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Caraguatatuba foi elevada à Estância Balneária em 1947, pois, sendo uma 
“cidade de beleza rara”, como diz o hino, atrai muitos turistas, principalmente 
no verão. Porém, não só de praias vive o turismo da região. Existem diversos 
eventos durante o ano que aumentam a visitação à cidade. Entre estes, 
destacam-se o Festival do Camarão (maio/junho); Festa da Tainha (julho); e, 
Festival do Mexilhão (novembro). Todos valorizam a pesca e a cultura caiçara, 
e no maior deles, o Festival do Camarão, atividades caiçaras são relembradas 
durante o evento, como a cunhagem da canoa de um pau só, contação de 
causos, artesanato, fabricação de farinha de mandioca entre outras. Segundo os 
organizadores, os objetivos dos eventos são o de “valorizar, preservar e 
divulgar a cultura dos pescadores e conscientizá-los de sua importância na 
formação de nossa sociedade”. Mas, como tais festas podem ajudar na 
valorização da paisagem caiçara? De que maneira festas tão grandes podem 
ajudar na manutenção da identidade do lugar destas populações tradicionais? 
Tendo em mente o significado de lugar na Geografia Humanista, como é 
possível fortalecer o vínculo existente entre os caiçaras e o mar, a pesca, o 
cultivo de subsistência, a culinária etc, promovendo festivais turísticos? 
Enquanto atividade comercial, ao mesmo tempo em que procura evocar a 
memória, valorizar a paisagem e o lugar, a tradição e identidade caiçara, cria-se 
um evento moderno, com barracas padronizadas, esquema de segurança, 
aparelhagem sonora etc., o que coloca em questão o papel dos festivais 
enquanto resgate ou manutenção da memória. A partir de conversas com os 
organizadores, caiçaras e turistas, a presente pesquisa procura refletir esse 
conflito existente entre a valorização da tradição e a busca da modernidade. 
Neste contexto, a pesquisa busca também contribuir na discussão sobre lugar, 
paisagem e memória no mundo contemporâneo.  
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