
Caiçaras

João Pessoa, Brasil, 1996

Caiçara, de origem Tupi-Guarani „caá-içara“, inicialmente era termo usado 
para denominar as estacas colocadas em torno das tabas ou aldeias, e também 
para o curral feito de galhos de árvores fincados na água com objetivo de 
cercar o peixe. Depois passou a ser o nome dado às palhoças contruídas nas 
praias para abrigar as canoas e os apetrechos dos pescadores. Mais tarde, 
passou a ser identificação para o morador de casas de palhas, típicas das 
comunidades de pescadores na Costa Atlântica do Brasil.

Foi por lembrar da riqueza cultural, por muitos desconhecida, dessa população 
tradicional de pescadores em extinção, que dei à esta série de objetos o 
nome de Caiçaras.

Feitos com materiais rústicos e naturais, em parte encontrados em minhas 
caminhadas pelas praias na Costa Atlântica do Nordeste de meu País, este 
trabalho me remete à tempos em que fui criança, desenhando na areia da 
praia, brincando com vento e com as ondas, curiosa para ver o que havia na 
rede que os caiçaras traziam do mar. Para mim estes objetos representam 
vocais com as quais eu construí um vocabulário que posteriormente utilisei 
em algumas xilogravuras e desenhos. Eles são um dos meus trabalhos prefe-
ridos e me levam à uma análise sobre a relação entre mudança ambiental e 
mudança cultural.
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Schrein in einer Kultstätte der »Caiçaras»

Após o descobrimento do Brasil, o litoral foi por muito tempo, quase a única 
área de povoamento onde se deu a miscigenação genética e cultural entre 
portugueses e indígenas que deu origem àos caiçaras. No século passado, as 
comunidades caiçaras eram um agrupamento desordenado de casas isoladas 
umas das outras, escondidas entre a folhagem e protegidas do vento pela 
vegetação da orla marítma. Estas cabanas não eram cercadas e as trilhas per-
mitiam o acesso de todos ao espaço caiçara. 

A praia era o centro da vida caiçara e ponto de articulação com o mundo 
exterior e o caiçara se distinguia nela, a cujo grupo pertencia e a solidariedade 
entre seus membros era importante fator de equilíbrio, mesmo não sendo  
regulada por nenhuma organização ou instituição.O género rústico de vida 
caiçara combina a agricultura de subsistência (ba-seada na mandioca, espécie 
de raíz com a qual fazemos as tapiocas (pão indígena) com a pesca. A pesca, 
a caça, derrubada e queimada, construção dos ranchos de moradia, trans-
porte e comercialização dos excedentes agrícolas, condução das canoas e dos 
trabalhos da roça, plantio e colheita (ajuda da mulher e dos filhos) são tarefas 
destinadas ào marido.Ranchos construídos na praia, serviam de habitação 
temporária durante a época de pesca de algumas espécies, como a tainha. A 
estrutura da casa caiçara era a mesma do caipira do interior: paredes de pau-a-
pique, telhado de sapê de duas águas, algumas vezes caiada. O chão era de 
terra batida e os móveis escassos.
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Cultura caipira e Cultura caiçara se influênciaram mutuamente através do 
contato mais recente entre seus povos, mas são culturas diferentes. Os caiçaras 
são os que estão mais diretamente ligados à pesca no mar e à vida na orla 
marítima. Eles usufruem da natureza sem prejudicá-la, tiram do oceano seu 
principal alimento para existência e para o seu conhecimento profundo sobre 
o oceano, o que lhe proporcionava motivo de orgulho

A função da mulher caiçara era ser mãe de família, dona de casa, trabalhadora 
do lar e da roça. Seu papel tinha importância essencial para a manutenção do 
grupo doméstico: a produção além da reprodução.

No nordeste do Brasil ainda existem algumas comunidades, mas ameaçadas 
de existinção também por conta da difícil integração dos sistemas indígenas e 
dos sistemas de camponeses tradicionais no sistema capitalista.
A cultura caiçara está ameaçada, assim como a Mata Atlântica porque um 
dependende diretamente do outro.
Nasci em João Pessoa, uma cidade banhada pelo mar na Costa Atlântica do 
Nordeste do Brasil. 
Esta cidade me ofereceu um cenário inesquecível que até então ainda era 
selvagem e foi o palco de cenas de minha primeira infância que eu recordo e 
registro em meu trabalho com carinho. 
Estes trabalhos são os das séries „Fragmentos do Brasil“, „Tapiocas“ e este que 
apresento aqui como rústicos e genuínos „Caiçaras“.
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Em memória ào falecido amigo Walter Guedes, que me levou para conhecer 
Lucena e seus arredores, onde pude rever caiçaras como os que eu havia visto 
nos tempos de criança.
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