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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. 

 

Comunidades Tradicionais: Caiçaras 

 

 

 

Entende-se por Caiçaras as comunidades formadas pela mescla da contribuição étnico-cultural 

dos indígenas, colonizadores portugueses e, em menor grau, dos escravos africanos. Os caiçaras 

apresentam uma forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante, da pequena 

pesca, do extrativismo vegetal e do artesanato. Essa cultura desenvolveu-se principalmente nas 

áreas costeiras dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina. 

A palavra 'caiçara' tem origem tupi-guarani: ‘caá’ = pau, mato + ‘içara’ = armadilha, ou seja, 

armadilha feita de galhos e varas entrelaçados, utilizada pelos índios que, com o tempo, passou a 

identificar pescadores que utilizavam esse sistema artesanal de pesca. 

As comunidades caiçaras mantiveram sua forma tradicional, de vida até a década de 1950, 

quando as primeiras estradas interligaram as áreas litorâneas com o planalto, ocasionando o 

início do fluxo migratório. 

Os caiçaras passaram a chamar a atenção de órgãos governamentais e pesquisadores mais 

recentemente em virtude das ameaças cada vez maiores à sua sobrevivência material e cultural e 

pela, contribuição histórica que essas populações têm dado à conservação da biodiversidade, por 

meio do conhecimento sobre a fauna e a flora e os sistemas tradicionais de manejo dos recursos 

naturais de que dispõem. Essas comunidades encontram-se hoje ameaçadas em sua 

sobrevivência física e material por uma série de processos e fatores. 

Fonte: http://www.rbma.org.br/anuario/mata_05_populacao.asp Acessado em 19/05/2020 
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Compreendendo os significados: 

 Étnico: 

Que pertence ou que é próprio de um grupo que se define através de uma cultura 

específica. 

 Planalto: 

Extensão da superfície do terreno plano ou levemente ondulado, de altitude relativamente 

elevada sobre o nível do mar. 

 Itinerante: 

Que ou aquele que se desloca, que viaja de um lugar a outro; 

 Extrativismo: 

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

serem comercializados ou industrializados. 

 Biodiversidade: 

Conjunto de todas as espécies de plantas e animais existentes na biosfera; diversidade. 

 Fauna: 

Conjunto das espécies animais de uma região. 

 Flora: 

Conjunto de todas as espécies que caracterizam a vegetação de um país ou região. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E9ObubRf3O4 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E9ObubRf3O4


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Agora que você conhece um pouco mais sobre a cultura das comunidades caiçaras, vamos 

realizar algumas atividades: 

 

1- As comunidades caiçaras foram formadas pela mescla de alguns povos. Quais foram? 

  

  

 

 

 

2- Quais são as atividades exercidas pelos caiçaras para garantir a sobrevivência? 

  

  

 

 

 

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

 

sobrevivência - biodiversidade - pesquisadores 

 

Os caiçaras passaram a chamar a atenção de órgãos governamentais e ____________________ 

mais recentemente em virtude das ameaças cada vez maiores à sua _______________________ 

material e cultural e pela, contribuição histórica que essas populações têm dado à conservação da 

______________________. 


