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As populações tradicionais camponesas, tais como a população caiçara de Camburi, 

moradora de um bairro rural do município de Ubatuba-SP, estiveram sempre à margem dos 

processos de desenvolvimento da sociedade urbana/industrial, pior ainda, muitas vezes 

foram prejudicadas por estes processos que geraram, por vezes, a expropriação de suas 

terras, territórios, modo de vida e cultura. 

A população do bairro de Camburi sofreu nos últimos 40 anos interferências externas 

como a chegada avassaladora da especulação imobiliária; ações do poder público como a 

construção da rodovia BR 101, que gerou problemas ambientais no bairro, mas nada 

causou tantos conflitos como a inserção deste bairro rural em uma Unidade de Conservação 

Ambiental de uso indireto, o Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Picinguaba. A 

instalação deste Parque sobre o território caiçara não levou em consideração que ali viviam 

agricultores e pescadores que relacionavam-se de outras formas com seu meio ambiente. 

Desde então muitos são os conflitos e problemas enfrentados por esta população que vem 

persistindo, reinventando seu modo de vida. 

O caso de Camburi é apenas um exemplo dos conflitos entre modos de vida distintos, 

principalmente envolvendo populações rurais moradoras de Unidades de Conservação 

Ambiental, pois muitas destas unidades existentes hoje no Brasil e no mundo foram criadas 

em territórios de populações tradicionais camponesas, dando início a um processo de 

expropriação de suas terras, modo de vida e cultura. 

EIXO 7 

Cultura caiçara, cultura de uma população tradicional camponesa 

 O entendimento de o que seja a cultura caiçara, necessita em primeiro lugar que se 

trate do termo caiçara, há controvérsias entre vários autores acerca ele. Pode-se partir de 

alguns aspectos para a sua definição. Etimologicamente o vocábulo caiçara é de origem 

Tupi guarani, caá-içara2, que se refere aos tocos para prender as canoas próximas às tabas. 

                                                           
1 Universidade de São Paulo/ FFLCH/ Dep. Geografia/ Programa de Geografia Física 
Simoneubas@hotmail.com 
2 Sampaio (1987) O Tupi na geografia nacional. Brasiliana. 359p. 
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O dicionário Aurélio3 traz a seguinte definição: “1. cerca feita de varas ou galhos; 2. Caipira 

do litoral paulista”. O aspecto localização, por vezes chamado de geográfico, é o mais vago, 

pois, define como caiçaras todos os indivíduos que nascem e moram no litoral paulista, 

paranaense e em parte do litoral fluminense. O aspecto étnico, leva em consideração a 

descendência vinda da miscigenação entre os brancos (colonizadores), os índios (nativos) e 

os negros (escravos). Contudo, em uma análise mais ampla, esta é a formação do povo 

brasileiro. O aspecto cultural, este mais complexo, baseia-se no campo simbólico e material 

dos habitantes do litoral. 

 A exposição de vários aspectos para a definição do termo caiçara, não quer dizer 

que haja um certo ou verdadeiro, e sim que neste trabalho ele é apresentado tal qual foi 

visto e sentido durante o contato estabelecido em campo, isto é, como o morador do litoral 

paulista, fruto da miscigenação de brancos, índios e negros, que herdou destes, costumes, 

conhecimentos, mitos, tecnologias, técnicas, que num contexto ímpar de contato com o mar 

e a Mata Atlântica, desenvolveu características próprias. 

 Contudo, essas características não fazem dele um ser totalmente diferenciado ou 

isolado. Sua cultura, chamada de tradicional, o coloca, de acordo com a categoria 

antropológica, como membro das “populações tradicionais” e essas dentro das “sociedades 

rústicas”, fazendo parte, ainda que marginalmente, da sociedade dominante. 

 Firth, R. (1974), expressa a necessidade de ampliar o sentido do termo camponês, a 

fim de abarcar outros tipos de pequenos produtores tais como o pescador ou o artesão rural, 

que participam do mesmo tipo de organização econômica simples e de vida em 

comunidade. 

 Antonio Candido influenciado por Firth (1951) e Redfield (1941,1947 e 1953) 

trabalha em Os parceiros do Rio Bonito (1971) com a noção de que o caipira, assim como 

outros tipos brasileiros, fazem parte das sociedades rústicas. Então, pode-se dizer que o 

caiçara nada mais é do que a expressão regional do caipira do interior de São Paulo, 

portanto, um camponês. 

Outros autores que estudaram populações caiçaras concordam com esta noção 

abrangente de campesinato, como Cerqueira (1966), Mussolini (1980), Marcílio (1986), Nofs 

(1988), Vianna (1996), Mansano (1999), Cavalieri (1999), Adams (2001), Sesti (2001) entre 

outros. 

 Desta forma então, o caiçara é um camponês, pois se trata de um agricultor e/ou 

pescador cujo modo de produzir, visa em primeiro lugar o provimento da unidade familiar, 

                                                           
3 Ferreira, A. B. H. (1985) Minidicionário Aurélio. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 
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utilizando totalmente ou parcialmente o trabalho desta unidade4, e cujo excedente da 

produção é comercializado, para a obtenção dos bens ou serviços que não possa produzir 

ou realizar e para manter ou ainda aumentar seus meios de produção. 

 Maria Luíza Marcílio (1986), que estudou durante anos o modo de vida caiçara em 

Ubatuba, também os identifica como camponeses, e analisa sua economia: 

“A economia camponesa dos caiçaras, caracteriza-se pela oposição à 

economia primitiva das tribos selvagens de um lado e à economia industrial 

do outro. Em contraste àquelas duas, ela deve responder a lógica do 

autoconsumo da família e fornecer de alguma forma, uma contribuição à 

economia global.” Marcílio (1986) 

 Sendo o caiçara um tipo de camponês, ainda que com suas especificidades de 

imaginário, costumes e relações sociais, calcados de forma quase simbiótica com a 

natureza, é necessário entendê-lo enquanto tal. Segundo Oliveira (1996, p. 49), é 

necessário enxergá-lo de forma mais ampla: “...o camponês enquanto classe, ou seja, 

compreendê-lo no contexto da sociedade brasileira” 

 No entanto, é necessário analisá-lo não só do ponto de vista de sua produção, mas 

também sob o ponto de vista de sua cultura. 

 A cultura caiçara, que Brandão (1981) chama de modos de viver, sentir, pensar e 

expressar a vida com uma lógica própria, cognitiva e valorativa de significar o real, assim 

como qualquer outra cultura é dinâmica, tem movimento, transforma-se ou adequa-se de 

acordo com as mudanças ocorridas em seu modo de reproduzir-se socialmente. 

 Não sendo uma cultura isolada, mudanças são inevitáveis. Seria ingenuidade ou 

mesmo perversidade congelar no tempo e no espaço uma cultura. Assim pensando, não se 

estaria muito distante da postura dos conservacionistas radicais, que isolaram “áreas 

naturais”, verdadeiras ilhas para protegê-las deles próprios. 

 Portanto, incorre-se muitas vezes em equívoco, ao associar-se a cultura a objetos, 

esquecendo-se das relações econômicas e sociais. No caso caiçara, sua cultura associa-se 

a objetos como a casa de pau a pique, a casa de farinha, aos cestos, tipitis, canoas etc, e 

assim pensando, realmente esta cultura praticamente desapareceu. 

 Mesmo diante da expropriação, das mudanças que lhe foram impostas, o caiçara, 

pelo menos o caiçara de Camburi, que é o sujeito observado deste trabalho, ainda assume-

se, identifica-se como caiçara, assim como identifica outros caiçaras, demonstrando um 

                                                           
4 Podem coexistir outras formas de trabalho como a parceria e a troca de dias, e ainda, membros da 
unidade podem ter trabalho assalariado fora do sítio, complementando a renda familiar. 
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sentimento de cumplicidade, de pertencer ao mesmo bairro e partilhar códigos, saberes, um 

modo semelhante de enxergar a vida e também os problemas, como conta este caiçara de 

Camburi: 

“Nós somo caiçara, caiçara nascido e criado na terra. Tem que nasce na 

terra pra entendê dela. Nós conhece tudo aqui. Um caiçara legítimo tem que 

nascê aqui no litoral, tem que entendê a vida daqui, os costume do seu 

lugá. Não adianta nasce na praia e se dizê caiçara, tem que entendê das 

planta, dos bicho, da roça, da pesca, das nossa comida. É que nem assim, 

vamo dizê, se você pedi pra um caiçara daqui, pra fazê um azul marinho e 

ele dissé que não sabe ou num fizé direito, não é caiçara. Esse povo que 

vem morá aqui, nunca vai ser caiçara, porque é que nem se eu ia morar em 

qualquer lugar, eu nunca vô deixá de ser caiçara, meu mundo é esse aqui e 

vai comigo pra onde eu for. Mas, eu não vou saí não. É por isso que esses 

turista faz essa bagunça aqui, porque eles são assim, o mundo deles é 

assim e nós é que paga o pato.” (Moisés, caiçara de Camburi) 

 É principalmente no choque entre culturas, que há a afirmação delas. O auto-

reconhecimento, no caso de Camburi, como relata Moisés, é fruto do contato conflitivo entre 

modos de vida completamente distintos, ou seja, da população caiçara e dos turistas que ali 

chegam. 

 Trata-se de um processo dialético, pois ao mesmo tempo em que o caiçara de 

Camburi distancia-se, compulsoriamente ou não, de elementos de sua cultura, devido às 

intervenções do poder público e ao contato mais intenso com a sociedade urbana industrial, 

devido ao turismo, ao mesmo tempo ele passa enxergar as diferenças e auto afirmar-se 

diante delas. 

Hobsbawm (1976) analisa as relações políticas entre camponeses e grupos e/ou 

instituições para além da comunidade local. Enfocando a separação entre camponeses e 

não camponeses numa relação de subordinação dos primeiros. E é exatamente isso que 

acontece em Camburi, assim como em muitas outras partes do Brasil, o subjugamento de 

populações tradicionais camponesas em benefício dos interesses da sociedade dominante, 

feito principalmente pelo próprio Estado, que cada vez mais se torna mero representante 

das elites que manobram a sociedade abrangente. 

Contudo, o relativo isolamento dos camponeses, sejam eles caiçaras, ribeirinhos, 

caipiras e etc., em relação ao mundo exterior ao seu, não torna sua política menos 

importante, pois trata-se de analisar o papel destas sociedades camponesas num contexto 

mais amplo, assim como suas relações locais já que as micro e macro-políticas superpõem-

se consideravelmente. O campesinato é entendido desta forma como classe en si em seu 
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sentido clássico, pois se trata genericamente de um grupo de pessoas que têm o mesmo 

tipo de relação com os meios de produção (visão econômica), contudo como já visto 

anteriormente, de acordo com Shanin (s/d), o campesinato é uma classe de baixa 

classicidade, e principalmente no que se refere às populações tradicionais camponesas, 

como as caiçaras por exemplo, é muito difícil superar as os empecilhos e atingir um estado 

de Classe para si como um todo, na qual estariam ligados politicamente, com uma visão 

conjunta de seus interesses, pois se tratam de muitas, pequenas e distantes comunidades. 

Entretanto, muito embora exista baixa classicidade, segundo Hobsbawm o 

campesinato de forma geral é classe, eles se reconhecem e reconhecem suas diferenças 

frente aos não camponeses, numa posição quase sempre subalterna. Há um auto-

reconhecimento frente às diferenças alheias. E de um modo geral e mais abrangente o 

reconhecimento pode ser diante da exclusão, ou seja, pode haver uma solidariedade entre 

excluídos. 

Porém, diferentemente do que acontece em outros movimentos sociais de 

camponeses, como o Movimento dos Sem Terra, este auto-reconhecimento ainda que pela 

exclusão não aconteceu de uma forma ampla e conjunta. O auto-reconhecimento acontece 

localmente, a população de Camburi por exemplo, se auto-reconhece como caiçara, 

enxerga as diferenças que os distinguem do restante da população do município de 

Ubatuba-SP, ou dos turistas que lá chegam, mas este auto-reconhecimento que 

anteriormente, no “tempo dos antigo” como eles costumam dizer, já estendeu-se por muitos 

outros bairros e praias, chegando a outros municípios, devido as atividades comuns como a 

pesca, a agricultura e a realização das trocas entre bairros, hoje praticamente desapareceu, 

assim como a solidariedade entre estes vizinhos. O auto-reconhecimento acontece dentro 

dos bairros, que se auto afirmam também pelas diferenças entre estes. 

O sentimento de debilidade frente à sociedade mais ampla não é apenas social, é 

também cultural, e enquanto esse sentimento de debilidade, de inferioridade não servir para 

uni-los definitivamente num sentimento de classe, estará agindo ao contrário tornando-os 

fracos e separados. 

De acordo com Thompson (1998), o costume é o substrato da vida e pode reafirmar-

se diante das dificuldades. É isso que ocorre com muitas das Populações Tradicionais 

Camponesas, as populações caiçaras por exemplo. Na maioria das vezes foram proibidas 

de manterem vivos seus costumes, suas tradições, em suma, sua cultura, devido às 

restrições das Unidades de Conservação Ambiental, nas quais a simples presença destas 

populações tornou-se um crime, contudo, mesmo depois de mais de 40 anos de 

interferências, principalmente do poder público, muitas delas continuam a existir e 
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redefinem, reinventam seus costumes e essencialmente permanecem Populações 

Tradicionais Camponesas. 

Embora não estejam organizados e como já visto, não constituam coletivamente uma 

classe para si, localmente estas pessoas resistem e há um auto-reconhecimento em 

oposição a quem não pertence ao grupo. 

Portanto, pode-se dizer que se tratam de questões centradas em “modos de vida” 

distintos. As populações tradicionais camponesas, tem valores fortemente ligados à 

natureza, à terra e à família, entrando em choque com os valores das elites dominantes na 

sociedade abrangente e como tal, esta impõe-se em ações que variam entre 

desenvolvimentistas e conservacionistas, visando sempre seu próprio bem estar, a despeito 

do que aconteça com outras populações. 

Principalmente no que diz respeito às ações conservacionistas, nas quais entra em 

jogo a forma como as duas partes enxergam a natureza, as diferenças tornam-se claras. 

Pois a sociedade dominante, vê-se apartada da natureza e historicamente apropriou-se dela 

de forma intensa e abrangente, como seu modo de vida exigia, e autoritariamente passa a 

reservar áreas para sua recreação e lazer, ignorando que outras populações já usavam de 

outra forma essas mesmas áreas. 

E a essência desses modos distintos reside na relação entre homem e natureza, pois 

o homem não se relaciona com a natureza em si, mas sim com a natureza por ele 

construída e a partir daí com os outros homens. 

Os caiçaras de Camburi 

 Camburi é um bairro rural situado no extremo norte do município de Ubatuba-SP, na 

divisa com o Estado de Rio de Janeiro. Pequeno agrupamento caiçara com cerca de 467 

hectares, formado por sítios compostos de área de morada e de trabalho distribuídos entre 

uma pequena planície e terrenos íngremes. Foi a partir destes sítios que há quase 200 anos 

foi formado um território, no qual vem se desenvolvendo um modo de vida ímpar que 

persiste e que se re-inventa, diante das intervenções externas e da própria dinâmica da vida 

comum. 

 Seu morador tradicional vive as conseqüências da forçada inserção em uma unidade 

de conservação ambiental, entre outras ações governamentais que o levaram ao 

empobrecimento, a perda de cultura, mas principalmente a perda da união parental, que 

antigamente representou a base do trabalho, da produção, do lazer, enfim, da vida destas 

pessoas. 

 14847



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Contudo, mesmo em meio a dificuldades e transformações há uma certeza unânime, 

que é a auto-identificação caiçara. E, não importa que ele seja, como será visto adiante, um 

“quilombola”, na definição deles eles são “quilombolas caiçaras” ou “índios caiçaras” ou 

simplesmente “caiçaras”, pois juntos todos são “parte de parente”, e num contexto e regional 

econômico, social e cultural construíram esta identidade. Para entendê-la é necessário 

desvendar a formação dos bairros rurais do litoral norte, é preciso saber de onde vieram 

esses negros, índios e brancos que, a partir do uso da “terra de liberdade”, que é uma forma 

de referirem-se ao seu território, construíram o bairro rural de Camburi habitado por 

caiçaras, expressão regional do camponês. 

Origem dos caiçaras de Camburi – a formação do bairro 

Cerqueira (1966), relata que no início do século XIX havia na área, atualmente 

denominada de Camburi, a Fazenda Cambory, na qual funcionava um engenho de cana, 

movido com mão-de-obra escrava. O dono da fazenda era Manuel de Oliveira Santos, 

migrante português, que devido à crise da indústria açucareira no início do século XIX, teria 

abandonado suas terras e escravos, estes teriam dado origem às famílias do bairro de 

Camburi. 

Os documentos do Arquivo Histórico do Estado de São Paulo confirmam a existência 

de tal fazenda, sendo que seus sucessivos donos foram: Domingos dos Santos até 1802; 

seus filhos Manuel de Oliveira Santos e Francisco dos Santos até 1836 e, por último, João 

Manoel da Silva e José Manoel da Silva França a partir de 1855. Os limites físicos dessas 

terras são indeterminados. 

Esta é uma explicação possível, pois diante da instabilidade da economia no litoral 

norte paulista e sul fluminense neste período, muitos proprietários abandonaram suas terras, 

alguns venderam seus escravos, outros os abandonaram juntamente com as terras. 

Segundo Marcílio (1986), Camburi, juntamente com a Vila de Picinguaba, já em 

1824, possuía 31 fogos5, o que também corrobora com a explicação anterior. 

Contudo, nos relatos orais acerca da origem do bairro, colhidos com os 

descendentes dos primeiros moradores, nunca foi mencionada a fazenda Cambory, ou 

confirmados os acontecimentos relatados acima. Os caiçaras de Camburi têm seu próprio 

mito de formação do bairro e, segundo Morin (1986 apud Diegues 1994, p.): 

“...os mitos são narrativas que descrevem a origem do mundo, a origem do 

homem, o seu estatuto e a sua sorte na natureza, as suas relações com os 

deuses e os espíritos. Mas os mitos não falam só da cosmogénese, não 
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falam só da passagem da natureza à cultura, mas também de tudo o que 

concerne a identidade, o passado, o futuro, o possível, o impossível, e de 

tudo o que suscita a interrogação, a curiosidade, a necessidade, a 

aspiração. Transformam a história de uma comunidade, cidade, povo, 

tornam-na lendária, e mais geralmente, tendem a desdobrar tudo que 

acontece no nosso mundo real e no nosso mundo imaginário para os ligar e 

os projetar juntos no mundo mitológico”. 

 Os relatos orais sobre a história da formação do bairro indicam que o bairro teria sido 

formado a partir de oito famílias Ego6, com destaque especial para as quatro primeiras, 

sendo que a primeira teria sido de escravos fugidos de uma fazenda em Paraty. Estes 

relatos são feitos com grande emoção e orgulho, pois falam das dificuldades que os 

ancestrais tiveram para chegar até ali, com coragem e bravura. Há inclusive, a referência 

constante por parte dos moradores de Camburi à “Josefa”, “uma negra valente”, escrava 

fugida de alguma fazenda de Paraty. Ela teria morado com seu bando, também de escravos 

fugidos, em uma gruta no morro, “a toca da Josefa”, como é conhecida por todos até hoje, 

como relatam estes caiçaras de Camburi: 

“Aqui tem uma toca que trata da Josefa, é aqui mesmo em cima do morro. 

Ainda tem carvão lá do tempo da escravidão. 

A Josefa foi uma escrava saída da tribo de Paraty, que saiu fugida com seu 

bando. Eles vinham pescá aqui na praia, tirá marisco das pedra. Foi na 

época da escravidão”. (Fernando, caiçara de Camburi) 

“Nós tinha aqui uma tia, nós chamava de tia né, que era a Josefa. Nunca 

teve mulhé e nem home tão valente nestas banda, não tinha home para 

desafiá ela não. Hoje você encontra uns buracos anssim grande, de uns 

dois metros, que ela fazia. Ali era onde ela pegava 

a caça. A caça passava ali e caía no buraco. No outro dia cedo ela ia lá e 

tirava, matava e fazia a comida dela lá na toca, dá pra vê. Comia a caça 

com palmito. Ela vivia anssim na mata virge, nesse matão aí pra cima 

descia pra pegá marisco e vê o mar. Ela era uma escrava. Ela 

aproximadamente, se era viva tinha uns 200 anos, então vô dizê para 

vósuncê que se a negra Josefa tinha hoje 200 anos, então faz quase isso 

que o Camburi é o Camburi”. (S. Genésio, caiçara de Camburi – entre os 

homens o morador mais velho) 

                                                                                                                                                                                     
5 Fogos é a denominação dada no século XIX para designar um conjunto de famílias extensas vivendo 
próximas. (Marcílio, 1986). 
6 Famílias Ego, são àquelas das quais descendem todas as outras numa comunidade ou população. 
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 Josefa é uma figura mítica em Camburi, entre os jovens e idosos ela é a referência 

de heroísmo e dignidade que os moradores do bairro seguem. Não há registro de 

descendentes de Josefa, contudo, ela é sempre referida como parente, como tia de todos do 

bairro. Segundo S. Genésio, um dos depoentes desta pesquisa e o morador mais idoso 

nascido e criado no bairro, Josefa não teve filhos: 

“Ela era muito valente, mulher feroz estava alí, ela era anssim arredia, num 

teve família, ela era anssim praticamente um guerreiro homem, era muito 

respeitada e é de custume anssim os mais jóvis tratar os mais antigo por tio, 

tia ” (S. Genésio, caiçara de Camburi) 

 A tia Josefa é um mito porque foi idealizada dentro dos sistemas simbólicos desta 

comunidade, ela é a referência que apóia a resistência dessas pessoas em seu território, ela 

é o símbolo da transição entre a “terra cativa” e a “terra de liberdade”. Segundo Claude Lévi 

Strauss, prefaciando Marcel Mauss (1974, p. 7) “é próprio da natureza da sociedade 

exprimir-se simbolicamente em seus costumes e em suas instituições (...) toda cultura pode 

ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos”. O mito insere-se nesses 

sistemas simbólicos com importância variável. De acordo com Mauss (1989) o mito é a 

história de um deus, é uma fábula, até mesmo uma invenção de uma coletividade, o deus 

mítico não tem data de nascimento e morte, ele vive na eternidade e exerce um papel 

importante para a coletividade que o criou. Embora Josefa tenha sido uma mulher de carne 

e osso, o mito “Josefa” é uma invenção da comunidade de Camburi. Sua personalidade 

valente é o que permanece e é festejada, não há memórias sobre seu nascimento e morte, 

a memória calca-se sobre seus atos heróicos. 

 Segundo Mansano (1999), que elaborou em sua dissertação de mestrado, o gráfico 

genealógico dos moradores de Camburi, é a partir de pessoas que faziam parte do bando 

de Josefa que teria surgido a família dos Basílio, os primeiros habitantes, uma das famílias 

Ego do bairro, que estariam ali a pelo menos 180 anos. 

Minha família é do ramo dos Basílio, eu não sei mais contá porque tô ruim 

das idéia, mas meu pai contava que era da linhagem dos escravo, dos 

quilombo, meu pai e o pai dele era negro, num sei se chegaram a ser 

escravo, mas era negro que nem eu. Os negro corrido da escravidão vieram 

aqui para o Camburi, casaram, se misturaram. A velha Cristina foi escrava, 

eu conheci muito ela, ela morreu com mais de cem anos, ela enterrô o filho 

mais velho dela. (Dona Maria, caiçara de Camburi, entre as mulheres a 

mais velha nascida e criada no bairro) 

 Logo depois chegaram ao bairro os Conceição. Esta família procede também do 

Estado do Rio de Janeiro, provavelmente do sul fluminense. Negros, Fronzina Conceição e 
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seu marido do qual não lembram o nome, os primeiros Conceição no bairro, trouxeram 

vários filhos nascidos no Rio de Janeiro, inclusive Constancia Maria que tinha apenas 10 

dias de vida (e por isso é considerada a primeira geração desta família “nascida” no bairro). 

Constancia Maria Conceição casou-se com José Antonio Basílio, que por sua vez era neto 

do Véio7 Basílio e de Edviges Basílio8 . Maria da Conceição e José Antonio Basílio são os 

pais de S. Genésio, hoje um senhor de 75 anos, e um dos principais depoentes desta 

pesquisa. 

 Pouco depois dos Conceição vieram outros Basílio (que não eram parentes dos 

primeiros Basílios). A Véia Cristina e seu marido do qual perdeu-se o nome, também eram 

negros, tiveram vários filhos, um deles é José do Rosário, pai de Manuel Inácio, ainda vivo e 

residente em Ubatuba. Esta família mudou-se toda para outras localidades, mas ela é 

sempre lembrada nas histórias do bairro, porque, por volta de 1960 a então velha Véia 

Cristina vendeu suas terras no bairro e melhorou muito de vida, logo depois indo embora de 

Camburi. Ela foi a primeira a vender terras no bairro, dando aos outros uma errônea 

impressão de prosperidade. 

 Algum tempo depois desses Basílio, chegaram os Bento, também descendentes de 

negros, ex-escravos fugidos da região de Paraty. Os primeiros Bento eram Manoel Bento, 

sua mulher e cinco filhos: José Bento (Ié-Ié Bento), Manuel Pequeno, Benedito Bento, João 

Bento e Maria Pequena. Segundo um descendente desta família, Antonio Conceição Bento 

(o Inglês), seu pai José Bento Ié-Ié, já nasceu em liberdade no Camburi e quando moço foi 

trabalhar em um engenho de cana próximo a Ubatuba (Vila), mas morava no Camburi. José 

Bento conheceu Maria Conceição Abreu, filha do dono do engenho e casou-se com ela. 

Segundo o “Inglês” (caiçara de Camburi, hoje com cerca de 70 anos), que é filho de José 

Bento e Maria Abreu, seu pai era negro e sua mãe branca de olhos azuis, o que explica seu 

fenótipo: branco de olhos azuis e de cabelo crespo “caracolado”. Com isso, infere-se que os 

Bento estão no bairro a pelo menos 100 anos. 

 Depois temos a família Zacarias, da qual não há muitas memórias, não se sabe de 

onde vieram, apenas sabe-se que Zacarias e sua esposa, juntamente com um filho já 

casado, João Damásio, casado com Georgina e sua filha Celina vieram para o Camburi há 

cerca de 90 anos. 

                                                           
7 Foi mantida a forma como os habitantes de Camburi falam Velho, pois foi considerada uma marca 
importante do linguajar destas pessoas. 
8 Edviges é uma das duas esposas do Véio Basílio, a outra seria a escrava fugida Josefa, não se sabe 
ao certo se as duas foram esposas contemporâneas ou não. Uma das possíveis explicações é que o 
Veio Basílio seria casado com Edviges e ambos pertenciam ao bando liderado por Josefa e esta por 
sua vez, como líder do grupo e figura de respeito e fascínio “rouba” ou “compartilha” o Veio Basílio de 
Edviges. Esta explicação vem do fato de Edviges ser lembrada como Edviges Basílio, enquanto Josefa 
é apenas Josefa, a figura mítica da memória do bairro de Camburi. 
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Logo em seguida, os Firmino chegaram ao bairro, descendentes de índios vindos de 

Trindade. Segundo os relatos destes descendentes, há pelo menos 65 anos, os Firmino 

estão em Camburi. 

“Nós somo descendente de índio, índio daqui de perto, de Trindade, 

aqueles índio era selvagem, vivia assim livre, quando não dava mais pra 

continuá livre eles saíram aí por essas beira de praia. Eles era chamado de 

índio Karapeva” (S. Carmo, caiçara e primeiro Firmino no bairro) 

 Segundo um descendente dos Firmino, seus avós, Manoel Firmino e Romualda, 

teriam chegado ao Camburi trazendo seus filhos: Manoel Firmino, Carmo Firmino e Lucília. 

 Esta família que tem ascendência indígena misturou-se com os Conceição e com os 

Basílio, que são negros, sendo possível notar visivelmente os traços de ambas 

ascendências no fenótipo desta família e também em características culturais, por exemplo: 

os filhos de S. Carmo e Vitória, que é descendente da família Conceição, mantiveram traços 

mais próximos dos indígenas, tanto fisicamente como culturalmente, pois são exímios na 

confecção de utensílios domésticos, como cestos de palha e bambu, fruteiras esculpidas em 

madeira etc, com forte influência indígena. 

 Com cerca de 45 anos no bairro estão os Lúcio, Manoel Lúcio e Adelaide, 

juntamente com seus filhos Paulinho Lúcio e José Lúcio vieram de Itamambuca, outro bairro 

rural da Ubatuba 45 anos atrás. S. Zé Lúcio, hoje com cerca de 60 anos, é também um dos 

depoentes desta pesquisa. 

 Por último, chegaram ao bairro duas outras famílias, a de João Querino há 15 anos e 

de Miguel Cruz há cerca de 20 anos. Embora alguns dos filhos destas pessoas tenham se 

casado com moradores tradicionais, eles não são totalmente aceitos como “gente de 

dentro”, tão pouco são “gente de fora”, eles estão em um meio termo difícil de definir, e 

talvez o maior empecilho para o aceitamento é o fato de terem ido para o bairro já na 

condição de caseiros, sendo assim, estão em situação quase constrangedora frente aos 

moradores tradicionais, que na maioria das vezes foram expropriados de suas terras. 

Mansano (1999), em seu trabalho analisa os relatos dos moradores de Camburi e 

diante do fato deles nunca terem mencionado a tal Fazenda Cambory, revela que a memória 

e a identidade de seus moradores está calcada no patamar da liberdade. Suas referências 

sempre se voltam aos antepassados valentes e desbravadores, que conheciam os segredos 

das matas e do mar. 

 Também é provável que os escravos que por ventura foram abandonados por 

Manuel de Oliveira Santos, tenham ido para outro lugar. Pois, constata-se que não há 
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registros documentais ou relatos sobre estes escravos. Desta forma, uma versão não anula 

a outra. 

 De qualquer forma, de acordo com os relatos orais dos moradores de Camburi e por 

seus fenótipos encontram-se na gênese do bairro negros, índios e brancos. A intensa 

miscigenação ocorrida em quase 200 anos de permanência naquela área produziu uma 

cultura, um modo de vida particular àquelas pessoas. 

 A herança dessa mistura pode ser percebida até hoje, na fala rápida dos caiçaras de 

Camburi, principalmente dos mais velhos, que usam expressões antigas como braça9, 

Réis10, litro para farinha, o uso freqüente da 1ª e da 2ª pessoa do plural, a troca da letra “V” 

pela “B”, denotam as influências portuguesa e negra. 

 A confecção de utensílios como cestos, tipitis11, esteiras, colheres, fruteiras, 

gamelas, utilizando madeiras, cipós, fibras e outros materiais. A confecção das canoas em 

madeira, o modo de cultivar a terra, praticando a coivara e o pousio florestal12, e o modo de 

produzir a farinha de mandioca, são heranças indígenas, com influências portuguesas. 

 Tanto a herança dos antepassados, quanto seu aprimoramento pelo constante 

aprendizado dia a dia, construíram um modo próprio de vida, transparente nas relações 

sociais, nos hábitos alimentares, no trabalho etc. 

Camburi, uma história de conflitos 

O bairro de Camburi, desde sua origem (200 anos), estando inserido na estrutura 

política e econômica da sociedade dominante, ainda que de forma marginal e guardando 

características próprias, sofreu influências destas estruturas. 

A análise pretendida neste trabalho caminha nesta mesma direção, ela vê o caiçara 

de Camburi no contexto desta sociedade, pois conforme Oliveira (1996) “...é preciso 

entender o camponês enquanto classe, ou seja compreendê-lo no contexto da sociedade 

brasileira em geral.” 

                                                           
 
9 Braça é uma unidade de medida, uma braça equivale aproximadamente a um metro 
10 Réis, refere-se à moeda 
11 Tipitis são cestos de cipó timumpeva/timbupeva, onde é colocada a farinha de mandioca ainda em 
caldo, para eliminar ao excesso de água. 
12 Coivara e pousio florestal é a queima de um trecho de mata para o plantio e o posterior descanso 
da terra antes de um novo cultivo. 
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Contudo, a partir da década de 60, o bairro passa não apenas a sofrer influências 

indiretas deste contexto geral, como também a sofrer a interferências diretas do Poder 

Público Federal e Estadual. Contraditoriamente, lançam-se, por um lado, as ações 

desenvolvimentistas, do outro, as ações conservacionistas, mas todas sem estudos e 

planejamento adequados em seus aspectos físicos, biológicos, econômicos e sociais, como 

as ações promovidas pelo IBRA, O Projeto Turis, a construção da rodovia BR 101, a 

implantação do PESM e PNSB. 

No caso de Camburi, seus moradores sofreram um tipo mais sutil de expropriação de 

seu território que não a simples expulsão de suas terras, em sua maioria os caiçaras 

permanecem no bairro, ainda que ocupando áreas menos privilegiadas como as encostas 

íngremes. Porém, sofreram uma desterritorialização simbólica, pois foram proibidas várias 

atividades que ocorriam em seu território. 

O território também é delimitado pelo poder e, desta forma, o Estado o exerceu de 

forma a cercear o domínio material e simbólico do caiçara sobre o seu lugar. Como bem 

enfatiza Furlan, S. A. (2000.p. 45): 

“Território não é apenas o substrato material, os limites físicos, o espaço 

social, em si, mas sim um campo de forças e ações políticas (...) Neste 

campo de forças considera que as ligações afetivas e de identidade entre 

um grupo social e seu espaço são importantes para a gênese ou 

manutenção de um território. Mas o domínio do território por um grupo 

social se estabelece e se mantém nas relações de poder que o definem, ou 

seja, o território caiçara pode ser entendido a partir do modo como os 

pescadores-agricultores pensam e se apropriam de um espaço, ainda que a 

partir dos múltiplos valores que atribuam para esse espaço, sejam eles 

valores materiais ou espirituais. Mas o seu domínio depende das relações 

de poder que historicamente se estabeleceram entre seu modo de vida e 

outros advindos da sociedade majoritária” 

A criação do PESM - Núcleo Picinguaba 

Depois de um período de 1960 a 1975, cujas ações do Poder Público tiveram cunho 

eminentemente “desenvolvimentista”, seguiu-se uma tendência “conservacionista”. 

Com o objetivo específico de preservar os remanescentes de Mata Atlântica e 

ecossistemas associados, no Estado de São Paulo e com objetivos suplementares de 

fornecer à população do Estado uma grande área de lazer, educação ambiental e pesquisa 

científica, foi criado pelo Decreto 10.251, em 1977, o Parque Estadual da Serra do Mar, 
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cujos limites foram alterados pelo Decreto 13.313, em 1979, devido à incorporação da área 

de 8.000 hectares, denominado Núcleo Picinguaba. 

A criação desta grande unidade de conservação (agora com 310.000 ha), não contou 

com estudos adequados dos aspectos físicos, biológicos, e muito menos sociais e culturais, 

para determinação de seus limites e funções. Houve a simples transposição do modelo de 

parques norte-americanos para nosso país. Em momento algum foi levada em consideração 

a especificidade do Brasil e das regiões que o Parque abrangeria. 

Principalmente no que diz respeito à incorporação do Núcleo Picinguaba ao Parque 

Estadual da Serra do Mar, o assunto é controverso, pois um dos argumentos utilizados para 

sua criação foi o da existência de “populações tradicionais”, de uma “cultura caiçara” que 

deveria ser incentivada e preservada. Essa medida aconteceu devido à pressão realizada 

por um grupo de técnicos da SUDELPA (Superintendência de Desenvolvimento do Litoral 

Paulista), que durante a década de 70 atuou na região (litoral norte paulista), ficando 

conhecido como o “grupo da terra”. Como trabalhavam com a questão fundiária, a intenção 

destes técnicos era conter a especulação imobiliária, já acentuada naquela época, devido ao 

acesso facilitado pela construção da Rodovia BR 101, e garantir a permanência das 

populações em suas terras. 

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. 

O regulamento dos parques estaduais paulistas, aprovado pelo Decreto 25.341 de 

04/01/86, é bastante restritivo. Nele, por meio de seus artigos 03, 04, 08, 09, 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 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. Ou seja, tudo que é necessário à reprodução do modo de vida caiçara. 

Diante dos itens deste regulamento, os moradores do PESM, mesmo sua 

permanência na área sendo anterior ao Parque, passaram a viver na ilegalidade. 

Tendo um modo de vida diferenciado daqueles que estabeleceram o regulamento 

dos parques estaduais paulistas, a população de Camburi, assim como muitas outras, foram 

surpreendidas com proibições de práticas comuns no seu dia-a-dia. 
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As atividades agrícolas, as mais importantes para o bairro, foram as mais afetadas. O 

tipo de agricultura realizado em Camburi há quase 200 anos, infringia vários artigos do 

referido regulamento. 

Outras atividades, como a extração de produtos da floresta, como cipós, frutas, 

madeiras, plantas em geral e a caça de animais silvestres, também foram terminantemente 

proibidas. Contudo, estes são facilmente burlados, enquanto que as roças são formas 

visíveis de territorialização, são demonstrações concretas, no espaço, de sua cultura, bem 

como sua casa, que também é ilegal. 

No Núcleo Picinguaba as construções13 que já existiam deveriam permanecer 

inalteradas, pois faziam (e fazem) parte do patrimônio cultural do Parque. Reformas, como 

por exemplo, a construção de um banheiro (que ainda hoje, boa parte das casas não 

possui), deve ter autorização da administração do Núcleo Picinguaba. 

Outro costume que praticamente extingui-se devido às proibições do regulamento de 

parques, é o da abertura de um novo sítio próximo à casa dos pais, após o casamento. 

Afinal, um sítio implica na construção de uma nova casa e área de roça, esta é uma das 

situações que mais indignam os moradores do bairro, pois promove a desagregação 

familiar, para eles tão importante: 

“Que tenha a lei do parque, num derrubá as mata, tudo bem, mas não fazê 

uma moradia? Isso não está certo. Quando casa vai morá onde? Debaixo de 

uma árvre?” (S. Genésio, caiçara de Camburi) 

 Os caiçaras de Camburi, em momento algum foram consultados ou avisados destas 

mudanças e também não foram indenizados para que saíssem. Posteriormente, quando o 

Núcleo já estava implantado efetivamente, inclusive com seus funcionários já atuando, 

muitos discursos foram realizados, reuniões com os moradores, contudo, não havia 

“comunicação”, havia e há ainda um sério problema em relação à linguagem utilizada pelas 

duas partes, e principalmente há uma grande diferença entre os modos como elas 

enxergam a situação, a falta de entendimento fica clara nesse relato de um morador: 

“Ih! Naquele tempo, eu lembro, lembro bem, os florestal vinha aqui, vinha os 

chefão também! Falava, falava... que queria ajudá, ajudá a preservá a cultura 

caiçara, aí sabe o que aconteceu né? Eles vieram e deram foi um tiro na 

cultura caiçara! De uma hora para outra eles queria que tudo fosse diferente, 

mas eu não, eu fui até o fim, eu enxergava naquele tempo, tava forte, não ia 

deixá de ir pra lida. Teve uma vez que os florestal vieram me percurá aqui em 

casa, iam me prendê! Eu botei pra corrê. Só parei de trabalhá quando a luz 
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apagou de vez14. Outra vez veio um agromo, veio aqui, ele era deles lá, foi 

um tempo em que eles dizia que podia plantá, mais não podia mudá de área, 

e ele disse que eu plantava errado, que não prestava queimá o mato. Prá 

garanti eu plantei um tanto do jeito dele e outro tanto do nosso jeito... do jeito 

do tal, deu uns milho que fazia dó, do jeito nosso, foi aquela fartura, eu sabia, 

quando nós planta direitinho a planta vinga, isso aqui tudo em volta era roça.” 

(S. Carmo) 

 A relação entre os caiçaras de Camburi e as sucessivas administrações segue-se 

tensa até hoje. Muitos projetos foram elaborados, como a capacitação de moradores 

tradicionais para serem monitores de ecoturismo ou a contratação destes moradores como 

funcionários do Parque ou ainda, grandes reuniões, workshops, encontros, oficinas, para 

discussão dos conflitos entre a população moradora e o Parque. Todas essas foram 

medidas paliativas, frutos das boas intenções de funcionários que estiveram à frente destes 

conflitos. 

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, assim como seus órgãos e 

institutos subordinados, não têm uma postura definida acerca de como avançar para a 

resolução destes conflitos como é possível constatar nesse fragmento de entrevista 

realizada com o biólogo Luiz Roberto Numa de Oliveira, diretor do Núcleo Picinguaba em 

janeiro de 2000 (quando foi realizada a entrevista), hoje diretor do DRPE15: 

Simone: “Eu queria que você me falasse sobre a posição da direção do 

Parque, a posição do Instituto Florestal em relação às populações que vivem 

aqui dentro.” 

Luiz Roberto: “A posição do Parque. É difícil falar da posição do Parque 

porque institucionalmente isto nunca foi oficializado. Quando o Parque foi 

criado em 1977, a estrada aqui, a BR 101, tinha acabado de ser aberta e aqui 

estava um processo de especulação da terra muito grande. As pessoas 

vinham e compravam terra dos moradores por qualquer quantia. Isso foi uma 

tentativa de se evitar a remoção dessas pessoas daqui, evitando que elas 

vendessem suas terras por qualquer preço. O segundo passo desse 

processo seria regulamentar a ocupação desses agrupamentos humanos. 

Sempre se imaginou que iam regularizar essa situação, inclusive isso foi 

colocado como um dos objetivos do Parque, da proteção e valorização da 

cultura e tudo mais ... foi feito um seminário com a população, onde foram 

colocadas as questões dos conflitos que estavam acontecendo já na época e 
                                                                                                                                                                                     
13 No caso, as construções tradicionais, como a casa de pau a pique ou a casa de farinha 
14 S. Carmo era cego. Faleceu em 2002. 
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quais seriam as propostas. O problema naquela época e até hoje. Depois 

desse seminário houve um workshop no Instituto Florestal em 94, onde foi 

discutido essa questão das populações em Unidades de Conservação e não 

se chegou a uma conclusão viável e recentemente fizemos o plano de gestão 

nosso e todas essas iniciativas, todas essas ações por parte da Secretaria do 

Meio Ambiente, por parte dos técnicos que sempre trabalharam aqui sempre 

foram nesse sentido de tentar compatibilizar a Unidade de Conservação com 

comunidades morando dentro. Agora tudo isso sempre esbarrou em 

problemas que hoje estão se revelando intransponíveis, porque o centro da 

questão é a posse da terra, da propriedade da terra, que sempre é uma coisa 

muito discutida, existem vários documentos de propriedade que se 

sobrepõem, existem documentos de posse onde ninguém exerce a posse, 

existem matrículas registradas em cartório com ampliação de até duas vezes 

a área, existem situações em que uma determinada pessoa tem um 

documento mas quem exerce a posse é outra pessoa, então tem o conflito, e 

existe o problema do Estado não ser o detentor da propriedade, isso já 

dificulta qualquer atuação, principalmente no sentido de restringir direitos. Um 

outro problema, que parece insolúvel é a regulamentação dessa categoria de 

Unidade de Conservação, que é um Parque Estadual, um Parque Estadual, 

assim como uma Reserva Ecológica, é uma categoria chamada de uso 

indireto, ela foi criada para a proteção mais integral possível dos 

ecossistemas, então, teoricamente só seria permitido atividades de 

ecoturismo, lazer, educação ambiental, uma visitação controlada de 

determinados espaços, atividades de pesquisa e as atividades de 

fiscalização e gerenciamento da Unidade. Não é previsto em lei qualquer 

outro uso dentro desta Unidade, então, isto são problemas que persistem até 

hoje 20 anos depois de terem criado o Parque e que a Secretaria de Meio 

Ambiente não foi capaz de solucionar. Isso cria dois problemas: o primeiro é 

a diferença entre o discurso e a prática do órgão gestor e o outro problema 

que é conseqüência deste é justamente o descrédito e as frustrações que 

este tipo de discurso dúbio gera. Então, por tudo isso, é difícil dizer qual é 

a posição do Parque, porque ela não existe, isso é um problema.” 

 Além dos problemas gerados pela presença de moradores em uma Unidade de 

Conservação de uso indireto, o então diretor do Núcleo lembra a questão dos conflitos 

fundiários na região, como um dos entraves para se chegar a uma solução. 

                                                                                                                                                                                     
15 Divisão de Reservas e Parques Estaduais 
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No que diz respeito à legislação, há a possibilidade de mudança dos limites 

físicos/espaciais das Unidades de Conservação de uso indireto, retirando do perímetro 

destas, as áreas de ocupação humana, bairros como o Camburi. Esta não seria a melhor 

saída para as populações dessas áreas, pois mesmo fora de uma Unidade de Conservação, 

muitas atividades continuariam incidindo sobre o Código Florestal e sobre a nova Lei de 

Crimes Ambientais. Além do mais, a exclusão dessas áreas, favoreceria a ação dos 

especuladores imobiliários, principalmente no caso de bairros como o Camburi, que se 

localiza à beira mar. 

Outra mudança possível é, ao invés de excluir as áreas de ocupação humana, no 

caso das populações tradicionais, é possível a mudança de categoria da Unidade de 

Conservação para uma outra melhor adequada a realidade da Unidade. O SNUC - Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação em seu capítulo III, artigos 7º, 14º, 18º e 21º, propõe 

Unidades de Conservação de Uso sustentável, com duas subcategorias que se adequariam 

às áreas com ocupação humana tradicional, como é o caso de Camburi. São elas: Reserva 

Extrativista e Reserva Ecológica Cultural. 

Tanto no caso da reserva extrativista, quanto da reserva ecológica cultural, as terras 

devem ser de domínio do poder público, e utilizadas pelas populações tradicionais com 

manejo adequado dos recursos naturais. 

Esta seria uma solução viável, contudo, no caso de Camburi, ela não contempla 

todos os interesses de seus moradores, pois o sentimento de ligação com a terra, e a 

desconfiança nos procedimentos do Poder Público, fazem com que eles exijam que as 

terras pertençam a eles, com títulos individuais, dos quais possam dispor, como diz este 

morador, um dos mais velhos do bairro. 

“Essa terra é da minha família, nós chegou aqui tá para mais de 100 anos, eu 

já tô velho, quero ficá aqui mesmo, agora, e se meus filho não quisé? Ele 

perde tudo? Nós temo que tê direito de decidi o que queremo para as nossa 

terra e não os governo” (Inglês, caiçara de Camburi) 

 Então, pode-se dizer que a resolução dos conflitos entre a população de Camburi, 

assim como tantas outras no Estado, e os órgãos ambientais, e também a resolução dos 

problemas fundiários do bairro, estão absolutamente imbricadas e dependem de mudanças 

jurídicas amplas, de agilidade em encaminhamentos políticos e burocráticos, como fica 

claro neste segundo trecho da entrevista com o então diretor do Núcleo: 

“teria que se fazer uma retificação do status legal de conservação da área, 

invés de Parque, passaria a ser uma Reserva Extrativista ou qualquer outra 

coisa nesse sentido. Só que para que isso aconteça é preciso aprovação da 
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Assembléia Legislativa e o que está previsto no SNUC (Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação), é que você só pode tirar uma área se anexar 

outra, então já teria o problema de achar uma outra área. Então, é uma 

situação assim, que não tem uma solução encaminhada.” 

Simone: “Então, é bem pouco provável que o limite do Parque mude, ou que 

mude a categoria da Unidade nas áreas onde estão as populações?” 

Luiz Roberto: “Olha, eu diria que é obvio que isso terá que acontecer, mas 

isso já era obvio há 20 anos e até agora não aconteceu.” 

 E mesmo quando parte da solução parece estar em instâncias mais acessíveis do 

poder, como no caso do PGA (Plano de Gestão Ambiental) do Núcleo Picinguaba publicado 

em 1998, que deveria resultar em Plano de Manejo, tornando-se assim, um importante 

instrumento legal de conciliação dos conflitos, o processo não avança. 
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