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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças. 

 

Ribeirinhos 

 
A população tradicional que mora nas proximidades dos rios e sobrevive da pesca artesanal, da 

caça, do roçado e do extrativismo é denominada de ribeirinha. Por conta dos aspectos geográficos 

do país, é na Amazônia que está a maior parte dessa população. 

Na segunda metade do século XIX, muitos nordestinos deixaram sua terra natal e seguiram para a 

Amazônia atrás dos empregos oferecidos nas empresas que atuavam no ciclo da extração do 

látex das árvores conhecidas como seringueiras. Na década de 1950, com a crise da borracha, 

como ficou conhecida a queda do mercado brasileiro do látex, os seringueiros, como eram 

chamados aqueles que se dedicavam à extração desse material, ficaram sem alternativa de 

trabalho. A ausência de políticas públicas que tratassem da desmobilização desse contingente de 

trabalhadores fez com que eles se espalhassem ao longo dos rios da floresta amazônica, a 

exemplo dos Rio Negro e Rio Amazonas, onde construíram suas moradias. 

Por residirem em um ambiente onde a força da natureza se faz presente, os ribeirinhos 

aprenderam a viver em um meio repleto de limitações e desafios impostos pelo rio e pela floresta. 

A relação desse povo com as mudanças naturais fez com eles que adaptassem o seu cotidiano, 

seu modo de morar e de buscar meios para sua subsistência.  

 

Suas moradias são construídas utilizando a madeira como principal alternativa de construção. A 

grande maioria das casas são palafitas, não possui energia elétrica, água encanada e 

saneamento básico e estão localizadas próximas às margens dos rios. 

Construídas alguns metros acima do nível do rio para evitar que sejam invadidas pelas águas 

durante as enchentes, as palafitas ainda possuem a tecnologia de uso de tábuas para subir o piso 

nos períodos de cheia. 
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O rio possui um papel fundamental na vida dos ribeirinhos. É através dele que são estabelecidas 

as ligações entre as localidades com a utilização de jangadas e barcos como o único meio de 

transporte. O rio é sua rua. É nele também que os ribeirinhos executam uma das principais 

atividades que lhes proporciona fonte de renda e de sobrevivência: a pesca. 

Fonte: http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=1053:ribeirinhos&catid=52:letra-r 

Acessado em 11/05/2020 

 

Verificando os significados: 

 Roçado: 

Terreno em que se roçou o mato e que está pronto para o plantio. 

 Extrativismo: 

Atividade que consiste em tirar da natureza produtos como caça, pesca e madeira para 

serem comercializados ou industrializados. 

 Contingente: 

Que pode, ou não, suceder ou existir; duvidoso, eventual, incerto. 

 Palafita: 

Estacaria que sustenta as habitações construídas sobre a água. 

Fonte: https://michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uUvzk6KqgT8 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uUvzk6KqgT8
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Agora que você conhece um pouco sobre a cultura dos ribeirinhos, vamos fazer algumas 

atividades: 

 

1- Em que lugar do país concentra-se a maior parte da população ribeirinha? 

  

  

 

 

2- O que motivou os nordestinos a abandonarem sua terra natal para ir para Amazônia? 

  

  

 

 

3- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

jangadas – ribeirinhos – rio 

 

O rio possui um papel fundamental na vida dos _____________________. É através dele que são 

estabelecidas as ligações entre as localidades com a utilização de _______________________ e 

barcos como o único meio de transporte. O ______________________ é sua rua. É nele também 

que os ribeirinhos executam uma das principais atividades que lhes proporciona fonte de renda e 

de sobrevivência: a pesca. 


