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Introdução 

O presente parecer, realizado a pedido da Associação União dos Moradores da Juréia, 

trata da importância e singularidade social, cultural e ambiental das comunidades tradicionais 

Caiçaras e Camponesas que ocupam ou ocupavam até a década de 1980 a região conhecida como 

Juréia.   

A região aqui designada de Juréia corresponde ao território da atual Estação Ecológica 

Juréia-Itatins, a qual compreende parte dos municípios de Iguape e Peruíbe, no Litoral Sul do 

Estado de São Paulo, e atinge ainda os limites dos municípios de Itarirí, Pedro de Toledo e 

Miracatu no sentido continental do Vale do Ribeira.   

O parecer foi elaborado com base em visitas realizadas por mim e por duas equipes sob 

minha direção em pesquisa de campo feita em algumas das comunidades que continuam até hoje 

a viver e a residir nesse território, a saber: Barro Branco, Cachoeira do Paraíso, Barra do Una, 

Grajaúna, Cachoeira do Guilherme e Despraiado. Também foram visitadas residências de ex-
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moradores da Juréia que hoje habitam o bairro de Guaraú em Peruíbe e Barra do Ribeira em 

Iguape.  

Fundamenta-se em reunião realizada na localidade de Barro Branco de 25 a 26 de 

novembro de 2011, em atividades de pesquisa realizadas de 5 a 14 de janeiro de 2012 em 

localidades da Juréia hoje incluídas na Estação Ecológica Juréia-Itatins, encerradas com reunião 

no Bairro de Guaraú com ex-moradores da região da Juréia. As atividades de pesquisa de campo 

foram realizadas por duas equipes, a saber:  

Equipe A. Formada por mim, pela Dra. Carmen Andriolli (UNICAMP) e por Roberto 

Rezende (Mestre em Antropologia Social – UNICAMP), visitou as localidades de Barro Branco, 

Cachoeira do Paraíso, Barra do Una e Grajaúna. 

Equipe B. Formada pelo Dr. Augusto Postigo (UNICAMP), por Onésio Silva (Mestre 

em Antropologia Social, professor da Universidade Estadual de Maringá) e por Ana Alves De 

Francesco Mestranda do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da Unicamp e 

Josinete Souza, visitou as localidades de Grajaúna, Cachoeira do Guilherme e Despraiado.  

Este trabalho contou ainda com a colaboração da Drª. Carmem Lúcia Rodrigues 

(Doutoranda em Antropologia Social, professora da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro) e de André Luiz Ferreira da Silva (Advogado e mestrando em Ecologia Aplicada pela 

USP), ambos com atuação na região a mais de 10 (dez) anos. 

No decorrer do trabalho de campo, foram visitados e entrevistados moradores antigos – 

caiçaras e agricultores tradicionais, realizadas seja em suas residências, seja em caminhos e 

locais de cultivo e de pesca. Foram utilizados três procedimentos por ambas as equipes. 

Observamos diretamente aspecto do cotidiano das famílias pernoitando em casas de moradores; 

realizamos entrevistas com os mais idosos de preferência; elaboramos mapas de residências e de 

trajetos em reuniões coletivas. Por meio desses procedimentos, no curto prazo disponível 

procuramos dados sobre a vida de moradores, com atenção especial a: (a) trabalho e alimentação 

(roçados e casas de farinha; locais de pesca marítima e fluvial e métodos de covo e de rede entre 

outros; trilhas de coleta e de caça) procurando também entender as regras tradicionais e suas 

modificações recentes relativas a esses campos de atividades, (b) vida social e cultural 

(localização e composição dos agrupamentos ou comunidades locais, relações de parentesco e 

vizinhança, festas e atividades religiosas, incluindo-se aqui o equipamento material), (c) 
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memória do passado e percepção das mudanças no presente. Finalmente, procuramos ouvir dos 

moradores diagnósticos expressando seu próprio ponto de vista sobre a situação de vida atual e 

sobre suas aspirações para o futuro.   

O presente parecer apoia-se ainda em documentos oficiais, teses acadêmicas e literatura 

publicada sobre a região. A atividade de pesquisa que fundamenta este parecer foi realizada a 

pedido da Associação União dos Moradores da Juréia e a título voluntário (pro bono).   

Afirmamos os seguintes pontos:  

1. Presença de comunidades tradicionais na Juréia.  

Apesar das pressões a que foram submetidas às comunidades locais desde o projeto de 

criação de uma usina nuclear na década de 1980, e, sobretudo a partir da criação da Estação 

Ecológica em 1987, verifica-se hoje a existência de comunidades caiçaras e camponesas em 

várias localidades, conforme constatamos na pesquisa de campo e em concordância com estudos 

anteriores. O Anexo 1- dá uma lista de comunidades, conforme dados fornecida pela Associação 

União dos Moradores da Juréia e dados da pesquisa de campo. Deve-se salientar a continuidade 

de uso dos territórios ocupados tradicionalmente por parte de grupos familiares expulsos, ou que 

foram proibidos de reconstruir suas casas. Nesses casos, famílias com residência principal em 

áreas periurbanas de Iguape (Barra do Ribeira) ou de Peruíbe (Guaraú) freqüentam regularmente 

as localidades da Juréia onde conservam laços históricos e de parentesco. Exemplos em Grajaúna 

são as famílias de filhos de seu Onésio (ainda residente); na Cachoeira do Guilherme, são 

exemplos às famílias de Ciro, Nélson, Joaquim, Érico e Felício.  

2. Antigüidade de ocupação documentada 

O núcleo principal das comunidades origina-se de famílias cuja ocupação do território é 

documentada em registros paroquiais remontando a 1856, conforme evidencias documentais 

reproduzidas em parte no Relatório de Celina Carvalho. Dessa forma, sabemos que datam no 

mínimo dessa década a presença de famílias com sobrenomes Prado, Rodrigues e outros, que 

hoje pertencem a extensas parentelas espalhadas em várias das comunidades estudadas. O Anexo 

2- mostra dados genealógicos que evidenciam a presença contínua dessas parentelas desde 1850 

pelo menos, e provavelmente desde meados do século XVIII. Deve-se também mencionar os 

moradores tradicionais que migraram de áreas rurais da Bahia e do interior de Minas Gerais para 
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a Juréia nas décadas de 1960 a 1970, onde se fixaram com estímulo de autoridades para 

ocuparem aquelas terras livres e onde continuaram o modo de vida tradicional de comunidades 

camponesas do interior de Minas e da Bahia. Essas comunidades de tradicionais devem ser 

consideradas como parte das ocupações tradicionais da Juréia.  

3. Uso tradicional de um máximo de ambientes naturais 

As comunidades locais referidas no item anterior, tendo em comum, modos de vida 

tradicionais, foram no passado, chamadas de caiçara (Willelms e Mussolini 1949, IBGE 1952). 

Com uso de baixo impacto da natureza, apoiado em conhecimentos tradicionais referentes ao 

extrativismo, à agricultura em pequena escala em morros e restinga, e na pesca fluvial e marítima 

também de baixo impacto (Mussolini, 1980; Diegues, 1983, 1988; Sanches, 1992). Uma 

característica única da cultura caiçara é o uso tradicional simultâneo de diferentes ambientes 

naturais, a saber: mar, restinga (com solo arenoso e floresta de planície) e brejão (mangue e 

planície inundável), e mata de altitude (mata atlântica). A combinação de conhecimentos e 

modos de vida apoiados no uso de ambientes maximamente diversos é característica da cultura 

caiçara.  O sistema agrícola caiçara (baseado em ciclos longos de uso de pequenas áreas de solo 

com períodos de regeneração adequados às diferenças locais de tipos de vegetação e solo), a 

coleta de recursos naturais (levando em conta ciclos de regeneração de palmeiras no caso do 

palmito) e pesca (em escala artesanal), remontando vários séculos de ocupação contínua, teve 

como resultado um ambiente antropizado onde a diversidade natural, silvestre ou domesticada, 

tem sido antes enriquecida do que degradada pela presença humana (o Anexo 3- contém registros 

antigos de processos e técnicas tradicionais, como o uso de tipiti e do covo, e sua permanência 

verificada in loco durante a pesquisa de campo). 

4. Importância do patrimônio cultural das comunidades tradicionais da Juréia  

Tradições religiosas locais que combinam os ciclos religiosos e festivos da cultura 

camponesa do Brasil (festas de Reis, Folias), com características peculiares ao território Caiçara 

(atestada no complexo do fandango), a tradições espíritas e lugares sagrados de grande 

significado local (Allan Monteiro, 2002, fala de uma importante liderança local). O Anexo 4- 

lista evidencias observadas e registros bibliográficos e discográficos abundantes sobre a 

unicidade e importância do fandango, cujo tombamento como patrimônio cultural junto ao 

IPHAN foi solicitado por um conjunto de associações.  
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5. Situação de risco que afeta as comunidades tradicionais da Juréia e o patrimônio 

cultural a elas associado.  

As comunidades caiçaras da Juréia encontram-se sujeitas a uma série continuada de restrições 

a seu modo de vida tradicional cuja finalidade explicita é sua gradativa ou imediata expulsão de seu 

território tradicional. Os moradores remanescentes encontram-se além do mais, privados de direitos 

básicos de cidadania, incluindo-se aqui educação e saúde, e também benefícios como luz elétrica e 

comunicação. Embora sejam comunidades tradicionais com direitos reconhecidos pela legislação 

nacional e por acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, esses direitos foram e continuam 

sendo ignorados pelas políticas de ordenação territorial no Estado de São Paulo.  

Conclusões e recomendações 

Concluímos, portanto, com as seguintes recomendações:  

1. O acautelamento contra danos irreparáveis ao sistema cultural Caiçara da Juréia, e 

que integra o patrimônio cultural da Nação brasileira (Constituição Federal de 1988, nos termos 

dos artigos 215 e 216, Decreto Federal nº 6.040/2007, Convenção 169 da OIT e pelo Programa 

Nacional de Direitos Humanos/2010). 

2. O reconhecimento do sistema cultural Caiçara da Juréia como importante fator da 

conservação e reprodução da biodiversidade natural e cultivada;  

3. A necessidade de estudos que completem aqueles já iniciados com cooperação da 

UNICAMP e do ISA.  

 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2012.  
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