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O caiçara de Itanhaém: mais lavrador que pescador





Lavoura e pesca: formas coletivas de trabalho : estrutura social de vizinhança e parentesco



A Vila : emergência de relações capitalistas de trabalho : formas individuais de trabalho



As transformações:
“De Itanhaém para Santos, partia-se de manhã; almoçava-se a meio caminho;
pousava-se antes do canal, sem ponte, que era atravessado em canoa, na
manha seguinte. Ou, então, fazia-se a viagem à noite, transpondo o canal pela
manhã. Com o trem, o tempo encurtou a distância. Os itanhaenses podiam
alcançar Santos em menos de duas horas. Então ‘começou a acabar a antiga
sociedade de Itanhaém’”.



1915 : ferrovia Santos - Juquiá : movimentos de chegada e evasão



1920 : mercado imobiliário crescente : valorização das terras próximas à praia



1930 : bananicultura : ocupação de grandes áreas na baixada da rio Itanhaém
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O veranista chega e o caiçara sai





Pesca : resistência da cultura caiçara





“Eu aprendi com meu avô a entalhar uma
canoa. Hoje quero ensinar e não tem
quem queira aprender , é triste ver essa
arte morrer com a gente”.

Renato Xavier, um dos últimos mestres canoeiros da
região, natural de Iguape e hoje residente em Itanhaém



Necessário projeto de documentação



Serão esses conhecimentos a matéria prima sobre a qual se dará o desenvolvimento econômico, 

social e cultural, pois uma modernização que faça sentido só pode existir a partir da preocupação 

permanente com a boa aplicação da história herdada na construção da nossa cultura. Não para 

resgatar tempos passados, mas para construir uma modernização condizente com o que nós 

somos e, portanto, muito mais rica que a globalizada.
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Metropolitana da Baixada Santista
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              turismo









Não é o turismo que permite o desenvolvimento, mas é o desenvolvimento
geral que torna o turismo rentável.
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na região

Santos :                50% dos postos de trabalho
:                87,6% das matrículas em cursos superiores
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Estado favorável à pesca de escala industrial

A pesca artesanal no Brasil

60% do pescado nacional

90% da frota marinha

22% da população a beira-mar

800 mil empregos diretos e 
3 milhões indiretos

pesquisa científica



ferrovia      :



Itanhaém

Ferrovia Santos-Juquiá

Iguape

São 
Vicente

Guarujá

Santos

[antes de 1938]



[1938]

Miracatu

Ferrovia Santos-Juquiá  |  Emancipações



[1948]

Juquiá

Itariri

Cubatão

Ferrovia Santos-Juquiá  |  Emancipações



[1949]

Pedro de 
Toledo

Ferrovia Santos-Juquiá  |  Emancipações



[1959]

Peruíbe

Mongaguá

Ferrovia Santos-Juquiá  |  Emancipações



[1967]

Praia 
Grande

Ferrovia Santos-Juquiá  |  Emancipações



[1991]

Bertioga

Ferrovia Santos-Juquiá  |  Emancipações





objetivos e diretrizes do trabalho  
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Infraestrutura

Pesquisa científica
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o investimento na pesca



LODOVICI, José Carlos.

“É na consolidação de hábitos marítimos que estamos convencidos residir o 
poderoso agente de desenvolvimento desse litoral.”
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