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HISTÓRIA 

 

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), 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 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 comidas 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/ 

 

A população ribeirinha: 

 

A população ribeirinha se constituiu ao longo do Amazonas e tem a pesca artesanal como a 

principal atividade de subsistência. Para alimentação, além da pesca, 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 e muitas vezes, na época da cheia do rio, ficam 

tomadas pela água. 

Para a população ribeirinha tudo chega pela água, principalmente as mercadorias, serviços de 

saúde e até escolas. 

Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/rio-amazonas 
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A vida indígena: 

 

Os índios vivem de forma muito organizada e harmônica. Cada tribo tem um cacique, que é o 

chefe e um pajé, que é uma espécie de médico para eles. 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. 

A aldeia onde vivem é chamada de taba e nela existem dois tipos de casas: as simples, onde 

vivem apenas uma família e são chamadas de ocas e as casas coletivas, que são chamadas de 

malocas. 

Os índios retiram da mata tudo o que precisam para sua alimentação, além de plantar também o 

que necessitam. Os principais alimentos consumidos entre os povos indígenas são: mandioca, 

batata- doce, cará, milho, pimenta, cana-de-açúcar, algodão e banana. Além disso, criam animais, 

como galinhas e porcos e pescam com frequência. 

Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/indios-brasileiros 

 

Povo quilombolas: 

 

Originalmente, os quilombos foram regiões de grande concentração de escravos escondidos nas 

matas e montanhas do Brasil colonial. O isolamento foi parte da estratégia que garantiu a 

sobrevivência naquela época, mas também tornou difícil reunir informações precisas sobre as 

comunidades de hoje. 

A população de cada comunidade varia bastante em tamanho. Algumas têm apenas uma dezena 

de famílias. Outras, uma centena. As comunidades são formadas pelas residências e pelo centro 

comunitário. No centro comunitário estão a escola municipal, a capela e o barracão comunitário, 

onde ocorrem as reuniões e as festas. 

Não existe rede de abastecimento de água ou esgoto. A água para beber, cozinhar e lavar é tirada 

dos rios, igarapés e lagos que circundam as comunidades. Atualmente, a maior parte das 

comunidades conta com um motor movido a diesel para a geração de energia. No entanto, na 

maior parte das situações a rede elétrica não alcança todas as residências. Os comunitários 

encontram dificuldades para comprar o diesel para o motor-gerador. 

Para a assistência à saúde, os quilombolas têm de recorrer aos médicos na sede do município – o 

que exige o deslocamento por grandes distâncias pelos rios, em viagens que podem demorar até 

12 horas. 

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

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

 

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

 

Essa imagem mostra o modo de vida   

 

 
Fonte: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/2019/06/16/policia-mapeia-propriedades-para-reduzir-crimes-na-zona-rural.ghtml 

 

Essa imagem mostra o modo de vida   

 

 
Fonte: http://pportalparamazonia.blogspot.com/2016/11/povos-ribeirinhos-da-amazonia.html 

 

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). 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


