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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social 

Objetos de conhecimento: O que forma um povo: do nomadismo aos primeiros povos 

sedentarizados. 

 

Nomadismo  

 

O nomadismo é uma forma de vida que esteve presente nos grupos humanos, especialmente 

antes da Revolução Agrícola. É uma prática humana de grupos que, ao invés de viverem fixos em 

um só local, espalham-se pelo território à procura de alimento. Sua caminhada gira em torno dos 

recursos naturais disponíveis: quando estes se esgotavam, moviam-se para outros locais. Entre 1 

milhão de anos e 10 mil anos a humanidade viveu de forma nômade. 

Embora se compreenda que não é possível definir 

uma relação hierárquica entre os grupos nômades e 

os grupos sedentários, é possível definir que a partir 

da vida fixa houve um aumento populacional, pois, as 

vidas nômades são mais instáveis no acesso à 

alimentação. Assim, a pré-história foi um período de 

grande incidência do nomadismo. 

Os nômades viviam da caça de animais e da coleta de frutos da natureza. Porém, ao longo do 

tempo, homens e mulheres foram desenvolvendo diferentes técnicas para suas atividades. Desta 

forma, se inicialmente caçavam pequenos animais, com o desenvolvimento de novas técnicas e 

utensílios passaram a caçar animais maiores, que auxiliavam na manutenção e sobrevivência do 

grupo.  

Ao passo que os grupos foram tornando-se sedentários 

foram também se tornando dependentes do trabalho 

coletivo. Embora os grupos nômades não tenham criado 

um sistema complexo de relações de trabalho, suas vidas 

eram pautadas pelas condições climáticas, pelo ritmo e 

necessidades do grupo, pela incidência de animais, dentre 

tantas outras questões.  

Por não terem deixado bens materiais há uma interpretação 

errônea de que se tratavam de povos sem cultura. 

Entretanto, arqueólogos afirmam que suas vidas não giravam somente em torno da caça e da 
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coleta ou das atividades com fim único da sobrevivência. Existiam formas de convívio social, lazer 

e rituais que marcavam a vida destes homens e mulheres. 

Há 10 mil anos iniciou-se a atividade agrícola, que se espalhou pelo mundo. A agricultura 

possibilitou a vida sedentária, o aumento populacional e o cultivo de alimentos que sustentavam 

um grupo durante todo o ano. A necessidade de cultivo fez com que se tornasse necessário o 

domínio dos rios e a construção de obras públicas, o que ocasionou em uma Revolução Urbana. 

O nomadismo foi a primeira forma de sobrevivência da humanidade, mas que durou milhares de 

anos e não deixou de existir com o início da agricultura. Os primeiros humanos surgiram em um 

ponto do continente africano, e, a partir dali, espalharam-se pelo globo. Mesmo a vida nômade 

passou por alterações significativas: inicialmente migravam com maior frequência em busca de 

água e comida. Com o desenvolvimento de técnicas e artefatos passaram a conseguir 

permanecer por mais tempo em uma determinada localidade e após cessarem-se os recursos, 

migravam novamente. 

Fonte: https://www.infoescola.com/historia/nomadismo/ Imagens: freepik.com Acesso em 28/04/2020 

 

Vocabulário:  

Povos Sedentários: povos que possuem residência fixa, assim como nós. 

Arqueólogo: profissional que estuda as sociedades e culturas humanas 

por meio de objetos fabricados e utilizados no passado. 

 

Após a leitura do texto, responda as questões em seu caderno. 

 

1- Faça uma tabela como o modelo a seguir, e preencha-a com as informações mostradas no 

texto.  

 

Nômades Sedentários 

Alimentação: Alimentação: 

Moradia: Moradia: 

Forma de trabalho: Forma de trabalho: 

Como moravam: Como moravam: 
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2- Atualmente existem pessoas que adotaram um estilo de vida chamado “nomadismo 

digital”, isso significa que a pessoa que gosta muito de viajar pelo mundo encontra um 

emprego flexível em que ela consiga trabalhar de forma on-line e não presencial. Sendo 

assim, não importa em qual parte do mundo ela esteja, ela conseguirá unir o trabalho ao 

seu estilo nômade de viver, viajando pelo mundo. 

Observe a imagem a seguir, ela mostra vantagens e desvantagens desse modo de viver. 

 

Fonte: https://www.cedaspy.com.br/blog/noticias/voce-sabe-o-que-e-nomadismo-digital/ 

Diante das vantagens e desvantagens apresentadas, você acha que esse estilo de vida é uma 

boa opção? Justifique sua resposta. 

  

  

  

 

 

3- Será que atualmente existem povos nômades como antigamente? Faça uma pesquisa 

rápida e descubra se sim ou não e escreva algumas características desses povos. 

  

  

 

 

4- Você viveria uma vida nômade? Mudando-se sempre, colhendo alimentos para comer, 

caçando animais...? Explique sua resposta. 

  

  

  


