
Povos e Comunidades Tradicionais 
 
Segundo os dados do Relatório do 1º Encontro Regional dos Povos e            

Comunidades Tradicionais, em 2008 havia cerca de 4,5 milhões de pessoas           
integrando comunidades tradicionais no Brasil, ocupando aproximadamente 25% do         
território nacional[...]. São considerados povos ou comunidades tradicionais os         
Povos Indígenas, Quilombolas, Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de       
coco-de-babaçu, Pescadores Artesanais, Marisqueiras, Ribeirinhos, Varjeiros,      
Caiçaras, Povos de terreiro, Sertanejos, Jangadeiros, Ciganos, Campeiros,        
Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros, Retireiros do Araguaia, entre outros. [...] 

Duas características são fortemente evidenciadas nesses grupos. A primeira         
delas diz respeito ao território, que é considerado um espaço necessário para a             
reprodução cultural, social e econômica dessas comunidades, seja ele utilizado de           
forma permanente ou temporária. São nesses territórios que simbolicamente são          
impressas a memória e a base material de significados culturais que compõem a             
identidade do grupo. Outro fator marcante é o desenvolvimento sustentável: é           
comum o uso de recursos naturais de forma equilibrada, com a preocupação de             
manter os recursos para as novas gerações. São comunidades marcadas pela           
economia de subsistência. 
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Ribeirinhos da Amazônia 
 

As populações ribeirinhas, são povos que vivem nas beiras dos rios [...].            
Quando moram próximos às cidades, geralmente são extremamente pobres e          
sofrem com as poluições dos rios(esgoto) assoreamentos e a erosão. 

A comunidade ribeirinha da Amazônia vive em casas de palafitas. As            
atividades desempenhadas por esta população são o artesanato e a agricultura,           
sabendo que a maioria das culturas e criações de animais são complementares à             
alimentação como caça, pesca e extrativismo vegetal.[...] 
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Seringueiros 
 
Seringueiro é o personagem típico da região dos seringais. É aquele que extrai             

o látex das seringueiras e viabiliza sua transformação em borracha natural. [...] 
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A seringueira [...] É uma árvore que atinge 50m de altura e de cujo caule,                
através de incisões oblíquas na casca, escorre um látex com que se produz             
borracha [...]. 

Os seringueiros têm uma história de luta, com realização de atos de protesto             
contra a política para a borracha nativa, contra a fome e contra a devastação da               
floresta amazônica. 

Os trabalhadores dos seringais foram responsáveis por muitas manifestações          
políticas [...]. Eles queriam conseguir do governo federal não apenas o           
reconhecimento oficial das reservas extrativas, mas também que as condições para           
execução desse trabalho fossem definidas e caracterizadas. 

[...] 
A família para o seringueiro significa ter com quem dividir o cotidiano de um              

seringal que é de trabalho, mas também de lazer e solidariedade. É na família que               
os filhos de seringueiros aprendem o ofício (extração do látex). Os pais levam os              
filhos para as Estradas de Seringa, lugares em que as experiências com o trabalho              
são vivenciadas. 
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