado. Dito Chico ainda era pequeno quando o pai vendeu as terras que possuía na 

Praia Martim de Sá, hoje considerada uma área muito nobre do município. 

[Dito Chico:]É na Pedra do Sapo, aquilo lá era nosso, a gente foi espirrado de 

lá não sei como foi, eu era pequeno tinha sete anos, perdemos aquilo lá de 

mão beijada. (…) Devagar, aonde é o box ali era tudo mar, era tudo rio, isso 

aqui tudo era rio, depois então com o tempo foi aumentando a população, aí 

foram comprando e foram aterrando.
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 As mudanças na paisagem da Praia do Camaroeiro tabém são bastante sentidas 

pelos antigos membros da comunidade. Os pescadores ainda percebem que esse 

movimento é concomitante ao declínio de sua cultura. Para os pescadores, enquanto a 
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cidade de Caraguatatuba se moderniza e se embeleza para receber os turistas, a cultura 

caiçara é abandonada e pouco valorizada pelas novas gerações. 

[Baguinha:] Eu percebi que foi rápido demais, porque comecei bem depois, 

na minha época a gente pescava na mureta principal que tinha na avenida ali 

já era mar, então a nossa juventude, a nossa molecagem foi ali, pescava de 

mureta esperava a maré subir, aí a aterrou tudo aquilo ali, tinha um mangue 

também o pessoal aterrou, tem aquela praça mas uma das coisas que o 

pessoal fizeram de ruim foi de ter aterrado aquele mangue, de bom que 

fizeram aquela praça deu uma melhorada mas ali era o berçário que Caraguá 

tinha pra criar peixe, então na época que tinha o mangue era bem melhor, pra 

tainha era bem melhor, pra robalo, que os robalos entravam desovavam ali, 

tainha desovava ali, nesta que acabaram então , o pessoal começou a jogar 

esgoto, aquele esgoto já não existe mais quer dizer o mangue filtra toda 

aquela impureza então aquela filtração acabou então vai direto pro marzão, 

então uma das coisa que com certeza deu uma espantada nos camarão, nos 

peixes foi isto daí., agora é água poluída, o esgoto que o pessoal jogava, 

agora tão tratando, pra mim acho que foi rápido, evolui muito rápido igual o 

Dito falou, eu peguei a praia quando era grande, eu chegava a jogar linhada. 

(…) Bem mais avançado, acho que esta que evoluiu que o pescador foi 

ficando esquecido também, acho que aquilo que eu falei pra você, cheguei 

numa época que o pescador começou a ficar esquecido, o pessoal falou 

vamos arrumar a cidade, começou esquecer a tradição o que era a tradição, é 

aqui Caraguá, quer dizer na minha maneira de ver, se pegar opinião do 

pessoal daquela época muita coisa dava pro pessoal ter feito melhor, um 

planejamento melhor, agora o progresso existe vai, a pescaria ta sendo 

esquecida, quer dizer você não pode fazer uma canoa mas você não tem 

quem faça, outro não quer fazer a rede mais. (…) A gente não consegue fazer 

nada é como o Dito acabou de falar a gente vai cortar um remo, uma madeira 

pra cortar o remo, o meio ambiente vai esbarra pois você cortou a madeira, 

não ta errado porque eles não sabem pra que que eu vou usar a madeira, você 

vai pescar um camarão ali, o pessoal vem e te pega a puçá, então é 

complicado, esse ano pegaram o rapaz ali, quer dizer, dá cadeia dá processo, 

você vai ficando numa situação ruim, vejo barco industriais ali com duzentos, 

trezentos quilos de camarão ele já jogou a metade porque a metade é 

pequenininho, pequenininho não se usa quer dizer que joga fora, se pose 

filmar  a qualquer hora o cara lá ele vai aproveitar cem quilos de camarão, 

cinqüenta ele vai jogar fora porque é miudinho, não vem só camarão grande 

que você vê na banca, você peixinho se jogado fora, lulinha se jogado fora, 

isso daí depreda agora você vê uma pessoa pra puxar um puçazinho, uma 

rede pequena quer dizer aquilo ali não depreda, mas o pessoal no tempo de ir 

nos grandões vai no pequeno, essa é minha maneira de pensar é desse jeito.
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 O que se nota é que o desprezo pelo trabalho com a pesca está aliado também à 

formas de depredação do meio ambiente muito agressivas. O pescador caiçara, que 

conheceu a abundância de peixes, pescados com certa facilidade de canoa e rede, 

sempre se preocupou com a manutenção dos cardumes, para que a pesca nunca 

cessasse. Atualmente a pesca predatória e o descaso com os ciclos de reprodução das 

várias espécies demandou a necessidade da criação de legislações e impeditivos para 

que ainda haja o mínimo para a produção. Porém esses impeditivos afetam 
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principalmente o pescador artesanal, que não detém meios e capitais para a expansão de 

sua produção. 

 4.3 – Ser do Camaroeiro ou onde os caiçaras se encontram: Transformações 

e permanências na identidade caiçara 

 Recentemente pudemos coletar alguns depoimentos de membros da comunidade 

que revelaram como está a vida no Camaroeiro hoje. As lembranças do passado em que 

a comunidade vivia sua cultura são muito presentes em suas falas. Existe o contraponto 

do tempo que era bom, mas sacrificado, com o tempo de hoje, em que encontram-se 

muitas facilidades, mas a cultura vem evanescendo. Foi possível perceber que os traços 

da cultura caiçara, nos moldes da cultura “original” tão difundida pelos poderes 

públicos, são muito fluidos para esses indivíduos. Se refletem muito no jeito de falar 

acelerado do caiçara antigo, e as vezes expressa em uma timidez no contato inicial com 

o pesquisador, que após alguns “dedinhos de prosa” se abrem para contar sobre sua vida 

e seu cotidiano em Caraguatatuba e na Praia do Camaroeiro. É possível notar como 

esses indivíduos se sentem pertencidos a esse local, conhecendo cada pedaço da praia, 

destacando nas conversas o que é e o que deixou de ser cada constructo que ali existe. 

Foi possível perceber que esse local é repleto de memórias, e define de certa forma a 

identidade da comunidade. As transformações que este território sofreu foram bastante 

sentidas pela comunidade, mas por outro lado, essas lembranças tristes foram diluídas 

através das gerações, como a remoção das famílias da orla das praias. O que se percebe 

é o estabelecimento de uma identidade mais forte com o Bairro Ipiranga. 

 Edna Assis recorda como foi ser criada na tradição da pesca. A forma como era 

vendido o pescado que ela descreve é anterior ao estabelecimento do Entreposto de 

Pesca na Praia do Camaroeiro. Com o estabelecimento do primeiro entreposto a 

situação melhorou um pouco, uma vez que os pescadores passaram a ter um local 

específico para a venda de seu produto, porém as primeiras instalações eram bastante 

precárias. 

Depois de uma certa época, meu pai sempre pescou, viveu da pesca. 

Meu pai criou nós em oito filhos, meu pai criou todo mundo na pesca. Não 

tinha um lugar específico pra venda, então minha mãe vendia os peixes na 

avenida da praia. Tinha a mureta, antigamente só tinha uma avenida. Então a 

mureta ali, a minha mãe colocava a mesinha de madeira, uma guarda sol, 

meu pai chegava com os peixe  e a minha mãe ficava trabalhando ali. Em 

frente ali onde hoje é a Ono Pesca, mais ou menos. Então eram vários 

pescadores mesmo, antigos, e todo mundo vendia ali, no cantinho da praia. E 

a gente, no caso eu e minha irmã mais velha, ficávamos em casa cuidando 

dos irmãos mais novos. Que por sinal era bastante irmãos, e a gente ficava 
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então tomando conta dos irmãos em casa. E aí quando foi na década de 

oitenta, mais ou menos, foi construído o primeiro entreposto. Tinha uns dez 

box. Assim, pra nós foi bom, tirou da Avenida da Praia, mas assim, era bem 

precário o local. Principalmente o nosso box, que dava de frente pro morro 

ali, quando chovia chegava a chover até dentro. Era uma estrutura bem assim, 

pequenininho, mas durante muito tempo a gente acabou ficando ali. Meu pai 

e minha mãe ficava vendendo, a gente ajudava em casa. Aí eu acabei casando 

também e acabei tendo que ir trabalhar. Meu marido acabou se envolvendo 

também na pesca e acabei indo pra lá também.
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Apesar das dificuldades que os pescadores do Camaroeiro enfrentavam 

antigamente, o peixe não faltava. D. Maria Aparecida do Espírito Santo aponta esse 

problema, que atualmente tem prejudicado o desenvolvimento da pesca no local. 

Aqui a gente percebe que emprego é difícil, não tem emprego a 

vontade. Tem muitos empregos temporários. Acabou temporada, acabou 

carnaval, ta… Então tem muita gente que tá tendo que ir embora da cidade, 

trabalhar fora, porque não tem condições de trabalho aqui. Agora em matéria 

de pescaria, a pescaria tá fraca, difícil. Hoje em dia tem muitas leis, que tem 

que ser observadas, então tá ficando cada vez mais difícil. A gente acredita 

que pescador mesmo de profissão, daqui mais alguns anos não vai existir 

mais. O que eu penso, já falei isso faz anos já, como profissão pra você 

sobreviver, tratar de família, não vai existir. Embora eles achem que não, mas 

eu acredito que sim. Porque não tem mais peixe aqui que nem antigamente, 

que chegava de canoa cheia de peixe. A gente não sabia nem o que fazer com 

o peixe. A gente tinha que salgar os peixe pra vender, camarão ferventava e 

secava no sol pra vender. Agora tem o freezer tem tudo pra consevar, mas 

cade o pescado? Então vai se tornando mais difícil. Os filhos de caiçara, 

como não tem estudo aqui, vão estudar pra fora, e a maioria tá saindo pra 

trabalhar fora, como é o caso do meu filho que tá trabalhando em Manaus 

agora, que aqui não tinha o que ele precisava.
99

 

D. Maria, esposa de pescador, atualmente trabalha como artesã, prduzindo peças 

que mesclam a técnica do biscuit com materiais retirados do mar, como conchas e 

escamas de peixe. Nossa conversa foi na barraca que ela monta todo final de semana e 

feriado no entreposto. Enquanto atendia os turistas curiosos com as peças expostas ela 

contou um pouco de sua trajetória no Camaroeiro. 

Meu nome é Maria Aparecida do Espírito Santo, eu nasci em 

Aparecida do Norte, aí eu vim pra Caraguá quando eu tinha dez anos de 

idade, em 1961. Meu pai era pedreiro, aí nós viemos pra Caraguá, fiquei 

morando aqui em Caraguá. Aí depois mais tarde eu me casei com pescador, 

aí tive meus filhos aqui em Caraguá. Filhos, netos bisnetos. E fiquei sempre 

trabalhando com meu marido. A vida inteira ele foi pescador, então a gente 

vivia da venda do pescado dele. Aqui no Camaroeiro mesmo, tem o box ali. 

Primeiro a gente vendeu na mureta da praia, depois veio pra cá pro primeiro 

entreposto, aí dopois o segundo. E na verdade eu trabalhei trinta anos aqui 

vendendo o pescado do marido. Era uma vida difícil, porque o marido saía 

pescar e eu tomava conta dos filhos, deixava os pequenos com os mais velhos 

e vinha todo o dia pro box pra vender o peixe. Mas a vida da gente foi sempre 

essa. Tanto que agora eu to conseguindo uma aposentadoria pelo tempo que 

eu trabalhei no grupo familiar, só a venda do pescado. Nunca fui registrada 

                                            
98

 ASSIS, op cit, 2016. 

99
 ESPÍRITO SANTO, op cit, 2016. 



131 
 

em nenhum outro serviço. E a vida continua, a gente, graças a Deus, 

vendendo o peixe, pescando. Meu marido já fez setenta e um anos, mas ainda 

pesca, já não pesca como antigamente, mas pesca na medida do possível. Eu 

agora parei um pouco com a venda do pescado, devido as artrose da vida e 

comecei a fazer artesanato de concha, que onde eu exponho aqui no 

Camaroeiro e eu vendo pra ajudar na renda familiar. E a gente vai levando a 

vida. Até quando Deus quiser.
100

 

As dificuldades que o pescador tem enfrentado no dia a dia são falas recorrentes 

em vários depoimentos. Percebe-se a preocupação com o futuro da pesca na 

Comunidade de Camareiro.  

Mas a vida da pescaria tem os altos e baixos, tem época que dá 

bastante peixe, aí da até pra você guardar um dinheirinho. Mas tem época, 

agora, por exemplo, tá um fracasso geral na pesca, os pescador tão tudo 

mesmo, assim, endividado. Não tem como, às vezes, nem pagar uma conta de 

água e luz porque não sobra. Já foi boa a pescaria. Quarenta anos atrás, nós 

mesmos na época, nós compramos terreno, construímo casa, tivemos um 

carrinho. Mas hoje em dia se for depender da pescaria, só da pescaria pra 

sobreviver, é difícil. A gente que já passou dos sessenta, qualquer coisinha 

pra gente a gente vive, mas quem tá criando família mesmo é difícil.
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O ex-pescador Benedito João Nascimento Filho, o Ditinho, conta um pouco 

sobre a pesca do camarão e também descreve as dificuldades que os pescadores têm 

enfrentado. Ditinho destaca as transformações que o trabalho com a pesca sofre. 

Segundo ele não existem mais pescadores que tenham seguido a tradição dos pais no 

Camaroeiro. Hoje o trabalho com a pesca se caracteriza como um subemprego. 

Agora quanto à pesca, quando a gente começou tinha mais fartura, 

tinha muito peixe, muito camarão. Hoje tá bem mais fraco. A pesca do 

camarão a gente sai cedo. Quando é barco pequeno a gente sai cedo e volta à 

tarde. Quando é barco maior a gente fica três, quatro dias, até uma semana no 

mar. Alguns trabalha com uma rede só, alguns trabalham com duas redes. 

Tem um guincho eu puxa as redes pra cima. Tem duas porta do lado, que 

chama porta, mas é dois pedaço de madeira com uma ferragem embaixo, 

amarra uma rede ali atrás e joga na água. Bastante de corda, aí funciona o 

motor e vai arrastando. De duas em duas horas colhe o arrasto, coloca em 

cima do barco e olha pra ver o que veio. Tem vez que vem cinquenta, 

sessenta quilo, tem vez que não vem nenhum camarão. Não é todos os box, 

alguns box que acontece isso. O pessoal dos box aqui é contratado pelos 

pescador. Quando começou os box aqui seria pra família do pescador mesmo 

vender. Só que com o tempo as famílias dos pescador não quis mais mexer 

com vendas. Ele mesmo pescar e vir pra vender não dá, porque o cançaso é 

muito, porque o mar é muito cansativo. E a família deles, os filhos 

começaram a estudar, arrumaram outro serviço fora e eles tiveram que 

arrumar uma mão de obra que não fosse da família. Então é onde que hoje há 

esse atrito entre eles. Mas vai se levando. Qual empresa que não tem esse 

atrito hoje? Que um num fala mal do outro, que tem aquela briguinha. Em 

tudo lugar tem. Mas é contornável isso aí. Quando eu comecei na pesca tinha 

muitos filhos de pescadores ainda seguindo na profissão do pai, hoje não tem 

mais, hoje acabou. É difícil você encontrar um filho de pescador aqui com 

menos de vinte e cinco, trinta anos. Não tem mais. Todo mundo arrumou 
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outro serviço, adquiriu outra profissão, estudou. Mas a profissão de pescador 

hoje tá muito escassa. É devido a documentação, que tá muito difícil 

conseguir uma documentação. O pessoal com tempo de facilitar, não, 

dificulta tudo. Até pra você tirar uma carteirinha pra você trabalhar colocam 

muita dificuldade. É onde que afastou mais os filhos de pescadores também e 

o peixe também diminuiui bastante, o camarão também diminuiu bastante. 

Quando eu comecei aqui, faz uns trinta e cinco anos que eu comecei na 

pesca, não existia essas áreas de preservação, era liberado na beira da praia, 

em tudo lugar, e tinha bastante mercadoria. Aí fizeram essas área de 

preservação, Massaguaçu, Caraguá, aqui na Bacia de Caraguá toda. Mas não 

sei, não aumentou a produção, parece que diminuiu, diminuiu a produção. 
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A questão ambiental ainda é muito central para as dificuldades para a pesca no 

Camaroeiro. Legislações Ambientais como o Zoenamento Ecológico-Econômico do 

Litoral Norte e o estabelecimento das APA’s Marinhas tem apresentado restrições aos 

pescadores. Mesmo que as diretrizes destes documentos direcionem as práticas da pesca 

de forma sustentável certas restrições tem representado um ônus maior para os 

pescadores. Em áreas mais próximas da orla os cardumes estão cada vez mais escassos 

prejudicando a produção. Para tanto, existem reivindicações dos pescadores como 

estabelecimento de arrecifes para estimular a reprodução dos cardumes, a construção de 

um quebra-mar para a proteção dos barcos, uma vez que os barcos ficam muito 

desprotegidos quando ancorados no Camaroeiro e principalmente a construção de um 

porto no local, que possibilite aos pescadores a aquisição de barcos maiores, 

aumentando a distância de saída em relação à costa onde se encontram mais cardumes. 

Quanto à pesca eu acho que tá difícil. Ainda existe. Mas a estrutura, as 

pessoa não tem estrutura pra buscar um pescado num lugar mais longe. 

Nossos barcos são pequenos, não temos barcos grandes. Principalmente aqui 

em Caraguá. Você vai em São Sebastião tem uns barcos grandes, em Ubatuba 

tem uns barcos maiores. Agora a pescaria tá ficando cada vez mais em alto 

mar e os barquinho que a gente tem aqui é mais difícil. E hoje aqui nós não 

temo porto pra adiquirir um barco grande. O único que tinha uns barco maior 

aqui era eu. Mas eu acabei tudo por motivo de saúde também, empregado que 

não tinha mais. E aí a gente acabou tudo. Era sócio com o meu irmão, tem 

um barco grande aí que ele tá fazendo. Mas a tendência é diminuir… A gente 

tem muita coisa ruim que a gente passou no mar, a gente ia pescar, chegava 

lá tava muito ventania. A primeira coisa que vem na memória da gente o que 

que é? Num volto mais pro mar pra pescar. Sofri demais, não volto mais. 

Mas chegava no outro dia a gente voltava normalmente. Dependia daquele 

trabalho. Então não tenho muita coisa pra falar não. Dia a dia eu não tenho 

não.
103

 

Um dos problemas que tem afetado a comunidade na atualidade é a questão da 

coesão do grupo. A entrada de novos pescadores para trabalhar no entreposto tem 
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trazido dificuldades para estabelecer um diálogo com os pescadores que já utilizavam 

esse espaço anteriormente. Por outro lado, a irmandade dos pescadores em alto mar 

ainda é muito presente, como destaca Ditinho. 

E o pescador quando eles tão no mar eles são até bem unido. Porque 

se um acha o camarão lá em Saco da Banana, o outro que tá aqui na ponta 

Aguda já chama. Se o outro tá na Jabaquara, já avisa que tem a pescaria boa 

de ir lá também e pegar o camarão. O entreposto do Camaroeiro acho que 

tem uns quarenta anos já, foi a Prefeitura que fez pros pescadores, pros 

pescadores artesanais de Caraguatatuba. Cada box desse aí tem três 

responsáveis, um tem dois. E eles não pagam nada de imposto, pra Prefeitura 

eles não pagam nada. Só a nota fiscal que eles tem que dar que tem que pagar 

alguma coisa. Agora imposto, essas coisa, não tem nada. União não tem na 

comunidade. Bate muito de frente o pescador com os vendedor, porque a 

mercadoria do pescador hoje aqui é muito pouca e pro vendedor sobreviver 

ele tem que comprar mercadoria que vem de outro lugar, Ubatuba, São 

Sebastião. E aí o vendedor quer ganhar sozinho também, não pagam nada pro 

pescador e o pescador não se sente bem. É onde que tem o atreito entre as 

duas partes (DITINHO). 

Para Edna a comunidade possuia mais coesão no tempo em que seu pai e os 

demais pescadores antigos ainda trabalhavam diariamente no Camaroeiro. O fato de não 

haver renovação nas gerações de pescadores, combinado com saída dos mais velhos da 

pesca, seja por aposentadoria ou por falecimento, tem sido um problema constante para 

a manutenção da tradição da pesca artesanal. 

A comunidade era unida quando existiam os antigos. Quando era o 

meu pai, o Bidico, o Dito Costa, já falecido. Acho que quando era os antigos, 

os principais pescadores, tinha maior união. Agora não. Quer dizer, acho que 

desde que eu saí de lá. Já vai fazer seis anos que eu saí de lá. Não, nem um 

pouco de união. Ali é cada um por si, Deus por todos. Tudo bem, às vezes 

afunda um barco, o pessoal vai ajudar. Mas assim, não tem essa união mais, 

que existia antigamente, num vê assim: “vamo crescer? Vamo crescer junto”. 

Com o passar dos anos você vê que tá piorando. Primeiro, muito gente de 

fora que se adentrou. Por que hoje em dia você compra uma rede, você pega 

uma embarcação, você tira seu documento, você já virou pescador. Aí já são 

aqueles que já querem mandar em tudo, já passar por cima de todo mundo, 

não respeitam as pessoas que já estão antigas lá. Então teve essa mudança 

mesmo. Meu pai falava muito isso… meu avô falava. No serviço meu pai 

falava: “ah, meu pai falava que as coisas iam mudar”. Primeiro também, a 

escassez. A gente que viveu disso a vida inteira vê o quanto tá escasso, o 

tanto que deteriorou a pesca. O porto aqui, de pescaria, pra ancorar barco, a 

gente não tem a ajuda de nenhum orgão e já foi pedido um pier melhor, um 

quebra-mar, uma porção de coisa pra poder mudar, mas não teve ajuda. Eles 

põem um monte de empecilho, mas o morro eles tão destruindo tudo aqui, e 

pode fazer, a estrada tá rasgando tudo quanto é morro aí e ninguém embaçou. 

A gente perdeu dois barcos já, por causa de mar ruim. Tanto é que meu 

marido nem tem barco mais, trabalha de empregado agora. Então não tem 

esse olhar. Eu sei que muitas vezes não tem esse olhar pro pescador agora… 

a maioria que se designa pescador, que eu sei que não é mais, assim, 

pescador que veio mesmo da… que pode falar, o caiçara mesmo, o 

tradicional, isso são poucos, acho que dá pra contar nos dedos agora. Mas não 

tem mais essa essência assim. Perdeu totalmente. Eu não costumo nem ir ali 

direito. Eu evito de passar, porque você vê que as pessoas que estão tomando 

conta agora, são pessoas totalmente diferentes do que eu vi, do que eu cresci. 
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A gente sente falta porque a gente quer as vezes recuperar a tradição, você 

quer… mas você bate de frente com pessoas que não vivenciaram aquilo que 

a gente vivenciou, que você cresceu eu foi perdendo a essência, perdeu. Você 

começa a ter um outro olhar daquele lugar. Assim quando eram as casinhas 

talvez era até melhor, talvez a gente era mais feliz e não sabia. E os peixes 

como eu falei, a escassez é muito grande. Ou você tem uma embarcação pra 

você ir bem longe… agora esses dias deu uns peixinho aí, mesmo com esse 

mar ruim, os pescador tão matando uns peixinho aí. Mas camarão assim é 

difícil… tá bem difícil seguir nessa profissão.
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Outra questão importante para a formação de dissidências dentro da comunidade 

é a conversão de seus membros às religião evangélica. Se no passado as festas de São 

Pedro eram sinônimo de socialização dentro da comunidade, atualmente é motivo para 

cisões. O próprio desenvolvimento das festas populares foi desestimulado pela Igreja 

Católica, o que levou ao fim as tradicionais festas da comunidade que agregavam 

pessoas da cidade inteira. 

Umas lembranças que eu tenho muito lá do Camaroeiro são as festas 

religiosas que tinham. Eu tinha uns sete anos, seis anos, mais ou menos, mas 

me recordo perfeitamente, as festas no Isidoro ali, pai do Caco da Marina. As 

festas ali eram maravilhosas. A gente ia, tinha quadrilha, pau de sebo. 

Primeiro tinha a procissão. Saía lá da Martim de Sá e vinha até aqui a Ponta 

do Camaroeiro, os barcos à noite todos enfeitados. A gente enfeitava, meu 

pai comprava umas lamparina de papelão e enfeitava. Era muito lindo, 

porque daí vinha os barcos todo iluminado. Era sempre à noite, não era de dia 

as procissões, do jeito que é hoje. Então vinham os barcos todos, a gente 

esperava ali na ponta descarregar todo mundo. E aí vinha o andor de São 

Pedro, os homens traziam até a casa do Seu Tião, fazia a celebração ali e 

depois já acontecia a festa. Então era muito legal, as quadrilhas, o vai-quem-

quer… foi uma época muito boa da minha infância. Depois de um tempo ela 

acabou mudando, o seu Tião Isidoro acabou falecendo e aí veio ali onde é o 

Catira, que até então ali era só uma avenida. Então a praia era bem extensa, 

começou a ser ali a Festa de São Pedro, só que daí já começou a parceria com 

a igrejinha, com a Capela de São Pedro que tem ali no Ipiranga. E também 

eram boa, eram muito boas. A gente fazia as procissões ainda. Eu lembro que 

tinha uma barraca bem grande, fazia peixada, a minha mãe e o meu pai 

sempre foi festeiros. O dia inteiro era a minha mãe com aquela bagunça de 

bolinho, de vinho quente. Meu pai nessa época era tesoureiro da colônia dos 

pescadores, da associação. Mas ainda eram muito boas as festas lá, era ali em 

frente o Catira, então era toda aquela parte ali, hoje é a avenida praticamente, 

então as festas eram realizadas ali. Depois conforme foi passando o tempo, aí 

foi acabando, foi entrando muita gente. Entrou uma diretora de uma escola 

pra ajudar, e aí bombeiro, começou tudo… tinha que sair, tinha que levar 

colete… eles começaram a botar tanto empecilho que daí foi acabando. Eu 

acho que o grande número de pescadores evangélicos também. Acho que foi 

deteriorando isso também… foi falta de fé mesmo, do próprio pescador que 

foi deixando acabar e foi morrendo as tradições. É uma coisa que eu sinto 

muito falta. A gente faz até, assim, no festival agora, mas não é aquela coisa 

como era, não é. Aquilo ali lotava de gente, da cidade inteira. Vinha pra 

assistir, pra ver as luzinhas no mar… sinto muita falta disso. Depois tinha 

algumas, mas era ali na rua mesmo, mas não tem quase público, é só o 

pessoalzinho da igreja mesmo que participa. A gente até tentou. Aí na Festa 

do Camarão mesmo teve, a gente chegou a fazer uma procissão vindo por 

terra, mas quase ninguém quis participar, até o padre achou ruim, o padre que 
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estava aí na época. Agora eu não sei. A gente tá com um padre novo aí, padre 

da comunidade, eu participo também, vamo ver se dá uma melhorada. Mas 

foi acabando, a última procissão que teve quase ninguém quis participar, ele 

achou ruim e não ia participar mais, não ia fazer, e acabou não fazendo mais 

mesmo. Então vamos ver agora com essa mudança de sacerdote pra ver se vai 

mudar.
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De acordo com o Censo 2010 do IBGE, o percentual de evangélicos no Brasil 

saltou de 15% para 22%. Em Caraguatatuba, em 2010, este percentual é ainda maior, a 

população evangélica chega a 29%, sendo o percentual de católicos pouco mais da 

metade da população. Comparado aos dados de censos realizados em meados do século 

XX, nos quais a população católica no Brasil era maior que 90%, estes dados se tornam 

bastante relevantes. Segundo Somain (2012) Caraguatatuba está situada em uma 

microrregião na qual as religiões evangélicas apresentam uma significativa 

concentração e influência, regiões como esta apresentam, apesar de ainda predominante 

a religião católica, um importante crescimento das religiões evangélicas, e mesmo muito 

próximo de uma região como o Vale do Paraíba por exemplo – onde a maior influência 

é da Igreja Católica –, Caraguatatuba apresenta este fenômeno. O fenômeno do 

crescimento das denominações evangélicas em Caraguatatatuba foi sentido no decorrer 

do tempo. D. Maria revela sua percepção sobre essas mudanças. 

Como em toda cidade acontece também, a chegada de muitas 

pessoas acaba trazendo outras religiões pra cidade. Foi o que aconteceu aqui 

em Caraguá também. Quando eu vim pra cá tinha a Igreja Católica e uma 

Evangélica, Assembléia de Deus. Depois de mais alguns anos aí você foi 

percebendo. Não sei o que acontece com as pessoas, se não tem uma fé firme. 

Que eu acho que assim, se a gente tiver uma fé firme, a gente não vai ficar 

mudando de religião toda hora. Daí o pessoal foi fundando igreja. Como 

falava um padre aqui há uns anos atrás, ele falou assim: “olha, daqui mais 

alguns anos, vocês cada pedaço de rua, depois de cinco, seis casas, vai ter 

uma igreja. Ao invés de ter boteco, vai ter igreja.” E é o que tá acontecendo, 

que a gente percebe, uma igreja a cada duzentos metros, trezentos metros. E 

aquela fé que tinha no São Pedro, nos santos, foi diminuindo. Quer dizer, não 

é que diminuiu, a pessoa não tinha a fé verdaeira, senão não ia fazer isso. E 

cada um vai pra igreja que quer. Eu sou católica, minha família é católica, 

mas eu tenho irmã que é evangélica. Isso aí a gente tem que deixar a 

liberdade de cada um seguir o que quer. Hoje em dia tem bastante católico 

aqui em Caraguá, mas tem bastante evangélico também. Cada um cuida da 

sua religião, segue aquilo que acha que deve seguir.
106

 

Para Ditinho, essa mudança influencia na cultura caiçara, uma vez que a 

devoção aos santos católicos, tradicional na comunidade, vem se perdendo. A divisão 

que a comunidade sofre nesses momentos é bastante significativa, umas vez que a 

religiosidade foi um importante elemento de coesão do grupo. 
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Eu sou católico, sou devoto de todos os santos. Pra mim falou em 

Deus tudo é certo. Não duvido dos santos não. Eu acho que você acredita o 

milagre vem. Nada contra religião nenhuma. Eu acho que cada um acredita 

no que acha que é certo ou que é errado. Mas, eu tenho hoje, tem três coisas 

que não pode discutir: religião, futebol e política. Porque sempre o seu é o 

melhor, o seu time é o melhor, o meu político é o melhor, a minha religião é a 

melhor. Então não tem como discutir sobre essas coisa. Mas virou um 

comércio, infelizmente a religião virou um comércio. Toda esquina que você 

vai tá pior que bar, existe uma igreja. E tem muito pastor que pede na caruda 

ali o seu trocado, acho que nem pra igreja é. É pra ele sobreviver. E nós que 

somos católico não somos filhos de Deus, é só eles que é filho de Deus. Uma 

coisa que eu ignoro na igreja é isso, nas outras igrejas é isso. Eu já fui em 

umas duas igreja evangélica, porque pra mim falou de Deus eu vou em 

qualquer uma. Vou na Católica, vou na Evangélica, vou em qualquer lugar. 

Mas você chega lá ele pergunta: “você quer ser filho de Deus?” Gente, 

porque eu sou católico eu não sou filho de Deus? E isso influencia porque 

tem pessoas que às vezes não participam. Só porque tem a imagem, tem saída 

pro mar. A gente faz a procissão, vai em alto mar, praticamente uma hora 

viajando, depois a gente volta. Tem muita gente que não participa, porque 

tem uma imagem de São Pedro. Vem o padre, dá a benção dele também. 

Então influencia sim na cultura. Agora eu acho que não tem nada que ver 

uma coisa com a outra. Principalmente se vive da pesca, você trabalha aqui 

no entreposto, acho que não poderia se misturar uma coisa com a outra. Mas 

quem somos nós pra…
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As famílias dos pescadores do Camaroeiro também foram testemunhas das 

profundas transformações ocorridas na cidade de Caraguatatuba com o avanço do 

turismo. D. Maria acredita que com o turismo a cidade recebeu muitas melhorias, o que 

para ela é positivo. 

Antigamente tinha menos turistas e com o passar dos anos a cidade vai 

evoluindo e os turistas vão aumentando. Era melhor. A gente tinha uma feira 

livre que a gente comprava toda semana e era mais tranquilo pra gente. Na 

temporada era bom pra gente, porque como pescador, chegava na temporada, 

os peixes que chegava aqui vendiam todos. Chegava meia canoa de peixe, a 

gente vendia em duas, três horas. Aí depois mais tarde tem os entreposto todo 

aqui, entregava no entreposto. Os turista vem bastante aqui, mas o 

movimento de turismo agora é bem maior. Pra cidade é bom, porque a cidade 

aqui vive do turismo. Até a gente que vende artesanato, a gente ganha com o 

turismo, porque o povo daqui não compra essas coisa mesmo. Então o 

turismo é muito bom pra cidade. Quando eu cheguei aqui existia em Caraguá 

duas escolas. Era o Thomaz Ribeiro de Lima e o Adaly Coelho Passos, eram 

os dois. Primeiro veio o Adaly depois o Thomaz. Depois com o passar dos 

anos veio aumentando as pessoas aí os prefeitos já foram fazendo escola, 

trazendo verba do estado, fazendo escola. Aí hoje em dia tem bastante escola, 

a população aumentou muito. Então tem creche. No meu tempo não tinha 

creche. Então trabalhava e olhava a criança, os maiores olhava as criança. 

Agora hoje em dia as mães tem creche, tem as escola. Faculdade tem pouco. 

Quando não consegue estudar aqui vai estudar fora da cidade. No caso do 

meu filho que quis ser veterinário, foi pra Araçatuba, prestou a Unesp e foi 

pra Araçatuba, porque aqui não tinha. Até hoje não tem faculdade assim. Mas 

foi evoluindo e hoje em dia tá melhorando, só falta mesmo mais 

faculdades.
108
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Ditinho entende que essas mudanças foram necessárias para que a cidade pudesse 

receber os turistas anualmente. Segundo o pescador é através do turismo que existe 

alguma garantia de emprego para a população da cidade, daí a importância desta prática. 

Nossa cidade melhorou muito de uns quinze, vinte anos pra cá 

melhorou muito. Mas o turista sempre teve em Caraguá. Só que a cultura da 

cidade hoje é outra. Você vai nos bairro aí você vê que tem belas escola, 

creche, estudo. As praia são bem mais limpa. A cidade tá bem limpa também. 

Ess avenida da praia aqui foi um… já pensou, antes de sair essa avenida, se 

esse povão tivesse aqui na cidade? Como seria? Você ia gastar aí quatro, 

cinco horas pra andar dois quilometro. Então hoje você anda bem mais 

rápido. O pogresso é bom em todo lugar, né? Abre emprego. O importante é 

a pessoa trabalhar pra sobrevivência deles, porque o ser humano sem um 

serviço ele não é nada. E com o turismo chegando na cidade a maioria das 

pessoas arruma um bico pra se trabalhar. Então eu acho que o pogresso é 

muito bom em todo lugar. Eu acho que a cidade só tende a crescer. 
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Ditinho foi durante muitos anos presidente da Assosiação de Pescadores do 

Camaroeiro. À frente da Associção ele foi um dos responsáveis por idealizar e realizar o 

Festival do Camarão. 

O Festival do Camarão a gente começou porque tinha muito camarão 

na época e não tinha pra quem vender. Não tinha pra quem vender o camarão. 

A Festa do Camarão… começou a fechar três meses faz o quê? Quinze anos 

mais ou menos. Aí fechava em março e abria primeiro de junho. Quando 

abria a pesca tinha muito camarão. Aí o pessoal trazia, não tinha pra quem 

vender. Aí inventamos o Festival do Camarão. A primeira festa que nós 

fizemos, a gente nunca tinha feito uma festa… a pesca abria no dia primeiro 

de junho, nós marcamo a festa pro dia primeiro de junho, abertura pro dia 

primeiro de junho. Quando chegou sete horas da manhã, isso aqui tava numa 

fila de gente e isso e não tinha camarão pra vender porque o pescador não 

tinha chegado ainda. Você não sabe o que a gente enfrentou aqui. Foi uma 

briga danada. Todo mundo querendo camarão e não tinha camarão. Foi 

normalizar à tarde quando começou a chegar os pescadores, aí deu uma 

normalizada. Mais cedo foi uma briga porque não tinha camarão. As festas 

antigas eu cheguei a frequentar. Quem fazia era o falecido Isidoro, até o filho 

dele é o Caco, dessa marina aí agora. Tião Isidoro. O Caco que depois que o 

pai morreu ele continou fazendo as festas. Mas agora já faz muito tempo. 

Depois que saiu o Festival do Camarão não continuou fazendo a Festa de São 

Pedro não. Quem faz de vez em quando é a gente. Quer dizer, a gente faz a 

Procissão de São Pedro na semana que abre a pesca. A abertura do Festival 

do Camarão é com a Festa de São Pedro, procissão. E fazemos de Nossa 

Senhora dos Navegantes também, que sai daqui e vai até o Quiosque 43, lá 

no Indaiá, a gente faz também. É pelo mar também, que a gente leva o santo, 

a gente faz também. Tem uma mulher lá que chama Dona Ione, e ela nos 

convidou, então já faz uns quatro, cinco anos que a gente participa da festa 

junto com ela.
110

 

O festival também passou por algumas mudanças no decorrer dos anos para 

atender o público turístico. Os pescadores veem o festival como uma boa oportunidade 
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para a complementação da renda familiar e também, de certa forma, um difusor da 

cultura caiçara. 

O Festival do Camarão começou há dezessete anos. Décimo oitavo 

agora. Há dezessete anos atrás. O primeiro festival foi só aquelas vendas do 

camarão in natura, só aquilo. Aí fez aquela fila de gente pra comprar, pros 

pescador poder vender o produto deles. Aí no primeiro ano foi assim, só a 

venda do camarão in natura. Aí no ano seguinte, no II Festival do Camarão, 

aí o povo foi tendo a ideia de fazer as barraquinhas de salgado, de doce. Aí 

foi até aqui no entreposto mesmo. Aí foi feito as barraquinas de doce, 

salgado, tudo misturado, mas deu certo. Aí no ano seguinte a Fundacc, a 

Prefeitura tudo ajudando, a Associação dos Pescadores do Camaroeiro, aí 

então eles já estipularam as barracas. A barraca do doce, é doce, a barraca do 

salgado, é salgado. E nós então, como eu sempre gostei de fazer bolo e doce, 

faço até por encomenda, a gente pediu se poderia ser a de doce pra gente. Aí 

eles deram a barraca de doce pra nós, desde a segunda, terceira festa. Até 

hoje nós estamos com a barraca de doce. No total, acho que ano passado teve 

vinte e duas barracas, vinte de salgado e duas de doce. E cada ano que passa 

o festival tá melhor. E depois do Camaroeiro eles levaram pra Praça de 

Eventos, que aqui não comportava. Embora que os pescadores brigaram pra 

deixar aqui no pedaço nosso. Mas a Prefeitura, a Fundacc, achou que é 

melhor lá. Quem conhece a Praça de Eventos sabe que tem estrutura. Aqui 

não tinha estrutura pra aquilo. Aí então lá na Praça de Eventos acomoda o 

povo, tem os shows, tem a tenda coberta, tem tudo. A barraca da farinha, a 

barraca de artesanato, comidas típicas de camarão. Inclusive esse ano já tá até 

agendada a festa, a Edna me falou hoje até, diz que vai ser dia treze de julho, 

no final de semana. E ele representa a cultura caiçara porque tem a casa de 

farinha, que é onde os pescadores antigamente faziam a farinha. Até a família 

da minha sogra, eles faziam farinha também. Tem também a cunhagem da 

canoa. Os artesanatos, eles querem artesanato típicos mesmo da região. 

Mesmo os pratos de camarões eles exigem coisas referentes mesmo ao 

caiçara. As músicas, tem gente que não gosta, mas é música de deitar na rede 

e dormir, relaxar. Eles querem manter a cultura caiçara. Até agora tá 

conseguindo.
111

 

A mudança do festival da Praia do Camaroeiro para a Praça de Eventos não foi 

bem recebida pelas famílias do Camaroeiro e pelos donos de box. A realização do 

festival na praia elevava também a venda do camarão in natura e do pescado, com a 

mudança essa venda no período do festival acabou caindo. Por outro  lado, há também a 

identificação com o local que mais uma vez foi destituído da comunidade. 

Eu como presidente fiquei bastante tempo aqui, adiquiri bastante 

experiência aqui, trabalhei bastante pros pescador. O entreposto a gente 

cuidava, não tinha ajuda da prefeitura na época, depois a prefeitura começou 

a ajudar. Ajudava numa pintura, essas coisas, mas não tínhamos mais ajuda 

nenhuma. Os pescador, tem bastante pescador que é bastante amigo da gente. 

Tem aqueles bate-boca de vez em quando, mas é momento que a gente vive. 

Mas eu acho que foi uns trinta e cinco anos aproveitável aqui convivendo 

com o pessoal aqui. Você aprende, aprende bastante bastante coisa. Queira ou 

não queira, tudo o que você faz na vida você faz aprendendo. Não sabemos 

quase nada. Você andando, você aprende tudo. Se você ficar em casa você 

não aprende nada. Que nem esse Festival do Camarão, a gente fica muito 

contente, porque começamos tão pequeninho e hoje tá tão grande e a gente 

emprega bastante gente no Festival do Camarão. Tá todo mundo duro, passa 
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uma semana tá todo mundo com dinheiro. Então todo mundo já vendeu 

camarão, todo mundo já vendeu os seus bolinho, seus bobó, aqueles prato. 

Foi uma pena o Festival do Camarão sair aqui. O festival era ali embaixo 

daqueles coqueiro ali. Aí vendia muito camarão aqui. Camarão in natura. A 

culinária já não era tão boa porque o espaço ali era pequeno, lotava muito, era 

pequeno. Então o pessoal tinha até medo de ir ali. Agora depois que foi pra 

praça de eventos a culinária cresceu muito. Aumentou muito duzentos 

porcento em matéria de público. Só que a venda aqui do camarão in natura 

caiu, caiu muito mesmo. Porque quando a gente começou com o Festival do 

Camarão aqui e a festa era aqui, o pessoal briagava pra comprar camarão, que 

era fila grande. Esses box ficava aberto até dez horas da noite, e vendia. 

Vendia muito. Agora não. Agora é mais a culinária mesmo que pegou. Mas 

eu acho que uma coisa que você pranta, depois você vê que pegou, você tem 

que ter orgulho. Na procissão do pescador você homenageia uma pescador 

também, senão dois pescadores na procissão. O padre vem aqui, dá a benção 

pra todo mundo, dá as medalha dele. Na verdade não foi nem do pescador 

que partiu, foi da Fundacc na época. Nós começamos com o Turismo. Nós 

trabalhamos com o turismo eu não lembro se foi um ou dois anos. E de lá pra 

cá a Fundacc assumiu a festa e a parte de estrutura tudo é a Fundacc que 

monta pra gente. Nós só entramo com a mercadoria, a mão de obra. Paga 

uma pequena taxa pra manutenão de guardas, uniforme que a gente paga 

também e mais nada. Eles são meio exigente. Tem que fazer em parte o que 

eles querem. Se a gente não for um pouco resistente… que eles preservam 

muito a cultura. E a cultura que eles querem que a gente faça é uma farinha 

de camarão, é coisa que os pescadores comiam a cinquenta anos pra trás. E 

hoje se a gente for fazer isso, se o pessoal da barraca for fazer isso pra se 

vender vão trabalhar pra cultura, não vão trabalhar pra eles. Porque muito 

pouca gente conhece o que nós comia há cinquenta anos atrás. Então tem que 

colocar alguma coisa que não seja muito da cultura pra…
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Como pesquisadora da cultura caiçara, Edna Assis percebe a deterioração dessa 

cultura também no Festival do Camarão. Para ela o festival adiquiriu um perfil 

comercial, deixando as características da cultura caiçara em segundo plano. Ela afirma 

ainda, que a mudança do local da festa também foi sentida pelos turistas, que 

procuravam um clima mais bucólico no festival à beira da praia, já na Praça de Eventos 

esse clima não se reproduziu. 

O Festival do Camarão foi esse ano pro décimo oitavo. O festival foi 

feito porque dava muito camarão nessa época e era a época do Defeso. Ficava 

uns três meses fechado e aí como tinha muito camarão, tinha que fazer esse 

festival para vender esse camarão. E aí quem teve a ideia disso foi o Seu 

Chico, que é um senhor, delegado aposentado, Seu Isaías Costa e o Ditinho, 

que tiveram a ideia. Eu lembro que o primeiro que eles fizeram foi assim, foi 

uma barraca que eles fizeram, em frente o Catira, e eles levaram os camarões 

in natura pra vender lá. E ali vendeu pra caramba, acho que foram dois anos 

assim, mais ou menos nesse esquema. Foram dois anos lá, só a venda in 

natura. Dali pra lá, eles vieram e trouxeram aqui pro box, mas era do lado ali. 

Aí nesse ano montaram cinco barraquinhas, mas era barraca assim, era 

barraca de três metros, um metro e meio pra cada um trabalhar. Aí a gente 

pegou. Olha, mas esse ano eu me arrependi tanto, porque trabalhava o dia 

inteiro na peixaria e à noite tinha que ir pra barraquinha lá. Mas aí o que 

aconteceu, aquele espacinho ali já começou a apertar. Aí foi a hora que eles 

levaram pro canto lá. Assim… deu certo. Duranto os anos que… aqui na 

praça a gente tá desde dois mil e dez, seis anos… mas o que aconteceu. Lá o 
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espaço físico tava comprometido, tudo quanto é órgão já começou a embaçar 

porque era o óleo que jogava no rio, a sujeira… e começou aquela coisa. Mas 

o espaço físico mesmo tava reduzido porque o mar tinha avançado muito já… 

Eu fui uma das que relutei, eu bati de frente muitas vezes, não queria de jeito 

nenhum, porque, na realidade, a essência perdeu. Depois que foi pra lá a 

gente sabe que perdeu a essência. Até porque eu ia ali, comprava uma 

camarãozinho e já ia ali participar da festa. Mas tudo aquela coisa de… do 

olhar do caiçara… Tinha freguez nosso que reclamou até na época. Que 

falou: “nossa, mas mudaram pra cá… eu gostava de lá, porque a gente que 

vem de São Paulo tá acostumado a pisar no asfalto, queria mais é pisar na 

areia mesmo… eu vinha aí pro festival pra pisar na areia, não pra pisar no 

concreto…”. Até explicar que não dava mais certo lá… Mas essa essência 

mesmo do festival ali, perdeu. Depois que foi pra Praça de Eventos, perdeu. 

Virou uma coisa comercial. Todo mundo sabe disso. A gente tem consciência 

disso. A gente que vive, que aprecia essas coisas, a gente sabe que… mas 

precisava. Chegou uma hora que não comportava mais, não ia expandir mais 

o festival. Eu vejo até pelo Festival da Tainha. Ficou naquela… aquilo ali não 

expande mais nada. É só aquele tanto de pessoa e acabou, não tem como. É 

minimo também o espaço ali. 
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Uma constante preocupação sentida pela comunidade é que lhes seja retirado o 

que já foi conquistado. Quando a prefeitura iniciou os trabalhos para a substituição do 

antigo entreposto por outro mais adequado às necessidades dos pescadores, a 

preocupação era de que o antigo fosse destruído e não fosse construído outro no lugar. 

Em relação ao Festival do Camarão essa preocupação se repetiu, uma vez que as 

famílias que detinham barracas na festa passaram a temer que estas fossem concedidas a 

restaurantes ou donos de quiosques, uma vez que se delineava uma mudança no perfil 

da festa. 

Como mudou pra lá, foi aquele primeiro impacto: “ah, vão tomar 

nossa barraca, lá é os donos de restaurante que vão tomar”. A gente ficou 

com esse medo, não vou falar que… foi o mesmo medo que a gente teve, 

voltando lá pra trás, quando a prefeitura foi derrubar o box velho pra fazer o 

box novo. A gente não acreditava que ia fazer. “Não, vai destruir e não vai 

fazer mais o novo pra gente.” E acabou fazendo, esse aí ficou bacana. Mas 

em relação ao festival é a parte econômica nossa, a parte de visual ficou 

melhor. A gente sabe disso. A parte financeira mesmo a gente sabe que dá 

todo ano. Eu acho que dos gastrômicos é o maior festival que tem aqui em 

Caraguá.
114

 

Apesar dessas dificuldades, e dos problemas em relação ao formato com que o 

Festival do Camarão se apresenta, Ditinho acredita que este seja talvez único difusor da 

cultura da comunidade atualmente. Apesar disso ele ainda reitera que ainda faltam ações 

que reconheçam a cultura caiçara em sua importância. 

Eu sou caiçara. Nasci na beira da praia comendo peixe com arroz, 

feijão e a farinha, farinha de mandioca. Caiçara da barriga roxa que falam 

mesmo. Caiçara. A cultura caiçara a gente conseguiu resgatar um pouco na 
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Festa do Camarão. A gente tem cunhagem de canoa. Canoa a vela que os 

nossos pais usavam muito. Quando ia pescar não tinha motor, aí eles iam de 

canoa a vela. Aí essas coisa tem. Casa de farinha nós temos na festa do 

camarão. A gente conseguiu resgatar bastante coisa. A procissão que tinha 

também, a gente resgatou essa procissão. Sem esse Festival do Camarão não 

tem outra festa por aqui que relembre a cultura caiçara. Que faça alguma 

coisa pra relembrar da cultura caiçara, eu não conheço não. Principalmente 

aqui em Caraguá. No Porto Novo ali também temos a Festa da Tainha, no 

qual eu participo também. E lá também tem a tainha assada, tudo. É como o 

caiçara comia de primeiro, assava uma tainha, e pirão da tainha.
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Os limites de uma identidade caiçara da Comunidade de Camaroeiro não são 

precisos devido ao intenso processo de hibridização que essa cultura sofreu nesse local. 

A entrada de migrantes na comunidade por meio dos casamentos ou mesmo pela adoção 

do trabalho com a pesca como meio de subsistência expandiu esses limites. Para Edna 

ser caiçara nos dia de hoje é principalmente saber reconhecer a memória dos antigos e 

ter a vivência do trabalho com a pesca. 

Eu acho que caiçara é aquele que você viu o seu pai sair todo dia pra 

pescar. Eu acho que tá no sangue, tá na vivência. Porque a gente ralava, eu 

falo pros meus filhos que a gente ralava. A gente que é os mais velhos a 

gente ralava. Porque os mais velhos sempre tinha que ajudar em casa, nos 

afazeres domésticos e mais os irmãos. Então meu pai chegava, às vezes com 

um monte de caixa de peixe, a gente tinha que lavar um por um e limpar, 

camarão, essas coisas, ajudar a mãe. Então foi uma infância de sacrifício 

também. Depois também, quando eu casei, eu fiquei praticamente vinte e sete 

anos da minha vida na peixaria ajudando meu marido, praticamente não tinha 

vida. Sábado, domingo, feriado, de segunda a segunda. Pegamo uma época 

boa, quando ele comprou o primeiro barco, foi uma época boa. Tinha 

bastante camarão, meus filhos ainda eram pequeno. A gente aproveitou 

bastante. Mas infelizmente um dos dias que tava o mar ruim o barco se soltou 

a acabou batendo na praia e a gente acabou vendendo. O outro um dia tava 

um rapaz pescando e afundou lá na Massaguaçu, o outro barquinho que ele 

tinha comprado. Daí pra cá, como eu falei, a pesca deteriorou também, a 

gente acabou não conseguindo comprar nenhuma embarcação mais. Então 

vive de empregado e é cada vez mais difícil. Trabalhar de empregado é 

puxado.
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D. Maria não nasceu em Caraguatatuba, para onde se mudou quando era criança. 

Devido a toda uma vida dedicada aos trabalhos ao lado do marido, o pescador Dito 

Chico, ela se reconhece como caiçara. 

Eu me sinto caiçara. Eu cheguei aqui com dez anos. Meus pais 

ficaram morando aqui. Eu vou passear uma vez por ano lá em Aparecida, tem 

meus parente ainda, tem Nossa Senhora Aparecida, que eu sou católica, mas 

não vejo a hora de descer a serra e chegar aqui, chegar e ver o cheirinho do 

mar. Pra mim eu me considero caiçara e não tem quem diga que é o contrário 

não.
117
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É possível perceber que Edna é uma importante defensora da cultura caiçara em 

vários meios por onde circula e isso fica evidente em seu depoimento. Após sua 

formação tem se dedicado a desenvolver projetos visando a manutenção da cultura 

caiçara.  

 Eu não posso perder a minha essência, é a primeira coisa.  Por mais 

que tá difícil de se olhar pra essas pessoas diferentes, eu tenho que falar que 

eu sou e eu não vou deixar perder, aonde eu for. Eu lembro muito que eu fui 

fazer um curso do SENAC, de agente de turismo e uma das pessoas que 

estavam lá falou assim… começou um comentário sobre o caiçara e o cara 

falou assim: “ah, caiçara é tudo vagabundo”. Eu virei pra ele e perguntei: 

“como você pode falar da minha origem assim? Meu pai não é vagabundo 

não…” – falei pra ele – “meu pai levantou a vida inteira quatro horas, 

quatro e meia pra trabalhar, não vem chamar a gente de vagabundo, não”. E 

o professor, ele ficou quieto. Ele olhou pra minha cara assim, abaixou a 

cabeça e minha vontade era de voar no homem, dar na cara dele. Porque tem 

esse… acho que até no Aurélio uma época, tinha designado o caiçara como 

vagabundo, eu lembro que tinha falando, depois acho que foi mudado. Aí 

depois do final do curso eu virei pro professor do curso e falei: “você viu o 

que o cara falo?” – ele disse: “ah, você pensa que eu não deixei você falar, 

eu deixei, fiquei quieto, eu queria mais é que você fosse pra cima dele e que o 

pau quebrasse, porque é a sua origem, você tem que zelar”. Eu acho que foi 

uma atitude legal dele, que ele não interviu. Então eu acho que é isso, gostar 

daquilo que eu vivi. Porque não dá pra perder essas noites que meu pai 

passava, ou quando meu pai ia pro mar e o mar tava ruim, minha mãe já 

fechava a gente no quarto… “Vamo acender vela benta, vamo queimar palma 

benta, pro pai vim sossegado… tomara que dê tudo certo…” E várias vezes 

aconteceu isso. Essas coisas que a gente se recorda e que eu não esqueço. 

Então essa essência de ser caiçara eu não vou deixar morrer mesmo, eu vou 

ser sempre isso. É da onde eu vim, num vou me negar a isso. (…) Tinha uma 

professora nossa que um dia eu perguntei pra ela… ela falou: “ah, eu sou 

caiçara mas eu não gosto de ser caiçara” – eu falei: “nossa, não sei por 

quê… Eu adoro ser pé no chão, adora minha vida”. Mas ela renegou a 

cultura dela mesmo. Mas Deus abençoe ela, não tem problema, cada uma 

com a sua. Então acho que é mais ou menos isso. É não negar aquilo que eu 

sou, eu aprecio meu pai por tudo que ele foi, por tudo o que ele fez. Minha 

mãe também, não era daqui, veio de Aparecida e acabou casando cedo com 

meu pai, acabou vivendo a vida da pesca. Tudo que meu pai conseguiu foi na 

pescaria, com muita batalha e tamo aí até hoje. Hoje meu marido também 

pesca. A dificuldade agora é bem grande, nesses dias de mar ruim não 

conseguiu sair trabalhar nem um dia, tava uns dez dias parado porque o mar 

não deixava trabalhar mesmo. Então hoje em dia sobreviver da pesca em si… 

tanto é que a gente jé nem quer essa vida pros filhos. Como eu falo, a gente 

não quer que morra a tradição, mas é uma coisa que infelizmente a gente fala. 

Eu não quero que meu filho seja pescador. O Luan até tentou ano passado, 

saiu pescar um pouco, mas é uma vida muito sacrificada. Devido já a essa 

dificuldade que tá agora, o tempo anda muito ruim, um dia tá ventando, um 

dia ta… num tem mais aquela estabilidade de tempo. Antigamente as pessoas 

saiam pra pescar, já sabia que o mar tava ruim, voltava. Parece que agora 

você sai um dia tá ruim, outro dia tá pior, então é complicado. Então você 

não quer essa vida pra eles assim. Então infelizmente acho que é isso. É 

difícil porque a gente mesmo vai acabando, deixando morrer, você não quer 

que seu filho vai, não quer que seu neto vai. Ou vá trabalhar em outro serviço 

no mar. O Luan, meu filho, é uma coisa que não sai dele. Hoje mesmo ele tá 
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trabalhando de marinheiro. Foi levar um pessoal pra sair de lancha pro mar. 

Mas assim, da pesca mesmo, de viver, você sabe que é muito complicado.
118

 

Sobre as permanências da cultura caiçara no cotidiano pouca coisa ainda é 

praticada como no tempo dos antigos, como destaca Edna. O que resta são alguns usos 

do dia-a-dia como elementos da dieta, por exemplo. Por outro lado, nota-se um grande 

apreço pela memória da comunidade e pela identidade caiçara. 

Canoa não faz mais. O que faz é meu tio Baguinha, mas se tiver que 

fazer é mais particular. Pra vender, essas coisas, ele não faz mais não. Mas 

ninguém mais faz. Daqui do Camaroeiro ninguém faz. Rede eles tecem. 

Alguns ainda tecem sim. Mas é que hoje em dia é tudo industrializado, então 

eles já compram o pano e o trabalho deles fazerem é remendar quando 

estraga e quando tem que colocar cortiça… Então eles já compram o pano 

pronto e eles só fazem aquela parte da corda… o acabamento, porque já tem 

industrializado, não é como antigamente que eles mesmos faziam. Quantas 

vezes o meu pai fez mesmo, os arrastões, que meu pai confeccionava o tempo 

inteiro principalmente a rede de caçoa. Porque caçoa quase não dá mais. 

Caçoa é um cação bem grande, e matava muito aqui na beira da praia. Há 

muito tempo já que a gente não come uma caçoa, nunca mais apareceu. 

Caçoas assim de mais de cem quilos, que elas vinham aqui na beira da praia 

pra desovar, pra parir no caso, porque ela é mamífera. Então várias vezes 

meu pai pegava caçoa, colocava lá a bichona, na hora que abria tinha dez, 

onze filhotinho de um quilo e a gente acabava vendendo o próprio filhote. 

Mas vinha aqui pertinho na beira da praia, perto do parque. Quantas vezes 

meu pai matou. Eu lembro que a última vez que meu pai pegou foi dez caçoa, 

mas a gente não tinha máquina na época, então a gente acabou nem… Mas 

assim, de falar que faz remo, que tece, aqui ninguem mais. Pode haver nessas 

comunidades pequenas, aí pra outras praias assim, aqui no Camaroeiro não 

tem não. Ninguém seguiu essa tradição não. Até porque o único que era, era 

o meu vô mesmo, meu pai e meu tio. Tem o seu Amauri que faz, mas ele faz 

embarcação mesmo, grande. Canoa mesmo, de esculpir não. É uma coisa 

mais industrial. A gente gosta do peixe com banana verde, no inverno a gente 

costuma sempre fazer. Tem até banana aqui no fundo, quando tá verdolenga a 

gente pega e a gente faz. Faz no inverno porque é comida muito forte, mas a 

gente sempre costuma fazer sim, peixe com banana. Não dá pra perder não, 

essa essência aí, e é gostoso também. Faz com bagre, com pegereba, peixe 

mais firme assim, pra comer com banana. Farinha eu nunca deixei de comer. 

Farinha de mandioca com comida, isso eu passei pro meu filho. Meu filho 

também, tem que comer o feijão, tem que comer com farinha. Não consegue 

deixar e eu também não consigo comer sem farinha. Não tem como perder, 

isso era muito do meu pai. Tem o café com farinha de milho. Eu tomava 

muito. Eu lembro que eu falei pra Rita e ela: “O quê? Café com farinha de 

milho misturado? Nunca vi isso”. “Ah, larga mão, paulistinha chata”. Eu 

tomava pra caramba. Acho que é só mesmo, mas acho que é mais o peixe 

mesmo que a gente comia muito peixe. Pra falar a verdade a gente agora 

quase não come. A gente comeu peixe ontem. Veio um caçãozinho que ele 

trouxe, mas já fez de outra forma, com molho branco, nada a ver. Mas quase 

a gente não come. Hoje eu sinto falta de comer peixe. Tem dia que bate uma 

vontade de comer peixe. Quando tava lá a gente nem… mas acho que é mais 

isso mesmo, o peixe com banana, ou fritinho mesmo e a farinha. A banana 

com comida também, que eu nunca deixei de comer. Tem banana nanica ali, 

não precisa ter mistura, tendo a banana você pica no prato e come.
119

 

                                            
118

 ASSIS, op cit, 2016. 

119
 Idem. 



144 
 

 

Após seu trabalho junto ao Instituto Soma, Edna elaborou um projeto para 

garantir alguma geração de renda para as mulheres dos pescadores no período do 

defeso. Como grande parte das mulheres de pescadores desenvolvem trabalhos como a 

limpeza de camarão, no período do defeso esse trabalho fica interrompido e enquanto os 

pescadores recebem o seguro desemprego as mulheres perdem sua garantia de renda. O 

intuito de Edna era reunir essas mulheres para a realização de cursos e produção de 

artesanato, porém, sem o apoio do poder público esse projeto acabou não vingando. 

Atualmente Endna tem desenvolvido um trabalho com as crianças da Educação Infantil 

apresentando-lhes elementos da cultura caiçara. 

Esses dias teve um projeto na Educação, que é Projeto Sou Mais 

Caiçara. Conversaram tudo e tinha que montar um baú de peças, pras 

crianças, alguma coisa. Eu falei que tinha bastante coisa na minha casa, daí 

eu acabei trazendo algumas coisas que eu tinha e mostrei pras crianças. Eu 

fui conversar com a coordenadora e nisso ela falou: “você vem, conversa com 

as professoras, e qualquer coisa você começa a apresentar esse projeto nas 

escolas”. (…) Apresentei o projeto. Na verdade assim. Eu espalhava uma 

toalha no chão e colocava meus objetos e ia contando cada… o siri, os 

caramujos, a redinha… então eu trabalhei com as crianças até o maternal. 

Fazia uma música primeiro com as criançada, e aí foi legal. E aí no dia da 

formação eu levei o meu vídeo, que tem o Seu Leopoldo, a fala do meu pai, 

tudo. E foi bem emocionante. Os dois dias, que eu encerrei com o vídeo até, 

chegava no final as professoras quase todas choravam. Porque elas mesmo 

falavam: “nossa, eu nunca vi ninguém conversar assim, com essa coisa de 

falar bem do caiçara, de ser caiçara, de gostar daquela cultura…”. (…) O 

meu foco principal agora é ter um projeto assim e atingir as crianças e levar 

isso pras crianças, pela falta de conhecimento que as crianças tem. Quem 

sabe se eu trabalhar desde a primeira infância, essa criança não vai já crescer 

sabendo um pouco o básico do conhecimento. Então é uma forma de eu já 

estar mostrando um pouco daquilo que eu vivi. É uma forma de eu tá 

recuperando, já que sei que no dia a dia mesmo muitos pessoas já não estão 

dando mais… como eu falei pra você dessa professora que não tem orgulho 

de ser caiçara. Aquilo me… eu tenho orgulho sim, até hoje. Amo meu pai, 

amo minha mãe, amo o modo de vida que ele teve. Tanto é que minha mãe 

foi viajar e ele não foi, ele ficou aqui. “A minha vida é aqui na beira da 

praia” ele falou pra mim ontem. O meu tio chegou de Aparecida: “Por que 

você não foi, Dito, pro Rio?” “Ah, não! Deus me me livre! Meu negócio é 

ficar aqui na beira da minha praia”. Então é essa esência que você não vê 

mais aqui. Que nem meu marido, meu marido não é caiçara, ele é de São 

José. Então você vê que não tem essa coisa de relação mesmo, íntima com o 

mar. É aquela coisa mais de produção, de matar pelo nosso sustento. Mas 

esse viver, que eu vivi, que eu via a batalha da minha mãe, do meu pai. Na 

lida de ir todo dia, matar peixinho, voltar, largar rede, sair de madrugada, 

voltar, isso pra muitos acabaram, não tem mais. Então o meu objetivo 

principal é trabalhar um projeto assim, já que eu estou nessa área infantil 

agora, tentar levar essa recuperação dessa tradição assim. Pelo menos pra eles 

terem um conhecimento de como é, porque é apaixonante. É apaixonante 

fazer com as crianças, você vê no olhar. E concretizou no dia que eu fiz a 

formação com os professores, de ver gente com vinte anos de educação… 

teve uma senhora que passou mal, teve que tirar da sala, de tanto que ela 

passou mal, porque diz que lembrou o vô, enfim. Então é isso que eu preciso 

levar. Eu preciso levar pra alguém que puder escutar, que se interessar. 
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Porque uma hora também vai acabar isso também, se esperar vai acabar. Eu 

não vou deixar. Enquanto eu estiver viva, tiver ânimo e incentivo de alguém, 

que vai precisar, eu vou correr atrás. E seja o que Deus quiser.
120

 

 A coleta destes depoimentos representou um momento muito significativo para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. É possível perceber a riqueza de informações sobre a 

própria trajetória que os membros da comunidade podem oferecer. Nesse sentido, 

sobressaem-se as disparidades em relação as narrativas produzidas de fora da 

comunidade. Destacamos a necessidade de dar voz à comunidade na produção dessas 

narrativas, uma vez que, como pudemos demonstrar, esta possui agentes capazes de 

realizar esse tipo de ação. É papente que essas ausências são sentidas pela comunidade, 

que afirma que faltam ações no sentido de preservar e divulgar a cultura caiçara, mesmo 

que uma imagem dessa cultura seja estampada como cartão postal da cidade. Nota-se 

assim, que com todas a políticas voltadas à elaboração de uma concepção da cultura 

caiçara cristalizada no tempo gerou um excesso de imagens dessa cultura, vazias de 

significado, uma vez que os agentes produtores desses significados estão apartados 

desses processos. 

                                            
120
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Conclusão 

As mudanças experimentadas pela Comunidade de Camaroeiro provocaram o 

desenvolvimento de uma nova percepção para a comunidade. Nota-se que mudanças nas 

dimensões política, econômica e cultural se refletiram direta e indiretamente na 

trajetória da comunidade. A comunidade que ocupava um local circunscrito à orla da 

praia passou a ocupar e circular por novos espaços, estabelecendo novas e diferentes 

relações. Uma mudança, talvez a mais significativa, para o repertório identitário da 

comunidade foi a profunda mudança na paisagem apreciada no dia a dia. A praia que 

antes fazia parte constantemente do horizonte visível da comunidade, passou a ter uma 

ligação restrita com mundo do trabalho, abrangendo não somente a manutenção da 

tradição da pesca, mas também às demais atividades de comércio desenvolvidas para 

atender a demanda turística. O universo tradicional conhecido pelo caiçara foi tomado 

por edificações e técnicas muito distantes de sua própria realidade. A orla da praia 

tomada por condomínios de apartamentos, restaurantes e avenidas urbanizadas 

representam a ruptura com um estilo de vida tradicional que não pertence à nova 

configuração territorial pensada e executada nas áreas nobres dos municípios das 

regiões litorâneas. O peso simbólico deste momento na história das comunidades 

tradicionais se revela nos movimentos de adaptação e resistência das comunidades que 

alternam estes processos revelando identidades ora mais próximas da tradição original, 

ora mais ressignificada.  

Uma vez que se destaca o papel da identidade para a manutenção de alguns 

elementos simbólicos intangíveis e principalmente os mais subjetivos aos indivíduos, 

entende-se que certas práticas resistiram aos movimentos de apropriação de elementos 

externos aos contextos comunitários, absorvendo novas características e, sobretudo, 

adaptando-se às estratégias empregadas no sentido de ocultar partes da história da 

comunidade, evidenciando outros aspectos. Necessariamente o trabalho pesqueiro se 

apresentou neste sentido como fator que propiciou a manutenção de uma identidade 

comum, caiçara. Porém é preciso salientar a adoção de novas técnicas de pesca com 

barcos a motor, por exemplo, atribuiu ao trabalho tradicional novos valores, além da 

produção para a subsistência. A produção do pescado passou a abastecer o comércio 

local, restaurantes, hotéis e pousadas, assim como os festivais gastronômicos anuais.  

Mais uma vez percebe-se a inserção de um elemento tradicional da cultura 

caiçara na lógica econômica do turismo. Por outro lado, o abandono do trabalho com a 
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pesca por membros da comunidade em busca de novas colocações no mercado local, 

tanto no setor privado quanto no setor público, revela-se um indício no declínio dessas 

atividades.  

Em suma, o que se percebe é um movimento no qual a deterioração de 

determinadas tradições quando não ocasionam seu desaparecimento, é empregado no 

sentido de adaptar tais práticas aos interesses econômicos. O que determina a 

preservação de certas tradições em detrimento de outras, é, de certa forma, sua 

aderência ao mercado local, e em que medida estas tradições se tornam interessantes 

para este mercado. Sobretudo, nota-se que mesmo tratando-se de uma atividade 

econômica necessária para o desenvolvimento do mercado turístico local, a pesca ainda 

se mantém em uma esfera de trabalho informal e não qualificado. Por outro lado, no 

âmbito cultural, o trabalho com a pesca artesanal é reconhecido como tradição local e 

elemento patente da identidade local.  

Nesse sentido, para entender as formas coesão deste grupo foi necessário ir além 

de uma compreensão pautada apenas em práticas e costumes tradicionais, que 

caracterizam a cultura caiçara em primeira instância (trabalho com a pesca, folguedos, 

religiosidade popular), uma vez que tais elementos, quando não apropriados e 

ressignificados, foram abandonados e esquecidos, ou apenas preservados na memória do 

grupo. Foi preciso aproximar a abordagem das práticas e costumes ordinários, 

gestualidades e inter-relações que tornam os indivíduos identificáveis entre si, 

partilhando de um mesmo significado. Tais práticas aproximam os indivíduos, 

proporcionando sua interação em um território intangível, de identidades suspensas. 

Nesse sentido é possível perceber como a identidade se aparta do conceito utilizado para 

descrevê-la. Quando a comunidade é isolada de seus meios de subsistência tradicionais 

é necessário que busque novas formas de estar inserida na nova lógica econômica, 

contudo, sem subsumir a esta lógica, preservando traços específicos de sua identidade.  

Partindo dos elementos tradicionais preservados para a definição da identidade 

local, corre-se o risco de não abranger o conteúdo real das identidades, uma vez que os 

esses traços são preservados segundo interesses econômicos na produção de um 

mercado cultural local. Mesmo tratando de elementos repletos de significado dentro da 

cultura, a repetição desses costumes, como reprodução social, também se apresenta 

como indício das formas de apropriação das tradições e de dominação. Seguindo estes 

modelos, corre-se o risco de reduzir as experiências peculiares da comunidade ao que 
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sobrou de uma identidade original, ou a uma identidade inteiramente nova, forjada em 

um contexto novo para os indivíduos. O que procuramos investigar são os liames de 

uma identidade transformada, reapropriada e aprimorada no tempo e no território. Para 

tanto, e repetidamente, é preciso ressaltar os limites da abrangência desta abordagem e, 

sobretudo, não ousar uma abordagem definitiva, visto que a própria construção da 

análise é dotada de certa maleabilidade.  

No que tange a cultura caiçara, para a Comunidade de Camaroeiro, é possível 

perceber que as formas de resistência e manutenção da identidade não estão 

circunscritas nem a uma condição territorial específica, ou a constructos na paisagem, 

tampouco a uma congregação de valores intangíveis. Contudo a afirmação “eu sou 

caiçara e faço parte da Comunidade de Camaroeiro” ecoa fortemente, trazendo à tona 

aspectos individuais, que indicam não somente a “sobrevivência” frente às iniciativas 

responsáveis por desmembrar, deslocar, limitar, circunscrever e deteriorar a identidade, 

mas a existência de um grupo que, frente a importantes transformações urbanas, 

econômicas sociais e culturais, desloca o cerne a de sua identidade de constructos 

externos e perecíveis, para o intangível, interno e individual. Contudo, esta 

individualidade não é fixa e imóvel, mas mostra-se inerente apenas às formas de 

elaboração desta identidade, que no interior do grupo é partilhada, tecendo assim a 

comunidade. 

O processo de deslocamento e pulverização da comunidade em um novo 

território é o contexto no qual essa identidade é forjada, uma vez que os indivíduos não 

reconhecem o lugar, nem a nova vizinhança em um primeiro momento. O que antes 

eram fogos distanciados no espaço, separados por extensas faixas de areia, foi 

transferido para um espaço também bastante árido, bairros formados por casas de 

veraneio, ocupadas por turistas em apenas alguns períodos do ano. Importantes 

referenciais que diferenciavam o caiçara do restante da população do município se 

perderam com esse processo. Contudo, a comunidade também não foi absorvida por 

essa população, e tampouco pôde estabelecer uma relação identitária com as populações 

flutuantes dos períodos de alta temporada. Nessa perspectiva é possível entender que 

estes processos forçaram a comunidade a buscar uma coesão, que se revela, sobretudo 

na autoafirmação em ser caiçara. 

Estas noções contribuem para rever as concepções cristalizadas, construídas no 

processo de preservação da cultura caiçara e suas interferências nas formas de afirmação 
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da identidade da Comunidade de Camaroeiro. Como apontado, o movimento que 

buscou recuperar a cultura local em seu processo de declínio, foi responsável por 

construir uma imagem na qual as comunidades tradicionais mantiveram os traços de sua 

cultura rústica preservados. Apreende-se uma visão da comunidade fixada em um 

período anterior a seus processos de desterritorialização, em que se destaca sua relação 

estreita com a natureza, compreendendo-a praticamente como elemento intrínseco à 

paisagem, tendo suas ações determinadas pelo espaço em que viviam. Ao historicizar 

este processo é preciso romper com esta compreensão determinista e naturalizante na 

formação da comunidade. Para tanto, é preciso intercalar experiências e estruturas, no 

sentido de revelar os limites da apropriação da cultura caiçara em um processo de 

cristalização dos elementos dessa cultura em um conceito fechado e da reapropriação 

desse conceito pela comunidade, no sentido de obter subsídios para a manutenção e 

aprimoramento de sua identidade. Nota-se a existência de regras que pretendem, através 

de uma série de estratégias e constrangimentos, definir os limites da cultura caiçara. Por 

sua vez a comunidade é capaz de elaborar táticas específicas para contornar essas 

limitações, atuando conforme suas necessidades e por meio de suas experiências, no 

sentido de preservar sua identidade. 

Nesse sentido, a tendência em adotar uma concepção na qual os períodos de 

maior isolamento são indicados como os de maior efervescência da cultura caiçara 

também precisa ser revista. Assim, entende-se que determinada cultura não está contida 

nos elementos referenciais que delimitam identidade e alteridade, mas especialmente 

nos usos, nas práticas e nas formas de apropriação. A partir disso, se delineiam tensões 

e conflitos, e a comunidade se reconhece nos aspectos identitários e estabelece formas 

de resistência, ressignificando a cultura a partir de suas próprias práticas. É, sobretudo, 

nessa dinâmica que a cultura se desenvolve, e esse movimento não é absorvido na 

elaboração do conceito de cultura caiçara. Mesmo em se tratando de períodos que 

abrangem profundas permanências, os períodos de isolamento experimentados pelas 

comunidades tradicionais, ainda são marcados por importantes tensões. 

Ao buscar estas permanências para definir o que é a cultura caiçara, a produção 

de determinadas políticas corrobora para o processo de cristalização do conceito. Um 

modelo específico que dê conta dos aspectos inerentes à cultura, não resiste aos 

processos de mudanças enfrentados pelas comunidades. Neste sentido o conceito de 

cultura caiçara se projeta no tempo de forma restrita, não abrangendo diferentes usos, 
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práticas e apropriações. Assim, um modelo de identidade que se aplique ao “universo” 

caiçara e que englobe apenas os usos fixados no passado se torna excludente uma vez 

que estabelece formas rígidas de “ser caiçara”, não havendo espaço para a identidade 

fora do conceito. Dessa forma, um conceito tão rígido e cristalizado, ao estabelecer uma 

forma específica de vivenciar a identidade, torna-se um instrumento de controle e 

assujeitamento das comunidades. Daí a importância em se observar o conceito em sua 

historicidade, como forma de demonstrar as facetas de sua própria dominação simbólica 

e os mecanismos da normatização de modelos culturais, que são apropriados em 

esquemas e lógicas políticas e mercadológicas posteriormente. 

Entende-se que as operações que determinam a construção desses modelos estão 

baseadas na existência de uma identidade social primeira, que tanto oferece subsídios 

para a elaboração destes modelos, quanto propicia uma relação de pertencimento com a 

comunidade, definindo sua origem. Há aí uma ressonância das enunciações no âmbito 

da comunidade, uma vez que, mesmo não reproduzindo as práticas tradicionais no 

cotidiano, interagem com o conteúdo do conceito de forma afetiva. Porém enquanto do 

âmbito do poder, se apropria a cultura para estabelecer mecanismos de controle, por 

parte da comunidade estas representações são reapropriadas de forma inventiva, 

conservando sua identidade e resistindo a esse processo. 

Sob uma perspectiva que busque delimitar a historicidade do conceito de cultura 

caiçara é possível demonstrar os meios pelos quais a comunidade só é identificada a 

partir do conteúdo que compõe o conceito, mantendo-se afastada dos benefícios 

proporcionados a partir das profundas transformações ocorridas no município. As 

comunidades permanecem socialmente marginalizadas, mesmo quando ocupam um 

papel central na produção de políticas de turismo, atraindo consumidores e 

investimentos para o município. Interessantes do ponto de vista econômico, as 

identidades permanecem solapadas por um processo que deteriora sistematicamente as 

relações e os territórios. 

As representações estereotipadas das comunidades tradicionais são responsáveis 

por circunscrevê-las a um lugar ora inferiorizado, ora enaltecido. Porém, uma vez 

tornados conceito, esses estereótipos estabelecem uma estreita relação com o real, uma 

vez que dentro do processo de normatização estes passam a circunscrever dimensões 

intangíveis e subjetivas aos indivíduos, inscrevendo-se nos corpos e nos pensamentos, 

correspondendo aos modelos e as normas. Estabelece-se uma tensão entre os aspectos 
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maleáveis da cultura popular e a rigidez do modelo, fora do qual não se compreende a 

identidade. Nesse contexto, a comunidade estabelece suas formas peculiares de 

resistência e manutenção da identidade. Mesmo assimilando e reproduzindo os 

mecanismos de controle das práticas, a comunidade desenvolve táticas para não 

subsumir a este processo. 

Mais uma vez se destaca a importância de se estabelecer uma análise a partir do 

conceito, uma vez que do conceito é possível deslindar elementos tanto das práticas 

quanto das enunciações. Assim, é possível observar como a normatização de práticas e 

discursos é organizada através do conceito, assim permitindo investigar aspectos da 

história da comunidade que estiveram alheios aos olhares dos pesquisadores.  

É notória a importância dessas noções para problematizar os fenômenos que 

abrangem a cultura popular. Ao direcionar uma perspectiva a fim de compreender as 

construções simbólicas a partir de uma arena de conflitos e tensões sociais, demonstra-

se uma relação de primazia de certas narrativas, estabelecendo estratégias de 

desqualificação/esquecimento e tática de resistência. Com efeito, percebe-se que a 

construção de visões de mundo dos diferentes grupos sociais a partir dessas tensões e 

determinações é bastante avessa a uma concepção universalizada da cultura. Atendo-se 

às suas especificidades é possível delimitar a compreensão dos processos de 

assujeitamento, desligitmação e inferiorização das comunidade dentro de uma lógica de 

apropriação de suas identidades. É preciso reiterar nesse momento que é nesse contexto 

que a identidade da comunidade é forjada. Ou seja, é a partir dessas tensões que a 

comunidade busca subsídios e conteúdos para reformular e aprimorar os liames de sua 

identidade, uma vez que se apropria de elementos do conceito para definir sua origem, 

ao mesmo tempo distinguindo-se dessa identidade fixa e controlada.  

Para além de uma análise puramente baseada em elementos conceituais, esta 

análise se abre para novas perspectivas de análise histórica. Os processos de 

reafirmação da identidade desenvolvidos em períodos de declínio e rupturas evidenciam 

essas trocas, conflitos e tensões estabelecidos com as instituições de poder.  Ao 

reconhecer nas práticas e nas apropriações o fazer da cultura popular o conceito de 

cultura caiçara se abre para novas possibilidades de análise histórica, uma vez que 

rompe com determinismos. Entendemos esses fenômenos como continuidades e 

permanências, mas, sobretudo como características inerentes ao próprio fazer-se das 

comunidades. 
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É elemento patente a constante mutabilidade da cultura popular de uma forma 

geral. A partir deste pressuposto foi necessário definir os limites de uma cultura caiçara 

tradicional preservada e em que medida as influências de novos modelos culturais, e de 

todos os fatores mencionados, promove alterações nas construções simbólicas, 

subjetivas e objetivas a partir das demandas cotidianas da comunidade. O intenso 

processo de declínio da cultura caiçara em Caraguatatuba é evidente, assim como o 

abandono de práticas e costumes até pouco tempo largamente difundidas. A sanha por 

catalogar e preservar traços dessa cultura a partir do final da década de 1970 se 

apresenta como denúncia deste fenômeno, sobretudo a efusão de lugares de memória no 

município corrobora para esta hipótese. Contudo, alguns elementos, sejam eles 

materiais ou imateriais, persistem e são reelaborados e difundidos sob a iminência de 

novas configurações da comunidade tradicional.  

Ocorre ainda: a produção de territórios sazonais, ou cíclicos, que permanecem ou 

pertencem à comunidade durante determinado período, como o caso do Festival do 

Camarão, das Cerimônias de Barcos ao Mar e do Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba, onde a presença da comunidade é sugerida, respeitando regras e 

determinações específicas, sobretudo destacando-se como territórios que reforçam 

aspectos da dominação simbólica através de uma série de normas e constrangimentos. É 

possível afirmar, nesse sentido, que a presença da comunidade territorializa 

determinados espaços, sempre evidenciando as conflitualidades presentes. E assim que 

cessados os usos ou a demanda pela presença da comunidade, cessa também o território, 

contudo, a territorialidade permanece; e espaços que se configuram como territórios 

mais perenes da comunidade, como a Praia do Camaroeiro e o Entreposto de Pesca 

“Sebastião Mendes de Souza”. Outros espaços como o Bairro Ipiranga e a Capela de 

São Pedro, também se adéquam a esse contexto, porém, como territórios híbridos, 

marcados pela presença, a interação e intencionalidades de indivíduos exteriores à 

comunidade. Nesse sentido, a Praia do Camaroeiro se destaca como elemento ótimo 

para a configuração da identidade da comunidade, permanecendo como assentamento 

original da comunidade e resistindo como referência identitária dos usos, da paisagem e 

essencialmente da memória. Características que mantém estreitada a relação umbilical 

da comunidade com este espaço específico. A comunidade, sobretudo, se apropria desse 

espaço e dessa memória, reivindicando seu pertencimento ao lugar. Mesmo após a 

remoção das famílias da orla da praia, e da reconfiguração da comunidade aderindo 
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elementos culturais diversos a partir do contato com os indivíduos que chegaram ao 

município nos movimentos migratórios das décadas de 1960 e 1970, a comunidade 

estabeleceu formas organização. Apesar de todas as mudanças sociais, culturais e 

econômicas no município, e das profundas transformações na paisagem, a permanência 

da Praia de Camaroeiro como constructo de memória dá à identidade da comunidade a 

coerência necessária para que esta permaneça justificando sua existência. 

É necessário ainda ressaltar que os benefícios dessas políticas não são 

direcionados para as comunidades diretamente, mesmo que indiretamente estas 

usufruam do aumento da circulação de capitais gerado pelo turismo. O fator 

preponderante nesta lógica é que, lançada como produto, a cultura caiçara acaba 

atraindo mais turistas, cujo poder aquisitivo irá beneficiar principalmente os setores de 

comércio e serviços. 

Em Caraguatatuba o contato precoce dos núcleos tradicionais com o processo de 

urbanização e o desenvolvimento do turismo, dado ainda o processo de partilha de 

territórios com indivíduos oriundos de processos de migração, ocasionou o desprezo de 

determinadas práticas. Contudo, este fator não significou o total abandono da identidade 

caiçara. Nesse sentido, fato de estar inserido em um meio avesso à manutenção de sua 

identidade levou o caiçara a encontrar novas formas de afirmar seu pertencimento. 

Assim, essas novas formas de se reafirmar a identidade caiçara ficaram despercebidas 

ou mesmo foram ignoradas pelos órgãos responsáveis por produzir políticas de cultura 

no município. 

É preciso salientar que o abandono das práticas da cultura caiçara não foi capaz 

de diluir a identidade da comunidade. O que se percebe, é que com a “valorização” da 

cultura caiçara em espaços alheios à comunidade ocorre um movimento no sentido de 

reiterar a identidade baseada nas vivências e não em um conceito cristalizado. A questão 

principal que se levanta é que estes indivíduos não deixam de ser caiçaras quando se 

afastam da praia, quando não comem peixe,  ou quando os filhos optam por fazer um 

curso superior e não dão continuidade ao ofício do pai. Mesmo com essas ações que 

negam a identidade, esta persiste na memória, evidenciada em suas próprias narrativas e 

nos anseios de preservar a cultura, mesmo que esta não seja vivida no cotidiano, de 

registrar a experiência dos antigos, e de produzir algo que congregue novamente a 

comunidade, que traga de volta o apogeu do trabalho com a pesca. Se deixam de lado 

suas tradições não é por renegar um passado rústico, rusticidade esta que muitas vezes é 
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enaltecida  em afirmações como “eu gosto do pé no chão”, é pela necessidade de 

sobrevivência, uma vez que a pesca que antes garantia excedentes, atualmente não 

garante mais o sustento. As memórias dos pescadores do Camaroeiro se revelam 

permeadas por saudades e ressentimentos, de uma comunidade de pescadores de quem 

muito foi tirado e pouco foi retribuído, e de uma população que convive com a incerteza 

em relação à sua principal fonte de renda, a pesca. 

Destacamos a necessidade de que haja espaço nas políticas de cultura e 

patrimônio para que as comunidades tradicionais sejam ouvidas. Elas precisam ser 

partícipes na elaboração de tais políticas e programas que envolvem questões sensíveis a 

seus membros. As questões que abrangem a pesca são bastante urgentes e representam 

reivindicações antigas dos pescadores. Nesse sentido, para que haja uma valorização da 

pesca artesanal, mais uma vez é preciso que os pescadores sejam ouvidos. As formas 

como a cultura caiçara é apropriada é muito sintomática, uma vez que da fala dos 

pescadores emerge a afirmação de que a pesca tradicional está chegando ao fim. 

Enquanto isso por toda a cidade encontram-se esculturas e painéis representando 

pescadores, canoas e peixes, enaltecendo a cultura local. É patente que tais ações não 

são suficientes. Assim, é necessário que sejam desenvolvidas políticas realmente 

sustentáveis, que garantam atratividade e rentabilidade para o trabalho pesqueiro, e que 

haja equidade entre as dimensões humana e ambiental, para que a cultura e o ambiente 

que se conectavam de forma simbiótica possam reencontrar a harmonia vivenciada no 

tempo dos antigos. 
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Anexo I - Planta da Praça do Caiçara no Polo Cultural de Caraguatatuba 

 



 
 

Anexo II – Propaganda do Residencial Jardim Califórnia em Caraguatatuba enaltecendo o potencial turístico do município 



 
 

Anexo III – Prainha na década de 1960 (Ocupação turística no local)  

  

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros”  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros”  

 

 



 
 

Anexo IV – Martim de Sá – Casarão citado em depoimento por Tereza de Jesus 

Cortez do Santo e Edna do Espírito Santo de Assis  

 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 



 
 

Anexo V – Festival do Camarão – 2015 (Comidas Típicas) 

 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 

 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 

 

 



 
 

Anexo VI – Festival do Camarão – 2015 (Confecção de Redes e da Canoa de Voga) 
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Anexo VII – Festival do Camarão – 2015 (Corrida de Canoas e canoa a pano) 

 

Fonte: Acervo do Arquivo “Arino Sant’Ana de Barros” 
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