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Unidade Escolar: Professora Maria Aparecida Viana Muniz 

Projeto: Estudo de Caso “Os Caiçaras da Juréia” – Meio Ambiente 

Prefº.: Lélis Ribeiro 

Objetivo: Identificar a Diversidade de Ecossistemas no Território 

Paulista, suas características e importância quanto a preservação, 

conservação e o uso sustentável. Quanto as Unidades de 

Conservação argumentar sobre sua dimensão para a preservação da 

Biodiversidade e do Patrimônio Nacional, bem como suas relações 

com as populações humanas e as bacias hidrográficas. 

Ação: Como parte das atividades do Meio Ambiente, propôs-se uma 

reflexão, através de um estudo de caso real, atual e regional. Os 

conceitos de Biomas, Biodiversidade e Unidades de 

Conservação foram retomados para subsidiar a situação a ser 

analisada: “Os conflitos entre a Fundação Florestal, órgão da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, responsável pela 

gestão das Unidades de Conservação Paulistas e as 

Comunidades Caiçaras da Juréia”. 

Estudo de caso: A Estação Ecológica da Juréia e os Caiçaras 

Fonte: ZINE VOZ CAIÇARA – produção Mara Zine (Ilha Comprida) 

 

 

 
 

O estudo de caso teve como base de informações um Fanzine 

(publicação não profissional e não oficial, produzida por entusiastas de 

uma cultura particular, para o prazer de outros que compartilham seu 

interesse, por definição), chamado Zine Caiçara. O material traz o relato 

do professor de Filosofia e caiçara, Paulo Cesar Franco (Iguape), com 

ilustrações do professor de História, Vanderlei Ribeiro - Deco (Miracatu).  

Após a ameaça de invasão por grileiros, na década de 1960, e de um 

projeto de construção de uma Usina Nuclear, na década de 1970, em 

1983 o território da Jureia, onde vivem as comunidades caiçaras do Rio 

Verde e Grajaúna, foi “salvo” com a criação de uma Estação Ecológica 

(Unidade de Conservação de Proteção Integral). Com isso, essas 

comunidades tradicionais estão sendo paulatinamente expulsas de onde 

vivem há séculos. Como conciliar a necessidade da conservação dos 

biomas com a justiça social? Essa é a questão central. 

Conclusão- Produzir uma manifestação sobre: O Conflito entre 

a Fundação Florestal e os Caiçaras da Juréia.Desenho, poesia, 

vídeo, depoimento, redação, música... 



 


