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Comunidades tradicionais e extrativistas  

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4, Capítulo 10 

 

Relevância para a aprendizagem 

O Brasil é um país que possui um território muito extenso, de dimensões continentais. Por isso 

há uma ampla diversidade de paisagens naturais, que diferem em biodiversidade, ou seja, existem 

diferentes biomas que possuem características naturais próprias. Além disso, o território brasileiro 

também é múltiplo no que diz respeito à cultura. 

Envolvidas na trama da diversidade natural e cultural do país encontramos as comunidades 

tradicionais. Presentes nos diferentes biomas do território, essas comunidades desenvolveram costumes 

que garantem sua sobrevivência e constituem suas tradições, aquilo que as torna únicas. 

Ao estudar as comunidades tradicionais, em especial os ribeirinhos e os caiçaras, o aluno do  

7º ano do Ensino Fundamental poderá reconhecer e valorizar o modo de vida dessas comunidades e 

compreender os problemas que colocam em risco a manutenção do modo de vida dessas comunidades. 

Partindo dessa experiência, espera-se que os alunos reflitam sobre a importância de práticas coletivas e 

atitudes cidadãs em um território compartilhado, respeitando a diversidade das culturas aqui presentes. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar e conhecer diferentes comunidades tradicionais do país.  

• Compreender o modo de produção das comunidades tradicionais, sua relação com a terra 
e o uso de matérias-primas.  

• Reconhecer a importância do direito à territorialidade para os grupos tradicionais. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Formação territorial do Brasil 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos 
indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos  
das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais  
do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 
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Desenvolvimento 

Aula 1– Comunidades tradicionais: os ribeirinhos 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: conforme a habitual. 
Recursos e/ou material necessário: imagens de comunidades ribeirinhas, mapa político do Brasil, lousa, giz, caderno, 

lápis, borracha. 

O primeiro momento desta aula servirá para apresentar ou retomar o entendimento sobre as 

comunidades tradicionais do Brasil. Como a nomenclatura é abrangente, é importante que os alunos 

saibam que todos esses grupos possuem em comum, de modo geral, práticas tradicionais e sustentáveis 

em relação à natureza, e que compreendam a importância do lugar para essas comunidades.  

Inicie então a aula apresentando aos alunos este trecho da legislação brasileira sobre Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais: 

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição.  

Decreto Federal n. 6.040 de 7 de fevereiro de 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6040.htm>. Acesso em: 17 ago. 2018. 

Realize a leitura da lei e promova uma interpretação coletiva do trecho, auxiliando os alunos  

a identificar as principais características que definem as comunidades tradicionais. Explique que as 

comunidades tradicionais têm origens diversas e estão espalhadas por todo o território nacional. 

Em seguida, pergunte aos alunos se conhecem exemplos de comunidades tradicionais; anote 

os exemplos na lousa e complemente a lista, se for o caso; indique a localização geográfica dos povos 

mencionados, utilizando um mapa do Brasil como base. Para conseguir informações para a aula, 

sugerimos uma consulta ao Portal Ypadê, do Governo Federal, em que há uma lista com a definição de 

diversas comunidades tradicionais do país. Disponível em: <http://portalypade.mma.gov.br>. Acesso 

em: 17 ago. 2018. 

Diga aos alunos que, nesta e nas próximas aulas, eles estudarão mais a fundo dois tipos de 

comunidades tradicionais do país: os ribeirinhos e os caiçaras. 

Inicie a exposição sobre os ribeirinhos perguntando aos alunos o significado da palavra, 

esclarecendo que o termo “ribeirinho” faz referência àqueles que vivem nas proximidades dos rios. 

Explique que há populações ribeirinhas em todo o país, mas que a maioria delas está concentrada 

na região da bacia hidrográfica amazônica – a maior do mundo.  

http://portalypade.mma.gov.br/
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Continue fazendo perguntas, agora, porém, explorando elementos da cultura ribeirinha: “Como 

devem ser as moradias deles? Qual a importância dos rios para essas comunidades? Quais cuidados 

devem ter em caso de aumento ou diminuição do nível da água? Quais devem ser as brincadeiras das 

crianças? E os trabalhos dos adultos?”. 

É importante anotar as respostas na lousa para compará-las com as impressões da turma, 

no momento seguinte, quando algumas imagens serão apresentadas. Essas imagens devem ser 

providenciadas previamente e ilustrar o dia a dia das comunidades ribeirinhas e suas moradias. 

Reforce que os ribeirinhos têm a pesca artesanal como principal atividade de subsistência.  

O excedente, por vezes, é comercializado. Além da pesca, praticam também a agricultura, realizando 

o cultivo de gêneros alimentares, principalmente o milho e a mandioca; praticam, ainda, a caça e o 

extrativismo – do extrativismo, obtêm produtos naturais como o açaí e a castanha-do-pará. 

Por fim, esclareça que muitas populações ribeirinhas ainda convivem com o isolamento  

econômico e social, especialmente devido à situação geográfica, que dificulta o acesso a algu ns 

serviços básicos. Diga aos alunos que, no entanto, nas últimas décadas, a implementação de leis em 

favor de grupos e comunidades tradicionais, bem com a ação de Organizações Não Governamentais 

(ONGs) e outras instituições ligadas a questões sociais e ao meio ambiente têm pressionado os 

governantes a adotar ações e políticas públicas que favoreçam o acesso desses grupos aos serviços 

essenciais. Assim, aproveite esse momento para mostrar aos alunos algumas imagens de barcos 

adaptados para levar, às populações mais distantes dos centros urbanos, serviços de saúde, educação 

e até mesmo de acesso à justiça eleitoral e a serviços bancários, ressaltando a importância dessas 

ações para as populações ribeirinhas e para a integração nacional. 

Em seguida, leia para os alunos o trecho da notícia a seguir: 

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão entregou 343 termos 

de autorização de uso sustentável da terra a famílias que vivem em comunidades 

ribeirinhas no município de Codajás, no Amazonas. Os certificados, que foram entregues 

na última semana a famílias agroextrativistas das margens do rio Solimões, regularizam 

o uso da área onde vivem os ribeirinhos. 

Os terrenos à margem de rios pertencem à União. Com a autorização de uso 

sustentável, seus ocupantes, além de ter a posse garantida, ficam aptos a participar de 

políticas públicas, tendo, por exemplo, acesso à aposentadoria e ao crédito do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

BRANCO, Mariana. Ribeirinhos recebem título de uso sustentável da terra em município do Amazonas. Agência Brasil, 7 jun. 2017. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/ribeirinhos-recebem-titulo-de-uso-sustentavel-da-terra-

em-municipio-do>. Acesso em: 16 ago. 2018. 

Peça aos alunos que, no caderno, desenvolvam a questão: 

• Com base na notícia, justifique a importância do recebimento dos certificados de autorização 
de uso da terra para as famílias de comunidades ribeirinhas. 
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A intenção é que os alunos utilizem as informações abordadas na aula e a leitura da notícia 

para perceber que a ação governamental dá às famílias a segurança de que elas poderão continuar 

a usar a terra de acordo com suas práticas tradicionais, promovendo a manutenção do modo de vida 

da comunidade e garantindo sua sobrevivência. 

 

Aula 2 – Comunidades tradicionais: caiçaras 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: conforme a habitual na primeira parte da aula; em seguida, em círculo. 
Recursos e/ou material necessário: imagens de comunidades caiçaras, mapa político do Brasil, lousa, giz. 

Para iniciar as atividades, recapitule o conteúdo da aula anterior, sobre os ribeirinhos. Em 

seguida, apresente aos alunos outro tipo de comunidade tradicional brasileira: os caiçaras, que 

habitam o litoral das regiões Sul e Sudeste do país. Exponha o mapa do Brasil e aponte a localização 

das comunidades caiçaras. 

Explique que a palavra “caiçara” tem origem tupi: caa significa “pau” ou “mato” e içara significa 

“armadilha”, representando uma espécie de armadilha feita de galhos e varas entrelaçadas utilizada 

para pesca, que, com o tempo, passou a identificar as populações que habitavam o litoral e usavam 

esse método para a pesca no mar. 

Prossiga apresentando imagens de membros de comunidades caiçaras realizando atividades 

diversas: agricultura, produção de artesanato, confecção de canoas etc. Faça referência às imagens 

para explicar aos alunos o modo de vida da população caiçara, ligado à Mata Atlântica e ao mar. 

Chame a atenção dos alunos, novamente, para a localização das comunidades caiçaras,  

mostrando que o desenvolvimento do modo de vida típico dessas populações está ligado, sobretudo, 

ao fato de que certas localidades do litoral do Sul e Sudeste do Brasil estiveram relativamente à 

margem do desenvolvimento econômico e urbano da região ao longo de parte dos séculos XIX e XX, 

também pela presença da serra do Mar, que dificulta o acesso à região de planalto. Assim, diferentes 

comunidades se desenvolveram nas planícies ao longo do litoral do país. Ressalte que a população 

caiçara é formada por pessoas de origens diversas: indígenas, negros, brancos, mestiços. 

Peça aos alunos que se organizem em roda e leia o trecho abaixo. 

[...] é possível afirmar que, de maneira geral, os caiçaras sofrem hoje ameaças de 

quatro naturezas: turismo, especulação imobiliária, sobrepesca e restrições legalmente 

impostas à moradia e às práticas tradicionais de pesca, agricultura e/ou extrativismo em 

áreas estabelecidas como unidades de conservação de proteção integral. 

Portal Ypadê. Disponível em: <http://portalypade.mma.gov.br/caicaras-caracteristicas>. Acesso em: 17 ago. 2018. 
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Com base no trecho, promova uma discussão, com a participação de todos os alunos, sobre as 

ameaças contemporâneas ao modo de vida da população caiçara. Peça aos alunos que exemplifiquem 

questões ligadas aos quatro principais problemas que afetam as populações caiçaras citados no texto: 

o turismo, a exploração imobiliária, a pesca predatória e as restrições a seu modo de vida impostas em 

Unidades de Conservação de Proteção Integral. Em seguida, questione como cada uma dessas ações 

pode afetar as comunidades tradicionais caiçaras, auxiliando-os a perceber como a sociedade moderna 

pode prejudicar tanto o meio ambiente quanto as populações que dependem dele para sobreviver. 

Para finalizar a discussão, peça aos alunos que opinem sobre a proposta a seguir:  

• Diante da expansão do turismo, da especulação imobiliária e de outros problemas 
apontados, as populações caiçaras poderão manter seu modo de vida tradicional?  

Espera-se que os alunos argumentem levando em conta a possibilidade de as populações 

caiçaras obterem proteção legal a seu modo de vida, por meio, por exemplo, da criação de reservas de 

uso sustentável, do controle da pesca predatória e, sobretudo, por meio da ação consciente da  

população em geral, que deve respeitar o modo de vida das populações tradicionais, aprendendo com 

elas formas de manejo da natureza que minimizem impactos ambientais. 

 

Aula 3 – Comunidades tradicionais, extrativismo e a importância das Resex 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: conforme a habitual na primeira parte da aula; em seguida, organizados em quatro grupos. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, acesso à internet. 

Inicie a aula fazendo algumas perguntas para retomar e sintetizar os conteúdos trabalhados 

nas aulas anteriores. Proponha as seguintes questões: “O que são e como se caracterizam as 

comunidades tradicionais brasileiras? Quem são os povos ribeirinhos? Cite elementos de seu modo de 

vida. E os caiçaras, quem são? Como e onde eles vivem? Qual é a diferença entre os caiçaras e os 

ribeirinhos? E o que há de semelhante entre esses povos?”. 

A última pergunta será importante para que os alunos compreendam que, mesmo estando em 

regiões geográficas diferentes, cada uma das comunidades tradicionais estudadas tem forte relação com 

o lugar que habita, sendo que o modo de vida delas está ligado intimamente ao território ocupado. 

Chame a atenção dos alunos para os nomes dados às duas comunidades tradicionais 

estudadas, fazendo com que se lembrem do significado desses nomes: os ribeirinhos habitam as beiras 

dos rios, enquanto os caiçaras vivem próximos ao mar, e seu nome, de origem tupi, faz referência a 

uma espécie de armadilha usada para a pesca. Pergunte: “Será que podemos aprender algo sobre 

outras comunidades tradicionais considerando os nomes dados a elas?”. 
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Na lousa, escreva os nomes de algumas outras comunidades tradicionais, por exemplo: 

catingueiros, castanheiros, cipozeiros, isqueiros, veredeiros, piaçaveiros. Pergunte aos alunos se eles 

conseguem identificar alguma informação a respeito dos lugares onde vivem essas comunidades ou 

das atividades realizadas por elas. 

É possível que os alunos, ainda que não consigam desenvolver explicações muito acuradas, 

associem, por exemplo, os catingueiros à caatinga, os castanheiros à castanha, os cipozeiros ao cipó, 

e assim por diante. A partir da discussão sobre os nomes das comunidades tradicionais, explique aos 

alunos que tanto as menções aos produtos explorados (castanha, cipó) quanto aos lugares (caatinga, 

beiras dos rios) estão relacionadas a uma das principais atividades de muitas das comunidades  

tradicionais: o extrativismo. 

Pergunte aos alunos se eles lembram o significado de extrativismo. Espera-se que eles 

mencionem que se trata da extração e exploração de matérias-primas diretamente retiradas da 

natureza. Peça-lhes que relembrem os produtos explorados por ribeirinhos e caiçaras, mencionados 

nas aulas anteriores.  

Explique aos alunos que, como forma de proteger os meios de vida e a cultura das populações 

tradicionais extrativistas, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais, criaram-se as Reservas 

Extrativistas (Resex), que são Unidades de Conservação de Uso Sustentável. As Resex foram criadas, 

principalmente, como forma de garantir os territórios das comunidades tradicionais, uma vez que a 

pressão em busca de espaços para exploração pelo turismo e pelo agronegócio, bem como para 

as atividades extrativistas em escala industrial, tem colocado em risco a manutenção do meio 

ambiente e, também, os modos de vida das populações tradicionais.  

Após a explicação sobre as Resex, peça aos alunos que se reúnam em quatro grupos. A dois 

dos grupos, peça que debatam sobre a importância das Resex para os ribeirinhos, enquanto os outros 

dois deverão identificar as formas como as Resex podem auxiliar na manutenção do modo de vida  

das populações caiçaras. Para auxiliá-los a pensar sobre o assunto, peça-lhes que reflitam sobre as 

questões a seguir: 

• Que tipos de produtos são explorados pelos ribeirinhos/caiçaras e como as Resex podem 
auxiliar nessa exploração de cunho sustentável? 

• Quais ameaças ao modo de vida dessas populações podem ser sanadas com a implantação 
das Resex? 

Para complementar a atividade, caso os alunos tenham acesso à internet, peça aos grupos que 

pesquisem rapidamente um exemplo de Resex ligada a comunidades ribeirinhas/caiçaras, identificando 

informações relevantes. Após um tempo para pesquisa e discussão, solicite aos grupos que se organizem 

para apresentar à turma os resultados obtidos. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao fim da sequência didática, espera-se que os alunos tenham compreendido o que são as 

comunidades tradicionais e qual a relação delas com o meio em que vivem. Ao longo das aulas, observe 

o engajamento e a participação de cada aluno durante as discussões e exposições sobre o tema 

trabalhado.  

Durante a primeira aula, a atividade de análise do trecho da notícia permitirá avaliar se os 

alunos compreenderam a importância do território para as comunidades tradicionais, percebendo o 

papel da segurança legal para que elas exerçam as práticas sustentáveis de exploração do meio. Já na 

segunda aula, verifique se os alunos conseguiram, com base na leitura do texto proposto, identificar 

as principais ameaças ao modo de vida da população caiçara; observe também se eles foram capazes 

de refletir sobre formas de promover a preservação dessas populações. Por fim, na última aula,  

verifique as apresentações dos grupos, avaliando se todos conseguiram refletir sobre as questões 

propostas e se argumentaram a respeito da possibilidade de implementar Resex como forma de 

garantir o uso sustentável do território pelas comunidades tradicionais. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas comunidades tradicionais na atualidade? 

2. Na sua opinião, a forma como as populações tradicionais se relacionam com a natureza pode ser 
uma inspiração para as sociedades modernas? Explique. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos identifiquem que as comunidades tradicionais sofrem com diversas 
dificuldades. Entre elas estão as práticas de atividades econômicas predatórias, que prejudicam a 
natureza e, consequentemente, podem afetar o sustento dessas populações. O turismo e  
a especulação imobiliária também constituem práticas econômicas que podem aumentar o custo 
de vida e impor a retirada das comunidades de seus lugares de origem. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos identifiquem que as comunidades tradicionais 
estudadas possuem uma relação mais próxima da natureza e que podem inspirar práticas 
sustentáveis nas sociedades modernas. 


