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HISTÓRIA – AULA 13  
 
Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e culturas. 

Objetos de Conhecimento: A circulação de pessoas e as transformações no meio natural.  

 

OS POVOS NÔMADES NO SÉCULO 21 
 

Por milhares de anos, os povos nômades (que não fixam residência em um único lugar) 

povoaram as mais diversas e remotas regiões do planeta, vivendo da caça, da criação de animais 

e outras atividades. O nomadismo ainda é realidade nos dias de hoje para alguns grupos étnicos. 

Obviamente que as mudanças climáticas e econômicas alteraram a rotina desses povos, mas 

alguns grupos conseguiram manter parte de seus traços culturais milenares. 

Ciganos 

Uma das minorias étnicas mais marginalizadas do 

mundo, os ciganos foram perseguidos desde a sua chegada 

na Europa, no período da Idade Média. Em plena época de 

domínio da Igreja Católica no continente, eles eram 

considerados “errados”, especialmente por causa do seu 

estilo de vida, vestimentas, espiritualidade e também por ser 

um povo bastante festeiro. 

Não há dados concretos acerca da história desse povo, inclusive sobre a sua origem, mas 

a tese mais aceita pelos ciganólogos (estudiosos do tema) menciona que eles vieram da Índia. 

Algumas evidências explicam essa relação com os povos indianos, como as semelhanças entre o 

idioma romani (falado pela maioria dos ciganos) com o sânscrito, além das roupas coloridas das 

mulheres e traços físicos, como o tom de pele.  

Banjara (ciganos da Índia)  
Esse grupo étnico, em geral, se concentra basicamente ao norte do território indiano. 

Conhecido como “cigano da Índia”, essa minoria é bastante marginalizada e vive em condições 

extremamente precárias. 

 
Beduínos 

Um dos grupos étnicos mais antigos da humanidade, os beduínos são árabes que vivem em 

desertos do Oriente Médio e Norte da África, especialmente. Eles surgiram na península arábica, 

no século 7. O ex-ditador líbio Muammar Gaddafi pertencia a uma tribo de beduínos da Líbia. 
Fonte: http://linguagemgeografica.blogspot.com/2013/07/quem-sao-os-beduinos.htm/| Acesso em 14/04/2021 
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Aborígenes australianos 
Embora a palavra “aborígine” seja empregada para descrever povos nativos de qualquer 

parte do mundo, é também usada, mais especificamente, para se referir aos povos que já viviam 

na Austrália antes da chegada dos europeus. Os aborígines australianos chegaram a essa grande 

ilha há mais de 40 mil anos. Alguns deles tentam manter vivas suas tradições. 

Os aborígenes que vivem hoje na Austrália 

imigraram da Indonésia, de barco. Dois esqueletos 

encontrados no Lago Mungo, em Nova Gales do 

Sul (Austrália), provam que já havia ocupação de 

seres humanos ali entre 40 mil e 60 mil anos atrás. 

Os indígenas australianos foram vítimas de 

massacre por parte dos colonizadores ingleses até 

a década de 1970.  

A Revista Nature, em publicação, apontou 

que os aborígenes, atualmente, são os humanos vivos mais antigos. Pesquisadores observaram 

um total de 83 aborígenes da Austrália e 25 de Papua Nova Guiné com heranças seculares. 

Atualmente, os Aborígenes correspondem a pouco mais de 1% da população na Austrália, vivendo 

em aldeias no deserto que cercam as grandes metrópoles. 

Entre os aborígenes, os homens caçam animais de grande porte, como cangurus, e pescam. 

As mulheres recolhem vegetais e mel, caçam bichos pequenos e apanham crustáceos. Na caça, 

não usam arco e flecha, apenas lanças, bumerangues e bastões. Na coleta, contam com machado 

de pedra e pau de escavar. Os utensílios são fabricados com madeira, ossos e pedra. A comida é 

preparada diretamente sobre as brasas. 
Fonte: https://escola.britannica.com.br/artigo/abor%C3%ADgine/480509|Acesso em 14/04/2021 

https://www.todoestudo.com.br/historia/aborigenes| Acesso em 14/04/2021 

imagens: pixabay.com 

 

Vocabulário 

Remotas: longe. 

Étnicos: característico de um povo, especialmente falando de um grupo social com uma cultura 

própria e específica. 

Península arábica: porção de terra cercada de água por todos os lados, localizada na Arábia. 
Fonte: https://www.dicio.com.br/ 
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Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades. 

 

1- Qual dos povos citados no texto te despertou mais curiosidade? Por quê?  

  

  

  

 

2- Escolha um dos povos apresentados no texto, analise as características mostradas e 

compare com o seu modo de vida. Escreva as diferenças entre a sua vida e o modo de vida 

do povo escolhido por você. 

Povo escolhido:   

Diferenças:   

  

  

 

3- Se hoje você fizesse parte de uma destas comunidades nômades, descreva como faria para 

sobreviver e manter boa parte da sua rotina quanto a alimentação e a atividades de lazer.  

O que seria mais desafiador nesse modo de vida e comportamento como nômade? 

  

  

  

  

  

  


