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RESUMO 

 
 

O espaço socialmente construído é formado na sua totalidade por elementos que promovem 
arranjos e desarranjos no espaço geográfico, criando territórios, desterritorializando outros 
para depois reterritorializá-los novamente. Nessa perspectiva, o presente trabalho busca 
compreender o processo de industrialização urbana no Brasil e seus rebatimentos sobre as 
territorialidades existentes, em especial as do setor de subsistência, tendo como ótica as 
políticas públicas voltadas para a organização do território. Para tanto, o recorte territorial 
objeto de aplicação deste estudo é o município de Ubatuba, no Estado de São Paulo, um dos 
redutos da cultura tradicional Caiçara, com mais de 80% de sua área sobreposta com unidades 
de conservação de proteção integral e outras áreas protegidas, localizada na região berço da 
industrialização urbana. As metodologias de análise adotadas são a revisão bibliográfica 
histórica e temporal, assim como a observação não participativa. Esta forma de análise 
possibilitou uma leitura na escala regional e local dos diversos territórios e, de como estes 
influenciam o processo construtivo das políticas públicas e ao mesmo tempo em que são 
influenciados por elas.  
 
Palavras chaves: Território. Políticas Públicas. Planejamento Urbano e Regional. Meio 
Ambiente. População Tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 
The socially constructed space consists entirely of elements that promote arrangements and 
derangements in geographic space, creating territories, deterritorializing more and then 
reterritorializes them again. In this perspective, present study seeks to understand the process 
of urban industrialization in Brazil and its repercussions on existing territoriality, especially 
the subsistence sector, with the perspective oriented to the regional planning policies. Thus, 
the territorial clipping application object of this study is the municipality of Ubatuba, State of 
São Paulo, one of the strongholds of traditional culture Caiçara, with over 80% of its area 
overlapped with conservation units of integral protection and other areas protected area 
located in the cradle of urban industrialization. The analysis methods used are the historical 
literature review and temporal, as well as non-participatory observation. This form of analysis 
enabled a reading on regional and local scale in the various areas, and how these influence the 
construction process of public policies and at the same time they are influenced by them. 
 
Key words: Territory. Public Policy. Urban and Regional Planning. Environment. Traditional 
Population. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Entender os conceitos que envolvem o planejamento urbano e regional no Brasil é 

compreender o próprio planejamento em si. Entre os conceitos pode-se citar a produção social 

do espaço e os seus elementos, o conceito de território e o papel do Estado no tocante à 

construção do espaço e do território.  

É compreender também que o Estado, na formulação das políticas públicas nacionais, é 

influenciado diretamente por arranjos e desarranjos políticos, sociais, e econômicos, que se 

articulam para atingir objetivos específicos.  

Mais do que isso, é poder enxergar empiricamente tais conceitos sendo aplicados em 

recortes do espaço geográfico em escala temporal, principalmente na perspectiva do espaço 

sendo transformado à medida que os arranjos institucionais do Estado vão sendo 

instrumentalizados para atender a demanda do capital, especialmente na criação de territórios 

que atendam a esses desejos.  

A criação desses territórios implica obrigatoriamente na desarticulação de outras 

territorialidades, ou seja, na desterritorialização de outros espaços socialmente constituídos 

(HAESBAERT, 2007), em especial aqueles formados pela ancestralidade. 

Para um melhor entendimento dessas questões teóricas, este trabalho tem a pretensão de 

aplicar tais conceitos no estudo do território do município de Ubatuba, em particular a relação 

da população denominada Caiçara com esse espaço, buscando demonstrar, ao longo do 

estudo, cada conceito citado.  

Pretende-se demonstrar os múltiplos territórios existentes nesse recorte geográfico, e 

como as políticas públicas foram moldadas para criar instrumentos para construí-los. Busca 

compreender, também, como os elementos do espaço (SANTOS, 1997) se articulam em busca 

de novos arranjos para sua inserção nessa nova dinâmica territorial. A intenção dessa análise é 

responder a seguinte questão: as políticas públicas de ordenamento territorial agregam, 

segregam ou extinguem as populações tradicionais? 

O ponto de partida para este estudo dá-se na compreensão dos elementos do planejamento 

urbano e regional. Serão considerados como elementos do planejamento, o território, o 

espaço, os elementos do espaço, as políticas, a industrialização e a urbanização.  

O segundo capítulo trata do conceito de população tradicional e da caracterização da 

população Caiçara como tradicional. Ainda neste capítulo identifica-se o território Caiçara, 

seu espaço e seus elementos. Fechando o capítulo apresenta-se a formação histórica do 
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município de Ubatuba, principalmente sob a perspectiva da sua população e de como esta é 

afetada pelas ações do Estado ao longo do tempo. 

No terceiro capítulo é abordada a questão das áreas especialmente protegidas, em especial 

os Parques. Pretende-se relacionar essa questão à cronologia dos momentos políticos vividos 

no País e à legislação formulada ao longo do tempo.  

E, por fim, o capítulo é finalizado com a apresentação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável das Populações e Comunidades Tradicionais (PNPCT), 

buscando compreender sua formulação e contribuição para garantir o desenvolvimento da 

população Caiçara. 

Toda essa abordagem pretende dar suporte às reflexões que serão expostas, que tratarão 

das questões relacionadas aos diferentes territórios, e principalmente como se encontram, no 

aspecto social e no econômico os remanescentes Caiçaras, em especial os que apresentam o 

Estatuto Jurídico de Tradicionais (SIMÕES, 2010), e residem no bairro urbano da Vila de 

Picinguaba. Também é abordada a questão do território simbólico do Caiçara, suas formas de 

resistência e perspectivas futuras. 

Por fim, mas não menos importante, são expostas as conclusões desta dissertação, 

buscando contribuir para a reflexão sobre as questões apresentadas. Pretende-se instigar novos 

estudos a partir do tema abordado e sua replicação sobre outros recortes territoriais, tentando 

perceber se a situação apresentada é algo pontual ou é um fenômeno estrutural. 

 

1.1 Metodologia 

 

 

A metodologia aplicada neste trabalho tem o objetivo de permitir a compreensão de como 

as territorialidades existentes no município de Ubatuba foram afetadas pelas territorialidades 

propostas e promovidas pelo capital, em especial sobre as relacionadas às populações 

portadoras do estatuto jurídico de tradicionais (SIMÕES, 2010), ou seja, os Caiçaras do 

Litoral Norte do Estado de São Paulo. 

Sendo assim, a metodologia é empregada sob duas perspectivas. A primeira enfoca o 

território, entendendo que este elemento do espaço é o divisor de águas, sobre o qual 

acontecem os arranjos e desarranjos. A discussão demonstra a intensa relação entre este e 

todos os outros elementos que compõem o espaço e como o mesmo é transformado à medida 
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que esta relação acontece. Relacionam-se os conceitos de território, espaço e elementos do 

espaço, aos fatos históricos temporais. 

A segunda perspectiva promoverá a compreensão da condição dos remanescentes 

Caiçaras que habitam dois bairros de Ubatuba (Vila de Picinguaba e Estufa I), pois tanto 

Diegues (1996; 1983), como Setti (1985) apontam que estes bairros tornaram-se refúgios 

desses remanescentes. 

Pretendia-se inicialmente efetuar a aplicação de entrevistas com questionário, entretanto, 

à medida que foram realizadas visitas a campo e ocorreram conversas informais com os 

remanescentes, percebeu-se que os mesmos já apresentavam certa resistência a pesquisas 

acadêmicas, já que foram procurados muitas vezes para coleta de dados. 

Essa percepção se deu em vários momentos, desde as primeiras visitas a Vila de 

Picinguaba, em reuniões com os funcionários da Fundação Cultural de Ubatuba – FUNDART 

e, mais fortemente, em uma das Oficinas de Diagnóstico Participativo, parte do processo de 

elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Marinha do Litoral Norte – APA 

Marinha1

Assim, optou-se por trabalhar com a metodologia da observação não participante 

(GODOY, 1995) e com dados secundários obtidos através da revisão bibliográfica e de 

consulta ao IBGE.  

. 

Segundo Godoy (1995), a observação não participante é um método de pesquisa 

qualitativa em que o pesquisador assume a posição de um espectador aplicado, atencioso e 

ponderado. Sob essa perspectiva, o pesquisador procura observar e registrar o máximo de 

acontecimentos que interessam ao seu trabalho. Embora o pesquisador deva compreender o 

contexto sobre os quais os fatos acontecem, é fundamental manter o foco sobre os seus 

interesses e objeto de pesquisa (GODOY, 1995).  

Para Vianna (2003), ao adotar o método da observação, é importante iniciar a pesquisa a 

partir de uma revisão da literatura, para com isso formular ideias (hipóteses) sobre a natureza 

do fenômeno a ser observado. É fundamental que o pesquisador consiga fazer um link entre o 

que foi observado, com dados de outras fontes e com os dados coletados por outros 

pesquisadores (VIANNA, 2003). 

Outro motivo pelo qual bairro citados anteriormente foram escolhidos está no fato de 

ambos serem considerados como áreas urbanas pelo IBGE. 

                                                           
1 Oficina de Diagnóstico Participativo – Ocorreu no dia 14 de outubro de 2013 no município de Caraguatatuba. 
Esta oficina será melhor detalhada no capítulo Resultado e Discussão. 
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Além disso, existem setores censitários específicos para cada um desses bairros, que 

permitiram uma análise a partir dos dados da Sinopse do Censo 2010 do IBGE agregados por 

Setor Censitário (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS, 2010). 

Para o uso dos dados do IBGE primeiramente foi realizado o download dos arquivos 

shapefile dos setores censitários e importados para o software ArcGis. Após isso, foram 

incorporadas as tabelas com os dados numéricos de cada setor. E por fim, foi sobreposta a 

imagem de satélite do Google Earth referente ao município. Todos estes componentes foram 

georreferenciados possibilitando a identificação dos bairros, relacionando-os aos seus 

respectivos setores censitários. 

Além disso, foram utilizados dados provenientes da Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados – SEADE, do Estado de São Paulo, e em específico referentes ao Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE 

ANÁLISE DE DADOS , 2000) que também são fornecidos por setor censitário. 

Aplicou-se o mesmo método para extração dos dados do Censo IBGE. 

Os dados foram manipulados para se obterem informações referentes aos bairros citados, 

buscando relacionar tais informações à discussão sobre o espaço construído socialmente. 

O IPVS está relacionado com a identificação e a localização espacial das áreas que 

abrigam os segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza.  

Como o IPVS é de 2000, comparou-o com os dados de 2010 do IBGE, tendo como base 

os dados utilizados no IPVS: 

• Domicílios Particulares Permanentes Ocupados; 

• Pessoas residentes; 

• Homens residentes; 

• Mulheres residentes; 

• Média de Pessoas por Domicilio; 

• Média do Rendimento Nominal e 

• Média total dos anos de estudos das pessoas responsáveis domiciliares. 

Dessa forma, além de avaliar a situação de cada setor censitário, foi possível também, 

comparar o período de uma década e verificar a ocorrência de mudanças em relação ao IPVS 

de cada setor analisado. 

 Também foram elaborados mapas a partir da ferramenta web do Geoportal do Instituto 

de Cartografia e Geografia do Estado de São Paulo. 
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2 ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 
 

Pensar em planejamento urbano e regional em linhas gerais é compreender que compete 

ao Estado e o principal instrumento para coloca-lo em prática são as políticas públicas. 

Por sua vez, as políticas públicas proporcionam diversas instrumentalidades para 

organizar o território sobre o qual o Estado realiza o planejamento e que modificam o 

território. 

No Brasil, o processo de industrialização e urbanização foi uma ação apoiada no 

planejamento regional e urbano, e instrumentalizada por políticas públicas que organizaram o 

território e alteraram a configuração do espaço socialmente construído. 

A partir dessa ideia torna-se importante compreender os conceitos de território, espaço e 

políticas públicas, e, mais do que isso, tentar conectar cada um desses elementos e percebê-los 

inseridos no processo de industrialização e urbanização do Brasil. 

 

2.1 Território 

 

As relações sociais no tempo e no espaço se estabelecem em diversas escalas. No caso do 

espaço, a escala pode ser material (física) ou simbólica, nas diversas dimensões e 

compreensões do território, como no campo da política estadista, quando essas relações são 

transformadas em ou mediadas por políticas públicas (território simbólico) e têm aplicações 

diretas sobre o território físico (HAESBAERT, 2012). 

Essas aplicações atendem as necessidades, desejos e anseios das classes sociais 

dominantes, produzindo rebatimentos em todas as camadas sociais e, consequentemente, nas 

demais dimensões do território. Cada camada social reage de acordo com as suas 

intencionalidades, com seus interesses (explícitos ou não) e com as ferramentas disponíveis: 

capacidade de articulação política, grau de instrução, e nível de renda, entre outros, 

produzindo novas formas de relacionamentos sociais e novas percepções de territórios.  

Um dos pilares desse trabalho é discutir a perda de identidade da população tradicional 

no que diz respeito às relações socioespaciais que estabelecem historicamente com o meio 

natural, e implica de perda de território, ou a desterritorialização do espaço, se é que se pode 

tratar espaço como desterritorializado, já que é transformado a todo o momento e 

(re)configurado novamente (HAESBAERT, 2012). 



17 
 

Nesse sentido aplica-se o termo desterritorialização sobre o referencial que o tradicional 

tem sobre as práticas ancestrais e passa a (re)produzir uma nova dinâmica socioespacial a 

partir de novas relações e percepções sociais, que lhe são apresentadas pelas novas 

concepções de território.  

Essas concepções são apresentadas a partir das interações dos outros elementos do 

espaço, que surgem em momentos históricos distintos, como, neste estudo, as fazendas de 

cana de açúcar e de café e a construção da rodovia Rio-Santos. Conclui-se que, 

primeiramente, é necessário entender o que é território, suas interpretações, e identificar a que 

qual melhor se adequa ao que se discute neste estudo. 

Segundo Haesbaert (2012), existem duas maneiras básicas de se pensar o território: uma 

dimensão política e outra ligada à sua dimensão simbólica. O território e a territorialidade são 

questões centrais para a geografia, pois dizem respeito à espacialidade humana, entretanto 

outras áreas do conhecimento, cada qual com sua linha de raciocínio, apresentam uma 

determinada perspectiva:  

• ciência política: foca o referencial de território à partir das relações políticas de poder 

ligadas ao Estado;  

• economia: adota uma percepção de espaço e território voltada a um fator locacional, 

ou como base da produção do capital;  

• antropologia: enfatiza o simbolismo das relações do homem com o meio, como as 

sociedades ditas tradicionais, e trata esse mesmo simbolismo a partir do neotribalismo 

contemporâneo;  

• sociologia: aborda de maneira ampla a questão a partir das reflexões sobre sua 

intervenção nas relações sociais; e  

• psicologia: engloba a discussão dentro de uma subjetividade ou identidade pessoal 

(HAESBAERT, 2012). 

O território aparece ao longo do tempo, e na maioria das reflexões teóricas, como 

conceito na sua dimensão política ou vinculado às relações de poder nas suas mais diversas 

formas de manifestação. O território é político por natureza, e contrapõe-se e interage com 

outros conceitos, como região, paisagem e lugar: o primeiro com ampla tradição na economia 

regional e geografia econômica, e os dois últimos de longa data nas discussões da geografia 

cultural (HAESBAERT, 2007).  

O território é material e imaterial, é dependente do valor que se dá a ele e de como é 

reconhecido e percebido. Suas fronteiras podem ser bem definidas ou imaginárias, 
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sobrepostas e conflitantes, é temporal, podendo ser duradouro ou efêmero. Sua construção 

sempre é intencional e ideológica, podendo ser de ordem política, econômica ou social e, 

finalmente, o mesmo território pode existir em vários locais simultaneamente, assim como um 

local pode assumir várias formas de territórios num escala temporal.  

Mesmo com diversos olhares e concepções a respeito do território, ele sempre será 

formado no espaço geográfico a partir de diferentes relações sociais, já que os territórios se 

movimentam e se fixam no espaço geográfico (FERNANDES, 2005).  

Para Santos (1997), o espaço geográfico é formado de objetos e sistemas de ações 

indissociáveis. Nessa condição, passa a ter uma dimensão que extrapola os limites 

geográficos, apropriando-se dos objetos e dos sistemas de ações para formar um novo espaço 

que é continuamente modificado. Essa modificação se dá pelas relações orgânicas entre as 

pessoas; pela instrumentalidade do Estado; pela ação do capital; e pelas infraestruturas que 

dão suporte para que as relações aconteçam.  

Essas relações se apropriam dos recursos naturais, gerando rebatimentos sobre o 

ecossistema e sua diversidade, impactando-os. Se o território se dá no espaço geográfico, que 

é formado pelas dimensões sociais, orgânicas, pela política, pelo capital e pelas 

infraestruturas, a pergunta que se faz é a seguinte: o que é espaço e quais são os seus 

componentes? 

 

2.2 Espaço 

 

 De acordo com Santos (1997), o espaço é um fator da evolução social. É de certa forma, 

um elemento que concorre, contribui, e determina essa evolução. Trata-se de uma instância da 

sociedade contendo e sendo contida por outras instâncias, tais com a econômica, a político 

institucional e a cultural ideológica.  

O espaço é formado pelas coisas – os objetos geográficos, naturais e artificiais, ou seja, as 

formas físicas – cujo conjunto é dado pela natureza. O espaço é tudo isso mais a sociedade: é 

o conjunto de objetos geográficos distribuídos em um território, possibilitando uma 

configuração territorial ou espacial. A maneira como esses objetos se dão aos olhos, na sua 

continuidade visível, é a paisagem e, de outro lado, o que dá vida a esses objetos, seu 

princípio ativo, são todos os processos sociais representativos de uma sociedade em dado 

momento (SANTOS, 1997). 
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Gottdiener (1993), contribuindo para essa conceituação, afirma que, para se ter uma visão 

sintética da produção do espaço, é necessário uma compreensão sistêmica da natureza 

tridimensional da organização socioespacial, conforme se desenvolvem ligações hierárquicas 

com lugares, dentro de uma matriz espaciotemporal.  

Para Corrêa (1995), o espaço urbano é constituído, num primeiro momento, de um 

combinado de diferentes usos do solo justapostos entre si, caracterizando-o em diferentes 

tipos de áreas, tais como, comerciais, residenciais, industriais, e de cultura e lazer, produzindo 

um conteúdo social organizado espacialmente, sendo este, fragmentado e articulado, reflexo 

tanto de ações que se deram no passado quanto as que se dão no presente. 

 Pode-se afirmar, em síntese, que o espaço é a soma das formas físicas, numa 

determinada localização geográfica mais o seu conteúdo social: as relações sociais que dão 

sentido às formas físicas num determinado momento ou período histórico (Figura 1).   

 
Figura 1: O espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o autor. 

 

Será possível congelar o momento histórico e considerar que as formas e conteúdo de 

determinada localização geográfica não sofrem qualquer tipo de alteração, mantendo, dessa 

maneira, os mesmos padrões e valores? Ou é possível desconsiderar o processo evolutivo que 

permitiu que aquele determinado momento histórico existisse?  

Em relação a essas questões, Santos (1997) cita que as formas geográficas, por conterem 

frações do social, estão sempre mudando de significação, seja por ações internas ou ações 

externas, e a localização ou ponto geográfico é um momento no imenso movimento do mundo 
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apreendido em um lugar. Assim, cada lugar está em constante mudança de significado, graças 

ao movimento social.  

A partir dessas considerações define-se o conceito de espaço que será abordado neste 

estudo e, considerando que esse espaço está em constante transformação, é necessário para 

sua análise, seja qual for, uma periodização (SANTOS, 1997). Antes de determinar o período, 

ou o momento histórico, faz-se necessária a caracterização dos elementos que compõem e 

reproduzem o espaço. 

 

2.3  Elementos do espaço 

 

Quanto à questão dos elementos do espaço, Santos (1997) escreve: 
 

O espaço deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria 
sociedade que lhe dá vida. Todavia, considerá-lo assim é uma regra de método cuja 
prática exige que se encontre paralelamente, pela análise, a possibilidade de dividi-lo 
em partes. Ora, a análise é uma forma de fragmentação do todo que permite, ao seu 
término, a reconstituição desse todo. Quanto ao espaço, sua divisão em partes deve 
poder ser operada segundo uma variedade de critérios. O que vamos aqui privilegiar, 
através do que chamamos de elementos do espaço, é apenas uma dessas 
possibilidades (SANTOS, 1997, p. 5). 

 

Esses elementos do espaço, ou agentes sociais, ou atores, produzem e consomem o 

espaço, caracterizando-o como um campo de conflitos, carregado de simbolismo e 

condicionantes sociais (CORRÊA, 1995) direcionados para a produção e consumo de bens, 

permitindo e reproduzindo a manutenção de um modo de produção de subsistência, ou, ainda, 

a acumulação de capital. 

Além disso, Gottdiener (1993) vislumbra uma relação ou ligação horizontal entre grupos, 

instituições e detentores de recursos e a ação de um Estado intervencionista, que vai muito 

além da divisão internacional do trabalho. Esses elementos, agentes ou grupos sociais que 

produzem e consomem o espaço, para Santos (1997), são cinco: os homens, as firmas, as 

instituições, o meio ecológico e as infraestruturas.  

Já Corrêa (1995), cita os seguintes agentes: os proprietários dos meios de produção, com 

ênfase nos grandes industriais, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o 

Estado e os grupos sociais excluídos.  

O texto de Gottdiener (1993) contribui na caracterização desses elementos ou agentes, 

descrevendo interesses específicos da sociedade de ordem política, econômica e 

socioambiental, organizados em torno do uso do solo, compreendendo o setor imobiliário, o 
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capital financeiro e corporativo, grupos locais de ativistas, partidos políticos, ambientalistas e 

proprietários de casas próprias, entre outros. 

Conclui-se, então, que o espaço é a totalidade, um sistema de estruturas localizado num 

determinado ponto geográfico, que contém e é contido por um conjunto de formas carregadas 

de conteúdo social, político e econômico que, segundo Santos (1997),  são representados 

pelas infraestruturas, instituições e firmas. Porém, todas as estruturas constituídas pelo 

homem, dependem do ambiente para existirem, incluindo toda espécie de recurso natural 

necessário para a sobrevivência humana, no sentido de satisfazer suas necessidades básicas, 

tais como, alimentação, vestimentas e abrigo, assim como, proporcionar a construção do 

espaço socialmente construído (SANTOS, 1997). Este sistema de estruturas se transforma ao 

longo do tempo, dando sentido e valores diferentes às formas e ao próprio espaço, seja por 

ações externas ou internas. Entretanto o homem, mesmo sendo representado de forma difusa 

dentro dos diversos outros elementos do espaço, é também um ser individual e único, que se 

pode classificar segundo sua idade, sexo, nível de instrução, classe social, porém sempre em 

interação com o espaço (SANTOS, 1997). O diagrama da Figura 2 representa este conceito 

sobre o espaço e seus elementos.  

 

Figura 2:  Elementos do espaço. 

 
Fonte: o autor. 

 

O espaço e seus elementos, com suas relações por vezes simbióticas e por vezes 

conflitantes, determinam o território em diversas escalas e fronteiras nas seguintes dimensões: 
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• política e estadista: o território é instrumental e pode ser federativo, como no caso do 

Brasil;  

• econômica do capital: o território é o local da sua reprodução, por meio da divisão 

social do trabalho; e  

• social (do homem): o território assume as dimensões de identidade e pertencimento e 

as relações e valores simbólicos e imateriais determinam seus limites, constituindo assim o 

território. 

Como, até o momento só foram expostos conceitos que ainda permeiam as ideias e 

símbolos, faz-se necessário, portanto, trazê-los para o espaço geográfico, onde tudo se 

manifesta. É no espaço geográfico que acontece a vida, que se transforma e se recria, é nele 

que há o respirar, o suor, o conflito, o sorriso, o consenso. É sobre a terra, na água, sobre os 

efeitos do sol e da lua, que existem as transformações que se dão no mais íntimo pensamento 

do ser e da sociedade. 

Tudo isso acontece ao longo do tempo e da história, como diz Santos (2005): 

 
A territorialidade do acontecer histórico está sempre mudando, levando à criação e à 
recriação daquilo a que Hagerstrand, num dos capítulos esparsos de sua Geografia 
do tempo, chama de domínios. Em cada momento, há sempre um mosaico de 
subespaços, cobrindo inteiramente a superfície da terra e cujo desenho é fornecido 
pelo curso da história: a escala deixa de ser uma noção geométrica para ser 
condicionada pelo tempo (SANTOS, 2005, p.159).  

 

 Tem-se, então, que os territórios, sejam quais forem, são produzidos e reproduzidos de 

acordo com as relações e reações dos elementos que os compõem, formando assim o espaço 

construído socialmente. O que interessa para este estudo é a perspectiva do território sendo 

transformado pela grande influência do Estado.  

O Estado é o elemento que se destaca por ser o personagem responsável por promover as 

mudanças que interessam aos outros elementos que o controlam. Assim, entender como o 

Estado coloca em prática suas pretensões é crucial, e, nesse contexto, a principal ferramenta 

são as políticas públicas, assunto do próximo tópico.  

 

2.4 Políticas Públicas 
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Neste estudo considera-se o Estado como “o conjunto de instituições permanentes, como 

órgãos legislativos, tribunais, exército e outras, que não formam um bloco monolítico 

necessariamente que possibilitam a ação do governo” (HOFLING, 2001, p.31).  

Para tanto, o Estado é organizado de uma maneira que possa desenvolver as articulações 

e arranjos necessários e possíveis com vista a atingir os objetivos das classes dominantes, ou 

das classes que melhor se articulam politicamente.  

O Estado é, portanto, governado sob um conjunto de programas e projetos propostos por 

parte dos elementos do espaço, os atores sociais; tais como políticos, técnicos e organismos da 

sociedade civil, e esse conjunto de programas e projetos vai configurar a orientação política 

de um determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado por um 

determinado período, constituindo o espaço político (HOFLING, 2001). 

Vale lembrar que não é a intenção, neste estudo, discutir a forma como o Estado é 

organizado, mesmo por que essa discussão é merecedora de outro trabalho, digno de 

dissertação ou tese. Nesta pesquisa, o foco é discutir uma das ferramentas que é amplamente 

utilizada pelo Estado e que tem relação direta com a organização do território e, também, com 

o modo de vida do Caiçara: as políticas públicas. 

Segundo Castro, Gomes e Corrêa (2012), o espaço político permite aos atores sociais 

traçarem ações capazes de organizar seus interesses para que sejam incorporados às agendas 

políticas, para tanto a territorialidade da política define recortes operacionais, como o 

federalismo, por exemplo.  

Pode-se dizer que políticas públicas são as ações do Estado que implantam um projeto de 

governo que incide sobre setores específicos da sociedade (GOBERT; MILLER, 1987 apud 

HÖFLING, 2001). Esse projeto se dá por meio de ações e programas voltados a atender as 

demandas desses setores específicos. 

No livro “Políticas Públicas no Brasil”, organizado por Hochman, Arretche e Marques,  

Souza (2007) o tema é discutido com base em outros autores, que incorporam ideias que vão 

desde uma visão minimalista, na qual as políticas públicas são uma soma de atividades de um 

governo que age diretamente ou delega responsabilidades que irão influenciar a vida dos 

cidadãos, até um olhar holístico em que as políticas públicas são contextualizadas pelas inter-

relações entre o Estado, a política, a economia e a sociedade. 

Para Souza (2007), o tema é visto sob vários aspectos e tem origem antes mesmo da sua 

aplicação como política propriamente dita. A política pública é também ''o embate em torno 

de ideias e interesses'', que incorporam as intencionalidades de diversos atores, tais como as 
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instituições, grupos sociais e o próprio governo. As políticas públicas se desdobram em 

planos, programas, projetos, bases de dados, ou sistemas de informação e grupos de pesquisas 

(SOUZA, 2007, p.69). 

De acordo com Hofling (2001), toda política pública é elaborada a partir de questões de 

fundo que vão nortear a construção das diretrizes das políticas, buscando traçar caminhos 

pelos quais os interesses daqueles que as promovem sejam alcançados. Sendo assim, pode-se 

afirmar que as políticas públicas são formuladas a partir de arranjos políticos nos quais os 

atores sociais envolvidos se articulam com a intencionalidade de promover instrumentos que 

possibilitem criar ferramentas para o Estado fazer uso com a finalidade de promover 

intervenções sobre o território, visando atender os anseios e demandas desses arranjos. 

Existem políticas públicas que atendem as mais variadas demandas da sociedade, como 

as de cunho mais social, relacionadas à saúde, à educação, à moradia, à segurança e à 

proteção das minorias. Também há políticas públicas direcionadas às demandas econômicas, 

como os incentivos fiscais, a criação de linhas de crédito, o investimento em produção de 

energia e a ampliação da infraestrutura de transporte (rodovias, ferrovias, portos, etc.) 

(HOFLING, 2001). 

Outro viés das políticas públicas está relacionado às questões ambientais, principalmente 

as atividades socioeconômicas que exercem impacto direto sobre as áreas naturais fragilizadas 

e que necessitam da demarcação de territórios de proteção ambiental, entre as quais se 

destacam as unidades de conservação, tais como parques, estações ecológicas e reservas 

biológicas, entre outras. 

Para cada esfera de governo há um recorte de território específico, que vai promover 

políticas públicas específicas, moduladas de acordo com os arranjos e articulações presentes 

não só na escala geográfica, mas também numa escala temporal, refletindo a ideologia 

dominante.   

A política pública não é pontual, não tem uma aplicação única num determinado território 

e num determinado período de tempo. Em geral, essas políticas demandam um grande espaço 

de tempo para serem construídas e podem durar anos. São utilizadas por mais de um governo 

ao longo do tempo, e cada governo utiliza-se das políticas públicas disponíveis de acordo com 

as demandas da época, aplicando-as dentro do contexto apresentado, refletindo 

principalmente os interesses daqueles que proporcionaram a formação do próprio governo. 

Outro elemento importante desse processo, segundo Hofling (2001), encontra-se 

atualmente incorporado à análise das políticas públicas e diz respeito ao fator cultural, ou a 
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fatores culturais que vão construindo processos diferenciados de representação, de aceitação, 

de rejeição, de incorporação das conquistas sociais por parte de determinada sociedade numa 

escala temporal, e que agem constantemente influenciando o sucesso ou fracasso de uma 

política ou programas elaborados. 

Esses fatores vão também proporcionar formas diferenciadas de fazer uso dessas políticas 

para as soluções e intervenções relacionadas às demandas. Assim, pode-se dizer que, dentro 

do Estado, existem políticas públicas diversas que são aplicadas sobre o território, entretanto a 

política, para ser funcional, deve ser regulada por instrumentos específicos, principalmente as 

leis e resoluções. 

Se existem diversas políticas públicas disponíveis num mesmo momento histórico, que 

podem ser utilizadas pelos governantes durante seu período de mandato, o que pode acontecer 

quando elas se sobrepõem umas às outras?  

Um exemplo é a política pública de caráter econômico, que visa à expansão da oferta de 

energia oriunda das forças das águas e que necessita ampliar suas fronteiras. Esse processo 

exige o represamento das águas e vai avançar sobre territórios protegidos pelas políticas 

públicas ambientais. Outro exemplo de política pública de viés econômico, que necessita 

expandir seus territórios e absorver a mão de obra local, influenciando diretamente sobre o 

modo de vida das populações que habitam os locais de expansão econômica. 

Em ambos os casos, pode-se afirmar que ocorrerão muitos consensos e dissensos entre os 

atores sociais ora defendendo, ora resistindo a essa ou aquela política pública.  

Nesse embate sempre existirá a predominância das políticas públicas mais alinhadas com 

as forças políticas que governam e detém o poder. 

Tal predominância acaba gerando desigualdades sociais personificadas por um hiato, com 

lados opostos da sociedade cada qual vivendo em oposição mútua, de um lado, os sujeitos 

sem personificação, cuja desqualificação pela sociedade legitimada (lado oposto), os impede 

de existir para além do nicho social em que habitam (RODRIGUES, 2012). 

Para Santos (2007), que coloca essa oposição dividida por uma linha abissal invisível, a 

sociedade legitimada se vale do direito moderno e da ciência, ou seja, do legal e do ilegal, do 

verdadeiro e do falso. Essa legitimidade acaba negando a co-presença de outras formas de 

experiências, tornando-as invisíveis, e consequentemente, os seus autores (SANTOS, 2007). 

Ainda segundo Santos (2007), essa linha abissal existe desde a época colonial e se 

perpetua nas sociedades ocidentais metropolitanas modernas como um paradigma entre a 

tensão da regulação e a emancipação social, produzindo efeitos diretos e indiretos na 
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elaboração das Políticas Públicas, ou seja, mudando o foco regulador  e assistencialista, para 

políticas capazes de promover a inclusão  e emancipação social. 

Exemplo disso é o processo de urbanização do Brasil, quando as políticas públicas foram 

direcionadas para a construção de um ambiente favorável a setores da sociedade interessados 

em industrializar o país. Esse direcionamento proporcionou um crescimento econômico 

desigual e também um processo acelerado de urbanização, provocando o êxodo rural, 

necessário para alimentar os postos de trabalho assalariado urbano. Dentre tais políticas 

podem-se citar a Lei de Terras e a abolição da escravatura, políticas estas que mantiveram o 

título da terra  com os grandes proprietários e formaram uma mão de obra dependente e barata 

(GADELHA, 1989). 

As políticas públicas que possibilitaram que o processo de urbanização acontecesse 

tiveram forte influência de governos autoritários e governados pela classe dominante, assim 

como, as políticas públicas vão sendo direcionadas para atender as camadas sociais que se 

opõem as classes dominantes, à medida que a disputa pelo território acaba, se não rompendo, 

desestruturando a chamada linha abissal de Santos (2007). 

Entender historicamente como esse processo se deu, possibilita compreender ainda mais 

as razões pelas quais o território Caiçara foi sendo desestruturado, criando novas 

territorialidades para esse elemento do espaço. 

A análise abordada neste estudo pretende auxiliar na identificação de como as políticas 

públicas influenciaram diretamente na formação do município de Ubatuba, para tanto se 

aborda, a seguir e de maneira sucinta, como se deu o processo de industrialização e 

urbanização no Brasil, em especial a partir da economia cafeeira.  

 

2.5    Industrialização e Urbanização 

 

A economia do Brasil colonial foi baseada na monocultura de exportação para atender os 

interesses da Coroa Portuguesa, e essa estrutura econômica teve reflexos no processo de 

ocupação do território brasileiro. Para tanto, o território foi organizado, basicamente, em duas 

estruturas territoriais: os grandes latifúndios, responsáveis pela produção agrícola, e os 

aglomerados urbanos, que serviam como base para escoamento das mercadorias. 

Em primeira instância, a Região Nordeste, por ter um clima e relevo favorável à produção 

agrícola em grande escala da cana de açúcar, foi à região que mais se desenvolveu nos moldes 
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já citados e, assim, proporcionou a formação de uma elite dominante detentora do capital e 

dos meios de produção. 

Com a decadência do ciclo da cana de açúcar e com a ocupação das terras mais ao Sul, 

decorrente da descoberta das minas de ouro, e o crescimento do comércio do café, começou a 

formar-se um novo ciclo econômico no Brasil, ainda baseado no modelo da monocultura de 

grandes latifúndios e na organização de núcleos urbanos que proporcionavam o apoio a esses 

grandes latifúndios, disponibilizando, principalmente, mecanismos de escoamento do café 

para os grandes centros consumidores, especialmente no exterior. 

Esses modelos de negócio tinham, como principal meio de produção, a mão de obra 

escrava que, gradativamente, foi sendo substituída pela mão de obra assalariada, sobretudo 

com a proibição da importação de escravos e posterior abolição da escravatura, que 

consolidou, também, a força da capital da indústria agrária do café (IGLESIAS, 1985). 

É a esse momento histórico, quando o Brasil tem no café seu principal produto de 

exportação, que este estudo quer ater sua principal discussão no que diz respeito à 

urbanização e, a partir desse período, agregar à discussão proposta os principais arranjos 

políticos que criaram as condições para que esse modelo de negócio se desenvolvesse e 

permitisse a acumulação de capital suficiente para que a industrialização acontecesse, 

primeiramente, na Região Sudeste do País. 

Mais do que isso, é necessário destacar como as principais políticas públicas interferiram 

pontualmente e de forma direta no território de Ubatuba e, consequentemente, no território 

Caiçara. Antes de se analisar o processo de urbanização em si, é válido lembrar que o modelo 

de negócio desenvolvido no Brasil Colonial, baseado na produção de bens voltados para a 

exportação, proporcionou a formação de uma elite colonial patrimonialista detentora do 

capital e do poder político.  

Interessava a essa elite a perpetuação do modelo de reprodução social e econômica 

existente no território, para que ela se mantivesse no poder, prolongando sua hegemonia de 

acumulação do capital, já que os arranjos políticos voltados para a organização territorial e 

fortalecimento da economia sempre foram direcionados para tal finalidade.  

Para Furtado (2005), as elites monopolizavam a renda, impondo como prioridade 

absoluta a acumulação de capital e impedindo o acesso de considerável parcela da população 

a padrões mais elevados de vida material e cultural.  
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Essa situação se dá mais fortemente, ou de maneira mais clara, quando da transição do 

meio de produção de mão de obra escrava para a assalariada, que vai promover também o 

processo de aglomeração urbana de maneira mais contundente. 

Para Deak (1999, [s.p.]) ”o processo de urbanização teve início logo após a consolidação 

da nova nação Estado quando da dominação dos movimentos separatistas e/ou republicanos 

que estouravam do sul ao norte...”. 

Exemplos desses movimentos são a Guerra dos Farrapos (1835/45), a Revolução Liberal 

de São Paulo e Minas Gerais (1842) e a Revolução Praieira em Pernambuco (1848). Essa 

contenção assegurou a perpetuação da elite colonial patrimonialista e permitiu consolidar duas 

medidas fundamentais para que essa perpetuação fosse alcançada: a Lei de Terras e a 

suspensão da importação de escravos.  

A primeira medida criou a propriedade privada, privando o trabalhador do seu meio de 

sobrevivência, obrigando-o a vender sua mão de obra por um salário. A segunda medida 

reforça a primeira, pois deixa de existir uma competição entre o trabalho escravo e a mão de 

obra assalariada (DEAK, 1999). Além disso, teve início gradativamente a formação de um 

mercado interno consumidor à medida que os salários se valorizavam. 

Para Iglesias (1985) a proibição da importação dos escravos proporcionou um acúmulo 

de capital, principalmente do setor cafeeiro, que se desloca para novos tipos de investimentos. 

Soma-se a isso, a partir do início da década de 1930, a criação das leis trabalhistas, os 

investimentos em infraestrutura e a entrada de capitais estrangeiros combinados a expansão 

das empresas privadas nacionais (OLIVEIRA, 2003), levando à formação de sociedades para 

investimentos em fábricas, bancos e ferrovias. Essa acumulação de capital do setor cafeeiro se 

deu pelo fato da não necessidade de gastos com a importação de escravos e a substituição pela 

mão de obra assalariada, mais barata do que manter um escravo com boa saúde para trabalhar 

nas lavouras (IGLESIAS, 1985). 

 O setor agrícola, fundamentado na produção cafeeira nos moldes da mão de obra 

assalariada, foi a base para o desenvolvimento do setor industrial, e o café foi o responsável 

pela formação de um mercado interno consumidor de gêneros, tais como tecidos, calçados, 

novas moradias e produtos que proporcionavam o aumento do bem-estar (IGLESIAS, 1985).  

Essa acumulação de capital se deu também pelo fato do desvinculamento da metrópole, 

permitindo a internalização das decisões políticas (CATANI, 1998). Com a substituição da 

Monarquia pela República, em 1889, foi instituído o Federalismo que, por sua vez, 
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descentralizou o poder político central do Império da força dos Estados Federados, em 

especial São Paulo e Minas Gerais, ampliando assim o poder das oligarquias. 

O poder executivo estadual foi fortalecido, fazendo com que as alianças e os acordos 

entre os Estados elegessem o presidente do País. Além de São Paulo e Minas, fazem parte 

desse contexto os Estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia (ABRUCIO; 

FRANZESE, 2007). 

Iglesias (1985) reforçando esse cenário, afirma que os senhores de terras formavam uma 

oligarquia agrária que, majoritariamente, dominava a política. Com a instituição do 

Federalismo, as oligarquias regionais foram reforçadas, organizaram-se de maneira eficaz e 

instituíram a 'política dos governadores’, que durou até 1930. 

Essa nova composição do território, com a formação dos estados e a acumulação de 

capital advindo do café, foram fatores importantes na criação das indústrias e o surgimento do 

trabalhador assalariado. As cidades deixaram de ser entrepostos que atendiam as demandas 

dos latifúndios agrícolas exportadores e passaram a ser espaços produtores de mercadorias. As 

cidades passaram a serem, segundo Deak (1999), aglomerações urbanas. 

Vale lembrar que o impulso de investimento na indústria foi a substituição da importação 

de bens não duráveis (BRITO; PINHO, 2012), entretanto, trata-se de uma substituição de 

importação fictícia, pois a mercadoria dita nacional era somente montada no Brasil, mas as 

peças eram importadas, como o fósforo, cuja madeira vinha pronta da Noruega, ou ainda as 

fábricas de linha que recebiam os carretéis da Finlândia e o algodão do Egito (IGLESIAS, 

1985). 

Têm-se, então, nesse momento histórico, elementos do espaço que passam a estabelecer 

relações sociais e organizacionais que proporcionam um novo arranjo, ou modelo de negócio, 

que vai permitir que o capitalismo pudesse ser instituído de forma semelhante ao que 

aconteceu na Europa durante a revolução industrial. Os principais elementos são as classes 

sociais da elite e dos assalariados, a indústria, e a aglomeração urbana. 

O capitalismo passou a ser reproduzido a partir de uma classe social, nesse caso a elite, 

que era detentora dos meios de produção como a indústria, e do outro lado passou a existir 

uma classe assalariada que vendia sua força de trabalho, e essa era sua única fonte de 

subsistência (CATANI, 1998). 

Num primeiro momento, a principal mão de obra assalariada vinha dos movimentos 

migratórios de estrangeiros que passavam a trabalhar nas lavouras de café, e, numa segunda 
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etapa, se deslocavam para as aglomerações urbanas para venderem sua mão de obra para a 

indústria capitalista.  

Paralelamente a isso, havia no Brasil uma economia de subsistência, formada por núcleos 

familiares que mantinham sua forma rudimentar e tradicional de reprodução econômica e 

social, de forma bastante homogênea, ao longo dos séculos.  

Para Furtado (2005), essa economia de subsistência, que ele denomina setor de 

subsistência, tem como fator marcante, na época, sua grande dispersão de norte a sul do País e 

baixa densidade econômica. Suas principais atividades eram baseadas na pecuária e numa 

agricultura de técnica rudimentar, e, embora a terra fosse abundante, sua propriedade estava 

altamente concentrada dado o sistema de sesmarias, que concorreu para que a propriedade da 

terra, antes monopólio real, passasse às mãos de um número limitado de indivíduos que 

tinham acesso aos favores reais (FURTADO, 2005) e reforçada pela Lei de Terras. 

Ainda segundo Furtado (2005), interessava ao proprietário da terra que os núcleos 

familiares do setor de subsistência ocupassem seu território, pois havia uma relação de 

fidelidade entre ambos, o que favorecia o primeiro no sentido da abundância de mão de obra 

para as mais diversas atividades que havia no interior da fazenda. 

Surgiu, então, a chamada roça, que tinha sua atividade econômica apenas para a 

subsistência, baseada em técnicas rudimentares de produção transmitidas pela ancestralidade 

de geração a geração. A roça consistia na reunião de pequenos grupos que derrubavam as 

árvores maiores e na sequência ateavam fogo ao terreno. Esse era o único instrumento para tal 

finalidade, e depois disso faziam o plantio da roça dentro desse espaço físico. Surgiu, então, a 

figura do caboclo (FURTADO, 2005). 

O caboclo como mão de obra no processo de industrialização do Brasil tornou-se inviável 

num primeiro momento, pois além de sua grande dispersão dentro do território e baixo 

consumo de recursos financeiros, não houve colaboração por parte dos grandes latifundiários 

no sentido de liberá-lo, o que acarretaria na perda, por parte dos donos de terra, da sua 

principal força de trabalho de baixo custo. 

Além disso, havia todo um contexto cultural que envolvia um estilo de vida próprio 

ligado a uma estrutura política de poder e submissão, que dificultava ainda mais essa captação 

de mão de obra (FURTADO, 2005). Soma-se a isso o fato de já existir um excedente de mão 

de obra acumulada na zona urbana que dificilmente encontrava uma ocupação permanente, 

assim o caboclo tornou-se, dentro das aspirações capitalistas, uma reserva potencial de força 

de trabalho (FURTADO, 2005). 
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Tem-se, então, que no princípio do processo de industrialização do Brasil a primeira mão 

de obra utilizada foi a dos trabalhadores dos grandes latifúndios produtores de café, na sua 

maioria formada por imigrantes (IGLESIAS, 1985). 

O processo imigratório só foi possível com o fomento de uma política pública 

proveniente do governo Imperial, que, a partir de 1870, financiou a vinda do imigrante para a 

Colônia, cabendo ao fazendeiro cobrir os gastos do imigrante durante seu primeiro ano de 

estadia, além de colocar à disposição das famílias terras que permitissem o cultivo de gêneros 

de primeira necessidade (FURTADO, 2005).  

Verifica-se aqui a importância da criação de uma política pública do Estado instalada 

pelo governo, que agindo de maneira conjunta com os interesses da classe dominante, a 

oligarquia agrária cafeeira, proporcionou a importação da mão de obra assalariada tão 

importante para atender as necessidades do capital agrícola, e que vai servir de base para as 

indústrias, pois a partir do setor exportador responsável pelo pagamento dos salários dos 

trabalhadores das lavouras criou-se o núcleo de uma economia de mercado interno 

(FURTADO, 2005). 

Após a década de 1930, em especial com a Grande Depressão, surgiu um período de crise 

no sistema capitalista central, provocando uma queda nos preços dos produtos de exportação e 

um consequente aumento nos preços dos produtos importados. A partir dessa crise é que se 

abriu uma nova e decisiva janela de oportunidade para a industrialização, e essa nova 

oportunidade se deu pela substituição das importações, que ocorreu nos países da América 

Latina entre os anos de 1930 a 1960, aproximadamente (BRESSER-PEREIRA, 1981). 

Nesse período histórico iniciou-se, de forma contundente e irreversível, o processo 

acelerado de urbanização no Brasil, que se polarizou na Região Sudeste, pelo fato de essa 

região já ter consolidada a base de uma indústria de bens de consumo e, também, o acúmulo 

de capital necessário para fomentar o intenso processo de industrialização. 

O processo de industrialização trouxe consigo uma forte migração interna rural-urbana, 

que se consolidou cada vez mais à medida que ocorreu a expansão dos sistemas de transportes 

e comunicação, principalmente na segunda metade da década de 1950, com a instituição do 

Plano de Metas no governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961 (BRITO; PINHO, 

2012). 

Nesse movimento de migração rural-urbana iniciou-se o deslocamento da reserva de mão 

de obra proveniente do setor de subsistência, citado por Furtado (2005), representado pela 

figura do caboclo. Esse elemento do espaço passou a ser atraído para os polos de crescimento 
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econômico em busca do trabalho assalariado e com o desejo de melhorar sua condição de 

vida. 

Com o advento da crise da ideologia liberal, sacramentada pela Grande Depressão, e 

somando-se a isso uma nova mentalidade de cunho nacionalista, personificada na figura de 

Getúlio Vargas, instalou-se no País uma plataforma intervencionista, concebida por vários 

teóricos positivistas, recusando os princípios liberais (STRUMINSKI, 2007).  

Tem-se, a partir dos ideais do positivismo, uma política de Estado centralizada no próprio 

Estado, sendo este mandante, executor e gestor das suas políticas voltadas para o crescimento 

econômico do Brasil, mantendo a mesma premissa da industrialização e aglomeração urbana 

com um forte deslocamento de mão de obra do meio rural em direção às cidades.   

Da Era Vargas até o fim da ditadura militar o Estado passou a ser, de forma bastante 

contundente, o instrumento do capital que vai garantir a produção do espaço, com a 

intencionalidade de perpetuar a estrutura patrimonialista existente desde a época do Brasil 

colonial e que atendia aos interesses do capitalismo internacional. 

Nesse período foram elaboradas políticas públicas voltadas para fortalecer o crescimento 

econômico. Essas políticas são personificadas na forma de planos de governo, tais como: 

Plano Salte (1950-1951); Plano de Metas (1956-1961); Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social (1963-1965); Plano de Ação Econômica do Governo (1964-1966);  Plano 

Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970); Plano de Metas e Base para Ação do Governo 

(1970-1973); Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974); Segundo Plano 

Nacional de Desenvolvimento (1975-1979); Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento 

(1980-1985); Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (1986-1989); 

Plano de Ação Governamental (1987-1981); e Planos Plurianuais (PPA's), de 1991 em diante. 

Neste estudo não se pretende discutir as estruturas dos planos citados e nem construir um 

pensamento crítico a respeito da eficácia de cada um. 

A relevância da referência aos Planos se dá na medida em que se busca compreender que 

sempre existiu, por parte do Estado, uma proposta de planejamento direcionada a 

proporcionar o crescimento econômico do País pautado na industrialização e na consequente 

urbanização, alterando o espaço socialmente construído, principalmente das populações 

rurais.  

Nesse sentido, os números falam por si só, comprovando que a tônica aplicada 

especificamente a esse processo é muito bem sucedida, como demonstram os Gráficos 1 e 2 a 

seguir: 
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Gráfico 1:  Taxa de urbanização no Brasil 1940-2010 (%). 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Gráfico 2: Taxa de urbanização no Brasil por região 1940-2010 (%).  

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Nota-se, pelos gráficos apresentados, que as taxas de urbanização aumentam rapidamente 

a partir de 1940 até a década de 1980, e continuam crescendo de maneira mais lenta até os 
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anos 2010, demonstrando a eficácia dos Planos Nacionais no que diz respeito ao processo de 

aglomeração urbana. 

Em relação às taxas por região, os dados apontam que o Sudeste está acima da média 

nacional, comprovando que o processo de industrialização apoiado pela agroindústria cafeeira 

foi bem sucedido, destacando-se das demais regiões. Em contrapartida, a população rural vai 

decrescendo gradativamente e proporcionalmente à medida que as taxas de urbanização vão 

aumentando, como demonstra o Gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Evolução da população por local de residência no Brasil 1950-2010 (%).  

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Tais números reforçam o argumento de que o processo de industrialização urbana se 

alimentou da mão de obra de reserva disponível no setor de subsistência, ou área rural, e em 

seu principal elemento, o chamado caboclo. 

Segundo Lima (1999), o arquétipo do caboclo está relacionado: 
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[...] a traços culturais que distinguem seu modo de vida de uma existência branca e 
urbana... as características de uma arquitetura distinta, os meios de transporte que 
usa, seus instrumentos de trabalho, seu conhecimento e modo de manejar os recursos 
da floresta, seus hábitos alimentares, sua religiosidade, mitologia, sistema de 
parentesco e diversos maneirismos sociais expressam a existência de uma cultura 
cabocla (LIMA, 1999, p.13).   

 

Para Fukui (1973), o caboclo é:  
 

[...] o sitiante tradicional, o pequeno produtor rural, proprietário, arrendatário, 
posseiro ou parceiro, que trabalha a terra para viver com a ajuda da mão de obra 
familiar, sem objetivo de lucro e que vende o excedente da produção em troca de 
produtos manufaturados... tendo uma organização social não estratificada, baseada 
na ajuda mútua no trabalho, na participação em festa religiosas e nas relações de 
compadrio (FUKUI, 1973, p.68).   

 

Para Monbeig (1975 apud MONDARDO, 2008), o caboclo é “o pescador da Amazônia e 

do litoral, o criador do Nordeste e Rio Grande do Sul, o caçador de ouro no Brasil Central e 

nas Minas Gerais”, podendo ser o índio, o negro ou o branco. O autor cita, ainda, que o 

caboclo é um itinerante, pois, ao praticar a queimada, exaure a terra que cultiva. Sua casa é 

simples, feita de pau a pique, com telhado de folhas de palmeiras e, no seu interior, há pouca 

mobília e louça, somente o necessário. 

Segundo Mondeig (1975 apud MONDARDO, 2008), do ponto de vista da economia 

moderna representada pela ideologia da industrialização, o caboclo apresenta baixa 

produtividade. Mondeig (1975 apud MONDARDO, 2008) o considera um consumidor 

mesquinho, que contribui quase nada para o mercado interno e é representante de um Brasil 

superado, tornando-se o guardião do folclore, com uma certa auréola sentimental e artística. 

Percebe-se aqui o tom pejorativo que se outorgava ao caboclo na década de 1970, conveniente 

para justificar a absorção de sua mão de obra nas indústrias. 

É esse elemento do espaço, o caboclo, participante tão ativo no processo de 

industrialização, carregado de uma mística nos tempos contemporâneos do homem integrado 

ao meio ambiente, praticante de atividades de subsistência de baixo impacto ambiental e que 

reproduz suas práticas pela transmissão ancestral, que é objeto deste estudo, buscando 

caracterizar em especial esse elemento como integrante de uma população atualmente 

chamada tradicional.  

A população que ocupou e habitou o litoral do Estado de São Paulo desde os primórdios 

da Era Colonial é identificada como Caiçara, embora atualmente tornou-se comum tratar 

todos os que moram no litoral como Caiçaras. Neste estudo utiliza-se esse termo para 
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identificar os remanescentes dos moradores que apresentam laços e práticas que se 

assemelham às características da população que será descrita a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3 POPULAÇÃO TRADICIONAL 
 

Este capítulo apresenta o conceito de população tradicional e identifica o Caiçara como 

integrante desse grupo, nos moldes da designação jurídica estabelecida pelas políticas 

públicas nacionais existentes, que por si, garantiriam o seu direito de reconhecimento como 

portador desse estatuto jurídico diferenciado. Essa perspectiva não pretende limitar o conceito 

de população tradicional, muito menos congelar tais populações no tempo e no espaço. A 

intenção é construir uma linha de pensamento com a finalidade de contribuir com o debate 

sobre a complexidade do enquadramento dessas populações, já que, visto do ponto de vista 

histórico, quase toda a população brasileira se enquadraria como tal. 

 Além disso, será descrito como era o território dessa população, o seu espaço e quais os 

elementos que o constituíam e por fim inserir o Caiçara no contexto do município de Ubatuba 

através da revisão histórica da formação desse território.  

 

3.1 O Conceito de População Tradicional 

 

Primeiramente é válido lembrar que a designação ‘população tradicional’ é 

contemporânea, atual, pois essas populações não se viam como tal. Esse termo vem do 

homem urbano moderno, que tem esse olhar sobre remanescentes populacionais que se 

diferenciam (SETTI, 1985). 

Também é fundamental deixar claro que, muito mais importante do que dar nome aos 

conceitos, é entender a estrutura de tais conceitos. 

Praticamente todos os estudos analisados (DIEGUES, 1992; 1996; 2000; VIANNA, 

2008; CRUZ, 2007) apontam para a relação sinérgica e holística que essas populações têm 

com a natureza. No caso estudado, tal estrutura conceitual a que se dá o nome de população 

tradicional está ligada às práticas cotidianas que essa população realiza e à forma de 

transmissão dessas práticas. 

Não se pretende, portanto, discutir se essa designação é correta ou adequada. A 

preocupação é ter uma base referencial das relações e práticas que tais populações realizam, 

tanto na forma de trabalho como na sua organização social e no relacionamento que elas têm 

com o espaço geográfico. 

Os estudos referentes à população tradicional no Brasil configuram literatura muito 

ampla. Tais populações encontram-se espalhadas por diferentes regiões do país: são índios, 



38 
 

quilombolas, ribeirinhos, seringueiros e castanheiros, entre outros.  

Vale destacar que a visão comum que se tem das populações tradicionais, é que estas 

vivem às margens da sociedade urbana, isoladas, possibilitando a perpetuação de sua 

identidade, mas é imperativo dizer que todas as comunidades citadas como exemplo de 

população tradicional vivem em constante relação social com as áreas urbanas, seja de 

maneira ocasional, seja de forma mais intensa.  

Esse relacionamento acaba influenciando e transformando o espaço, que é produzido e 

consumido pelas relações sociais endógenas e exógenas que irão propiciar as maneiras de 

interação com o meio natural, tema que será abordado mais adiante. 

Mesmo sabendo que o espaço é transformado a todo o momento a partir das relações 

sociais e do apoderamento de novos conceitos e práticas, essas transformações se dão ao 

longo do tempo, e, dessa forma, é possível datar períodos históricos e caracterizá-los por 

determinadas características marcantes de cada período.  

Compreender a história de um povo só é possível a partir de uma escala temporal que 

possibilite entender quais eram suas práticas e relações sociais marcantes e quais foram os 

principais fatores que influenciaram nas suas mudanças comportamentais ao longo do tempo. 

Assim, a presente discussão limita-se aos conceitos citados a seguir, na medida em que 

marcaram um período da história da maioria das populações que hoje são chamadas de 

tradicionais. Além disso, esses conceitos representam a síntese do que vem sendo discutido ao 

longo de, no mínimo, vinte anos e fundamentou a formulação do conceito população 

tradicional descrito na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007). 

A designação população tradicional está na base da categoria jurídica que fundamenta a 

legislação nacional sobre Unidades de Conservação, e foi usada como mote para viabilizar a 

escolha de medidas administrativas para a gestão efetiva de conflitos envolvendo residentes 

em Unidades de Conservação de Proteção Integral (SIMÕES, 2010).  

Muito mais importante do que a categoria analítica é usar esse termo como referência 

reconhecida pelo Estado, buscando compreender a dimensão socioespacial que tais 

populações passaram a ter à medida que são reconhecidas pelo Estado e demais organizações, 

tais como as instituições de ensino e pesquisas, órgãos ambientais e outros elementos da 

sociedade. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), criado pela Lei Federal n° 

9.985 (BRASIL, 2000) trata as populações tradicionais como grupos que necessitam dos 
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recursos naturais para sua subsistência, baseada no extrativismo, complementarmente na 

agricultura de subsistência, e na criação de animais de pequeno porte.  

Baseia-se, também, em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, que 

desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade 

biológica (VIANNA, 2008). 

O Decreto Federal n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), em seu 

artigo 3°, item I diz o seguinte:                     
 

Compreende-se por Povos e Comunidades Tradicionais os grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição 
(BRASIL, 2007). 

 

Esses conceitos de população tradicional corroboram o estabelecido por Diegues (1992), 

para quem as comunidades tradicionais estão relacionadas a um tipo de organização social 

com baixa acumulação de capital e que não se utiliza de mão de obra assalariada. São 

produtores independentes envolvidos em atividades baseadas na pesca, coleta e artesanato, 

atividades que são a base de sua economia, utilizando-se diretamente dos recursos naturais 

renováveis, a partir de conhecimentos acerca desses recursos e seus ciclos biológicos 

transmitidos de geração em geração. As culturas tradicionais têm práticas construídas 

historicamente, contemplando modelos mentais utilizados para a percepção e interpretação do 

mundo, criando símbolos e significados socialmente compartilhados (DIEGUES, 2000).  

Para Vianna (2008), as ecossystem people são pessoas que habitam e ocupam um ou mais 

ecossistemas dos quais dependem de seus recursos naturais para sua subsistência e ao longo 

do tempo aprendem a viver dentro das limitações ecológicas desses locais. 

Tomanik (1997), por sua vez, afirma que as populações tradicionais reestabelecem no 

presente as experiências passadas vividas no ambiente, entendido aqui tanto como o conjunto 

dos processos físicos quanto à multiplicidade dos processos sociais. Esses processos ou 

representações sociais colocam o homem e a natureza como elementos integrados, 

indissociáveis e complementares (TOMANIK; PAIOLA, 2002). 

Tem-se, então, que as populações tradicionais têm um modo de vida relacionado às 

experiências transmitidas de geração a geração no que diz respeito à relação com o ambiente 
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natural ao seu redor: o mar, o rio e a terra, e as formas de vida que esses elementos naturais 

sustentam assim como, as relações sociais presentes no dia a dia. Essa relação proporciona as 

condições de perpetuação desse estilo de vida baseado no conhecimento empírico, 

relacionado aos ciclos naturais de resiliência do ambiente e de como tirar dele o seu sustento 

com mínimo impacto ambiental sem afetar essa capacidade de recuperação.  

Manter a capacidade dos recursos naturais se recuperarem, principalmente de forma 

espontânea, relaciona-se diretamente com a densidade demográfica da população e com o 

consumo dos recursos disponíveis. Existe uma relação direta ente população, consumo e 

recursos disponíveis, para que ocorra certo equilíbrio entre oferta e consumo, nesse caso dos 

recursos necessários à manutenção da vida das populações tradicionais (VIANNA, 2008).  

Esse equilíbrio tem relação direta com a prática tradicional descrita neste texto, pois se 

trata da oferta de recursos e a demanda de quem os consome, assim como está ligado ao 

tamanho do espaço geográfico disponível para a obtenção desses recursos. A população 

tradicional não possui técnicas agrícolas de produção intensiva, nem um sistema de pesca e 

coleta com grande capacidade de captura, e nem um sistema de armazenamento eficiente. 

Para ilustrar como essa relação é importante, Marcílio (2006) cita que há registros que 

indicam que os Tupinambás, habitantes da região de Iperoig (Ubatuba), enfrentavam 

problemas decorrentes do tamanho da sua população. A autora relata que em novembro, 

época em que o milho amadurecia, os índios realizavam incursões às terras ao sul, ocupadas 

por portugueses e Tupiniquins, seus subordinados, justamente para saquear o milho, e em 

agosto, na época da desova da Tainha, outras incursões eram realizadas para capturar esses 

peixes.  

Marcílio (2006) atribui esses fatos à possibilidade de haver alta densidade populacional 

na região, pressionando os recursos disponíveis, obrigando os Tupinambás a expandirem seu 

território para aumentar a oferta de alimento, seja saqueando plantações ou pescando em 

outros locais. 

Outro ponto central que possibilita a continuidade dessas comunidades é a tradição, que 

para Shils (1981 apud GIDDENS, 2002) é uma transmissão normativa que liga as gerações 

dos mortos com a dos vivos, influenciando as ações das gerações posteriores, suas crenças, 

suas práticas, e suas instituições. O centro normativo da tradição mantém a sociedade numa 

forma dada ao longo do tempo.  

Também se pode afirmar que essas populações são vistas como tradicionais por se 

oporem à racionalidade capitalista, pois possuem um modo de vida estruturado a partir de 
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racionalidades econômicas e ambientais com saberes e fazeres diferenciados, além de estarem 

pautadas em outras temporalidades históricas e configuradas em outras formas de 

territorialidades (CRUZ, 2007). 

Diante do exposto, o conceito adotado nesta pesquisa é o mesmo utilizado na PNPCT, 

que é semelhante às descrições dos demais autores citados e também similar ao SNUC. É esse 

conceito que o Estado adotou para tratar tal questão. 

Conclui-se, portanto, que para ser tradicional uma população deve ser dotada de 

características peculiares que a definem como tal. Essas características são diferentes da 

cultura urbana e são colocadas neste estudo como os quatros pontos-base de uma população 

tradicional: (1) cultura diferenciada; (2) organização social distinta; (3) as formas de uso do 

espaço geográfico e dos recursos naturais são condicionantes para a reprodução social, 

cultural, religiosa e econômica; e (4) a transmissão do conhecimento se dá pela tradição 

ancestral.  

Adotar esses quatros pontos de caracterização da população tradicional pode ser uma 

maneira simplista e reduzida para valorar a riqueza que é a cultura dos povos tradicionais. 

Todavia, a intenção do presente estudo é poder explorar as práticas tradicionais aqui 

identificadas para, com isso, ampliar a discussão e a reflexão sobre o tema, criando uma 

relação entre as práticas tradicionais e as práticas de reprodução do espaço capitalista, 

fomentando proposições que tragam novas formas de se pensar o território e que possibilitem 

um novo arranjo social, ambiental, econômico e institucional mais equânime. 

A formulação desses pontos, ou indicadores, tem o propósito de construir um parâmetro 

de comparação com as práticas capitalistas no que se refere a formas de relacionamento com o 

espaço geográfico, com os recursos naturais, com a forma de transmissão do conhecimento e 

sua diversidade cultural. Esses elementos são condicionantes para se entender a maneira como 

as populações tradicionais percebem e criam novas dimensões de territórios.  

Essas características se assemelham às práticas e costumes da população que colonizou o 

território do Litoral Norte do Estado de São Paulo, em especial Ubatuba, como será descrito 

mais adiante.  

 

3.2  A População Caiçara como População Tradicional 

 



42 
 

O termo Caiçara vem do Tupi-Guarani caá-içara, esse termo era utilizado para 

denominar as estacas colocadas em torno das tabas ou aldeias e o curral feito de galhos de 

árvores fincados na água para cercar o peixe (SAMPAIO, 1987, apud ADAMS, 2000). 

Depois passou a ser o nome dado às palhoças construídas nas praias para abrigar as 

canoas e as ferramentas dos pescadores. Posteriormente, passou a ser utilizado como 

denominação dos indivíduos e comunidades do litoral dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio 

de Janeiro (ADAMS, 2000). 

Setti (1985) diz que a população de Ubatuba não se percebia como Caiçara e sim como 

ubatubano, praiano ou barriga-verde. Isso ocorria pelo fato da palavra Caiçara ter sido 

traduzida por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, para o Brasil em geral, como vagabundo, 

malandro, desbriado, e caipira asselvajado e praiano para os Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro.  

É nítido, nessa descrição, o tom pejorativo, a desqualificação da pessoa do Caiçara. 

Obviamente, essa designação parte de um contraponto: a comparação com outro estilo de 

vida, o do homem urbano moderno, aquele que cumpre uma rotina de trabalho diária que não 

se assemelha a do homem Caiçara acostumado a trabalhar seguindo o ciclo natural das épocas 

e fases do plantio das roças e da pesca (SETTI, 1985). 

De acordo com Adams (2000), o Caiçara dividia suas tarefas por gênero. O homem era o 

responsável pela caça, a pesca, a derrubada e queimada, construção dos ranchos de moradia, 

transporte e comercialização dos excedentes agrícola, condução das canoas e dos trabalhos da 

roça, plantio e colheita. Já a mulher era a mãe de família, dona de casa, trabalhadora do lar e 

da roça. 

Para entender-se como a tradição é um aspecto marcante da população Caiçara, descreve-

se a seguir, numa escala temporal, três publicações que narram períodos distintos do Caiçara 

de Ubatuba: 

1. O estudo de Marcílio (2006), que analisa o período entre os séculos XVI e XVIII e 

descreve o Caiçara como o homem que trabalha a terra para se alimentar, existindo uma 

relação estreita com o que se cultiva e o que se consome.  

2. O Boletim Geográfico do IBGE de 1957, que traz a seguinte descrição do Caiçara: 
 

Dentre os caiçaras, o praiano é o morador da beira mar. Sua habitação de barro e 
madeira é construída na areia da restinga, e desaparece em meio do jardim. Em torno 
alguns pés de café, de cana, uma touceira de bananeiras, uma roça de mandioca, 
algum feijão, milho ou batata doce. O praiano pratica uma agricultura itinerante à 
base da queimada e sua roça se desloca nas vizinhanças do seu casebre 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS, 1957). 
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3. A pesquisa de Diegues (1983), que aponta o Caiçara como o pescador-lavrador. A 

atividade pesqueira se insere dentro das atividades agrícolas, a lavoura centrada no plantio da 

mandioca e toda a ideologia cultural são marcadas pela atividade no campo, mesmo sendo 

itinerante. A divisão do trabalho é reduzida, cabendo à mulher o trabalho caseiro e da roça, e 

ao homem a caça, a coleta e a pesca. 

Tanto Marcílio (2006), como Diegues (1983) e o Boletim do IBGE (1957) descrevem 

como a atividade mais marcante, na pesca, a época da Tainha, que é uma pesca sazonal, entre 

junho a agosto. Percebe-se, assim, o Caiçara como um indivíduo voltado às práticas agrícolas 

de forma mais contundente do que à atividade de pesca. 

Essa afirmação se baseia fortemente no levantamento realizado por Marcílio (2006), 

denominado Codificação Socioprofissional dos Chefes de Domicílio, com dados entre 1730 e 

1830. Esse estudo, nas atividades do setor primário, não aponta pescadores, somente 

lavradores-pescadores, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Codificação socioprofissional dos chefes de domicílio. 

 
Período 

Setor Primário 1790/1810 1811/1820 1821/1830 
Atividades 

   Senhor Engenho de Açúcar 1 1 - 
Senhor Engenhoca 9 1 - 

Partista de Cana 1 5 - 
Fazendeiro 1 - - 

Jornaleiro Agrícola 29 27 23 
Lavrador/roceiro 277 172 205 

Lavrador/pescador 73 11 3 
Pescador - 1 - 
Caçador - 1 - 

Fonte: Fichas de famílias reconstituídas de Ubatuba. Período de 
1790-1830 computando-se apenas a primeira profissão declarada do 

chefe do fogo logo que estabelecida a ficha, no momento do 
casamento (MARCILIO, 2006). 

Essa constatação é de enorme relevância, pois quebra um paradigma contemporâneo que 

se tem do Caiçara como um homem “exclusivamente do mar” (ADAMS, 2000), o que se deve 

às publicações feitas a partir da década de 1970, que caracterizaram o Caiçara como pescador 
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tradicional ou embarcado. Tais publicações não consideraram a perspectiva histórica de 

formação desse indivíduo, que surgiu a partir dos lavradores-pescadores. 

Para reforçar a condição do Caiçara como lavrador-pescador e de homem voltado muito 

mais para as práticas agrícolas, Vianna (2008) relata que, no período dos grandes ciclos, a 

Região do Litoral Norte Paulista tinha uma produção agrícola de subsistência, em especial de 

milho, feijão, arroz, mandioca e banana. O excedente dessa produção abastecia as fazendas de 

monoculturas.  

Rodrigues (2001) cita que, na região do Vale do Ribeira, as comunidades Caiçaras 

priorizavam a agricultura de subsistência, em especial o plantio de mandioca e arroz, baseada 

na tecnologia indígena de corte da mata, queima e rotação das áreas agrícolas.  

O Caiçara não é somente terra e mar. Há, também, as relações sociais que marcam 

fortemente esse personagem, e que vão possibilitar a sua identidade como comunidade. Essas 

relações aparecem nas manifestações religiosas e nas festas. 

Segundo Marcílio (2006) havia festas profanas e religiosas. As procissões, danças e 

alguns jogos eram manifestações que quebravam a rotina dos Caiçaras.  

Ainda segundo Marcílio (2006) e também Setti (1985), as principais festas que envolviam 

diretamente a comunidade Caiçara eram: 

• Folia do Divino: realizada em maio ou junho, em que três homens com viola, violino e 

tambor, vinham cantando desde a praia do Camburi, passavam por todas as praias da porção 

norte, até chegarem ao centro; 

• Folia de Reis: realizada em dezembro, era uma festa na roça, com muito canto e 

diversão. Dançava-se a catira (batepé) e a dança de São Gonçalo ou Moçambique; e  

• Festa de São Pedro: padroeiro dos pescadores. Nessa ocasião o Caiçara saía com sua 

canoa indo em direção ao porto, onde era celebrada uma missa solene.  

Além dessas festas havia os casamentos e batizados, regrados a danças e comidas, 

envolvendo a vizinhança e atraindo moradores de outras regiões. As festas oficiais eram 

promovidas pelo poder municipal com a igreja católica, como a Exaltação da Santa Cruz (14 

de setembro), Paz de Iperoig (28 de outubro), e Festa de São Pedro (28 e 29 de junho) e 

contavam com a adesão da comunidade Caiçara. 

As festas não oficiais, promovidas pela própria comunidade, comemoravam aniversários, 

casamentos, a chegada da Bandeira do Divino, o cantar reis, o pagamento de promessa a São 

Gonçalo, entre outras. A autora também destaca a presença de instrumentos musicais, entre 

eles, viola, cavaquinho, caixa e pandeiro (SETTI, 1985). 
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Nota-se entre as duas autoras uma concordância pela preferência do Caiçara às festas em 

que ele é o protagonista, seja na reprodução da música, seja no local da festa, ou na dança. A 

seguir apresenta-se o relato de um remanescente Caiçara, seu Mendonça, que diz respeito aos 

tempos antigos: 
[...]Tempo de pescaria da tainha, quando vendia tainha, só nesse tempo que eles (os 
moradores do Marujá) viam dinheiro [...] Se fazia multirão de roça, trabaiava e 
depos dançava a noite, aquilo tinha que ter fartura, mutirão prá planta mandioca, pra 
planta arroz... a comida era caça do mato. Tocava viola, dois, de manhã tinha 
gemada, meu pai tinha 60, 80 galinhas, ovo era coisa demais...Trabalhava o dia 
inteiro e saia alegre, tinha janta, tinha o café, café da manhã, passava bem, aquilo 
tudo acabou, faz mais de 40 anos, eu era moço, tô com 74 anos... Naquele tempo era 
fandango... aquilo era coisa que a gente ia com prazer [...] (MENDONÇA, 2001 
apud RODRIGUES, 2001, p.67.).  

  

Pode-se afirmar, após as descrições citadas, que ao longo de praticamente 230 anos, de 

1750 a 1980, o Caiçara conseguiu manter o seu estilo de vida baseado nos quatro pontos 

característicos de uma população tradicional. 

A população Caiçara não manteve uma posição alienada aos acontecimentos externos que 

a todo o momento invadiam o seu universo, causando conflitos e transformações. 

Agir dessa forma seria simplificar e “congelar” o Caiçara no tempo e no espaço, 

aprisionando-o numa condição e numa visão errada do que hoje é esse elemento do espaço 

litorâneo composto por outros atores, formando um novo e rico contexto socioespacial.  

Simões (2010) afirma que “tipologias analíticas”2

 

, baseadas num conjunto de traços 

culturais empíricos, tendem a apresentar rigidez simplificadora, dificultando a análise dessas 

sociedades e culturas como fluxos socioculturais e em permanente transformação”.  Mesmo 

considerando essa influência, pode-se dizer que o Caiçara conseguiu moldar um território 

próprio, tanto no espaço geográfico como no espaço simbólico. Esses territórios são a base da 

sua ancestralidade e são repassados de geração a geração, constituindo o locus da tradição e a 

condição necessária para sua reprodução. 

3.3 Território Caiçara: Espaço e Elementos 

 

                                                           

2 A palavra analítica é acrescentada pela autora, na intenção de reforçar a palavra tipologia no sentido da observação externa 
do outro e consequente conclusão a partir dos fatos. 
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Quais são os principais elementos que compõem a dinâmica social Caiçara? Quais são as 

influências endógenas e exógenas que permeiam esse mundo a beira mar e que transformam o 

espaço? E, por fim, quais são os limites do seu território? 

O Caiçara é uma mistura de povos, europeus e indígenas, cada qual com suas raízes e 

influências. Setti (1985) entende como viável a hipótese de uma cultura específica Caiçara, 

partindo do pressuposto da integração das práticas tradicionais portuguesas e ameríndias. Para 

Vianna (2008), a ocupação dos núcleos Caiçaras está ligada às condições geográficas e ao 

desenvolvimento econômico do litoral.  

O litoral sudeste, em especial o litoral norte de São Paulo, atravessou períodos de picos 

econômicos, principalmente com as fazendas de cana e de café. Foram momentos de maior 

destaque no que diz respeito à economia, que depois ficou estagnada novamente, vindo a 

sofrer mudanças drásticas a partir da década de 1950. Esses acontecimentos contribuíram para 

que a cultura Caiçara pudesse permanecer, mantendo suas características de tradicional, com 

forte relação com o meio natural baseada na coleta, caça e pesca, além de uma produção 

agrícola de subsistência.  

Além disso, houve baixa densidade de ocupação do espaço geográfico. Os núcleos eram 

baseados nos laços familiares e as atividades distribuídas entre homens e mulheres. 

Predominava o plantio do milho, mandioca, feijão e arroz, as roças eram feitas no sistema de 

pousio, e cada núcleo tinha suas áreas delimitadas. Para reforçar essa ideia destaca-se o estudo 

realizado por Marcílio (2006) no que diz respeito à caracterização do espaço geográfico da 

Ubatuba, dito pela autora, como a Ubatuba tradicional:      
 

Um longo e sinuoso litoral de quase 84 km de costa, recortado com pontas, enseadas 
e baías, em 73 praias e inúmeras ilhas, pequenas e grandes, provocadas pela invasão 
das montanhas da Serra do Mar, que se derramam até as águas marítimas, e 
raramente deixam uma praia mais ampla e estendida por terras adentro, para facilitar 
o estabelecimento humano. Se o mar foi o grande meio de comunicação e o 
provedor de meios de subsistência, sozinho ele não permitiria a existência da vila. 
Na verdade, a grande fonte de alimentos e recursos não esteve no mar, mas na 
exploração da terra. A terra forjou, também, a diferenciação entre seus ocupantes; na 
posse e uso da terra repousam, ainda, as origens de conflitos e tensões maiores entre 
seus moradores. Na quase totalidade de sua existência, porém, a vila tirou seus 
recursos fundamentais das pequenas roças de subsistência, encravadas nas clareiras 
abertas na mata, mas bem próximas à praias e complementando-os, 
intermitentemente com a pesca e a coleta de frutos, ou a caça nas florestas 
envolventes [...] a ocupação do seu solo foi sendo realizada espalhadamente, tendo 
como unidade elementar básica o grupo doméstico. O núcleo central de todos esses 
bairros rurais, onde se efetivava a maior interação dos moradores dispersos com a 
economia envolvente, ficava em torno do porto, da igreja Matriz e próximo a única 
saída terrestre, comunicação com as vilas de serra acima, com São Luís do 
Paraitinga e Taubaté e, por estas, com todo o Vale do Paraíba e as Minas do Ouro 
(MARCÍLIO, 2006, p.52).   
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O primeiro espaço identificado é o núcleo familiar, o fogo, que é o ponto central onde 

ocorrem e se perpetuam os saberes: é de onde partem as transformações e quebram-se os laços 

ancestrais. 

O quintal Caiçara era composto por variedade de pés de frutas: laranjas, mangas, jacas, 

limão; e eram criados galinhas e patos. Esse era o local mais reservado das famílias, o quintal 

era o lugar particular do Caiçara. A mobilidade mais intensa ocorria em trilhas existentes ao 

longo da costa, conectando uma praia a outra, de norte a sul, passando pela Vila. Havia 

também as trilhas que ligavam cada núcleo com suas áreas de plantio, com os bananais e com 

a floresta, ou seja, havia uma conexão entre a praia e o sertão (MARCÍLIO, 2006).   

Em relação ao mar, ou melhor, à praia, existiam os ranchos que abrigavam as canoas e 

todo material relacionado à pesca, e para além da praia havia os cercos de pesca. A praia era o 

local comum, onde aconteciam as relações sociais. Conviviam nela os moradores de cada 

núcleo (VIANNA, 2008). 

Dessa maneira, os elementos que compõem o território Caiçara, no que diz respeito às 

infraestruturas fixas (SANTOS, 1997), são as casas; o pomar; as áreas de plantio e pousio, 

embora essas estruturas de plantio mudem quando há um esgotamento do solo; as trilhas; os 

cercos; e também a própria floresta, ou sertão, que fornece a caça, as ervas, a madeira, e o 

palmito, entre outros. Além disso, a floresta tem papel fundamental na recuperação do solo 

das áreas de plantio, pois ao serem reflorestadas têm seu solo recomposto pela serrapilheira, 

formada por folhas e outras matérias orgânicas. 

Cada núcleo está relacionado, portanto, a uma dinâmica territorial que lhe proporciona 

capacidade de reprodução, de proteção e de convívio social. Essa dinâmica resulta em uma 

produção do espaço de baixa transformação das práticas cotidianas; há um domínio nas 

influências endógenas que mantém a organização social com fortes características 

tradicionais. Esse modelo de produção do espaço é a própria base da ancestralidade. 

Se a dinâmica territorial influencia a produção do espaço, esse, por sua vez, mantém o 

território nas mesmas condições, assim espaço e território estão ligados aos relacionamentos 

sociais que influenciam tanto a noção do espaço quanto a dimensão do território na sua 

espacialidade geográfica e na sua espacialidade ideológica. 

Segundo Vianna (2008), antes de existir o cerco3

                                                           
3 Cerco: armadilha fixa de pesca utilizada por Caiçaras do litoral sudeste do Brasil é uma técnica importada do Japão. Sua 
chegada se deve a imigração japonesa na década de trinta do século XX. É um método passivo de pesca e por ser uma rede de 
espera, é visita todos os dias. BEGOSSI, A. O cerco flutuante e os caiçaras do litoral norte de São Paulo, com ênfase à pesca 

 e as traineiras de pesca industrial de 

sardinha, na década de 1930, a mobilidade Caiçara era maior e, também, um fator de 
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reequilíbrio das condições mínimas de vida, pois a mobilidade maximizava o rendimento da 

alimentação. Para a autora, o fato da chegada da técnica do cerco e das traineiras, influência 

social, de caráter exógeno, mudou o espaço e território dando ao Caiçara uma maneira de 

fixar-se mais ao espaço geográfico.  

As relações de parentesco, compadrio, de ajuda mútua, de normas e valores sociais 

contribuem para que essa noção de território continue, pois mantém a solidariedade 

intragrupal (DIEGUES, 2000), possibilitando os mutirões para a abertura e queimada dos 

pousios para o plantio, assim como para a pesca comunitária, as puxadas de barco, os 

arrastões e o cerco da tainha. 

Segundo Vianna (2008), os valores sociais, em especial as relações de parentesco, 

garantem ajuda mútua entre os núcleos e denotam uma combinação de fatores que contribuem 

para a dimensão geográfica e controle do território. Tais relações se dão através dos 

casamentos, que em geral, são realizados entre as pessoas de diferentes núcleos e acabam 

dispersando os familiares entre vários outros núcleos. Também existe o compadrio, situação 

na qual os afilhados são tratados como filhos (VIANNA, 2008). 

Outro elemento agregador do espaço e do território Caiçara é a religiosidade, que é 

bastante representada pela música e pelas festas (SETTI, 1985). É um elemento agregador que 

une os núcleos familiares pela tradição das festas, pelos casamentos, batizados, pagamento de 

promessas, orações e também pela musicalidade. 

O catolicismo romano é religião no Caiçara antigo, haja vista que essa herança vem dos 

colonizadores portugueses, protagonizada pelos jesuítas. Em Ubatuba, no início de 1560, 

Anchieta e Nóbrega espalhavam aos gentios sua doutrina, e o cruzeiro frente à praia de 

Iperoig, implantado no século XVI pelos portugueses confirma, no passar dos tempos, o 

domínio da religião católica (SETTI, 1985). Assim, a igreja Matriz é um ponto de referência 

que possibilita uma maior interação social entre os núcleos. 

Além disso, a casa do Caiçara tem seu oratório com seus santos protetores. O Caiçara os 

percebe mais próximos da condição humana, pois existiram na condição humana. À Deus, o 

todo poderoso, é reservada a adoração e medo, que o distancia do homem. Outro elemento 

religioso importante é a Bandeira do Divino, “que exerce verdadeiro fascínio entre os 

Caiçaras. Parece que todo o culto está centralizado na Bandeira: cor, forma, desenhos, fitas, 

retratos, santinhos, medalhas [...]” (SETTI, 1985, p.242).   

                                                                                                                                                                                     
de trindade. Interciência, Rio de Janeiro, v.36, n.11 nov., 2011. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33921506010>. Acesso em: 16 nov. 2013. 
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Percebe-se que o território Caiçara é fixado no espaço geográfico pela sua relação com a 

terra, a floresta, o mar e o rio. Essa relação lhe dá a dimensão dos limites do seu território, 

que, por sua vez, proporciona que o território na percepção imaginária construa as relações 

sociais necessárias à manutenção do próprio território. Tais relações são os casamentos 

endógenos, o apadrinhamento, e o sistema de mutirão, entre outros. 

Um exemplo do uso do espaço geográfico na construção do território religioso são as 

festas do Divino e de Reis, que conectavam a religiosidade com as práticas cotidianas da 

pesca, do plantio e da coleta, abençoando ou condenando seus praticantes, dependendo da fé 

de cada um. Essa ligação se estabelecia com as romarias de um núcleo ao outro, que utilizam 

as trilhas ao longo da costa e entre os sertões para se deslocarem e promoverem as 

festividades. Tais trilhas também ligavam os núcleos com as áreas de plantio e regiões de caça 

e coleta, formando uma malha de acesso às diversas representações do território e do espaço 

Caiçara (SETTI, 1985). 

Em relação às romarias, Setti (1985) elaborou um mapa (Figura 3), no qual traça o roteiro 

que foi utilizado pelos músicos nas corridas da Bandeira do Divino pelo sul e norte do 

município. E, muito embora, exista a presença da BR-101 desde meados da década de 70, 

havia uma grande quantidade de caminhos que interligavam diversas áreas com 

predominância Caiçara nas três regiões do município, ao sul, na região central e ao norte. Setti 

(1985) identifica uma série de bairros com predominância de Caiçaras, como, por exemplo, os 

bairros da Estufa, do Horto, Ipiranguinha. 

Izidoro (2006), pesquisando a religiosidade da cultura Caiçara, diz que a festa da 

Bandeira do Divino:  
[...] era a oportunidade de reunir a vizinhança em torno de um objetivo[...] 
que a partir da folia possibilitava prolongados momentos de solidariedade, 
sendo o momento ideal para reforçar os laços de amizade e propiciar a 
oportunidade reatar as relações, que por motivos diversos, durante o ano, 
foram danificadas (IZIDORO, 2006, p.172). 

 

O território Caiçara é intrinsecamente relacionado ao meio natural local, que é a base para 

a manutenção da vida, assim como é ele quem mantém a forma de relação social entre as 

pessoas. O próprio espaço geográfico é um forte componente na composição do território 

Caiçara: se, por um lado, o mar impõem limites à expansão do território, no lado oposto a 

serra composta por densa vegetação e alta declividade comprime o espaço do Caiçara entre a 

praia e o sertão.  
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Os marcos divisórios dos territórios correspondentes a cada núcleo Caiçara são os 

próprios elementos da natureza: um rio, uma árvore, uma pedra grande, uma mata, entre 

outros. 

Tem se então que o território Caiçara possui uma territorialidade plena, sobre isso, Santos 

(2008) afirma que as sociedade classificadas como primitivas pelos antropólogos europeus e 

norte americanos, possuíam uma territorialidade genuína e absoluta, ou seja, estas sociedades 

pertenciam aquilo que lhes pertenciam, isto é, o território. Esse pertencimento cria uma 

identidade entre o Caiçara e o espaço geográfico, necessário à sobrevivência do grupo 

(SANTOS, 2008). 

É válido lembrar que o território Caiçara estava sobreposto ao território do Estado e, em 

1765, Ubatuba teve usa primeira organização territorial sistemática (Figura 4): 
 

[,..] sendo dividida então em três companhias de milícias da terra: a do norte, a do 
centro e a do sul, divisão essa que, com apenas ligeiras mudanças, é, grosso modo, 
aquela que perdura até os anos de 1830. Em cada companhia criam-se unidades 
menores, as esquadras, geralmente resultantes da reunião de um ou poucos bairros 
rurais, dirigidas por um cabo-de-esquadra. Mas estas subdivisões não tinham outra 
função do que servir às necessidades da política envolvente, de racionalização da 
ocupação do território colonial (MARCÍLIO, 2006, p.55).  

 

No texto descrito está implícita a marca de domínio do território pelo Estado Colonial, 

mesmo que aparentemente não exerça uma influência sobre ele, entretanto o processo de 

urbanização e o crescimento econômico no Brasil, pautado na industrialização e tendo como 

eixo estruturador as rodovias, promoveram juntamente com outras ações do Estado, em 

especial a criação de unidades de conservação de proteção integral, um processo de 

desterritorialização da população Caiçara. 

Esse tema será abordado a seguir, ao se discutir a formação histórica e temporal do 

município de Ubatuba. 
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Figura 3: Município de Ubatuba, SP. 

 
Fonte: Adaptado de Setti (1985). 
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Figura 4: Ano de 1765 - Organização sistemática do território, Ubatuba é dividida então em três companhias de milícias da 
terra: 1°; 2° e 3° Cia. 

Fonte: (MARCÍLIO, 2006).
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3.4 A Formação do Município de Ubatuba 
 

 

O município de Ubatuba está localizado no Litoral Norte do Estado de São Paulo, possui 

aproximadamente 78.801 habitantes e ocupa uma área total de 723.829 km2. Seu território é 

sobreposto com Unidades de Conservação: Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Nacional 

da Serra da Bocaina, Parque Estadual da Ilha de Anchieta e faz divisa com a APA Marinha do 

Litoral Norte – Setor Cunhambebe (Figuras 5, 6 e 7). 

 

3.4.1 Do Período Colonial à Década de 1930 

 

 

Os primeiros moradores de Ubatuba no Brasil Colonial chegaram pelo mar ainda no 

século XVI. Eram portugueses, africanos, habitantes da colônia, outros europeus, e 

remanescentes de índios. Esses moradores foram, ao longo do tempo, apropriando-se das 

práticas dos primeiros habitantes da região, baseadas na agricultura rústica da roça dentro da 

mata, de derrubada e queimada, completada pela caça, coleta e pesca (MARCÍLIO, 2006). Os 

primeiros habitantes da região eram os Tupinambás (FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA 

DE UBATUBA, 2012).  

Naquela época, a ocupação do solo era pouco organizada e fora dos moldes do Brasil 

Colonial exportador, dentro dos padrões de uma agricultura rústica, baseada em roças 

pequenas, abertas nas clareiras das matas, produtoras de alimentos básicos e com algum 

excedente para o mercado local. 

A base da mão de obra eram os núcleos familiares, também chamados naquela época, de 

fogo, que era a unidade básica e vital da existência. O fogo, além de ser a força de trabalho, 

era o grupo da reprodução, da produção e consumo (MARCÍLIO, 2006).  

A organização familiar estava estruturada para atender primeiramente a manutenção e o 

consumo do próprio grupo e só secundariamente trocar a sobra por sal, vestuário, pólvora e 

demais produtos necessários. Essa condição de reprodução do espaço se dá dentro de todo o 

Município, com pouca influência exógena que alterasse de maneira significativa essa 

condição (MARCÍLIO, 2006).  

Marcílio (2006) aponta, com os dados censitários do primeiro cadastro de terras dos 

municípios das Capitanias, que existiam 531 fogos em 1817 e, em 1824, Picinguaba e 
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Camburi possuíam 31 fogos, o que demonstra que Picinguaba já fazia parte do contexto da 

Região. 

O primeiro acontecimento marcante que afetou a vida das comunidades do litoral foi, 

durante um breve período, o plantio de cana de açúcar, para exportação, em diversas 

propriedades, o que gerou uma relativa prosperidade econômica. O produto era 

comercializado pelo porto do Rio de Janeiro, por preços compensadores (MALTA, 1993).  

Esse período foi até 1787, em razão de duas ações exógenas originárias das autoridades 

que representavam o Estado. A primeira ação refere-se à proibição do comércio com o porto 

do Rio de Janeiro pelo governador da província e a segunda à proibição de os portos de 

Ubatuba e São Sebastião comercializarem, conforme decreto do Capitão General da Capitania 

de São Paulo, Bernardo de Lorena, desviando forçosamente todo comércio para o porto de 

Santos (RIBEIRO-MOREIRA; MELLO, 2010). 

Esses fatos, mais as baixas taxas de lucro com a exportação pelo porto de Santos, 

desencadearam uma revolta da população da Vila de Ubatuba e região, que ateou fogo aos 

canaviais, desfazendo-se das embarcações, vendendo os escravos, abandonando as fazendas e 

dedicando-se ao cultivo de subsistência (MALTA, 1993). 

Esse cenário só foi alterado de forma mais contundente com a chegada do ciclo do café 

na primeira metade do século XIX, somado ao porto, por onde era escoada a produção do 

Vale do Paraíba (RIBEIRO-MOREIRA; MELLO, 2010). 

Ubatuba, nessa época, ocupava o primeiro lugar no ranking de renda municipal do Estado 

e, com isso, novas ruas foram abertas. O urbanismo alcançou o município e foram criados o 

cemitério, um teatro, o mercado municipal e novas construções para abrigar a elite local 

(FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA, 2012).  

Nessa época de apogeu é que Ubatuba foi elevada à categoria de cidade, em 1855, e, em 

1872, elevada à comarca, juntamente com São José dos Campos, contando, então, com 7.565 

habitantes (MALTA, 1993). 

Nesse cenário, mais uma vez a cultura de subsistência das comunidades tradicionais ficou 

à margem, pois a cultura de café era exclusiva das elites latifundiárias, e essas comunidades 

abasteciam as fazendas de café e o mercado local (SILVA, 1983).  

Nessa mesma época, outras ações de planejamento da União foram impostas, como a Lei 

de Terras, instituída em 1850, e a proibição do tráfico de escravos, consolidando o poder dos 

grandes proprietários em detrimento dos pequenos posseiros de terra (COSTA, 1999).
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Fontes: Adaptado de Google Earth (2014) e Instituto de Geografia e Cartografia - GeoPortal (2014).  

 

Figura 5: Localização do município de Ubatuba, SP. 
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Figura 6: Unidades de Conservação sobrepostas ao município de 
Ubatuba: Parques Estaduais da Serra do Mar e Ilha Anchieta, 

Parque Nacional da Serra da Bocaina. 

 

Fonte: Adaptado de Secretaria Meio Ambiente de São Paulo 
(2014). 

 

Figura 7: Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte – Setor Cunhambebe.  

 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth (2014). 
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A partir desse momento os fogos de Ubatuba deixam de ter a posse da terra, já que a Lei 

de Terras beneficiava somente as elites, reproduzindo o modelo de desenvolvimento 

econômico que vinha desde a época da Colônia e se repetia no Brasil independente 

(MARCÍLIO, 2006). 

Mais uma ação de planejamento regional decretou a falência do município de Ubatuba, 

provocando seu esvaziamento demográfico e a volta à agricultura de subsistência como motor 

da economia local. Essa ação se deu com o investimento na infraestrutura ferroviária ligando 

o Rio de Janeiro a São Paulo, e São Paulo ao porto de Santos (RIBEIRO-MOREIRA; 

MELLO, 2010).  

Somada a essa ação ocorreu a suspensão do aval governamental, por parte de Floriano 

Peixoto, do acesso à linha de créditos para a construção de uma ferrovia ligando Ubatuba e 

Taubaté ao sul de Minas Gerais. Essa iniciativa partiu de grandes latifundiários das duas 

cidades, porém não obteve sucesso. (RIBEIRO-MOREIRA; MELLO, 2010). 

Como consequência, as fazendas se acabaram, as famílias emigraram e propriedades 

extensas foram doadas para o Estado (MALTA, 1993). 

Segundo a FUNDART (2012), de 1870 a 1932, Ubatuba ficou isolada e decadente, as 

terras desvalorizaram-se, as grandes residências transformaram-se em ruínas e, em 1940, o 

Município se resumia a 3.227 habitantes. 

Ubatuba permaneceu estagnada, mantendo a sua população tradicional, reproduzindo o 

espaço à sua maneira, ocupando praticamente todas as praias e sertões mais afastados do 

centro urbano localizado entre as praias do Itaguá e do Perequêaçu (MARCÍLIO, 2006).  

 

3.4.2 O Pós-Guerra e a Industrialização do Brasil 

 

No início da década de 1950, após a Segunda Guerra, no cenário mundial os países não 

desenvolvidos começaram a fortalecer o mercado interno, buscando diminuir as importações e 

promover a industrialização. Esse processo foi amplamente apoiado pelos países 

desenvolvidos, que abriram consideráveis áreas de investimentos de capital, promovendo uma 

integração das economias emergentes no capitalismo internacional (SINGER, 1989).  

No Brasil não foi diferente, e foi necessário criar mecanismos de planejamento para 

atender a demanda, permitindo que esse processo pudesse se concretizar. O Banco Nacional 

de Desenvolvimento (BNDE) forneceu suporte técnico e financeiro para atuação do setor 
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privado, com o objetivo nacionalista de tentar superar os estrangulamentos do processo de 

substituição de importação e os entraves à formação de um projeto nacional (MATOS, 2002). 

Logo em seguida, no Governo de Juscelino Kubitschek (1956 - 61), foi elaborado o Plano 

de Metas, que representou na época o maior investimento proporcionado pelo Estado na 

economia brasileira. Esse plano proporcionou um surto de investimentos internacionais, e pela 

implantação de um vigoroso setor de bens de consumo não duráveis, ou bens de consumo 

para capitalistas (CATANI, 1998).  

Ainda segundo Catani (1998), a ação do Estado foi decisiva, capaz de implementar 

investimentos em infraestrutura e nas indústrias de base estatal, o que proporcionou a 

acumulação do capital nas mãos do Estado, da empresa internacional, e da empresa nacional.  

Para se reproduzir o capital necessitava-se do aumento da oferta de mão de obra, e uma 

das maneiras foi apropriando-se da 'reserva latente' de um campesinato proprietário de terras 

(HARVEY, 2011), que para Oliveira (1982) praticamente não existia no Brasil, pois o nosso 

'camponês', o Caiçara, era um deles, e nunca foi proprietário de terra. Tinha somente a posse 

da terra, portanto não ocorreu uma divisão social do trabalho e, sim, uma industrialização 

pautada na urbanização desigual. 

Se o processo de industrialização é movimentado pela força do trabalho assalariado e 

pelo tempo utilizado para que esse trabalho se concretize, em contrapartida a modernidade, a 

industrialização, traz consigo novas formas de uso do tempo e do espaço: “a mercantilização 

do tempo livre” (THEVENIN; LOCATEL, 2008, p.17) e a produção do “espaço do ócio” 

(OLIVEIRA, 1999, p. 190). 

O fenômeno da mercantilização do tempo livre já era observado na Grã Bretanha na 

segunda metade do século XIX, quando a classe trabalhadora viajava de trem em massa para 

ir aos balneários marítimos (URRY, 1999). 

Segundo Thevenin e Locatel (2008), esse fenômeno teve início a partir das lutas das 

classes trabalhadoras pela diminuição da jornada de trabalho e por ganhos mais justos. Essa 

conquista gradativa proporcionou ao capital uma nova janela de oportunidade, pois com o 

aumento do tempo livre e o aumento do salário abriu-se um espaço-tempo para que as 

atividades mercantilistas do capital pudessem ser introduzidas: são criados locais de lazer 

devidamente orientados para o consumo. 

No Brasil não foi diferente, com a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 

em 1° de maio de 1943, que, ironicamente, se transformou num dia de tempo livre. Com a 

CLT foram regulamentadas a jornada do trabalho e as férias remuneradas, mecanismos 
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essenciais para que se pudesse passar a utilizar o tempo livre do trabalhador nas atividades de 

consumo proporcionadas pelo lazer e turismo. 

Oliveira (1999) aplica o conceito da mercantilização do tempo livre sob a perspectiva da 

produção do espaço do ócio, realizando sua análise sobre o Litoral Norte do Estado de São 

Paulo. Seu trabalho colabora com este estudo, observando primeiramente que o governo 

militar dominado por tecnocratas impulsionou a expansão da iniciativa privada capitalista 

com a criação de infraestrutura. 

Nesse sentido, no início da década de 1970, o Governo Federal iniciou a construção da 

rodovia BR-101, a Rio-Santos, que, segundo o autor, estava “destinada a ser uma rodovia 

eminentemente turística”, servindo de apoio para outros investimentos de infraestrutura, tais 

como, energia elétrica e abastecimento de água4

Anteriormente a isso, Ubatuba era impactada por ações provindas do governo estadual: a 

abertura da SP55 (Ubatuba-Caraguatatuba) no início da década de 1950 e a elevação à 

categoria de Estância Balneária. Com isso intensificou-se o turismo e a especulação 

imobiliária (FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA, 2012). 

 (OLIVEIRA, 1999?, p.190).  

Anos antes, o município de Ubatuba foi divido, por decreto estadual, em dois distritos: a 

Sede (Ubatuba) e Picinguaba, o que denota que a Vila de Picinguaba não era um lugar 

desconhecido e não notado pelo Estado (MARCÍLIO, 2006).  

Nesse período houve uma descaracterização das comunidades tradicionais. Diegues 

(1983) cita que, em 1971, a Vila de Picinguaba tinha cerca de 400 habitantes e servia de porto 

para as traineiras de pesca, fato que provocou uma mudança contundente na produção social 

do espaço, pois outros elementos passaram a constituir e integrar o espaço dentro da Vila, 

como descrito a seguir: 

 
Em poucas horas, os jovens embarcados abandonariam a praia para voltar à 
escravidão das três pesadas semanas de lançamento e recolhimento da grande traina 
nas águas perigosas, além da Ilha Grande; o dono da baleeira motorizada voltaria 
para Ubatuba, para onde já tinha levado mulher e filhos; restariam na praia os velhos 
pescadores que aguardariam a embarcação do atravessador que lhes compraria o 
pescado a preço de quase nada, ou então eles iriam procurar os novos fregueses, o 
turista ou a gente de fora, que já havia comprado grande parte das posses ou das 
casas antigas a que antes ninguém dava valor (DIEGUES, 1983, p.159). 

 

                                                           
4 Numa escala menor, uma autarquia estadual trabalhava na implantação de infraestrutura urbana e rural nestes municípios litorâneos. A 
Sudelpa (Superintendência para o Desenvolvimento do Litoral Paulista) é o órgão responsável para instalar tais empreendimentos, 
transformando caminhos em ruas, regularizou ou abriu novas tuas, drena várzeas, construiu pontes, postos de saúde, policiais e de telefonia. 
(Oliveira, 1999).  
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Em 1971, existiam, em Ubatuba, 600 pescadores divididos entre pescadores lavradores 

ou biscateiros, pescadores artesanais e os embarcados, estes últimos tripulantes das traineiras 

de pesca da sardinha e que, na sua maioria, habitavam as praias de Picinguaba e da Almada 

(DIEGUES, 1983).  

Os pescadores artesanais habitavam as praias do centro e os pescadores lavradores as 

praias mais ao sul, tais como Maranduba, Enseada e Perequê Mirim e, também, as praias mais 

afastadas ao norte, de difícil acesso. Essa última categoria era mais pobre e, ao sul, se 

encontrava acuada pela invasão de suas praias pelos turistas com suas casas e campings 

(DIEGUES, 1983).  

O fato de aparecerem nessa narrativa novos elementos que apontam uma divisão social 

do trabalho, tais como os embarcados e o dono da baleeira, isso se dá pela organização e 

oficialização da atividade pesqueira no Brasil, criando a regulamentação dessa atividade pelo 

Decreto-Lei n° 221/67, indo de encontro à organização global da atividade pesqueira 

(DIEGUES, 1983).  

Essa descaracterização faz parte da produção social do espaço, onde os elementos do 

espaço, ou agentes sociais, produzem e consomem o espaço, caracterizando-o como um 

campo de conflitos carregado de simbolismo e condicionantes sociais (CORRÊA, 1995), 

direcionados para a produção e consumo de bens, permitindo e reproduzindo a acumulação de 

capital.  

Essa relação ou ligação horizontal entre grupos, instituições e detentores de recursos, 

assim como a ação de um Estado intervencionista, vai muito além da divisão internacional do 

trabalho (GOTTDIENER, 1993). 

Como já citado e reforçado por Malta (1993), outros dois acontecimentos, ambos 

promovidos pela União, facilitaram ainda mais a consolidação das condições de reprodução e 

implantação do capital: a abertura da rodovia Rio-Santos (BR 101) e a designação em 1973, 

do Litoral Norte como Zona Prioritária de Interesse Turístico pelo Conselho Nacional de 

Turismo.  

Para Malta (1993) essas ações proporcionaram a estruturação de um cenário econômico e 

social com características de dependência das regiões mais próximas como o Vale do Paraíba 

e os grandes centros portuários de Santos e Rio de Janeiro. 

As consequências dessas ações são impactantes para as comunidades tradicionais. 

Ocorreu a absorção da mão de obra dos Caiçaras para trabalhar nas obras de infraestrutura, 

desarticulando o sistema de produção familiar das roças e da pesca, trazendo, como 



61 
 

consequência, a venda das posses, dos que tinham mais extensão de terras, para comprar 

barcos de alumínio e motores de popa, que permitiam menor dependência de mão de obra. As 

posses vendidas eram compradas por veranistas que acabavam cercando as propriedades e, 

com isso, bloqueavam as conexões das comunidades entre a praia e o sertão (OLIVEIRA, 

1999). 

Vianna (2008), aponta que a indústria do turismo construiu loteamentos em áreas de 

preservação permanente, com aterros e processos de drenagem, que ocuparam áreas de Mata 

Atlântica e restingas. As terras que eram de posse comunitária passaram a ter valor mercantil, 

expulsando as populações tradicionais, transformando-as em empregados, tais como caseiros, 

jardineiros, operários da construção civil e pilotos de lancha, entre outros. 

Para Oliveira (1999) houve resistência dos Caiçaras. As redes de pesca eram costuradas 

no meio da rua, famílias se agrupavam na periferia das cidades, e surgiram novos aprendizes 

de viola e rabeca, enfim, essa resistência produziu um novo espaço social dentro da sociedade 

denominada global. Para agravar ainda mais a questão do cerceamento do território Caiçara 

insere-se nesse cenário uma nova configuração territorial promovida pelo Estado: o Parque 

Estadual da Serra do Mar (PESM).  
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4 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO: Legislação e População Tradicional. 
 

Antes de apresentar, discutir e analisar o Parque Estadual da Serra do Mar – PESM  é 

necessário ainda tratar de outro tema ligado ao processo de urbanização e industrialização do 

Brasil que está diretamente relacionado às discussões deste estudo: questão ambiental 

relacionada às áreas protegidas. Pretende-se relacionar essa questão com a cronologia dos 

momentos políticos vividos no País e a legislação pertinente a esse tema que vão surgindo ao 

longo do tempo histórico. 

 
4.1 Leis Relacionadas às Unidades de Conservação: uma breve revisão histórica 

 

O Movimento Ambiental no Brasil tem início na virada do século XIX e, segundo 

Pelicioni (2004), o País, seguindo uma tendência mundial, inaugurou seu primeiro parque 

florestal, o Parque Estadual da Cidade de São Paulo em 1896 (SÃO PAULO, 1986). 

Durante esse período, o jurista carioca Alberto Torres teve papel de destaque na 

construção de uma perspectiva política à problemática da agressão da natureza (PELICIONI, 

2004).  

Torres criou, em 1930, a Sociedade Amigos de Alberto Torres, que defendia o uso 

racional dos recursos naturais. Essa sociedade contribuiu para a elaboração do Código 

Florestal de 1934 pelo Decreto no 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Nessa mesma época foi 

criado o Código de Águas e Minas (PELICIONI, 2004). 

De acordo com a geógrafa Iná Elias de Castro: “Poder e estratégias de controle e 

dominação a partir do território pelo Estado Nacional eram questões sempre implícitas ou 

explícitas na agenda da geografia política nas primeiras décadas do século XX” (CASTRO, 

2009, p.20). 

Nesse mesmo período emergia nesse cenário Getúlio Vargas, que instalou no País uma 

plataforma intervencionista, concebida por vários teóricos positivistas, recusando os 

princípios liberais (STRUMINSKI, 2007). Tem-se, a partir dos ideais do positivismo, uma 

política de Estado centralizada no próprio Estado, sendo ele mandante, executor e gestor das 

suas políticas voltadas à proteção integral dos recursos naturais.  

Essa política fica evidente no artigo 10 do Código Florestal de 1934: “Compete ao 

Ministério da Agricultura classificar, para os efeitos deste código, as várias regiões e as 

florestas protetoras e remanescentes, localizar os parques nacionais, e organizar florestas 
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modelo, procedendo para tais fins, ao reconhecimento de toda a área florestal do país” 

(BRASIL, 1934). Não há, em todo o Decreto, nenhum dispositivo que promova ou sugira a 

participação pública no processo de classificação de regiões e florestas para se tornarem 

parques nacionais. 

Com a instalação da ditadura do Estado Novo, promovida por Vargas, houve uma 

desmobilização das questões ambientais (PELICIONI, 2004), que iria causar uma inércia de 

trinta anos no que diz respeito à política ambiental. Somente em 1965, já na época da ditadura 

militar e antes do fechamento do Congresso Nacional, é que foi aprovado o Novo Código 

Florestal, pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.  

Essa lei não promoveu qualquer alteração em termos de parques e políticas de gestão: não 

houve participação da população inserida nos Parques nessa discussão, e assim definiu-se uma 

nova territorialidade, sobrepondo-se ao território ou aos territórios já existentes, tais como os 

limites territoriais de estados e municípios.  

Sob a sombra das ditaduras, com suas políticas centralizadas e voltadas para o 

crescimento econômico do país, é que foram  criados vários parques nacionais e estaduais no 

Brasil, entre os quais destacam-se: o Parque Nacional do Itatiaia (1937), Parque Nacional do 

Iguaçu (1939), Parque Nacional da Serra dos Órgãos (1939), Floresta Nacional de Araripe-

Apodi (1946), Parque Nacional do Araguaia (1959), Parque Nacional das Emas (1961), 

Parque Nacional das Sete Quedas (1961) e o Parque Estadual da Serra do Mar (1977). O 

último é objeto de especial atenção neste estudo, por ter uma porção do seu território inserida 

no recorte territorial ao qual se aplicará mais adiante os conceitos aqui estudados. 

A criação das unidades de conservação citadas segue um pensamento dominante, em 

especial após a década de 1960 quando já existia no Brasil a Fundação Brasileira para 

Conservação da Natureza (FBCN). Seus membros, em sua maioria, eram engenheiros 

agrônomos, cientistas naturais, e funcionários públicos envolvidos com a questão ambiental 

por razões profissionais (ALONSO; COSTA; MACIEL, 2007). 

Essa visão de preservação importada dos Estados Unidos, descrita por Diegues (2000, 

p.30) como “a reverência à natureza no sentido da apreciação estética e espiritual da vida 

selvagem (wilderness)”, e sobre tal reverência, a ocupação humana não era benéfica, era a 

visão dos órgãos estatais e outras Fundações ligadas a instituições internacionais. Para Viola 

(2012), esse era o pensamento dominante da época. 

O movimento ambientalista no Brasil só emergiu a partir da criação, em 1971, da 

Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural (AGAPAN) e, em 1974, com o 
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surgimento de algumas associações ecológicas nas principais cidades do Sul-Sudeste, 

destacando-se o Movimento Arte e Pensamento Ecológico, em São Paulo (VIOLA, 2012).  

A visão da FBCN partia das ciências naturais, segundo a qual não pode ocorrer qualquer 

influência ou intervenção humana sobre a natureza (DIEGUES, 2000) e a AGAPAN tinha 

como um dos seus pontos principais o combate à destruição desnecessária de belezas 

paisagísticas. Para Alonso, Costa e Maciel (2007), trata-se de um conservacionismo clássico, 

uma visão biocêntrica da relação natureza e sociedade, em que a natureza selvagem tem que 

ser protegida da ação degradadora da sociedade humana.   

Dessa forma, a criação das unidades de conservação de proteção integral, sem a 

possibilidade de ocupação humana, foi à tônica usada tanto pelos governos chamados 

populistas, quanto pelos governos autoritários e centralizados no Brasil entre as décadas de 

1930 e 1980. Essa forma única de planejamento estatal direcionada sempre a atender uma 

demanda exterior, encontra fundamento no texto de Seabra que torna mais clara a ideia de 

atender a demanda exterior: 

 
Os anos 1970 constituem um período no qual há pletora de capitais no mundo, 
segundo nos informa Harry Magdoff em a Era do Imperialismo. Em consequência, 
detectar áreas, territórios de investimentos para as empresas multinacionais 
transformou-se numa tarefa geopolítica das economias centrais do sistema. Por outro 
lado, houve como que uma corrida na periferia do sistema atrás desses 
investimentos, como aconteceu no Brasil. Nas áreas eleitas dos países periféricos 
ocorreram os denominados milagres econômicos dos anos setenta. Os planos 
nacionais de desenvolvimento, os PND´s no Brasil, ligados aos governos militares, 
atestam cabalmente com que fúria uma política interna produzida por uma 
tecnocracia estatal bem preparada para tal fim criou as condições pelo planejamento 
estatal, para a presença dessas empresas e de capitais alienígenas que nas mãos do 
Estado destinavam-se a prover a sociedade de condições sociais gerais de produção 
(SEABRA, 2003, p.317).  

 

A chegada da democracia foi um momento de transição, pelo qual o País iria atravessar 

sem um rompimento umbilical da ditadura militar, continuando ainda com uma política 

extremamente centralizada e voltada para o crescimento econômico do Brasil e a preservação 

das belezas naturais sem a presença de populações humanas. 

Exemplo disso é o Governo do Estado de São Paulo, que estabeleceu, com o Decreto 

Estadual no 25.341, de 4/6/86, a regulamentação dos Parques Estaduais, sobre o qual Rezende 

da Silva faz a seguinte citação:  

 
O regulamento dos parques estaduais paulistas, aprovado pelo Decreto no 25.341, de 
04/01/86, é bastante restritivo. Por meio de seus artigos 3º, 4º, 8º, 9º, 10,11, 13,14, 
16, 27 e 38 fica clara a proibição à coleta de qualquer produto ou espécime vegetal 
na mata (frutos, sementes, raízes, plantas, madeiras), à caça, bem como ao plantio de 
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qualquer espécie vegetal, principalmente exótica ao ecossistema, à prática de 
queimadas, à realização de quaisquer obras de construção civil, bem como a 
existência de moradias ou criação de animais: tudo que é necessário à reprodução do 
modo de vida (REZENDE DA SILVA, 2005, p.14855). 

  

É importante lembrar que, em 1986, o Brasil já era um país democrático, recém-liberto da 

ditadura militar, mas com uma estrutura política ainda rígida, centralizadora e 

preservacionista. Codato traduz muito bem essa ideia ao afirmar que 

 
A década de 1980 consumou assim os sonhos dos generais: uma democracia 
relativa, na curiosa expressão de Geisel. Logo, seria mais correto caracterizar o 
governo Sarney não como um governo de transição para a democracia ou um 
governo misto (semidemocrático ou semiditatorial), mas o último governo, no caso, 
civil, do ciclo de governos não democráticos no Brasil (CODATO, 2005, p.99). 

 

Mesmo com o fim da ditadura militar e a introdução de uma democracia tímida, na figura 

de José Sarney, chegando ao ano de 1988, e a elaboração da nova Constituição Nacional, que 

reza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que o meio 

ambiente é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao 

Poder Público o dever de preservar e restaurar os processos ecológicos das espécies, 

ecossistemas e biodiversidade, não foram criadas políticas públicas que estabelecessem 

dispositivos para a criação de unidades de conservação com participação popular, tanto na 

ocupação como no processo de delimitação desses territórios.  

A década de 1990 foi marcada pelo neoliberalismo e o Estado mínimo, personificados 

pelos governos de Ronald Reagan e Margareth Tatcher, e esses reflexos do avanço da ordem 

neoliberal no Brasil ganham projeção a partir da eleição de Fernando Collor de Mello 

(VIEIRA; ROEDEL, 2002), refletindo diretamente na criação do Decreto Federal N° 563 de 

5/6/92, que instituiu o programa piloto para a proteção das florestas tropicais do Brasil. 

 Trata-se de um Decreto de caráter conservacionista e preservacionista, e que conta como 

atores o Governo Federal, a Sociedade Civil Brasileira, e o apoio técnico e financeiro da 

comunidade financeira internacional. Embora esse Decreto possibilite a discussão e 

planejamento numa esfera mais participativa, somente as organizações não governamentais 

(ONGs) são reconhecidas e recomendadas para participar desse programa, deixando de lado 

as populações tradicionais.  

Prosseguindo com a evolução histórica temporal chega-se ao Eco-92, evento considerado 

um marco na discussão das causas ambientais, mas muitos criticaram a falta de profundidade 

nas discussões das causas estruturais dos problemas ambientais, tais como o capitalismo, o 
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modelo de desenvolvimento econômico dos países, os valores sociais, e as relações de poder 

entre países (PELICIONI, 2004).  

Neste sentido Pelicioni escreve: 
 

[...] o caráter conservador/retrógado (do evento) ao omitir, de sua pauta, qualquer 
crítica efetiva à totalidade pertinente à questão: o sistema capitalista mundial. As 
estratégias desenhadas na Eco-92 tem suas limitações no próprio sistema vigente, 
uma vez que não enfrentam as contradições da totalidade pertinente à questão. 
Somente enfrentando essas contradições pode-se enfrentar a questão ambiental numa 
abordagem transformadora/progressista (PELICIONI, 2004, p.450). 

 

Apesar de, mais uma vez, se estar diante de ações de caráter reformista, a Convenção 

sobre Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, foi aprovada pelo Congresso Nacional na forma do Decreto 

Legislativo n° 2, de janeiro de 1994. Esse documento aponta, em vários aspectos, a 

importância das populações tradicionais na conservação da biodiversidade. Seguem alguns 

itens relevantes do documento: 

• respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades 

locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à 

utilização sustentável da diversidade biológica; 

• proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com 

práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação ou utilização 

sustentável; 

• elaborar e estimular modalidades de cooperação para o desenvolvimento e utilização 

de tecnologias, inclusive tecnologias indígenas e tradicionais; e 

• reconhecendo a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas 

comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais. 

O Estado de São Paulo, caminhando na direção oposta, criou a Lei Estadual 9.509/97, 

que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação. Nos seus artigos 1º e 2º, a Lei se enquadra na Constituição Federal, 

no seu artigo 255, ao estabelecer que: 

  
A Política Estadual do Meio Ambiente tem por objetivo garantir a todos da presente 
e das futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, visando assegurar, no 
Estado, condições ao desenvolvimento sustentável, com justiça social, aos interesses 
da seguridade social e à proteção da dignidade da vida humana (SÃO PAULO, 
1997). 

 



67 
 

Nada mais foi acrescentado nessa legislação que pudesse contemplar as populações 

tradicionais: trata-se de uma política esvaziada dos conceitos promulgados pela Eco-92. 

Diegues (1996) relata o trabalho do NUPAUB numa pesquisa pioneira referente às 

características dos moradores das áreas protegidas de uso indireto e de seu entorno nos 

Estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Essa pesquisa resultou na publicação “Conflitos entre Populações Humanas e Unidades 

de Conservação na Mata Atlântica”, de 1994 e que afirma que o Estado de São Paulo recusou-

se a ceder informações para esse projeto por motivos não suficientemente esclarecidos. O 

Estado de São Paulo não teve como prioridade, até então, reconhecer que as populações 

tradicionais são objeto de conflito em relação ao ordenamento territorial imposto pelo Estado, 

em especial, o território legalmente protegido (DIEGUES, 1996). 

Outra lei que vem de encontro com essa ideia é o Decreto Estadual 42.957, de 24/3/98, 

que criou o Programa de Ação Conjunta para Regularização Imobiliária de Áreas Protegidas. 

O Governo estava recebendo uma grande quantidade de ações judiciais promovidas por 

particulares contra o Estado, pleiteando indenizações em virtude da criação de áreas naturais 

protegidas, em especial nas regiões de ocorrência de Mata Atlântica. 

O Governo criou leis para formar uma frente administrativa e jurídica com a intenção de 

rever os valores dos débitos. Para se ter noção de valores, numa ação integrada da 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE) e da Secretaria do Meio Ambiente de São 

Paulo o Estado obteve a suspensão do pagamento de mais de R$ 1.200.000.000,00 em valores 

referidos a julho de 1998. Essa informação consta no site da PGE. No próprio site há outra 

informação que releva a intenção de o Estado não permitir a ocupação humana em UCs 

Parque, conforme texto seguinte:  

 
Os casos ora apresentados referem-se a áreas inseridas no Parque Estadual da Serra 
do Mar, Parque Estadual de Jacupiranga e Estação Ecológica Juréia-Itatins. Todos 
guardam semelhanças entre si, das quais podemos destacar: as áreas estão inseridas 
em unidades de conservação cujo domínio deve ser público, portanto a indenização 
deve desencadear a transferência de domínio para o Poder Público Estadual; estão 
encravadas em regiões montanhosas de ocorrência de vegetação característica da 
Mata Atlântica (SÃO PAULO, 2012). 

 

No fim da década de 1990, o Estado de São Paulo publicou a Lei Estadual 10.207/99, que 

criou a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva (ITESP), 

que tem as seguintes finalidades: 
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I. promover a regularização fundiária em terras devolutas ou presumivelmente 
devolutas, nos termos da legislação vigente; 

II. implantar assentamentos de trabalhadores rurais, nos termos da Lei n. 4.957, 
de 30 de dezembro de 1985, e legislação complementar;  

III. prestar assistência técnica às famílias assentadas e aos remanescentes das 
comunidades de quilombos, assim identificados;  

IV. identificar e solucionar conflitos fundiários;  
V. promover a capacitação de beneficiários e de técnicos, nas áreas agrária e 

fundiária; 
VI. promover a identificação e a demarcação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades de quilombos, para fins de regularização fundiária, 
bem como seu desenvolvimento socioeconômico; e 

VII. participar, mediante parceria, da execução das políticas agrária e fundiária, 
em colaboração com a União, outros Estados e municípios (SÃO PAULO, 1999). 
 
 

Mais uma vez as populações tradicionais, como um todo, foram excluídas. Exceção são 

as comunidades de quilombos, que no site do ITESP são assim definidas: 

 
Grupos negros que vivem predominantemente em áreas rurais (atualmente, alguns 
estão mais próximos das áreas urbanas). Essas comunidades têm uma história de luta 
pela liberdade, desde que seus antepassados foram trazidos da África como escravos, 
e ainda hoje lutam por um pedaço de terra onde possam viver de acordo com suas 
tradições (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA”, 2012). 

 

Encerra-se aqui a exposição dos anos 90 e inicia-se um breve panorama do século XXI, 

com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

O SNUC foi criado pela Lei Federal 9.985/00 (BRASIL, 2000), e busca reunir em um 

único dispositivo todas as formas de UCs. 

A formulação do SNUC contou com a participação de ruralistas, preservacionistas, 

conservacionistas, e socioambientalistas (PECCATIELLO, 2011). Foi também objeto de 

audiência pública fora do Congresso Nacional, segundo Mercadante (1999) o CDCMAM5

Segundo Peccatiello (2011) os temas mais polêmicos orbitaram em torno das populações 

tradicionais, a participação popular no processo de criação e gestão das UCs e as indenizações 

para desapropriação. Embora essa descrição aponte para um processo de construção do SNUC 

de forma participativa e democrática, na visão do direito ambiental o SNUC é extremamente 

racional e científico. 

, 

sob a presidência do Deputado Sarney Filho, realizou seis audiências públicas fora do 

Congresso para promover um amplo debate sobre o projeto de lei do SNUC. 

Para Derani: 

                                                           
5 Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias - CDCMAM 
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O Sistema Nacional de Unidades de Conservação desenvolveu-se a partir de um 
conhecimento social existente. É um sistema no sentido de elaboração racional 
coordenada. Toma como base de ordenação um conhecimento predominantemente 
científico. Sendo a ciência, elaborações racionais a partir das diversas maneiras de se 
ver o mundo, pode-se afirmar que o SNUC é uma racionalização do espaço a partir 
de conhecimentos revelados pela ciência. O SNUC é um empreendimento da razão a 
partir de conhecimentos obtidos da biologia, geografia, antropologia (DERANI, 
2001, p.608). 

 

No SNUC o conceito de Unidade de Conservação foi definido como: 

 
[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo suas águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 
com os objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

 

O SNUC também estabeleceu dois grupos de UCs, os de uso sustentável, que prevê 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais, e as de proteção integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza admitindo 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. 

A UC Parque é considerada de Proteção Integral e é de posse e domínio públicos. As 

áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes nessa área as 

condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e 

culturais, até serem indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente 

realocadas pelo Poder Público em local e condições acordados entre as partes.  

O SNUC, no artigo 42 prevê prioritariamente a indenização, realocação ou 

reassentamento das comunidades, e um dispositivo para regulamentação da presença das 

mesmas por meio de um instrumento jurídico/acordo denominado Termo de Compromisso. 

Esse acordo deve vigorar até que seja efetuada a regularização fundiária da área ocupada, o 

que pode implicar em: recategorização da UC de Proteção Integral  para UC de Uso 

Sustentável, desafetação ou mesmo, apenas a realocação dos ocupantes, conforme cada 

situação (SIMÕES, 2010). Entretanto o mesmo artigo prevê no seu parágrafo 2° que: 

 
Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão 
estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das 
populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos 
modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, 
assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações 
(BRASIL, 2000). 
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Tais normas e ações estão regulamentadas pelo Decreto Federal n°4.340 (BRASIL, 

2002), em especial no artigo nº 39 e parágrafos, que estabelece a obrigatoriedade de 

formulação de Termo de Compromisso a ser firmado entre a instituição gestora da UC e as 

famílias residentes. A regulamentação da elaboração desse instrumento consta na Instrução 

Normativa (IN) do  ICMBio n° 26/2012 que estabelece diretrizes e regulamenta os 

procedimentos para a elaboração, implementação e monitoramento de Termos de 

Compromisso entre o Instituto Chico Mendes e populações tradicionais residentes em 

unidades de conservação onde a sua presença não seja admitida ou esteja em desacordo com 

os instrumentos de gestão. 

A regularização fundiária das Unidades de Conservação no Brasil ainda é um grande 

desafio. A última informação disponível que foi possível acessar a esse respeito data de 2005, 

e consta que nenhuma UC Federal tinha sua situação fundiária regularizada plenamente, com 

exceção de 03 reservas extrativistas e 01 Reserva Biológica, conforme demonstrado na Tabela 

2: 

 
Tabela 2:  Situação fundiária das unidades de conservação federais brasileiras de domínio público por categoria em 

2005. 

Categoria 
Unidades 

Cadastradas Regularizadas         
Parcialmente 
Regularizadas Não Regularizadas 

Sem 
Informação 

  Estação Ecológica 31 0 20 10 1 
  Parque Nacional 57 0 18 34 5 
  Reserva Biológica 27 1 3 13 10 
  Floresta Nacional 70 0 0 0 70 
  Reserva de 

Desenvolvimento 
Sustentável 

1 0 0 0 1 

  Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 
  Reserva Extrativista 43 3 2 27 11 
  TOTAL 229 4 43 84 98 
  

  
        

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2005 apud ROCHA; DRUMMOND; GANEN, 2010). 
 

Outra dificuldade à época é que o conceito legal de população tradicional só foi definido 

em 2007 pelo Decreto Lei 6040/07, que estabeleceu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), segundo a qual:  
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População ou comunidade tradicional no Brasil são grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição 
(BRASIL, 2007). 

 

A PNPCT será discutida adiante. 

 

4.2 O Parque e a População Caiçara 
 

 

Com quase 332 mil hectares6

Criado

, numa extensão que vai desde a divisa de São Paulo com o 

Rio de Janeiro até o município de Itariri, no sul do Estado, passando por toda a faixa litorânea, 

o Parque Estadual da Serra do Mar representa a maior porção contínua preservada de mata 

Atlântica do Brasil (Mapa 1). 
7

Considerando que a Serra do Mar representa condições excepcionais para a criação 
de um Parque Estadual, por atender às finalidades culturais de preservação de 
recursos nativos e exibir atributos de beleza exuberante. 

 em 30 de agosto de 1977 pelo Decreto Estadual nº 10.251, o Parque Estadual da 

Serra do Mar (PESM) a partir de uma visão totalmente alinhada com o pensamento ideológico 

predominante das instituições ambientais da sua época, o que fica explícito no artigo 1º do 

Decreto: 

Considerando que a flora que aí viceja, constitui revestimento vegetal de grande 
valor científico e cultural, ostentando matas de formação subtropical com 
variadíssima ocorrência de valiosas essências Considerando que a fauna silvestre aí 
encontra condições ideais de vida tranquila, constituindo-se a Serra do Mar notável 
repositório de espécimes raros. 
Decreta: 
Artigo 1º - Fica criado o Parque Estadual da Serra do Mar com a finalidade de 
assegurar integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para 
garantir sua utilização a objetivos educacionais, recreativos e científicos (SÃO 
PAULO, 1977). 

 

Esse primeiro Decreto não atingiu o bairro da Vila de Picinguaba, que só foi incorporado 

em 1979 (PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR – NÚCLEO PINCIGUABA, 2012). 

 

 

 

                                                           
6 A partir de 22 de dezembro de 2010, através do Decreto Estadual N° 56.572 o PESM  passou de 315.390,69 ha, para  332.680,89 ha, 
incorporando ao mesmo 17290,20 ha.  Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2010/decreto-56572-
22.12.2010.html>. Acesso em: 15 abr. 2014. 

7 No município de Ubatuba a implantação efetiva do Parque ocorreu somente a partir de 1983. 
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Mapa 1: Localização do Parque Estadual da Serra do Mar. 

 
Fonte: Fundação Florestal do Estado de São Paulo (2012). 

 

 

Rezende da Silva comenta o chamado “grupo da terra”, formado por técnicos da 

extinta Superintendência de Desenvolvimento do Litoral Paulista (SUDELPA), que 

justificaram uma nova demarcação do PESM para incentivar e proteger as comunidades 

tradicionais: 
 
Entretanto, as coisas não aconteceram como o grupo da terra esperava. A 
especulação imobiliária diminuiu, mas estando estas populações numa Unidade de 
Conservação do tipo Parque Estadual, uma categoria de uso indireto e restritivo, 
suas vidas foram amplamente alteradas (REZENDE DA SILVA, 2005, p.154).   

 

Fica, assim, explícito o planejamento centralizado e monopolizado do Estado, implicando 

na segregação das comunidades tradicionais nas discussões sobre a sua criação.  

Essa análise obtém respaldo com o Decreto Federal n° 84.017, de 1979, que regulamenta 

os Parques Nacionais, e segue as recomendações da Convenção para a proteção da flora, da 
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fauna e das belezas cênicas dos países da América, mantendo o caráter restritivo de uso e 

ocupação do solo.  Outro aspecto mais contundente do Decreto de 1979, no seu artigo 10° é a 

proibição expressa da coleta de frutos, sementes, raízes ou outros produtos dentro da área dos 

Parques Nacionais (BRASIL, 1979). 

É importante ressaltar que, a partir de 2000, o SNUC prevê a implantação do Plano de 

Manejo para todas as UC. No caso específico do PESM, a principal questão considerada 

relevante para este estudo, é a Zona Histórico-Cultural Antropológica (ZHCAn) (SIMÕES, 

2010) que foi o enquadramento atribuído  à Vila de Picinguaba conforme demonstrado no 

Mapa 2 a seguir. 

Esse tipo de zoneamento incluiu as áreas ocupadas pelas populações predominantemente 

tradicionais caiçaras e quilombolas. Segundo o Plano de Manejo do PESEM, que foi 

aprovado somente em 2006, essas áreas provavelmente seriam reclassificadas na sua categoria 

de manejo, para outra tipologia de UC, provavelmente, de Uso Sustentável, mas enquanto o 

processo não for concluído, considera-se fundamental sua diferenciação para valorizar e 

garantir condições que assegurem a continuidade do modo de vida dessas populações. 
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Mapa 2: Zona Histórico-Cultural Antropológica – ZHCan, na Vila de Picinguaba. 

 

Fonte: adaptado de Simões (2010) e Instituto Geográfico e Cartográfico-  GeoPortal – IGC (2014). 
 

ZHCan 
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Para ser contemplado pelas diretrizes e direitos previstos na ZHCAn, havia a condição de 

o morador ser portador do Estatuto Jurídico de Tradicional. Nem todos foram contemplados, 

pois já havia na época muitos outros moradores não descendentes de Caiçaras e que haviam 

adquirido terras dos seus ancestrais e se instalado no local (SIMÕES, 2010).  

O critério para ser portador de tal Estatuto se aplicava aos moradores efetivos, cujas 

famílias tinham origem de várias gerações na mesma localidade, e cuja ocupação ou 

sobrevivência estivesse diretamente relacionada às atividades de agricultura de subsistência, 

pesca artesanal, artesanato e outras tecnologias patrimoniais, bem como atividades que 

contribuam para o fortalecimento sociocultural da comunidade, ou alternativas econômicas 

compatíveis com o seu desenvolvimento sustentável. Foram estabelecidos critérios de uso e 

ocupação do solo, assim como práticas de manejo das áreas destinadas à agricultura de 

subsistência, definidas em instrumento denominado Plano de Uso Tradicional (SIMÕES, 

2010). 

Pesquisas recentes abordam os conflitos, acordos, ações, consensos e dissensos 

envolvendo as comunidades ditas tradicionais e as unidades de conservação, não só as 

residentes em no Bairro da Vila de Picinguaba, mas em todo o litoral do Estado de São Paulo, 

como abordam Rezende da Silva (2004; 2005); Rodrigues (2001); Simões (2010); e Paula 

(2002), cada qual numa determinada linha de pesquisa, porém defrontando-se sempre com 

questões ligadas à propriedade da terra e práticas de manejo e uso dos recursos naturais.   

Deste a criação do PESM e os dias atuais, ocorreram vários desdobramentos resultantes 

dos conflitos existentes entre o tradicional e o novo, que possibilitaram, a partir do início do 

século XXI, a criação de políticas públicas que buscassem mitigar e compatibilizar o convívio 

entre esses dois agentes transformadores do espaço: o Estado e os que se enquadram no 

estatuto jurídico de tradicional.  

Tais políticas públicas não surgiram somente pelos motivos aqui apresentados. Conflitos 

semelhantes aconteceram em todo litoral do Estado de São Paulo, assim como nas UCs 

criadas na Amazônia, entretanto o contexto apresentado, como já citado, está inserido na 

região que mais se desenvolveu no Brasil: o eixo São Paulo-Rio, e serve como base para a 

análise proposta na introdução deste estudo. A principal política pública criada foi a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). 
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4.3 A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT) 

 

Criada pelo Decreto no6040, de 7 de fevereiro de 2007, a PNPCT tem como objetivo 

geral a promoção do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com 

ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, 

ambientais, econômicos e culturais, com respeito à valorização da sua identidade, suas formas 

de organizações e instituições (BRASIL, 2007). 

A PNPCT também estabeleceu os chamados territórios tradicionais, que são os espaços 

necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 

sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observando o que diz respeito aos 

povos indígenas e quilombolas.  

Segundo o ensaio publicado em 2009 pelo Procurador Geral da República do Estado do 

Pará, Marcelo Ribeiro de Oliveira o Decreto faz com que o Estado tenha o dever de garantir 

com que os objetivos da PNPCT sejam cumpridos, sobrepondo-se às restrições que outras 

políticas outrora implantaram e que impediram que tais povos e comunidades reproduzissem 

seu modo de vida tradicional (OLIVEIRA, 2009). 

Segundo Bazzo (2011), o PNPCT encontra-se mais no plano da intencionalidade do que 

da realização no que diz respeito aos confrontos territoriais, isso por que se trata de uma 

política e não de uma lei. Além disso, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais8

Tal comissão é formada por 15 representantes de órgãos e entidades da administração 

pública federal, 15 representantes de organizações não governamentais e é presidida pelo 

representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

 - CNPCT, não é um órgão executivo, ela somente 

acompanha, identifica e propõe medidas de mitigação.  

Dentre os membros da sociedade civil da CNPCT estão representantes dos povos 

faxinalenses, povos de cultura cigana, povos indígenas, quilombolas, catadoras de mangaba, 

quebradeiras de coco de babaçu, povos de terreiro, comunidades tradicionais pantaneiras, 

pescadores, caiçaras, extrativistas, pomeranos, retireiros do araguaia e comunidades de fundo 

de pasto. 

No 1° Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2005), realizado em 

2005, uma série de demandas foram apresentadas, entre elas as das comunidades Caiçara ali 

                                                           
8 A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais foi criada em 2006 e teve seu regime 
interno regulamentado pela Portaria nº 86, de 12 de março de 2008. 



77 
 

representadas pela Rede Caiçara de Cultura e União de Moradores da Jureia, que foram as 

seguintes:  

• regularização fundiária das terras das comunidades tradicionais e da pesca predatória;   

• conversão de áreas em Unidades de Uso Sustentável;   

• adequação, garantia e fortalecimento na educação;   

• criação de ordenamento nas áreas para pesca artesanal; e  

• segurança marítima e fluvial – regularização de embarcações.  

A questão do território é uma demanda crucial para a solução dos conflitos, entretanto o 

único reconhecimento de territorialidade que se tem dentro da PNPCT contempla apenas as 

comunidades indígenas e quilombolas, como descrito no artigo 3° do Decreto N° 6040/07: 
 

Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: 
II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os Artigos n° 231 da Constituição e n° 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações 
(BRASIL, 2007). 

 

Na prática, o que se constata de fato é que a PNPCT funciona mais efetivamente para as 

comunidades indígenas e quilombolas. 

 No município de Ubatuba existem três comunidades quilombolas reconhecidas e uma em 

fase de reconhecimento: Cambury, Caçandoca, Cazanga (Sertão de Itamambuca) e Sertão da 

Fazenda (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO “JOSÉ 

GOMES DA SILVA“, 2012).  Existe ainda a Aldeia Boa Vista, do povo Guarani Mbya, no 

sertão do Promirim (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2013).  

Essa constatação é reforçada pelo fato de o eixo das discussões, à época da formulação a 

PNPCT, voltar-se exatamente à necessidade de caracterizar o que é população tradicional, 

para com isso incluir, de forma justa, todos os demais povos que se consideram tradicionais. 

Em 2006, durante reunião ordinária da CNPCT, realizada nos dias 30, 31 de agosto e 1º 

de setembro em Brasília, foi elaborado um documento com a finalidade de subsidiar as 

oficinas regionais que aconteceriam ainda naquele ano (NACIONAL  DE POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS, 2006). 

O foco do documento era a busca de um pacto entre o poder público e os grupos que se 

identificam como tradicionais, dando ao Estado, ou repassando a ele, maior carga de 

comprometimento em assumir a responsabilidade dentro do escopo da realidade brasileira. 
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Ainda segundo tal documento, uma das dificuldades encontradas à época foi a definição do 

que é uma população ou comunidade tradicional. A superação de tal obstáculo poderia, então, 

clarificar a distinção desses elementos em relação à sociedade que os envolve (NACIONAL  

DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, 2006).      

Outra constatação muito importante é o fato que invariavelmente, a questão primordial é 

o acesso a terra, ou no caso, ao território.  

Por fim, e não menos importante, outro fato marcante que diferencia as populações e 

comunidade tradicionais são as características do seu processo produtivo, como citado no 

próprio documento: 

 
Defende-se que tais segmentos se situam num contexto em que a economia – com 
uma lógica específica de produção e com noções singulares acerca da necessidade - 
está à mercê das relações sociais, enquanto que na sociedade envolvente, de tradição 
Ocidental e modo-de-produção capitalista, as relações sociais é que estão 
subordinadas à economia (COMISSÃO NACIONAL  DE POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS, 2006). 

 

Tal documento cita o estudo do antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida9

No editorial publicado na Revista Inclusão Social, na edição, a então ministra do meio 

ambiente, Marina Osmarina Silva, comentando sobre a implantação da PNPCT, destacou o 

território como fator chave para a manutenção das práticas tradicionais de tais povos e 

comunidades, e que a invisibilidade que até então se atribuía a esses elementos se deve ao fato 

de as políticas públicas e a sociedade majoritária caminharem em um processo histórico 

diferenciado (SILVA, 2007). 

 (2006) e 

diz respeito à ocupação dos povos e às comunidades tradicionais no Brasil, que ocupam ¼ do 

território nacional, entretanto não são citados números específicos sobre os Caiçaras. 

Não é sem motivo que a formulação de tal política pública e sua promulgação tenha 

ocorrido na gestão da ministra Marina Silva, pois ela própria nasceu em uma comunidade 

tradicional seringueira, no Acre, tornando-se então a figura central que iria representar os 

interesses dos invisíveis. Esse fato corrobora a discussão sobre a formulação das políticas 

públicas, que está diretamente relacionada ao contexto e período histórico ao qual o Estado 

está submetido, e que vai constituir a governança dentro da ideologia dominante na época.  

Também se deve destacar o fato de o PNPCT ter em sua comissão órgãos federais ligados 

às questões ambientais e de território, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

                                                           
9 Lattes: http://lattes.cnpq.br/1596401343987246 
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Biodiversidade; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Ministério do 

Desenvolvimento Agrário  e Ministério do Meio Ambiente.  

Não é por menos, pois os conflitos entre Estado e população tradicional surgiram 

principalmente pela criação de unidades de conservação de proteção integral, que 

inviabilizaram a forma sobre a qual tais populações se relacionavam com os territórios 

delimitados pelas unidades de conservação. Isso justifica a necessidade de agregar tais 

instituições à tônica das discussões sobre as políticas de desenvolvimento sustentável das 

populações e comunidades tradicionais.  

Todos os fatos temporais e espaciais descritos até aqui, desde o conceito de território, 

espaço e os seus elementos, passando pela caracterização do que são políticas públicas, 

discorrendo sobre o processo de urbanização no Brasil, chegando às populações tradicionais 

e, por fim, à discussão sobre as unidades de conservação e à formulação da PNPCT, permitem 

seguir adiante no sentido de formular reflexões sobre tais assuntos.  

As informações e dados levantados tem a intencionalidade explícita de relacionar os fatos 

e ideias colocadas na discussão com vistas a tentar responder a pergunta que motivou todo 

este processo de pesquisa, que é: as políticas públicas de planejamento regional agregam, 

segregam ou extinguem a populações tradicionais?  

O PNPCT tem diretrizes que possibilitam que tais comunidades tenham seu 

reconhecimento e garantia de reprodução social e econômica sem perder seu estilo de vida, e 

levam a refletir como estão essas populações nos dias atuais, mais especificamente na região 

do município de Ubatuba, no bairro da Vila de Picinguaba, principalmente em relação à 

questão do território. 

Entretanto se tal enquadramento jurídico possibilita a distinção dos remanescentes das 

populações tradicionais, essa mesma situação, pode dificultar a sua inserção e integração na 

sociedade moderna capitalista, em outras palavras, segundo Penna-Firme e Brondizio (2007), 

condicionar as populações tradicionais a esse rótulo significaria mantê-los em condições 

econômicas limitadas e expectativas específicas de atuação cultural. Tal condição favorece a 

exploração de um ecoturismo exploratório, mercantilizando a pobreza dessas comunidades 

(PENNA-FIRME; BRONDIZIO, 2007), pois levam “os de fora” para contemplarem as 

práticas tradicionais de subsistência de baixo poder aquisitivo. 

Buscar formas alternativas de inserção socioeconômica dessas populações tradicionais 

que se adéquam a práticas sustentáveis que atendam as necessidades de conservação e 
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proteção dos ecossistemas e ao mesmo tempo possibilitem geração de renda e promovam a 

sadia qualidade de vida, passam a ser a próxima meta a ser alcançada. 

Desenvolver políticas públicas que evoluam nesse sentido, colocando na mesma arena de 

discussão todos os setores da sociedade envolvidos nessas questões é parte do processo 

democrático de gestão tanto das áreas protegidas, como dos territórios reconhecidamente 

tradicionais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seguir serão apresentados os resultados desta pesquisa. 

 

5.1 Linha do Tempo 

 

 

Como primeiro resultado dessa pesquisa tem-se a construção de uma linha do tempo 

cronológica com a intenção de organizar os fatos narrados durante a revisão bibliográfica, 

possibilitando assim a integração dos Elementos do Planejamento,  com a População 

Tradicional e com o Meio Ambiente Protegido.  

A proposta é auxiliar numa melhor compreensão de como o território vai se modificando 

a medida que os fatos históricos vão acontecendo. 

Buscou-se relacionar a escala territorial da política pública, que considera todo o 

território, primeiramente da colônia e depois da República, à escala territorial da população 

tradicional. 

Esta relação proporciona a percepção de como os fatos históricos, como por exemplo, a 

Lei de Terras, afetam diretamente os terrítórios da populações tradicionais, sem que estas 

estejam participando ativamente na dinâmica social que produziram tal lei. 

É possível perceber que políticas públicas centralizadas, elaboradas por governos 

hegemônicos e autoritários, que não consideram a diversidade dos territórios, tendem a 

planificar as ações e descaracterizar as culturas minoritárias. Por outro lado, à medida que a 

linha de tempo avança e chega à democracia, novas possibilidades de inserção e integração 

social das minorias são construídas, exemplo é a PNPCT. 

A linha do tempo foi organizada em 7 diagramas e cada um deles contém um resumo dos 

fatos. 
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Diagrama 1: No século XVI o território do Brasil colonial era ocupado por grandes latifúndios agroexportadores e escravocratas. O principal porto na porção 
sudeste da colônia era localizado na cidade de Santos. Nessa mesma época o território Caiçara no município de Ubatuba mantinha sua cultura baseada nos 

laços de família e compadrio, na religiosidade, na agricultura de subsistência, na coleta, caça e pesca. 

 
 

Fonte: o autor. 
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Diagrama 2: No século XIX o café consolida-se como o principal produto da economia agroexportadora do Brasil Independente. O Vale do Rio Paraíba do 
Sul, no Estado de São Paulo é sua principal área de cultivo, sendo escoado através do porto de Ubatuba. O Caiçara de Ubatuba é inserido perifericamente a 

esse modelo econômico abastecendo com alimentos as fazendas de café estabelecidas em Ubatuba. 
 

 
 

Fonte: o autor. 
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Diagrama 3: Na segunda metade do século XIX é construído o eixo ferroviário Rio de Janeiro / São Paulo / Santos. Esse evento reconfigura o território, 
principalmente no que diz respeito a dinâmica econômica. Com o café sendo escoado pelo porto de Santos, Ubatuba é esvaziada, as fazendas de café decretam 
falência e o município estagna-se economicamente, voltando as práticas econômicas de subsistência. Além disso, são instituídas a Lei de Terras e a proibição 

do Tráfico de Escravos, possibilitando a privatização da terra e formação da mão de obra assalariada. 
 

 

 

Fonte: o autor.
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Diagrama 4: No fim do século XIX o Brasil torna-se uma república federativa. São Paulo beneficiado pelo capital acumulado pela economia do café lidera o 

processo de industrialização do país para substituição das importações. Nesse período as fazendas de café são abastecidas por mão de obra assalariada. O 
município de Ubatuba fica a margem desse acontecimento, justamente por não estar mais inserido no eixo econômico constituído as margens das ferrovias. 

 
 

 
 

Fonte: o autor. 
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Diagrama 5: No século XX após as duas grandes guerras, as políticas públicas do Brasil são voltadas para fortalecerem a industrialização e urbanização. O 
fenômeno do êxodo rural passa a absorver a mão de obra do setor de subsistência, o Caboclo do interior, que tem práticas tradicionais semelhantes a do 

Caiçara. Nesse primeiro momento Ubatuba fica a margem dessa dinâmica. 
 

 
 

Fonte: o autor. 
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Diagrama 6: Com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), há a consolidação da mercantilização do tempo do ócio, regulamentada pelas férias 
remuneradas. Esse fato, somado a construção da Rio/Santos e a declaração do Litoral Norte Paulista (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba) como 

Zona Prioritária de Interesse Turístico, impulsionam a especulação imobiliária sobre esse território para atender os veranistas, provocando a 
desterritorialização do Espaço Caiçara. Contribui para esse fato a regulamentação da atividade pesqueira, que passa a absorver a mão de obra Caiçara. Dentro 
desse contexto de urbanização do Litoral, é criado o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) com a intenção de proteger as matas de formação subtropical 

com variadíssima ocorrência de valiosas essências. 
 

 
 

Fonte: o autor. 
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Diagrama 7: No final do século XX, num Brasil já urbanizado e com o início da democracia, as políticas públicas nacionais passam a ser formadas a partir de 
discussões aonde as minorias são incluídas, entre estas estão as populações ditas tradicionais, os índios e os quilombolas. O Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação e a Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais são exemplos dessas políticas. Entretanto o território Caiçara já havia se 
reterritorializado, inserido na nova dinâmica estabelecida na região. 

 

 
 

Fonte: o autor.
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5.2 O Território Caiçara, o Território Protegido e o Turismo 

 

A revisão bibliográfica cronológica que se fez neste estudo em relação às leis de proteção 

ambiental relacionadas à proteção do meio natural mostra que os regimes autoritários que 

governaram o país criaram tais leis com base nas belezas cênicas e diversidade de espécies. A 

intenção era protegê-las do ser humano, considerando-o elemento causador das perturbações 

impostas a esse meio.  

Isso fica claro nas disposições gerais das leis que criaram os Parques, apresentadas no 

ANEXO 1, que consideram sempre os elementos naturais como fator de proteção, o que é 

coerente dentro da proposta de conservação dominante na época. A problemática, entretanto, 

se dá na questão da regularização fundiária que, não sendo resolvida, passou a causar uma 

série de problemas de ordem jurídica, pois não há bem híbrido: ou ele é público ou é privado. 

Assim, o território configurado pela legislação para a delimitação das UCs tornou-se um 

território traçado no papel, pois sua efetivação só se dá de fato após a devida regularização 

fundiária. Mesmo com essa constatação, o conflito ocorre, pois os agentes públicos agem 

como se o território fosse de domínio público e cerceiam o uso da terra por parte da 

população, já que é considerada pelos agentes como terra pública. 

Essas novas reconfigurações do território, mais especificamente em Ubatuba, provocam, 

inevitavelmente, a desterritorialização do território Caiçara. Percebe-se claramente essa 

desterritorialização ao se constatar que os novos usos do solo provocam o cerceamento do 

deslocamento da vida Caiçara, como a construção da rodovia Rio-Santos e o parcelamento do 

solo com a criação de lotes. 

Essas ações têm a finalidade de servir o turismo, seja na construção de hotéis, pousadas e 

casas de veraneio, ou na ampliação das redes de suprimentos ao consumo, quiosques, bares e 

supermercados. A praia, antes local de convívio social dos núcleos familiares, agora é o 

espaço do convívio social das massas de turistas que passam a ocupá-las para suas práticas de 

lazer e descanso. 

Nessa desterritorialização não há a inércia por parte das comunidades Caiçaras. Os 

invisíveis se reterritorializam, construindo novas representações sociais. Alguns se inserem 

pacificamente na nova ordem territorial, outros sucumbem diante dela e ambos são absorvidos 

como mão de obra assalariada, trabalhando como caseiros, pedreiros, recepcionista, garçons, 

entre outros. Existem aqueles que mantêm sua relação com o mar, trabalhando como 

embarcados na nova dinâmica da divisão do trabalho no setor da pesca. 
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Perdendo seu território o Caiçara ou seus remanescentes, aqueles que se consideram 

representantes dessa cultura tradicional, foram privados da terra, do seu espaço geográfico, 

deixaram de propagar as práticas ancestrais de uso do solo, principalmente aquelas 

relacionadas ao processo produtivo dos alimentos, como a queimada e o pousio. 

Ser tradicional também está ligado aos ciclos naturais e festivos. 

Esses ciclos são marcados pelas estações do ano, fases da lua, movimento das marés e 

datas festivas. Tais ciclos dão ritmo à vida tradicional fazendo com que esse modelo de 

reprodução social seja transmitido ciclicamente através das gerações.  

Os processos naturais são parceiros do homem tradicional e vice vice-versa.  

Espera-se a estação chuvosa para o plantio, a época da estiagem para a colheita, as fases 

da lua para o corte da madeira, o movimento das marés para a pesca, a desova da tainha para 

sua captura, pratica-se a queimada para o plantio e o pousio para o descanso da terra. 

O homem tradicional tem a paciência necessária para aguardar o tempo certo para realizar 

suas trocas com o meio natural. Essa relação é totalmente oposta ao homem pós-moderno, que 

já não considera os ciclos naturais e usa a tecnologia para superar a falta de chuva e a 

recuperação natural da terra para o plantio. O meio natural passa a ser mercadoria e está à 

disposição da pós-modernidade, diferentemente do homem tradicional que tem uma relação 

simbiótica com o meio natural. 

Entretanto, manter-se nessa condição é contrastante com a dinâmica moderna, tanto do 

ponto de vista da produção e das tecnologias que a proporcionam, como do ponto de vista da 

realidade socioeconômica existente nos balneários turísticos, como é o caso do município de 

Ubatuba. 

Condicionar-se a um modo de produção de baixa tecnologia e de baixo valor agregado, 

traz consigo, a dura rusticidade do campo, ou seja, a dura labuta pela garantia de alimento e a 

reduzida capacidade de compra de produtos essenciais para a reprodução da sadia qualidade 

de vida.  

Na questão da moradia, há a periferização dos Caiçaras, que são obrigados a buscar 

novos espaços geográficos, seja nos bairros urbanos, seja no sertão mata adentro. Talvez a 

única exceção dentro no município de Ubatuba, são aqueles inseridos dentro do território do 

PESM, os remanescentes Caiçaras, que receberam o reconhecimento pelo Estatuto Jurídico de 

Tradicional. 

Esses remanescentes de Caiçaras continuam no seu local de origem, porém aguardam 

uma solução, por parte do Estado, quanto à dicotomia que se formou com a inserção da área 
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de desses remanescentes ao PESM, pois se ocorreu uma proteção da especulação imobiliária, 

por outro lado restringiu o uso da terra, como bem comum nos moldes de sua cultura. De certa 

forma, também deu a eles as mesmas condições sociais dos que se encontram nos bairros 

periféricos do município. 

 

5.3 A Periferialização do Caiçara 

 

 

Outro fato observado neste estudo, sobretudo na análise dos dados censitários de 2010 

está relacionado à pirâmide etária do bairro da Vila de Picinguaba que demonstra um número 

menor de residentes abaixo de 24 anos em relação a média municipal, assim como uma 

vulnerabilidade socioeconômica dos residentes em geral (Figura 8). 

 
Figura 8: Pirâmide etária comparativa do Bairro da Vila de Picinguaba em relação a média do 

município de Ubatuba. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

 Se comparados com os dados 1971, observa-se que havia, naquela época, cerca de 400 

habitantes no bairro da Vila de Picinguaba (DIEGUES, 1983) e atualmente há 318 residentes, 

o que indica uma redução da população. Nesse mesmo período o número de habitantes de 

Ubatuba cresceu quase três vezes, de 27.161 (1980) para 78.801 (2010). 
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Diegues (2000) aponta que muitos Caiçaras abandonaram suas terras e foram morar na 

periferia do centro de Ubatuba, dando origem ao Bairro Estufa - “Impossibilitados de 

continuar em seu modo de vida tradicional, parte considerável deles foi obrigada a migrar, 

engrossando as favelas de inúmeras cidades costeiras (Bairro do Carijó, em Cananéia, (SP); 

Estufa, em Ubatuba (SP)...)” (Diegues, 2000, p.132). 

Setti (1985), também comenta essa situação - “Restam ao caiçara poucas opções: instalar-

se como favelado num dos bairros forjados pelas empresas de loteamentos mais modestos, 

cujo exemplo típico é o bairro do Estufa....” (Setti, 1985, p.30). 

 Observa-se que ocorreu uma migração urbano-urbano intramunicipal e, possivelmente, 

essa migração continuou ocorrendo entre os nascidos depois de 1979, provavelmente em 

função da falta de condições de emprego e de moradia.  

Segundo Barbosa (2010), a sobrevivência do Caiçara tornou-se mais difícil, pois o custo 

de vida aumentou muito, assim como a necessidade de comprar produtos alimentícios que não 

são mais cultivados. O Caiçara passou a buscar outras fontes de renda e aumentou o fluxo de 

deslocamento necessário para se manter: saiu da praia e se estabeleceu com sua família numa 

área mais distante, passando a complementar sua renda trabalhando como garçom, caseiro e 

artesão. As pequenas residências à beira da praia continuam ali, mas atendem a outros 

objetivos, pois se transformaram em casas de veraneio e pequenas pousadas. 

Em ambos os casos, os que moram no bairro urbano da Vila de Picinguaba e os que 

moram na periferia de Ubatuba, independente da condição de núcleos familiares de 

responsáveis mais jovens ou mais velhos, ambos se encontram em precárias condições 

socioambientais e esse ponto comum é que deve ser tratado, ou visto como necessidade de 

solução. 

Na tentativa de melhor compreender essa condição de periferização utilizou-se o CENSO 

2010 do IBGE e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) de 2000, da Fundação 

SEADE do Estado de São Paulo, comparando o estado atual (2010) dos residentes do bairro 

com a média do município, relacionando esses dados com as gerações nascidas antes e depois 

de 1979, ou seja, os residentes com idade acima de 31 anos e os residentes com idade abaixo 

de 31 respectivamente. Busca-se com isso relacionar o fato do bairro da Vila de Picinguaba 

estar inserido dentro do PESM ser um agravante no que diz respeito ao deslocamento dos 

mais jovens para os centros urbanos, pois foi em 1979 que o PESM agregou o bairro da Vila 

de Picinguaba ao seu território.  
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O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social da Fundação SEADE classificou em 2000 a 

região do setor censitário n° 355540610000001 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS, 2013), do bairro da Vila de Picinguaba (Mapa 3), como 

nível 5, que corresponde a um nível alto de vulnerabilidade. Engloba os setores censitários 

que possuem as piores condições na dimensão socioeconômica (baixa), estando entre os dois 

grupos em que os chefes de domicílios apresentam, em média, os níveis mais baixos de renda 

e escolaridade. Concentra famílias mais velhas, com menor presença de crianças pequenas. 

 

Mapa 3: Setor Censitário do bairro da Vila de Picinguaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: IBGE (2010). 

 

Passados 10 anos, os dados do Censo de 2010 ainda apontam para essa condição, pois de 

um total de 318 pessoas residentes na Vila de Picinguaba, 55,64% têm idade acima de 30 

anos, sendo que, desse total, 143 são mulheres (45%) e 175 são homens (55%). A média do 

município de Ubatuba de pessoas com mais de 30 anos é de 49,92%.  

A população em idade ativa – PIA -  (CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS MARCELO 

NERI, 2012) acima de 30 anos é de 48,13%, contra 25,15% com idade abaixo do 30 anos, que 

somados totalizam 73,28% do total da população. A do município é de 43,08% dos acima de 

30 anos, contra 25,70% dos com menos de 30 anos, ou seja, 68,78% do total da população 

 

 

       Setor Censitário 

      ZHCan 
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fazem parte da PIA. Nota-se que no bairro da  Vila de Picinguaba da PIA é maior que a média 

municipal para os indivíduos com mais de 30 anos, assim como, é menor para o indivíduos 

com menos de 30 anos. 

Os indivíduos com idade abaixo dos 15 anos correspondem a 19,19% do total da 

população, e a média no Município é de 24,38%. Os indivíduos com idade acima do 65 anos 

correspondem a 7,53% do total, e no Município a média é de 6,21%. Esses dados apontam 

para uma população mais velha em relação ao restante do município, conforme apontado na 

Pirâmide Etária que compara o Setor Censitário do bairro da Vila de Pinciguaba com a média 

do Município de Ubatuba (Figura 8). 

 A Tabela 3  dá uma melhor compreensão dos dados descritos acima.   

Tabela 3: Comparativo entre os residentes nascidos antes de 1979, ano de criação do PESM e os 
nascidos depois desta data. São comparados as populações de Picinguaba e Ubatuba.  

Nascidos 

% 
Picinguaba Ubatuba Picinguaba Ubatuba 

População total H M H M 
Antes do PESM (1979) Acima de 30 anos        55,64  49,92 30,49 25,15 24,65 25,27 

Depois do PESM Abaixo de 30 anos        44,36  50,08 24,54 19,82 25,08 25 

        

Nascidos 

% 
PIA (Individuos entre 15 a 65 anos de idade) 

Picinguaba Ubatuba Picinguaba Ubatuba 
População  H M H M 

Antes do PESM (1979) Acima de 30 anos        48,13  43,08 27,06 21,07 21,07 22,01 
Depois do PESM Abaixo de 30 anos        25,15  25,7 15,41 9,74 12,77 12,93 

        

Nascidos 

% 
Picinguaba Ubatuba Picinguaba Ubatuba 

População total H M H M 
Antes do PESM (1979) Acima de 65 anos          7,53  6,21 3,46 4,07 2,96 3,26 

Depois do PESM Abaixo de 15 anos        19,19  24,38 9,12 10,07 12,31 12,07 
Fonte: Censo IBGE (2010) 

 

 

Os dados apontam que população da Vila de Picinguaba é mais velha em relação à média 

do Município, com predomínio de homens e de indivíduos acima de 30 anos de idade. Há 

também um número maior de pessoas idosas e um menor número de indivíduos abaixo de 15 

anos, com predominância do gênero feminino neste grupo etário.  
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O bairro Estufa I (Mapa 04), setor censitário 35554060500002710

Ainda fazendo uso do índice IPVS para comparar o Bairro da Estufa I e da Vila de 

Picinguaba a outros bairros e seus respectivos setores censitários com índices IPVS mais 

elevados, percebe-se claramente que tais bairros são mais vulneráreis.  

, tem índice IPVS nível 

6: é composto por famílias jovens, com baixo desenvolvimento socioeconômico, e, portanto, 

com vulnerabilidade muito alta, conforme o Mapa 05 de Índice IPVS, no Anexo 2. 

Ambos os bairros: Estufa I e da Vila de Picinguaba apresentam baixa escolaridade média 

entre seus moradores, 5,32 anos e 3,46 anos de estudos respectivamente. E o rendimento 

médio mensal é mais baixo que os bairros comparados, o Centro, setor censitário 

355540605000006 e o bairro da Ressaca, setor censitário 35554060500003911

 

, o motivo da 

escolha dos bairros do Centro e da Ressaca se dá pelo fato de ambos estarem classificados 

com as melhores condições do IPVS. A Tabela 4 a seguir demonstra isso: 

 

 
  

 

                                                           

10 Descrição do setor: cruzamento da rodovia BR-101 com o rio Tavares ou lagoa. Do ponto inicial segue pelo rio Tavares - limite divisor de 
bairros - Estufa 1 – e  Centro - Rua Mar Vermelho e seu prolongamento - um de bairro - rio Tavares ou lagoa - prolongamento da rua 
Paranaense - avenida Botafogo - Rua Canto do Rio - Rua Juventus - Avenida Rio Grande do Sul - deflete a esquerda atravessando a ponte ate 
a BR 101 - BR-101 até o ponto inicial. 

11 Descrição do setor: cruzamento da cota 100 com afluente do rio Grande de Ubatuba. do ponto inicial segue pelo afluente do rio Grande de 
Ubatuba - rio Grande de Ubatuba - ponto fronteiro a rua  Domingos Gonçalves de Oliveira - divisor de águas - cota 100 até o ponto inicial. 

Cod_setor Municipio Bairro* 

Domicílios  
Particulares  
Permanentes  
Ocupados 

Pessoas  
residentes 

Média  
Pessoas  
Domicilio 

 Rendimento  
Nominal  
Médio  

Média Total  
Anos Estudos  

Pessoas  
Responsáveis 

IPVS  
(SEADE- 

2000) 

355540605000039 UBATUBA Ressaca 143 430 3,01 R$ 1.505,52  11,2 1 
355540605000006 UBATUBA Centro 222 639 2,88 R$ 1.074,45  7,95 2 
355540605000027 UBATUBA Estufa I 229 741 3,24 R$ 821,67  5,32 6 
355540610000001 UBATUBA Picinguaba 94 318 3,38 R$ 768,01  3,46 5 

Fonte: IBGE (2010). 

Tabela 4: Bairros de Ubatuba, comparados em relação a rendimento e anos de estudo. 
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Fonte: IBGE  (2010). 

Mapa 4: Setores Censitários do Centro, Estufa I e Ressaca. 
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Ainda em relação aos dados apresentados a Tabela 4, percebe se que o índice IPVS de 

2000 é confirmado pelos dados do IBGE de 2010, pois há coerência entre os dados dos 4 

bairros analisados: Ressaca; Centro; Estufa I e da Vila de Picinguaba. Por exemplo, a relação 

rendimento e anos de estudo é diretamente proporcional, ou seja, o rendimento médio 

aumenta conforme os anos de estudo aumentam. 

Segundo os estudos do SEADE (2000) que serviram de subsídio para a elaboração do 

índice IPVS, o Município de Ubatuba, tinha em 2000, que os responsáveis pelos domicílios 

auferiam, em média, R$671 mensais, sendo que 57,4% ganhavam no máximo três salários 

mínimos12

Analisando a Tabela 4 em relação à renda média e sua equivalência ao salário mínimo de 

2010, observa-se que o rendimento médio mensal é de R$1.042,41, ou seja, 1,9 salários 

mínimos

, ou seja, R$540,00. Esses responsáveis tinham, em média, 5,9 anos de estudo, 

34,7% deles completaram o ensino fundamental e 10,6% eram analfabetos.  

13

Comparando os dados do SEADE 2000 e IBGE 2010, pode se concluir o seguinte, 

primeiramente em relação ao bairro da Vila de Picinguaba: 

, ou seja, perdeu-se poder de compra em relação a 2000. Em relação ao anos de 

estudos, a média melhorou em apenas 1 ano, de 5,9 anos de estudo para 6,98 anos. 

a) O bairro da Vila de Picinguaba está abaixo da média em anos de estudo acumulados 

tanto em 2000 como em 2010; 

b) Em relação ao rendimento salarial se comparado de forma absoluta está acima 

12,63%, ou seja, R$768,01 contra R$671,00 da média em 2000; 

c) Entretanto, se comparado em relação ao salário mínimo, há uma diferença 

significativa, pois R$671,00 correspondiam a 4,44 salários mínimos em 2000, já R$768,01, 

corresponde a 1,50 salários mínimos em 2010. 

Em relação ao bairro da Estufa I, conclui-se: 

a) O bairro está abaixo da média de anos de estudo acumulados tanto em 2000, como em 

2010; 

b) O rendimento médio absoluto está acima 37,55% em relação à média de 2000; 

c)  Se comparado em relação ao salário mínimo, o rendimento médio mensal de 

R$1074,45 equivalia em 2000 à 7,11 salários mínimos, já em 2010, equivalia à 2,10 salários 

mínimos. 
                                                           
12 O salário mínimo em dezembro de 2000 era  de R$151,00, sendo assim, 3 salários mínimos equivaliam a R$453,00 (Fonte: DIEESE. 2014. 
Disponível em: <http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html#2000)>. Acesso em:  10  jan. 2014. 

13 O salário mínimo em dezembro de 2010 era  de R$510,00, sendo assim, 3 salários mínimos equivaliam a R$1.530,00  (Fonte: DIEESE. 
2014. Disponível em:  <http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html#2000>. Acesso em:  10.  jan. 2014. 



98 
 

Diante desses dados pode-se verificar que, se por uma lado ocorreu um aumento do 

rendimento médio de forma absoluta, por outro lado houve uma perda de rendimento em 

relação ao número de salários mínimos. Na perspectiva do salário mínimo houve perda de 

poder de compra significativa. 

Para reforçar esta diminuição no poder de compra dos moradores de ambos os bairros em 

relação à média do município em 2000, se comparados os valores médios da cesta básica 

entre 2000 e 2010 entre os valores do rendimento médio dos bairros da Vila de Picinguaba e 

da Estufa I e o rendimento médio mensal de 2000, temos uma perda de poder de compra sobre 

a cesta básica de 31% e 26% respectivamente conforme apresentado na Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5: Comprometimento do rendimento médio X valor cesta básica. 

A
Ano Cesta Básica*  

Rendimento 
Ubatuba  Comprometimento Ubatuba Perda de 

poder de compra em 
relação a 2000 (%) 

2
2000 R$             78,53   R$            610,00  13% Média 2000 (SEADE) 

2
2010 R$           143,25   R$            821,67  17% Bairro da Estufa I -26% 

2
2010  R$           143,25   R$            768,01  19% Bairro Pincinguaba -31% 

Fonte: UFSJ  (2014). 

 

 

A reflexão que se tem a partir das informações apresentadas é a de que além dos 

remanescentes Caiçaras habitantes dos bairros da Vila de Picinguaba e Estufa I estarem numa 

condição de vulnerabilidade indicada pelo índice IPVS em 2000 esta condição não melhora 

em 2010, muito pelo contrário, há perda do poder de compra em relação à cesta básica e perda 

de valores absolutos em relação ao número de salários mínimos recebidos. Além disso, 

constata-se em 2010, que ambos os bairros estão em condições mais vulneráveis em relação 

aos bairros do Centro e Ressaca, comprovando que em relação ao IPVS, os valores dos 

índices se mantêm iguais ao longo da década comparada. 

Outro fato é importante é que a melhoria da condição salarial está diretamente 

relacionada a uma melhoria dos anos de estudo, este fato fica claro na comparação com os 

bairros do Centro e da Ressaca. 

Numa análise mais macro, o IPVS de Ubatuba em relação ao restante do estado de São 

Paulo revela um município vulnerável, conforme Gráfico 4 abaixo. 
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Gráfico 4: Distribuição da população segundo IPVS – estado de São Paulo e município de Ubatuba. 

 
Fonte: SEADE (2000). 

 

São 34,6% da população com IPVS com vulnerabilidade alta ou muito alta em Ubatuba 

contra 27,4% na média do estado. A população com nenhuma vulnerabilidade ou com 

vulnerabilidade muito baixa são 7,5%  contra 30,2%  do restante do Estado. 

Ora, se o Caiçara perdeu seu território e suas formas de reprodução social, dada através 

das suas tradições e, se o mesmo foi levado a condições de periferialização, então, como se dá 

a manifestação e a identificação com a ancestralidade? Como resgatar sua cultura? 

 

5.4 O Caiçara - Manifestação e  Identificação com a Ancestralidade 

 

Um das formas de manifestação observadas durante as visitas a campo que mais chamou 

a atenção aconteceu durante uma das Oficinas de Diagnóstico Participativo que faz parte do 

processo de elaboração do Plano de Manejo da APA Marinha do Litoral Norte do Estado de 

São Paulo14

Para um melhor entendimento sobre as Oficinas de Diagnóstico Participativo, abre-se um 

parêntese para uma breve explicação de como este processo foi planejado dentro da APA 

 (Figura 7). Essa oficina ocorreu no dia 14 de outubro de 2013 na cidade da 

Caraguatatuba e esse dia foi reservado aos pescadores artesanais e maricultores de pequeno 

porte. 

                                                           
14 APA Marinha do Litoral Norte: Criada pelo Decreto Estadual 53.525/08, com a finalidade de proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso 
racional dos recursos ambientais da região, inclusive suas águas, através do ordenamento das atividades turísticas, de pesquisa e de pesca de 
modo a promover o desenvolvimento sustentável. Abrange os municípios do litoral norte: Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e são Sebastião. 
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Marinha segundo a Fundação Florestal do Estado de São Paulo, órgão responsável por esta 

UC: 
O processo participativo tem como principal objetivo informar e envolver a 
população do conjunto de municípios do litoral paulista na elaboração dos Planos de 
Manejo das Áreas de Proteção Ambiental Marinha Norte, Centro e Sul, de forma a 
agregar os interesses dos diferentes segmentos sociais que fazem uso da área 
marítima, aqui dividido em três: Segmento 1: aqueles envolvidos com a pesca 
artesanal no mar (profissionais e grupos familiares); Segmento 2: aqueles que 
realizam atividades econômicas no mar (pesca industrial e amadora), aquicultura, 
atividades industriais e turísticas (náutico, mergulho, entre outras), exploração 
mineral, transporte, uso e ocupação do solo (setor imobiliário, além de associações 
de usuários (vela, esportes náuticos, pesca esportiva etc.)); Segmento 3: poder 
público e organizações da sociedade civil (representantes dos órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais (Marinha do Brasil, Secretaria do Patrimônio da 
União, Ministério da Pesca e Aquicultura, IBAMA, ICMBio, Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e seus órgãos internos, Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento (CATI, por exemplo), Ministério Público Federal e Estadual, 
Prefeituras Municipais, dentre outros que serão identificados durante o diagnóstico 
técnico), de institutos de ensino e pesquisa, de ONGs atuantes na região, grupos de 
defesa de minorias, associações de moradores, dentre outros). Os objetivos 
específicos deste processo são: 1) Conhecer os desejos, preocupações e interesses 
dos diferentes agentes implicados; 2) Ampliar as informações não identificadas no 
Diagnóstico técnico, bem como complementar informações existentes com o 
etnoconhecimento, que revela outro olhar; 3) Divulgar os valores ambientais das 
unidades de conservação e os benefícios da gestão sustentável (SÃO PAULO, 
2014). 

 

O primeiro fato que chamou a atenção foi o local, pois a maioria dos pescadores 

artesanais e maricultores eram de Ubatuba, motivo pelo qual a oficina que deveria começar às 

08 horas da manhã, só foi começar de fato depois da 10 horas. 

A chegada dos representantes de Ubatuba já colocou em evidência a reivindicação pela 

preservação da Cultura e Tradição Caiçara; foram colocadas várias faixas que explicitaram 

claramente essa demanda, entretanto as mesmas faixas eram favoráveis à preservação dos 

recursos naturais, desde que, garantissem trabalho e manutenção do seu modo de vida 

(Figuras 9 a 12). 
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Fonte: o autor (2013). 

 

 

 

 
Fonte: o autor (2013). 

 

 

Figura 9: Faixas de reivindicação durante oficina da APA Marinha. 

Figura 10: Oficina da APA Marinha com faixas de reivindicação ao fundo. 
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Fonte: o autor (2013). 

 

 

 

 
Fonte: o autor (2013). 

 

Figura 11: Faixa de reivindicação. 

Figura 12: Faixa de reivindicação. 
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A Oficina foi aberta pela gestora da APA Marinha, Lucila Pinsard Vianna, em seguida 

falaram os representantes da Fundação Florestal (Figuras 13 e 14). Os discursos dos 

representantes do Estado estavam alinhados e denotavam a importância da preservação dos 

recursos naturais e que a APA possibilita o uso sustentável dos recursos marinhos e define as 

áreas e regras de uso para cada uma dessas áreas. Infelizmente a acústica do lugar da reunião 

estava muito ruim o que dificultou muito a compreensão das palavras, somente quem estava 

nas primeiras fileiras é que podia ouvir bem os interlocutores.  

 

 

 

Fonte: o autor (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Gestora da APA Marinha com faixa de reivindicação ao fundo e mapa da APA 
Marinha. 
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Fonte: o autor (2013). 

 

Em seguida a palavra foi dada para que os representantes dos pescadores e maricultores 

de pequeno porte se manifestassem (Figuras 15 a 17). Vários deles se manifestaram, sendo a 

maioria dos residentes em Ubatuba, o tom da fala foi sempre a questão da preservação da 

Cultura Caiçara, assim como foram narrados acontecimentos do dia a dia relacionados às 

restrições e proibições de pesca em locais que anteriormente eram redutos de pesca dos 

pescadores ali representados, em especial na Ilha de Anchieta, que hoje é o Parque Estadual 

da Ilha de Anchieta. 

 

 

 
Fonte: o autor (2013). 

Figura 14: Representante da Fundação Florestal do Estado de São Paulo. 

Figura 15: Representante de pescador artesanal. 
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Fonte: o autor (2013). 

 

 

 

 
 

  

Após as falas, as pessoas foram divididas de acordo com a cor do círculo colado no 

crachá; a cor do círculo estava relacionada a instituição que representava, como por exemplo, 

instituto de pesquisa, pescadores, órgãos públicos, etc. 

Figura 16: Representante de pescador artesanal. 

 

Figura 17: Representantes de pescadores artesanais. 
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Num primeiro momento os maricultores e pescadores foram divididos em dois grupos 

para que cada qual expusesse suas principais dificuldades em relação às duas práticas de 

pesca (Figura 18).  

 

 

 

 
 

Porém após alguns minutos, ocorreu um pequeno tumulto, pois houve o entendimento por 

parte dos pescadores e maricultores que a divisão proposta era com a intencionalidade de 

fragmentar e enfraquecer o grupo como um todo, então os dois grupos se juntaram ao redor de 

um único grupo (Figura 19). 

 

Pescadores 
Artesanais 

Maricultores 

Figura 18: Grupos de maricultores (círculo vermelho) e pescadores 
artesanais (circulo amarelo). 
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Fonte: o autor (2013). 

 

Percebeu-se uma falta de preparo para a elaboração dessa parte da Oficina de 

Diagnóstico, pois não houve coesão e havia dificuldade por parte da facilitadora em conseguir 

sintetizar as reivindicações, também ocorreram muitos desacordos nas falas dos pescadores e 

maricultores entre o que era importante ou não colocar como dificuldades. 

A essa altura o cronograma demandou que a oficina fosse paralisada para que todos 

pudessem almoçar e as principais dificuldades apontadas foram (Figura 19): 

a) Poucos pontos de ancoragem; 

b) Áreas de Proibição: Gasoduto; 

c) Necessidade de um Protocolo (Enquanto não sai à licença de pesca) 

d) Demora na documentação por parte do órgão competente; 

e) Fiscalização. 

 

 

Figura 19: Maricultores e pescadores artesanais juntos. 
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Fonte: o autor (2013). 

  

Após o almoço, o pesquisador não pode participar da segunda parte da oficina de 

diagnóstico junto com os pescadores e maricultores, pois a cor do círculo do crachá não era 

para esse grupo, ou seja, o pesquisador deveria participar da oficina direcionada as 

instituições de ensino e ONGs, que ocorria em sala separada. 

Durante esse processo de observação constatou-se que, pelo menos esta oficina foi usada 

por aqueles que se consideram envolvidos com a causa Caiçara, para reivindicação da 

conservação e manutenção das suas tradições e sua cultura. Ficou exposto um desejo de se 

manter viva essa identidade, mesmo que aliada a conservação dos recursos nos moldes 

propostos pelo Estado e também uma participação mais efetiva na elaboração das leis que 

afetam diretamente as populações Caiçaras. 

Outra forma de manifestação Caiçara está relacionada à introdução da prática tradicional 

como atividade turística, principalmente as manifestações festivas ricamente produzidas pelas 

populações tradicionais do litoral. Prova dessa riqueza é o trabalho realizado pela 

pesquisadora Kilza Setti, que produziu uma série de coletâneas musicais relacionadas aos 

cantos de Ubatuba. Esse acervo está disponível no site da FUNDART e é denominado 

Memória Caiçara (FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA, 2012a). Segue 

um trecho do conteúdo do site:           

 

Figura 18: Principais dificuldades apontadas pelos grupos. 
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A experiência da pesquisadora, enriquecida pelo convívio permanente com os povos 
caiçaras, sobretudo do litoral norte paulista, permitiu a verificação, nos últimos dez 
anos, de surtos de retomada da cultura tradicional por parte da população jovem 
caiçara. A percepção desse fenômeno alimentou a ideia de um projeto de valorização 
da cultura caiçara, que tivesse como ponto de partida os depoimentos colhidos pela 
pesquisadora. A ideia seria devolver à população esses registros que, de fato, lhes 
pertencem e sensibilizar os jovens caiçaras para a importância de seu patrimônio 
cultural imaterial, particularmente musical, estimulando-os a preservar suas 
tradições e lhes dar visibilidade por meio da divulgação de registros sonoros, de 
forma a contribuir para recompor a autoestima desses povos e inspirar aos visitantes 
possibilidades de melhor conhecer o que o município oferece como seu produto 
cultural vernáculo (FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE 
UBATUBA, 2012a). 

 

Além dessa manifestação, principalmente musical, as festas tradicionais dos Caiçaras são 

vendidas como atrações turísticas. O que anteriormente era uma festa religiosa, de caráter 

sócio religioso, que demarcava o território simbólico do Caiçara personificando a território 

material, passa a fazer parte do contexto da modernidade no sentido de uma atração cultural 

ou um espetáculo público com a participação popular. 

As festas fazem parte do calendário oficial do município de Ubatuba, tais como a Folia de 

Santos Reis Ubatubana; a Folia do Divino de Ubatuba; e a Caiçarada, que é uma iniciativa de 

criar “ambiente propício para que os antigos apresentem à população a cultura tradicional, 

atingindo principalmente os mais jovens, que mesmo fazendo uma releitura deste 

conhecimento, não perdem os vínculos com suas origens” (FUNDART, 2012a) 

Para encerrar as reflexões traz-se o texto de Mesquita (2008), filha de Ubatubanos, que 

distingue o Ubatubense do Ubatubano, sendo o primeiro aquele nascido em Ubatuba, mas não 

descendente dos Caiçaras tradicionais, e o segundo refere-se àqueles nascidos e moradores de 

Ubatuba, filhos dos Caiçaras tradicionais. 

Em seu estudo, Mesquita (2008) afirma que: 

 
No dizer proferido pelos ubatubanos observou-se que eles não apagam a cultura por 

que assim o desejam, mas sim por que devem submeter-se à nova ordem do discurso 

do capitalismo no seu estágio atual da globalização, e nessa submissão silenciam a 

cultura, os costumes e os valores Caiçaras de que são constituídos (MESQUITA, 

2008, p.112). 
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6 CONCLUSÃO 

  

 

Espelhou-se de forma empírica diante de toda contextualização esplanada que cada 

elemento do espaço sempre se remodelará, buscando interagir com o que lhe é proposto. 

Cada elemento - seja ele representado pelas classes sociais, pelo estado, governos, 

instituições privadas ou públicas ou o homem como ser único, todos envolvidos pelas 

infraestruturas naturais ou artificiais - sempre buscará sua legitimidade e reconhecimento 

dentro do espaço. 

Essa conclusão é por demais simplista e reducionista, pois as interações dos elementos do 

espaço não ocorrem de forma homogênea, muito mesmo simbiótica: o espaço socialmente 

produzido é muito mais afligido pelo desarranjo do que pelos arranjos, e considerando ainda 

uma escala temporal, as mudanças são muito mais contundentes quando acontecem os 

desarranjos, se é que se pode desassociar o tempo do espaço. 

O desarranjo é no sentido de tirar da ordem, do arranjo original, natural ou costumeiro, e 

inserindo esse desarranjo no contexto apresentado percebe-se ele acontecendo nos primórdios 

da ocupação de Ubatuba, mudando a configuração do território costumeiro dos índios 

Tupinambás. Os povos colonizadores, muito embora absorvessem elementos da tradição 

indígena, colocaram seus próprios saberes e passaram a assumir a titularidade do espaço 

geográfico, dando a ele uma nova territorialidade.  

Essa nova territorialidade cria um novo arranjo e o espaço passa a formar e ser formado 

por uma nova identidade, indo de geração a geração, sendo transmitida, tornando-se uma 

tradição chamada cultura Caiçara. Esse desarranjo é uma ruptura brusca dentro do arranjo, 

para que depois esse próprio desarranjo formule e crie, ao longo do tempo, um novo arranjo. 

Esse fenômeno vai acontecer no mínimo mais três vezes dentro do contexto apresentado, 

em escalas diferentes. 

O primeiro desarranjo aconteceu numa escala nacional, e foi à mudança na forma de 

acumulação do capital por parte das elites dominantes, passando do modelo agrário/rural, para 

um modelo industrial/urbano. 

O segundo desarranjo aconteceu também numa escala nacional: a mudança na forma de 

ocupação do território, antes rural e de baixa densidade e depois urbano com alta densidade. 
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O terceiro e último foi à transformação do município de Ubatuba de um território Caiçara 

para uma estância turística e com 80% do seu território transformado em unidade de 

conservação de proteção integral. 

O desarranjo, dentro da perspectiva do espaço socialmente construído, como já dito, não 

é simbiótico, harmônico, muito menos sem intenção. Pelo contrário, há uma intencionalidade 

que vai promover mudanças no ritmo de como o espaço está sendo construído pelos seus 

elementos.  

No caso estudado, apresentou-se em todo momento o capital, ou sua acumulação, como 

motor para promoção dos desarranjos. O capital esse representado pelo capitalismo industrial, 

que tem como representantes no Brasil as elites dominantes.  

No início do processo de industrialização, a elite cafeeira foi a dominante e, para 

promover o desarranjo necessário para atingir seu objetivo, necessitava criar instrumentos do 

ponto de vista legal, estratégico e econômico para pôr em prática sua intenção.  

É nesse momento que entra o Estado, como o elemento institucional que propicia 

condições para organizar o território e reproduzir nele o espaço necessário para atender a 

demanda que o processo de industrialização exige para se concretizar. 

O Estado é uma instituição comandada pelos governantes, e são eles que fazem o elo 

entre a intencionalidade do capital com a instrumentalidade do Estado. Este, por sua vez, 

junto com o governo, o capital e a elite se constitui como um dos elementos do espaço.  

Em relação aos instrumentos do Estado que proporcionam os arranjos e os desarranjos, as 

políticas públicas vão possibilitar que sejam forjados os instrumentos necessários para a 

intervenção dentro do espaço, por meio de ações de planejamento dentro dos territórios, 

dando um caráter regional e urbano.  

Esses instrumentos são como ferramentas colocadas à disposição dos governantes, que 

podem ou não usá-las, ou usá-las de acordo com suas intenções e daqueles a quem 

representam. 

No contexto estudado podem ser citadas como exemplos de políticas públicas, as 

políticas econômicas estruturais, representadas pelos planos de governo, como, por exemplo, 

o Plano de Metas.  

Como política ambiental há a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e, como 

instrumento dessa política, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Por 

fim, como política social tem-se a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 

Populações e Comunidades Tradicionais (PNPCT).  
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Observa-se, nessa exposição das políticas públicas, que três delas representam, sob certo 

ponto de vista, três elementos do espaço aqui citados: o capital, o ambiente natural e o 

Caiçara, entretanto percebe-se, pela ordem cronológica dos fatos apresentados, desde o 

processo de urbanização do Brasil, passando pela formação do município de Ubatuba, a 

criação do PESM e por fim o surgimento da PNPCT, que há uma hierarquia de territórios 

construídos e representados pelas três políticas.  

A primeira representação, o Plano de Metas, é a do território do capital, desenhado de 

acordo com a disposição das indústrias e das cidades que se formam ao seu redor, passando 

pelas ligações e conexões que os serviços de infraestrutura (meios de transporte, comunicação 

e energia) realizam entre um centro industrial/urbano e outro. 

A segunda representação, a PNMA, é um rebatimento que acontece a partir do primeiro, 

da pressão exercida pelo território industrial/urbano, que necessita cada vez de espaço 

geográfico e de recursos do meio natural, e não é somente isso, é também criar um território 

simbólico que se oponha à urbanidade, dando ao homem urbano um alento, um vislumbre do 

belo, do natural. 

A terceira representação de território é outro rebatimento. Esse, se não está consolidado 

está sendo construído e já tem até territórios destinados a índios, quilombolas, seringueiros, 

etc, mas para o Caiçara, que um dia foi tradicional aos moldes da PNPCT, hoje se encontra do 

campo institucional, com apenas o reconhecimento de um Estatuto Jurídico de Tradicional.  

O Caiçara ficou sem território, foi desterritorializado e teve que se reterritorializar. 

Buscou seu espaço dentro da totalidade do espaço, foi ser pedreiro, garçom, vendedor, 

caseiro, ajudante, servente, embarcado, pescador. Refugiou-se no território simbólico das 

festas e dos cantos, inserindo ou sendo inserindo na dinâmica do capital da indústria do 

turismo. Se ele era do setor de subsistência, hoje seu salário continua sendo de subsistência, 

ele está vulnerável. 

Essa vulnerabilidade se comprova pelo índice IPVS de 2000 indicando a alta 

vulnerabilidade dos remanescentes Caiçaras, e, pelo censo de 2010 do IBGE, demonstrando 

que após uma década a vulnerabilidade continua. 

Outra coerência cronológica dos fatos narrados com as conclusões apresentadas é em 

relação ao surgimento das políticas públicas, que foram formuladas de acordo com seus 

governantes e representatividade de cada governo. As políticas públicas de caráter 

industrial/urbano foram forjadas por governos centrais populistas ou autoritários, com foco na 
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industrialização a qualquer custo. Somente com a abertura da democracia é que surgiram as 

políticas de caráter social que representassem as minorias. 

Conclui-se, também, que muito embora surjam dentro do próprio Estado forças 

antagônicas que possibilitem aos governantes apropriarem-se dessas forças, as forças políticas 

socioambientais versus políticas econômicas-estruturais, há um forte desequilíbrio, no qual a 

balança pende sempre para os interesses hegemônicos do capital. 

Esses interesses fazem com que, enquanto os elementos alinhados com o capital 

conseguem mais facilmente desarranjar territórios e arranjar os seus próprios, os elementos 

desalinhados com essas políticas têm muito mais dificuldade para defender seus territórios, 

muitos dos quais ficam só nas simbologias das proposições. 

A partir desse fato questiona-se: e o Caiçara? Foi agregado, segregado ou extinto pelas 

políticas públicas? É óbvio que ele não foi nem agregado, segregado ou extinto pelas políticas 

públicas. O processo de desterritorialização e reterritorialização que se dá ao longo do tempo 

produz rebatimentos que geram subsídios para a formulação de novas políticas públicas, 

principalmente de caráter social. 

Quando a disputa do espaço geográfico para a demarcação de novas territorialidades 

acontece, explicita-se o conflito entre as classes sociais que passam a demandar novas 

maneiras de se pensar o espaço. No caso específico das populações tradicionais, estas se 

encontram pressionadas de um lado pela expansão do capital que quer criar territórios capazes 

de promover a acumulação do mesmo, do outro lado há a demarcação de territórios que visam 

promover a proteção dos recursos naturais e da beleza cênica que este proporciona. 

A solução como política pública encontrada na PNPCT vem tentar caracterizar e 

legitimar a existências dessas populações e dos seus territórios, entretanto a solução 

encontrada a caracteriza dentro de um contexto que já não condiz com a realidade absoluta 

que vivem os remanescentes dessas populações tradicionais, seja pela perda de território, seja 

pela adaptação desses à nova realidade do mercado de trabalho, assim como também pelas 

dificuldades encontradas para se enquadrarem dentro dos planos de manejo propostos pelo 

Estado. 

Esse impasse acaba conduzindo esses remanescentes a condições socioeconômicas e 

ambientais desfavoráveis, isso fica evidente quando se analisa os dados do IBGE e SEADE. 

Percebe-se também que os órgãos ambientais do Estado, em especial os gestores das UC, 

acabam por absorver as demandas sociais e econômicas dessas populações, e suas reuniões 

servem de arena de disputa e reinvindicação dessas minorias. A Oficina Participativa da APA 
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Marinha é exemplo disso, assim como nas considerações feitas por Simões (2010). Tais 

arenas acabam sendo importantes canais de comunicação para que estas populações sejam 

ouvidas e que suas demandas possam chegar às esferas maiores de poder político, em especial 

o legislativo e executivo, para que novas propostas de políticas públicas possam se pensadas e 

as existentes melhoradas. 

Mas não é somente isso, pois, independentemente da política pública, os elementos do 

espaço, em especial os atores sociais se articulam e transformam o próprio espaço, 

desarranjando o mesmo e depois o arranjando novamente. 

O Caiçara, o remanescente Caiçara que se identifica como tal, ou ainda, aquele que tem 

Estatuto Jurídico de Tradicional, não ficou esperando a ajuda do Estado para criar novas 

condições de subsistência. Como já citado, estes indivíduos foram se articulando com os 

outros elementos do espaço e buscando novas possibilidades dentro dos contextos 

apresentados. 

Embora se constate que as políticas públicas relacionadas a solucionar a questão de 

proteção das comunidades e povos tradicionais é ineficiente do ponto de vista da praticidade, 

ela não é culpada pela situação dessas populações, ainda mais que ela é fruto dos desarranjos 

causados pelas políticas públicas voltadas para atender as práticas capitalistas. Estas sim 

foram utilizadas de forma eficaz sob o ponto de vista daqueles que as manipularam.  
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ANEXO 1: Legislação Referente às Unidades de Conservação de Proteção Integral 

 

PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

Decreto Federal n° 1.713 de 14 de junho de 1937.  

Considerando que, por essas circunstâncias, a região em que está localizada a referida Estação 

Biológica, deve ser transformada em Parque Nacional, para que possa ficar perpetuamente 

conservada no seu aspecto primitivo e atender às necessidades de ordem científicas 

decorrentes das ditas circunstâncias.  

Presidente Getúlio Vargas 

Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-

coservacao/itatiaia.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2012. 

 

 

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU  

Decreto Federal n° 1.035 de 10 de janeiro de 1939.  

Fica criado, junto às Cataratas de Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu, subordinado ao 

Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, a área do Parque será fixada depois do 

indispensável reconhecimento e estudo da região, as terras, a flora, a fauna e as belezas 

naturais, na área a ser demarcada, ficam sujeitas ao regime estabelecido pelo Código Florestal 

aprovado pelo Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. 

Presidente Getúlio Vargas 

Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-
coservacao/iguacu.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2012. 

 

 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS 

Decreto-Lei nº 1822, de 30 de novembro de 1939.  

Considerando que o art. 134 da Constituição coloca sob a proteção e cuidados especiais da 

Nação, dos Estados e dos Municípios os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim 

como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza. As terras, a flora, a 
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fauna e as belezas naturais na área a ser demarcada ficam sujeitas ao regime estabelecido pelo 

Código Florestal aprovado pelo Decreto n. 23.793, de 23 de fevereiro de 1934. 

Presidente Getúlio Vargas 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1822-30-
novembro-1939-411745-publicacaooriginal-1-pe.html)>. Acesso em: 10 jan. 2012. 

 

 

FLORESTA NACIONAL DE ARARIPE-APODI 

 Decreto Lei n°. 9.226 – de 2 de maio de 1946.  

As áreas das duas glebas da Floresta Nacional do Araripe-Apodi serão fixadas depois do 
indispensável reconhecimento e estudos da região, feitos sob a orientação do Serviço 
Florestal. Art. 3º As terras, a flora e a fauna, nas áreas a serem demarcadas, ficam sujeitas ao 
regime estabelecido pelo Código Florestal aprovado pelo Decreto nº 23.793, de 23 de Janeiro 
de 1934. 

Presidente Eurico Gaspar Dutra 

 Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-
coservacao/flona_araripe.pdf)>. Acesso em: 10 jan. 2012. 

 

 

PARQUE NACIONAL DO ARAGUAIA 

Decreto nº 47.570, de 31dezembro de 1959. 

As terras, flora, fauna e belezas naturais da área constitutiva do Parque Nacional do Araguaia, 

ficam, desde logo, sujeitas ao regime especial constante do Código florestal em vigor. 

Presidente Juscelino Kubitschek 

Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-
coservacao/parna_araguaia.pdf)>. Acesso em: 10 jan. 2012. 

 

 

PARQUE NACIONAL DAS EMAS 

Decreto nº 49.874, de 11 de janeiro de 1961 

Art 4º O Parque Nacional das Emas destina-se, à preservação da flora e belezas naturais, dos 

imensos campos, pequenos cerrados e bosques ciliares da Região, e ao refúgio dos animais de 
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pequeno porte e aves, que a caracterizam; fica, desde logo, sujeito ao regime especial previsto 

no Código Florestal, aprovado pelo decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934, e demais 

dispositivos legais vigentes. 

Presidente Juscelino Kubitschek 

Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-
coservacao/emas.pdf)>. Acesso em: 10 jan. 2012. 

 

 

PARQUE NACIONAL DAS SETE QUEDAS 

Decreto nº 50.665, de 30 de maio de 1961.  

Considerando o art. 175 da Constituição coloca, sob a proteção e cuidados especiais do Poder 

Público, as obras, monumentos de valor histórico, bem como os monumentos naturais, as 

paisagens e os locais de particular beleza; Considerando que, entre os lugares 

excepcionalmente dotados pela natureza, ocupa posição de destaque a região de Guaíra ou 

Sete Quedas, no Estado do Paraná. 

Presidente Jânio Quadros 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50665-30-
maio-1961-390248-publicacaooriginal-1-pe.html)>. Acesso em: 10 jan. 2012. 

 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA 

Decreto n° 68.172, de 4 de fevereiro de 1971.  

Art. 3º As terras, a flora, a fauna e as belezas naturais da região abrangida pelo Parque ficam 
sujeitas ao regime especial do Código Florestal em vigor e outras leis específicas, 
concernentes à matéria.  
  

Presidente Emílio G. Médici 

Disponível em: 

<http://www.icmbio.gov.br/parnaserradabocaina/images/stories/quem_somos/decretos_de_cri

acao/Decreto%20cria%C3%A7ao_1971.pdf)>. Acesso em: 10 jan. 2012. 
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PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA 

Decreto n° 70.355, de 3 de abril de 1972. 

Cria o Parque Nacional da Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais, com os limites que 
especifica, e da outras providências. O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e nos termos do artigo 5°, alínea a, da Lei n° 
4.771, de 15 de setembro de 1965, decreta:   
Art. 1° - Fica criado, no Estado de Minas Gerais, o Parque Nacional da Serra da Canastra, 
com os limites discriminados neste Decreto. 
Art. 2° - Dispõe sobre os limites do Parque. 
Art. 3° - A área patrimonial do Parque Nacional da Serra da Canastra fica sob a administração 
e jurisdição do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal do Ministério da 
Agricultura.  
Art. 4° - Das áreas definidas no artigo 2° do presente Decreto poderão ser excluídas, a critério 
do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, aquelas que tenham alto valor 
agricultável, desde que esta exclusão não afete as características ecológicas do Parque.  
Art. 5° - Fica o Ministério da Agricultura, através do seu órgão competente, autorizado a 
promover as desapropriações necessárias à execução do presente Decreto.  
Art. 6° - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Presidente Presidente Emílio G. Médici - L.F. Cirne Lima. 
 
Disponível em: <http://www.canastra.com.br/leis/criacao.html>. Acesso em: 10 jan. 2012. 

 

 

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR 

Decreto nº 10.251, de 30 de agosto de 1977. 

Considerando que a Serra do Mar representa condições excepcionais para a criação de um 

Parque Estadual, por atender à finalidades culturais de preservação de recursos nativos e 

exibir atributos de beleza exuberante: 

Considerando que a flora que aí viceja, constitui revestimento vegetal de grande valor 

científico e cultural, ostentando matas de formação subtropical com variadíssima ocorrência 

de valiosas essências. 

Considerando que a fauna silvestre aí encontra condições ideais de vida tranquila, 

constituindo-se a Serra do Mar notável repositório de espécimes raros.  

Artigo 1. º - Fica criado o Parque Estadual da Serra do Mar com a finalidade de assegurar 

integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a 

objetivos educacionais, recreativos e científicos. 

Governador de São Paulo Paulo Egydio Martins 
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Disponível em: <http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/211617/decreto-10251-77>. 

Acesso em: 10 jan. 2012.
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ANEXO 2 : Mapa 5: Município de Ubatuba dividido por Setores Censitários e classificado pelo IPVS, em destaque os bairros urbanos de Picinguaba e Estufa I.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: O autor. 
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