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HISTÓRIA – AULA 9 
 
Unidade Temática: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. 

Objetos de Conhecimento: A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no 

espaço: nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras. 
 

OS DIFERENTES MODOS DE VIDA 
 

Estamos tão acostumados à forma que vivemos (nossas atividades, onde moramos, os 

lugares que frequentamos), que muitas vezes nos esquecemos de que há, em nosso país e no 

mundo, formas de viver muito diferentes das nossas. 

Isso acontece porque em cada lugar as necessidades e as possibilidades são diferentes. 

Então, as moradias, as atividades econômicas (trabalhos) e as atividades de lazer serão diferentes 

também. Hoje, veremos mais sobre isso. 

 

Vida na zona rural 
A zona rural é uma região do município que não faz parte da região urbana, ou seja, não se 

localiza próximo à cidade, mas sim em sítios e fazendas. A zona rural é muito importante para todos 

nós porque é lá que são desenvolvidas as atividades agropecuárias. O que é isso? É simples, é na 

zona rural que existem plantações de alimentos como feijão, arroz, frutas e legumes, e também a 

criação de animais para consumo, como bois, frangos, porcos etc. 
Fonte: https://www.estudokids.com.br/zona-rural/| Acesso 04/03/2021 

 
A população ribeirinha 
Povos ribeirinhos ou ribeirinho é o habitante tradicional das margens dos rios. Estes vivem 

com as condições oferecidas pela própria natureza, adaptando-se aos períodos das chuvas. 

Possuem a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência, mas cultivam também 

pequenos roçados para subsistência (consumo próprio) e também podem praticar atividades 

extrativistas. Os ribeirinhos utilizam produtos que coletam na floresta, como frutos, palmito etc. As 

moradias da região são as palafitas, habitações construídas em estacas sobre a água, que, muitas 

vezes, na época da cheia do rio, ficam tomadas pela água. Para a população ribeirinha tudo chega 

pela água, principalmente mercadorias, serviços de saúde e até escolas. 
Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/rio-amazonas| Acesso 04/03/2021 
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A vida nas comunidades indígenas 
Os variados povos e comunidades indígenas, quando em seu espaço natural, vivem de 

forma muito organizada e harmônica. Cada grupo étnico tem um cacique, que é o chefe, e um pajé, 

uma espécie de médico para eles, que geralmente é o mais experiente do grupo onde habita. Os 

pajés conhecem tudo sobre males do corpo e do espírito, e também quais as plantas e ervas que 

podem ser utilizadas em cada caso. 

Para os indígenas, o lugar em que se vive não é apenas um cenário, é um território: um 

espaço totalmente conectado com um jeito tradicional de estar no mundo, ligado com suas culturas. 

Por isso, cada povo tem um jeito de explicar seus modos próprios de ocupar um território. Como no 

Brasil existem diferentes grupos indígenas, muitos denominam sua aldeia dando o nome de 

comunidade, sendo que na região do Amazonas, as casas são chamadas de maloca (casas 

coletivas), enquanto na região sudeste de oca (casas individuais); sendo normal também chamar 

um ao outro de parente. 

Atualmente existem representantes indígenas nos variados focos de poder do governo, tais 

como deputados, vereadores e muitas pessoas que trabalham nas cidades grandes que continuam 

preservando e destacando suas raízes indígenas, como médicos, advogados, empresários, artistas 

e muitos outros, o que reforça ainda mais essa inclusão e valorização destas comunidades na 

sociedade que fazemos parte. 
Fonte: Adaptado https://www.smartkids.com.br/trabalho/indios-brasileiros/| Acesso em 14/04/2021 

 

Povo quilombola 
A palavra quilombo origina-se do termo “kilombo”, presente no idioma dos povos Bantu, 

originários de Angola, e significa local de pouso ou acampamento. Os povos da África Ocidental 

eram, antes da chegada dos colonizadores europeus, essencialmente nômades, e os locais de 

acampamento eram utilizados para repouso em longas viagens. 

Quilombo no Brasil é a denominação para comunidades constituídas por escravos negros 

que resistiram ao regime escravocrata que vigorou no país por mais de 300 anos. Muitos pensam 

sobre os quilombos como um local isolado, formado por escravos negros fugidos, porém, os 

quilombos não pertencem somente a nosso passado escravista, tampouco se configuram como 

comunidades isoladas, no tempo e no espaço, sem qualquer participação em nossa sociedade.  

Ao contrário, são quase 4 mil comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiro, 

que se mantêm vivas e atuantes, lutando pelo direito de propriedade de suas terras consagrado 

pela Constituição Federal desde 1988, o que caracteriza o quilombo como um local de resistência 

e conquista da autonomia.  
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A formação dos quilombos representou o movimento de transição da condição de escravo 

para a de camponês livre. Atualmente existem comunidades quilombolas em, pelo menos, 24 

estados do Brasil. 
Fonte: Adaptado https://cpisp.org.br/direitosquilombolas/observatorio-terras-quilombolas/quilombolas-brasil/| 

Acesso em 14/04/2021 

 

Agora, vamos realizar algumas atividades para compreender melhor as diferenças na forma 

de se viver. 

 

1- Escolha um dos modos de viver diferente do seu e escreva quais são as diferenças 

observadas entre o seu modo de vida e o modo de vida escolhido para fazer as 

comparações. 

 

Modo de vida diferente do seu:   

Diferenças observadas: _________________________  

  

  

  

  

  

 

2- O texto não traz nenhuma imagem sobre os modos de vida apresentados. Agora, você terá 

a oportunidade de observar 4 imagens e classificá-las nos diferentes modos de vida que 

conheceu. Lembre-se de retomar as informações necessárias no texto. 

 
Imagem: http://cpisp.org.br/quilombolas-em-oriximina/quem-sao-como-vivem/como-vivem/ 

 

Essa imagem mostra o modo de vida: _____________________________________.  
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Imagem: https://pib.socioambiental.org/pt/%C3%8Dndios_e_o_meio_ambiente 

 

Essa imagem mostra o modo de vida: _____________________________________.  

 

 
Imagem: pixabay.com 

 

Essa imagem mostra o modo de vida: _____________________________________.  

 
Imagem: pixabay.com 

 

Essa imagem mostra o modo de vida: _____________________________________.  
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3- Agora é a sua vez, ilustre e descreva como é a sua forma de vida (sua moradia, as atividades 

que desenvolvem para se sustentarem, lazer etc.). 

  

  

  

  

  

  

 

 

 


