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A ecologia política das grandes ONGs transnacionais 
conservacionistas
Antonio Carlos Diegues (org.)
NUPAUB, 2008 - 193 páginas

Este  livro  trata  das  estratégias  de  conservação  das  grandes  ONGs 
transnacionais  da  conservação  da  natureza,  em  particular  da  WWF  (World 
Wildlife  Fund),  da  CI  (Conservation  International)  e  da  TNC  (Nature 
Conservancy)  Essas  ONGs,  que,  presentes  no  Brasil,  tem  exercido  grande 
influencia nas políticas públicas de conservação, sobretudo através do incentivo 
ao  estabelecimento  de  áreas  protegidas  integrais,  onde  as  populações 
tradicionais  ai  residentes tem sofrido serias limitações em seu modo de vida 
tradicional.

Enciclopédia Caiçara v. 5
Festas, Lendas e Mitos Caiçaras
Antonio Carlos Diegues (org.)
NUPAUB-CEC/HUCITEC, 2006 - 414 páginas

Este V volume é dedicado ao rico patrimônio cultural imaterial caiçara do litoral 
sudeste  da  Mata  Atlântica,  que  se  revela  no  linguajar;  nas  festas  como a 
Ciranda de Parati, nas Congadas do litoral norte , nas Folias de Reis e nos 
diversos tipos de Fandango do litoral sul paulista e paranaense. Este volume 
retrata uma cultura viva, ainda que ameaçada que se revela tanto nas praias 
quanto nas periferias das cidades litorâneas.

Enciclopédia Caiçara v. 4
História e Memória
Antonio Carlos Diegues (org.)
NUPAUB-CEC/HUCITEC, 2005 - 465 páginas

Este  IV  Volume  da  Enciclopédia  Caiçara  apresenta,  na  primeira  parte,  um 
conjunto de documentos e textos há muito publicados sobre o modo de vida 
caiçara e sua história e que por isso são raros ou esgotados.  Na segunda 
parte, foram coletados depoimentos dos próprios caiçaras, homens e mulheres 
que retratam sua vida, no passado e no presente, seu trabalho, festas e lazer e 
as mudanças por que passa sua cultura.



Enciclopédia Caiçara v. 3
O Olhar Estrangeiro
Yvan Breton, Steve Plante, Clara Benazera, Steve Plante e Julie Cavanagh.  
Coordenação de Antonio Carlos Diegues
NUPAUB-CEC/HUCITEC, 2005 - 246 páginas

Este terceiro volume da Enciclopédia apresenta a cultura caiçara do ponto de 
vista  de  um  grupo  de  pesquisadores  canadenses,  coordenados  pelo 
antropólogo da Universidade Laval, Yvan Breton. As pesquisas foram realizadas 
entre 1993 e 1996 em Trindade (RJ), Paraty (RJ), São Sebastião (SP) e Iguape 
(SP), sob o prisma da Antropologia Marítima, enfocando temas como o modo de 
vida, a ocupação do território, as relações terra-mar, a agricultura, a pesca, o 
turismo e as mudanças sócio-culturais que afetam as comunidades caiçaras.

Mamanguá
Berçário marinho e reduto tradicional de caiçaras
Paulo Nogara (et al.)160p

Abordando  a  urgência  na  conservação  deste  patrimônio  natural,  este 
criterioso livro do biólogo Paulo Nogara tem a finalidade de sensibilizar a 
sociedade para esta questão e preservar a rica memória sócio-cultural da 
região.  Com prefácio  do ambientalista  Carlos Minc e  ilustrado com belas 
imagens  de  Araquém Alcântara,  o  livro,  dividido  em sete  capítulos,  abre 
espaço para que renomados especialistas tratem com merecida relevância o 
universo da região em textos de leitura agradável e de grande qualidade 
editorial.

Enciclopédia Caiçara vol. 2:
Falares Caiçaras
Paulo Fortes Filho. Coordenação de Antonio Carlos Diegues
NUPAUB-CEC/HUCITEC, 2005 - 251 páginas

Neste  segundo  volume  da  Enciclopédia  Caiçara  encontra-se  o  resultado  de 
vários  anos  de  pesquisa  e  coleta  de  termos  e  expressões  usados  pelos 
moradores de algumas vilas caiçaras do município de Iguape, Litoral do Estado 
de São Paulo e de glossários de palavras de outras áreas caiçaras. Trata-se de 
uma  contribuição  importante  ao  conhecimento  desse  falar  rico  e  particular 
associado a uma cultura diversa e ainda pouco conhecida.



Pesca Construindo Sociedades
Antonio Carlos Diegues
NUPAUB-USP, 2004 - 315 páginas

Neste trabalho o autor analisa a importância da última atividade de caça em 
grande escala na formação de comunidades humanas voltadas para o mar. O 
autor dá ênfase às metodologias de estudo dessas sociedades de pescadores, 
através da antropologia marítima e da pesca.

Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia
Alpina Begossi (organizadora)
NUPAUB-USP/HUCITEC/FAPESP/NEPAM-UNICAMP 2004 - 322 páginas

Esta coletânea permitirá a interessados em  ambientes de alta biodiversidade, 
em pesca, em pescadores e em ecologia obter conhecimento sobre Ecologia 
Humana e  Etnobiologia.  O livro  descreve  métodos  de  pesquisa  e  apresenta 
ampla bibliografia das áreas biológicas e antropológicas.

Enciclopédia Caiçara vol. 1:
O Olhar do Pesquisador
Antonio Carlos Diegues (organizador)
NUPAUB-CEC/HUCITEC, 2004 - 382 páginas

Neste primeiro volume da Enciclopédia Caiçara estão concentrados os artigos e 
trabalhos  que  revelam  o  olhar  dos  pesquisadores  sobre  os  caiçaras, 
abrangendo os vários temas, como a história cultural, as relações com o mar e 
a mata, com as cidades, com os turistas, com os parques e reservas naturais, a 
simbologia e a identidade caiçaras.



A Ilha de Búzios
Uma Comunidade Caiçara no Sul do Brasil
Emílio Willems, Em colaboração com Gioconda Mussolini
NUPAUB/HUCITEC, 2003 - 185 páginas

Fugindo das limitações de um estudo de caso, ainda que estudando os ilhéus de 
Búzios, caiçaras do litoral paulista, o autor discute aspectos fundamentais das 
culturas caboclas, como sua formação, sua relação com a natureza e com as 
sociedades mais amplas e a importância da religião e dos costumes. Ao contrário 
do que se poderia pensar por se tratar de uma comunidade vivendo numa ilha 
num isolamento geográfico evidente, o autor mostra os caiçaras como um grupo 
social marcado pela mudança, pela migração e em contato com o mercado onde 
vende seus produtos e com outras comunidades caiçaras.

Os Pescadores do Litoral Sul de São Paulo
Fernando A. Mourão
NUPAUB/CEC HUCITEC 2003 - 264 páginas

Neste  livro,  o  autor  desenvolve  análise  detalhada  da  vida  dos  pescadores-
caiçaras entre Santos e Paranaguá, descrevendo seu modo de vida com riqueza 
de detalhes, baseado em ampla pesquisa de campo realizada nas décadas de 
1960-1970. É, sem dúvida, trabalho de referência obrigatória para quem estuda 
as sociedades de pescadores.

Povos e Águas
Inventário de Áreas Úmidas Brasileiras
Antonio Carlos Diegues (org.)
2ª Edição 2002 - 597 páginas

Este trabalho privilegia a análise das relações entre as áreas inundáveis e os 
grupos sociais e comunidades que com elas interagem, indicando as principais 
características e funções ecológicas bem como os usos que delas fazem os 
agrupamentos  humanos.

A publicação destina-se aos estudantes e técnicos que pretendem iniciar suas 
pesquisas  sobre  determinada  área,  aí  encontrando  as  principais  variáveis 
ecológicas  e  culturais  que  a  definem.  Encontra-se  também,  em cada  bacia 
hidrográfica,  uma  bibliografia  básica  que  ajudará  o  pesquisador  a  encontrar 
referências de trabalhos publicados sobre as áreas inundáveis que compõem as 
bacias. 



Saberes Tradicionais e Biodiversidade no Brasil
Antonio Carlos Diegues e Rinaldo S. V. Arruda (orgs.)
2002 - 176 páginas

Esta publicação traz os resultados da pesquisa sobre os conhecimentos, usos 
e práticas das sociedades tradicionais indígenas e não indígenas. Realizado 
em parceria com o Ministério do Meio Ambiente - MMA.

Espaços e Recursos Naturais de Uso Comum
Antonio Carlos S. Diegues e André de Castro Moreira (org.)
2001 - 294 páginas

Esta coletânea apresenta um conjunto de textos teórico-práticos sobre o tema 
da  apropriação  comunal  dos  recursos  naturais  e  sua  relação  com  a 
conservação  das  matas,  rios  e  mares  brasileiros,  de  interesse  para  os 
cientistas sociais e naturais.

Ecologia Humana e Planejamento Costeiro
Antonio Carlos S. Diegues
2001 - 225 páginas

Este livro enfoca dois conjuntos de temas: o primeiro é o papel das Ciências 
Sociais na análise das questões ambientais, no qual se discutem as questões 
da  interdisciplinaridade,  do  desenvolvimento  sustentável,  das  sociedades 
sustentáveis e de novos modelos para a conservação do mundo natural.  O 
segundo  conjunto  de  temas  enfoca  assuntos  de  caráter  mais  local  e 
regionalizado, concentrando-se nas relações entre comunidades costeiras, a 
Mata Atlântica e o Mar.



Etnoconservação: novos rumos para a conservação da 
Natureza 
Antonio Carlos S. Diegues
2000 - 209 páginas

Esta  coletânea  trata  de  temas  fundamentais  para  a  conservação  do  mundo 
natural e para a sobrevivência das comunidades tradicionais. Traz a contribuição 
de  cientistas  naturais,  antropólogos,  sociólogos,  filósofos,  historiadores  e 
cientistas sociais de vários continentes.

Imagens das Águas 
Antonio Carlos Diegues (org.)
2000 - 207 páginas.

Essa coletânea trata das imagens e símbolos construídos pelos habitantes de 
rios e lagunas, que retiram desses espaços territoriais sua subsistência.

Comunidades Tradicionais e Manejo dos Recursos Naturais da 
Mata Atlantica
Antonio Carlos Diegues(org.)
2000 - 273 páginas.

Coletânea  de  trabalhos  apresentados  no  seminário  "Alternativas  de 
Manejos Sustentável dos Recursos Naturais no Vale do Ribeira - SP, em 
junho de 1999.



O Mito Moderno da Natureza Intocada
Antonio Carlos Diegues
3ª ed. 2000 - 169 páginas.

Este livro trata das relações simbólicas e do Imaginário entre homem e natureza, 
tendo como centro da análise a relação entre populações humanas e as áreas 
naturais protegidas.

O Nosso Lugar Virou Parque: um estudo sócio-ambiental do 
Saco do Mamangá - Paraty (RJ)
Antonio Carlos Diegues e Paulo Nogara
2ª ed. 1999 - 187 páginas.

Este  estudo  fornece  subsídios  para  o  manejo  da  Reserva  Estadual  da 
Juatinga,  enfatizando  a  contribuição  do  conhecimento  tradicional  das 
populações caiçaras no uso dos recursos estuarinos e da Mata Atlântica.

Desmatamento e Modos de Vida na Amazônia
Antonio Carlos Diegues(org.)
1999 - 146 páginas.

Neste livro, publicado em  colaboração com o UNRISD (Intituto de Pesquisa 
sobre  o  Desenvolvimento  Social  das  Nações  Unidas),  são  analisados  os 
processos  sociais  de  desmatamento  em Rondônia  e  no  sudeste  do  Pará. 
Estes estudos de caso revelam que os processos mais amplos de ocupação 
dessas regiões têm as mesmas causas, mas se configuram historicamente de 
formas distintas.



Ilhas e Mares: Simbolismo e Imaginário
Antonio Carlos Diegues
1998 - 272 páginas.

Este  livro  fala  das  imagens  de  ilhas  e  mares  criadas  tanto  pelos 
habitantes do continente quando pelos insulares. O autor discute a 
presença  dos  símbolos  e  mitos  a  partir  da  contribuição  da 
antropologia, da psicologia, da história e da literatura.

Ilhas e Sociedades Insulares
Antonio Carlos Diegues(org.)
1997 - 235 páginas.

Essa coletânea reúne trabalhos de Antropologia, da Geografia, da Sociologia 
e  da  Ecologia  Humana,  tendo  como tema  de  base  as  relações  sociais  e 
simbólicas entre as comunidades insulares e o seu território.

Povos e Mares: leituras em sócio-antropologia 
marítima(ESGOTADO)
Antonio Carlos Diegues
1995 - 260 páginas.

Esta  coletânea  reúne  uma série  de  artigos  e  trabalhos  do  autor  sobre  as 
comunidades marítimas e costeiras  brasileiras,  enfocando as  questões  das 
relações  entre  pescadores  artesanais  e  industriais,  as  práticas  sociais  e 
simbólicas dos habitantes do litoral.



Hidrovia: uma análise ambiental inicial da Via Fluvial 
Paraguai-Paraná
E.H. Bucher et alli
1994 - 73 páginas

O projeto  da  Hidrovia  Paraguai-Paraná  é  considerado  por  muitos  como a 
última grande proposta de desenvolvimento regional  deste  século  para  os 
países da Bacia do Prata. O trabalho elaborado tem como objetivo central 
fornecer subsídios para uma ampla discussão sobre o assunto.

Pescadores, Camponeses e Trabalhadores do Mar 
Antonio Carlos Diegues
1983 - 287 páginas.

O  livro  trata  das  relações  sociais,  econômicas  e  simbólicas  entre  pesca 
artesanal  e  industrial  no  Brasil,  bem como o  impacto  desta  última  sobre  as 
comunidades costeiras.
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