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Narrador, contando histórias em uma 
praça de Meknes, Marrocos, África

Igreja de São Francisco de Assis, em 
Ouro Preto

Crianças indígenas da Amazônia Carnaval do Rio de Janeiro

Peça aos alunos que façam a leitura das imagens e oportunize uma conversa 
sobre o questionamento proposto.
Veja orientações no Livro do professor.

1. As histórias nos ensinam

QUAL É A IDEIA?

 » De que maneira os elementos apresentados nas imagens podem contar diferen-
tes momentos da história do Brasil e nos ajudar a compreender nosso presente?
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Para que conhecer a história? Veja orientações no Livro do professor.

PARA APRENDER

Em seu cotidiano, as pessoas registram suas histórias em diários, cartas, 
relatos, certidões em cartórios, fotografias... Esses e tantos outros documentos 
são registros que nos informam sobre a vida das pessoas.

Ao observar uma fotografia, por exemplo, podemos perceber como as 
pessoas se vestiam em outros tempos, como eram as paisagens das cidades e 
até mesmo o modo de viver nesses lugares.

E o que é a história? É a sucessão de fatos que acontecem com o passar do 
tempo. É o resultado das ações de homens e mulheres no tempo e no espaço. O 
que se vive hoje, no presente, logo fará parte da história, do passado. Pode ser 
um fato político, um acontecimento envolvendo causas naturais, um encontro 
entre pessoas, uma carta, uma fotografia.

Conhecer sua história faz com que a pessoa saiba quem é e que tem um 
papel importante na sociedade. Assim, quando as pessoas procuram respostas 
para perguntas do presente, podem buscar esclarecimento nos fatos passados, 
na história.

or.

Podemos conhecer fatos que aconteceram no passado por meio de fotografias
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1  Nas linhas a seguir, escreva o que se pede:

a) Um acontecimento vivido por você nas últimas férias escolares.

Pessoal.

b) Um fato que aconteceu com você esta semana.

Pessoal.

c) Esses fatos tiveram algum registro na época em que aconteceram?

Pessoal. Os alunos podem citar fotografias, vídeos, cartas, entre outros.

d) Qual é a importância de registrar os fatos que acontecem?

Para entender quem somos, quem é nossa família, por que vivemos em determinado lugar, por que temos determinados

 hábitos e características, etc.

2  Por que as decisões e atitudes das pessoas ajudam a construir a história?  

Pessoal. É importante que o aluno se sinta inserido no contexto histórico do ambiente em que vive. Por exemplo, explique que 

uma decisão tomada por um familiar no momento de uma votação fará parte da história do Brasil, pois ajudará a decidir o novo

presidente ou representante da população.

3  Desembaralhe as letras para encontrar seis maneiras por meio das quais as 
pessoas registram a história:

a) SIÁRDIO – diários 

b) CRSATA – cartas 

c) ELOARTS – relatos 

d) DERTICÕES – certidões 

e) SOTGORFAFIA – fotografias 

f) PSINUTRA - pinturas  

ATIVIDADES
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Ano da fotografia: 1904 

Local da fotografia: Caxias do Sul 

Título da fotografia: Família de imigrantes italianos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul                    

Descrição da imagem: 

Como as pessoas estão vestidas:

Com base nas informações da imagem e também em sua análise, preencha 
a ficha:

5  De que maneira as fotografias pessoais ajudam a contar a história do Brasil?

São registros produzidos em épocas diferentes retratando o cotidiano de distintos grupos de pessoas no Brasil.

6  Se essa foto não tivesse legenda, você afirmaria que é uma foto antiga? Por quê?

Sim, porque as vestimentas e os instrumentos usados na colheita são diferentes dos usados atualmente. 

MANCUSO, Domingos. Família 
de imigrantes italianos em 

Caxias do Sul, no Rio Grande 
do Sul. 1904. 1 fotografia, p&b. 

Arquivo Histórico Municipal 
João Spadari, Caxias do Sul.

4  Observe a imagem.
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Oral. A imagem retrata a rotina de uma família de imigrantes italianos.  Os homens parecem 
estar lidando com atividades relacionadas à colheita de alimentos e as mulheres aparentam 
estar realizando atividades domésticas.

Oral. Os homens usam camisa, casaco, chapéu e botas, e as mulheres,  vestidos 
compridos.
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9  Por que conhecendo nosso passado podemos entender melhor o que vivemos 
no presente? 

Conhecer a história  nos ajuda a entender o que acontece no presente. Ao conhecermos, por exemplo, o passado dos imigrantes

que vieram para o Brasil, podemos compreender por que existem comidas típicas italianas no Brasil, e outras maneiras de viver

que influenciam nossos hábitos.

10  Escreva quatro exemplos de maneiras por meio das quais as pessoas registram 
a história da sua escola:

 » Fotografias, documentos, certidões, certificados, diários, cartas, entre outros. 

 »  

 »  

 »  

7  Com base no texto do capítulo, por que o estudo da história é importante?

Porque a história tem um papel importante na sociedade, oferecendo explicações para problemas do presente e do passado. 

Geralmente, quando as pessoas querem entender algo que acontece no presente, buscam na história a resposta para suas 

dúvidas.

8  Que tal produzir um acróstico usando a palavra HISTÓRIA? Para cada letra, 
escreva uma palavra relacionada ao tema estudado até agora.
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Os profissionais da história

Para escrever sobre a história de vida das pes-
soas e dos lugares, os historiadores consultam di-
ferentes documentos e, quando é possível, entre-
vistam pessoas que viveram na época pesquisada.

Além das fotografias, outros documentos, 
como registros audiovisuais, correspondências, 
tradições orais, revistas, jornais, diários e car-
tas, também são fontes fundamentais para o 
historiador. Eles fornecem informações e pistas 
para compreender o passado das pessoas, para 
estudar a história delas e dos lugares.

As histórias de vida são diferentes umas das outras, pois cada uma apre-
senta características próprias. Cartões recebidos de parentes e amigos, álbuns 
de fotografia, filmes caseiros, certidões de nascimento, carteiras de identidade 
e de trabalho são exemplos de documentos importantes que registram a his-
tórias das pessoas. Esses registros, quando encontrados e interpretados pelo 
historiador, são chamados de fontes históricas.

Os profissionais que se dedicam ao estudo da história são chamados de historiadores.

Tradições orais: são histórias 

contadas de geração em 

geração para transmitir 

conhecimento.

Cartas, fotografias e informativos são alguns dos registros utilizados pelo historiador

©
P. 

Im
ag

en
s/

Iv
on

al
do

 A
le

xa
nd

re

Mais Cores  História



11

Ensino Fundamental  4o. Ano

11

1  Os códigos abaixo formam palavras, em que cada símbolo corresponde a uma 
letra. Decifre os códigos e encontre o nome de algumas das fontes utilizadas 
pelos historiadores em suas pesquisas.

ATIVIDADES

2  Nossos objetos e registros contam um pouco de nossa história. Que objetos 
ou documentos guardados em sua casa ajudam a contar sua história ou a 
história de sua família? Escreva alguns exemplos nas linhas abaixo. 

Pessoal. O aluno pode citar um brinquedo com o qual brincava, uma roupa que usava quando era bebê, a certidão de 

nascimento, uma fotografia da família, etc.

3  Com ajuda de um familiar, escolha um objeto ou documento da atividade 
anterior e registre a história que ele conta sobre você ou sua família.
Com base na resposta da atividade anterior, o aluno deve fazer um re-
lato enfocando o que foi selecionado.
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4  Registre, por meio de desenho, alguma lembrança importante de sua vida. 
Pode ser um passeio, uma viagem, o nascimento de um irmão ou outro mo-
mento que você considera marcante em sua vida. 

Pessoal. 

                                                                                                                                                                                          

                             local                                   dia                            mês                       ano da história

Mais Cores  História
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Histórias de vida  Veja orientações no Livro do professor.

PARA APRENDER

Você já ouviu aquelas histórias antigas que vão sendo contadas com o passar 
dos tempos, de pai para filho, de avô para neto? Observe a imagem e imagine 
uma história sendo contada às crianças pelo avô delas.

As histórias de vida contadas pelas pessoas podem se tornar importantes 
fontes para os historiadores, pois auxiliam na compreensão do passado. Muitas 
delas são bem antigas e foram passadas de uma geração a outra, chegando até 
nós por meio da tradição oral.

As tradições orais ou as histórias contadas sobre o que aconteceu às pessoas 
de nossa família também fazem parte de nossa própria história. 

ANKER, Albert Samuel. O avô conta uma história. 1884. 1 óleo sobre tela, color., 74 cm × 109 cm. Museu de Belas 
Artes de Berna, Suíça.  
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1  Quem contou essa história relata fatos que aconteceram há algum tempo ou 
fatos atuais?

São fatos que aconteceram quando a autora era criança. A história fala de saudade.

2  Quando ela ocorreu?

A autora da história não especificou data, mas se sabe que ocorreu na infância dela.

3  Onde a autora da história e os amigos dela moravam?

Em uma cidade grande, mas em um bairro que lembrava uma cidade do interior. Em casas com quintais.

4  Qual foi a experiência vivida por quem contou a história?

A autora relatou que ela e os amigos brincavam à tarde, depois de fazer a lição de casa.

5  Sua infância é semelhante à da autora do texto, no que diz respeito ao coti-
diano? Explique sua resposta usando exemplos. 

Pessoal. O aluno deve estabelecer uma comparação entre as atividades citadas pela autora e as que ele pratica.

ATIVIDADES
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Dia a dia
Eu vivia em uma cidade até que grande, mas 

o bairro onde morava era parecido com uma 
cidadezinha do interior. Tinha muitos amigos 
que moravam por ali e a volta da escola era 
sempre uma festa. A gente voltava correndo 
e catando algumas ameixas bem amarelinhas 
que encontrávamos pelo caminho. Chegando 
em casa, geralmente o almoço já estava pronto. 
Depois de ajudar nas tarefas de casa, eu e meus 
amigos podíamos brincar no quintal e saborear 
as frutas maduras. A gente ria muito, pulava, 
corria e nem via o tempo passar. Que saudade 
daquele tempo!

CARVALHO, Ana Elisa Vaz. Dia a dia. Texto não publicado, Curitiba, 2019.

Agora conheça a história da infância da professora Ana Elisa Vaz Carvalho.

Mais Cores  História
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a) um amigo ou amiga:  

b) a pessoa responsável por você:  

c) seus avós ou outros familiares:  

d) o professor:  

Você já brincou de pião, pega-pega, amarelinha ou empinou pipa?

Provavelmente, você aprendeu brincadeiras como a da imagem com ami-
gos, pais ou avós e também ensinou formas de brincar a outras pessoas. É desse 
modo, quase sem perceber, que descobrimos músicas, histórias, receitas e jeitos 
de fazer diferentes coisas.

Brincadeiras, receitas, músicas, tudo isso faz parte da cultura de um povo e, 
no caso de países grandes, como o Brasil, variam muito de uma região para outra.

Além disso, nosso país recebeu e ainda recebe pessoas de várias origens, 
e cada uma delas traz um pouco da cultura de seu povo. Toda a história desses 
povos, e muitas outras, estão registradas em fontes históricas.

 » Escreva algo que você aprendeu com:

UM POUCO MAIS

Crianças brincando de empinar pipa

Pessoal. Exemplo: uma brincadeira.

Pessoal. Exemplos: uma história, uma atitude, uma 
habilidade.

      Pessoal. Exemplos: uma receita, uma história.

Pessoal. Exemplos: uma curiosidade, como resolver uma situação-problema, a gostar de ler.
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Fontes históricas Veja orientações no Livro do professor.

Como já vimos anteriormente, para tentar compreender o passado, os 
historiadores estudam, investigam e analisam todo tipo de marca deixada pelo 
ser humano. Essas marcas são as fontes históricas.

Nesse trabalho, são usados os mais diferentes recursos para comprovar as 
informações sobre o cotidiano e o modo de vida das pessoas, acontecimentos, 
costumes e lugares estudados pelos historiadores.

Esses recursos podem ser:

PARA APRENDER

 » Mapas 

 » Cartas

 » Jornais

 » Pinturas

 » Esculturas

 » Músicas

 » Filmes

 » Fotografias

 » Documentos pessoais

 » Moedas

 » Construções

 » Objetos

Veja alguns exemplos:

Telefone antigo

Walkman e fita cassete
Televisão 

antiga

Disco de vinil
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Foto do astronauta James Irwin tirada pelo comandante da missão, 
astronauta David R. Scott – a missão Apollo 15, em 1971, foi o 4.º pouso lunar 
realizado pela agência espacial estadunidense NASA

O trabalho do historiador 

Um historiador coleta várias fontes e as estuda para compreender o passado. 
Ele pode, por exemplo, estudar a ida do homem à Lua. Para isso, deve buscar 
diversas fontes históricas, como registros, depoimentos, fotografias, relatos 
de astronautas sobre o cotidiano de sua preparação física e sobre o período 
da viagem, pesquisas sobre as tecnologias desenvolvidas para que a ida à Lua 
fosse possível. Assim, esse historiador pode coletar fontes suficientes a fim de 
compreender melhor os fatos ocorridos e produzir uma narrativa, uma história 
baseada nessas fontes. Essa história possibilitará entender de que maneira esses 
fatos se passaram e como influenciam o tempo presente.

Cada fonte pode acrescentar mais informações aos estudos históricos e 
melhorar nosso entendimento do passado.
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1  Para relembrar: o que são fontes históricas? 

São as marcas, registros ou vestígios deixados pelo ser humano que, quando interpretados pelo historiador, auxiliam na

compreensão do passado. 

2  Localize e pinte, no caça-palavras, oito exemplos de fontes históricas:

A F T A R E T R D I A S

J O R N A L R U O L P P

A T T I M Ú S I C A P I

L O B O P I O Y U P A I

A G O R D O C T M A L O

A R M I F I L M E E R V

C A R T A S I M N O L Á

L F O R C A M I T I E S

Ú I A V L O M M O E D A

M A P A A R T I S I O M

C A R A V E L P U S E N

ATIVIDADES

3  Cite quatro exemplos de fontes históricas que você e sua família têm em casa.

Pessoal. Sugestão: fotografias, certidão de nascimento, de casamento, discos, louças, entre outros.

Mais Cores  História
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4  Observe duas informações referentes ao mesmo fato.

Capa do jornal 
O Globo, Rio de 
Janeiro, 12 de 
outubro de 1931

Agora, responda às questões propostas.

a) Qual é o assunto da imagem e do texto apresentados?

A inauguração do monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

 

Jornal O Globo Segunda-feira, 12 de outubro de 1931

[...] A inauguração do monumento ao Redemptor e 
o desenrolar do grandioso programma de cerimonias e 
de festas.

[...] Eleva-se o monumento encostado no granito do 
Corcovado e com seus braços abertos ampara a cidade, 
domina o Brasil.

A

B

O GLOBO. Rio de Janeiro, 12 out. 1931. p. 1.
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b) O que você consegue descobrir em cada fonte apresentada? Registre suas 
descobertas no quadro.

Fonte A

O Cristo Redentor é um monumento que foi 

inaugurado no período em que os jornais ainda tinham

fotos impressas em preto e branco.

Fonte B

Data da inauguração pela data do jornal, a 

forma de escrever algumas palavras era diferente da 

forma atual, como Redemptor e programma, a 

localização do Cristo Redentor é no Morro do Corcovado, 

houve cerimônia e festas para sua inauguração.

 

5  Imagine que você é um “historiador por um dia”. Que fato você gostaria de 
estudar? Quais fontes históricas usaria para realizar sua pesquisa?

Pergunte aos alunos quais fatos ou eventos da história eles consideram interessantes. Faça uma lista no quadro para que

 eles escolham.

6  Depois de selecionar as fontes, conte uma história com base nas informações 
que elas fornecem. 

Pessoal.

 

 

 

Mais Cores  História
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Outras fontes históricas 

As construções antigas nos ajudam a compreender como as pessoas 
viviam no passado. A construção de um forte, por exemplo, indica que as 
pessoas daquela época e daquele lugar precisavam se proteger de inimigos. 
Estudar essas construções nos faz entender parte de nossa história, por isso 
é importante conservá-las e preservá-las. Para conservar e preservar um pa-
trimônio, são necessárias medidas permanentes para evitar sua deterioração, 
como o tombamento.

 Um dos fortes erguidos como sistema de defesa do Brasil Colonial está 
localizado em Salvador.

Farol do Forte de 
Santo Antônio da 
Barra, Salvador, Bahia

No século passado, o Passeio Público, primeiro parque público de 
Curitiba, se chamava Jardim Botânico. Ele foi inaugurado pelo presidente da 
Província do Paraná, Alfredo d'Escragnolle Taunay, em 2 de maio de 1886. 
Foi a primeira grande obra de saneamento da cidade, pois transformou um 
charco (local de água parada, repleta de resíduos) em um espaço de lazer, com 
lagos, pontes e ilhas em meio ao verde. Primeiro zoológico de Curitiba, o Passeio 
Público abriga até hoje pequenos animais, como pássaros e répteis. Seu portão 
é uma cópia do portão do Cemitério de Cães de Paris.

Entrada do Passeio 
Público, Curitiba, 
Paraná
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1  O que você pôde descobrir sobre

a) as construções de fortes: 

Serviam como defesa do território contra a invasão de inimigos.

 

b) o Passeio Público, em Curitiba:

Era um local de água parada, que se transformou em um espaço público de lazer e abrigo de animais. Sua entrada principal 

reproduz a entrada do Cemitério de Cães de Paris. Foi inaugurado em 2 de maio de 1886. 

 

As histórias transmitidas pelas pessoas mais velhas são um exemplo de fonte 
oral. Relatos ou depoimentos sobre experiências que as pessoas vivenciaram 
são considerados fontes históricas orais.

Conversa entre avó e neto

ATIVIDADES

q

Os depoimentos pessoais são outro exemplo de fontes históricas. Muitas 
vezes são feitos por meio de entrevistas, em que o entrevistado relata suas ex-
periências e lembranças dos fatos que vivenciou.
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2  Faça uma pesquisa sobre a importância dos chafarizes para a história do Brasil 
e registre as informações nas linhas abaixo. Em seguida, ilustre seu texto.
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3  Conservar uma construção antiga é mantê-la em bom estado; preservar é 
evitar que algo aconteça com essa construção. Por que a preservação e a 
conservação das construções antigas é importante?

Porque as construções antigas nos ajudam a compreender como as pessoas viviam no passado e a entender parte de nossa 

história. 

4  Explique o que são fontes históricas orais.

São relatos ou depoimentos sobre experiências que as pessoas vivenciaram. Podem ser passados de geração em geração, como

as tradições orais.

5  Converse com uma pessoa mais velha e peça a ela que conte uma história que 
tenha vivido quando era criança. Em seguida, registre essa história nas linhas 
abaixo. Pessoal. 

Mais Cores  História
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Centros históricos  Veja orientações no Livro do professor.

PARA APRENDER

Os centros históricos das cidades brasileiras sofreram mudanças ao 
longo do tempo, mas em alguns deles ainda existem os projetos originais 
elaborados há mais ou menos 400 anos, durante o período da colonização. 
Podemos observar que o traçado original das calçadas, o tamanho das pra-
ças e a localização das igrejas, em geral, foram determinados na época da 
fundação das cidades.

Outra característica que ainda podemos observar das cidades coloniais é a 
forma como foram construídas as igrejas e os prédios importantes onde funcio-
nam os poderes municipais, estaduais e federais, geralmente feitos com material 
de origem local ou regional, como conchas, corais e óleo de baleia.

Praça no centro histórico de 
Salvador, na Bahia, em 2016 
– à esquerda, o monumento 

ao fundador da cidade, Tomé 
de Sousa; ao fundo, prédio do 

período colonial onde funciona a 
Câmara municipal da cidade

As praças eram espaços abertos, utilizados para as mais variadas funções 
religiosas, comerciais e sociais desenvolvidas na cidade. Geralmente, eram 
decoradas por uma fonte, que era também utilizada no abastecimento de 
água para a população.

As praças também serviam de palco para homenagens às figuras locais 
(prefeitos, heróis nacionais ou pessoas consideradas importantes em dado 
momento histórico), com representações artísticas da pessoa, da cintura 
para cima, chamadas bustos, ou estátuas de corpo inteiro.

Com o tempo, os cen-
tros históricos receberam 
iluminação – inicialmente, 
com lampiões a querose-
ne, depois, com energia 
elétrica.
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O rápido crescimento das cidades mudou as características das antigas 
construções dos centros históricos. Muitos edifícios foram transformados em 
lojas, bibliotecas e museus. Eles perderam detalhes da fachada ou do interior 
que contavam um pouco sobre o período em que foram construídos. 

Como passar dos anos, o aumento do número de moradores nas cidades 
fez com que elas também ficassem maiores em extensão, pois novos bairros 
foram criados. Assim, os centros históricos se tornaram áreas culturais onde se 
concentram antigas construções e espaços que podem mostrar um pouco da 
história e do passado do lugar.

DEBRET, Jean-Baptiste. Vista da Praça do Palácio. [ca. 1839]. 1 gravura, color.,  
20,5 cm × 37,4 cm. Detalhe. 

Nesta obra de arte, 
está representado o 
edifício Paço Imperial, 
no Rio de Janeiro – 
construído no período 
colonial, ele foi 
residência da Família 
Real portuguesa

O Paço Imperial fica 
no centro histórico 

da cidade do Rio de 
Janeiro – atualmente 
ele foi transformado 

em um museu
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1  Observe as duas imagens e compare-as. 

Museu Ferroviário anexo a um shopping, instalado 
na antiga Estação Ferroviária de Curitiba, 2018

Estação Ferroviária de Curitiba, por volta de 
1950

ATIVIDADES

Agora, responda às questões propostas.

a) Essas fotos são do mesmo lugar ou de lugares diferentes?

Do mesmo lugar.

b) Que lugar é esse? Onde está localizado?

A antiga Estação Ferroviária de Curitiba, no Paraná.

c) A função desse prédio continua sendo a mesma de antigamente? Explique 
sua resposta. 

Não. Antigamente era uma estação ferroviária, hoje é um museu anexo a um shopping da cidade.

d) O que mudou e o que permaneceu de uma época para a outra?

A fachada é a mesma, ainda há o mesmo relógio no alto do prédio. O calçamento da rua mudou, há faixa de pedestres,

placas de trânsito, sinaleiro, postes e edifícios altos onde antes não havia.
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2  Forme dupla com um colega e pesquisem sobre as mudanças e permanências 
ocorridas em cada um dos itens citados. Em seguida, registrem as conclusões 
utilizando desenhos e palavras.

a) Meios de comunicação 

Cartas e telegramas foram usados como meios de comunicação a distância durante muito tempo. Ainda existem, mas  

atualmente são usados com menos frequência. Utilizamos a  internet, principalmente por meio de telefones celulares.

 

b) Meios de transporte 

Antigamente, eram usados animais, bondes e carroças. Os bondes foram substituídos por ônibus e outros veículos, como 

carros e motos. A poluição, os engarrafamentos e a má qualidade dos transportes públicos são consequências das mudanças 

que ocorreram com o passar do tempo.

Mais Cores  História
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c) Vestuário 

Há cem anos, os homens usavam chapéu, colete e calças de lã ou linho, geralmente de cores escuras. As mulheres usavam 

vestidos  apertados na cintura. Atualmente, homens e mulheres usam calças. A calça jeans é uma das peças mais usadas. As 

roupas são mais coloridas e confortáveis do que antigamente. 

 

3  Reveja algumas fotos antigas suas e escreva no espaço abaixo que idade você 
tinha nas fotos que viu, o que mudou em você e o que permaneceu igual de 
lá para cá.
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Transformações e permanências

A permanência de alguns hábitos, ainda que muito antigos, pode ser per-
cebida atualmente.

A pesca é uma atividade antiga, que 
é realizada na atualidade

Para conseguir o alimento necessário, essas populações viviam em cons-
tante mudança de lugar, não tinham moradia fixa. Por isso, eram chamadas de 
nômades, nome que se dá a grupos de pessoas que vivem se deslocando de um 
lugar para o outro em busca de alimento, moradia e outros recursos essenciais 
para a sobrevivência. 

Ainda existem 
povos nômades. 
Essa é uma 
casa nômade 
tradicional no 
Cazaquistão

Em geral, esses grupos se estabi-
lizavam em um local, vivendo da caça 
e da agricultura até esses recursos se 
esgotarem. Depois, eles se deslocavam 
para outras regiões em busca de suprir 
essas mesmas necessidades.
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contribuiu para a descoberta de que os 
seres humanos, nas primeiras comuni-
dades, costumavam viver basicamente 
da coleta de frutas e outros vegetais, 
bem como da caça de animais.

A prática da agricultura 
nos dias de hoje
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Há milhares de anos, quando o ser humano percebeu que os alimen-
tos podiam ser cultivados, muitos deixaram o nomadismo e passaram a ser 
sedentários.

Ao contrário dos nômades, os sedentários eram grupos de pessoas que 
se fixavam em um lugar e ali produziam seu próprio alimento por meio da 
agricultura, da caça e da pesca. Usavam cavernas ou tendas como moradia. 
Atualmente, as pessoas que se fixam em um lugar podem viver das ativi-
dades do campo ou trabalhar nas cidades, em fábricas, escritórios, escolas.

O nomadismo também permanece. Atualmente, as pessoas não se 
mudam apenas por haver esgotado as possibilidades de exploração do local. 
Elas podem se deslocar em busca de trabalho ou para levar sua arte para 
outro território, por exemplo, como os grupos circenses. Para eles, a prática 
de ir até onde está o público é uma forma de sobrevivência. 

A história dos povos circenses é muito antiga. Na China, foram en-
contradas pinturas representando malabarismo, contorcionismo e acroba-
cias datadas de pelo menos  
5 mil anos atrás. Quem trou-
xe essa arte para o Brasil fo-
ram os europeus, no século 
XIX. Eram grupos de famílias 
que, juntos, levavam diversas 
atividades a vários lugares, 
permanecendo tempo sufi-
ciente para que o espetácu-
lo fosse apreciado. Quando 
o público se esgotava, se-
guiam em caravanas para 
outros locais.

Comércio

Com a prática da agricultura, começou a haver sobra de alimentos. Os pri-
meiros grupos humanos não conheciam a moeda e recorriam às trocas daquilo 
que sobrava, ou seja, do excedente, quando precisavam de algo que não tinham. 
Por exemplo, se uma pessoa colhesse mais trigo que o necessário para viver, 
trocava o que sobrava, o excedente, por milho, com outra pessoa que estivesse 
precisando de trigo e tivesse milho de sobra. 

Atualmente, para que os artistas de circo possam 
se deslocar até o público, são utilizados veículos 
modernos, como caminhões
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Há cerca de dois mil anos, os comerciantes começaram a trocar mercadorias 
por pequenos discos de ouro e prata. Na Mesopotâmia, onde hoje é localizado 
o Iraque, as pessoas utilizavam metais preciosos em troca do que desejavam.   

Os egípcios usavam ouro, pra-
ta e cobre cortado em barras como 
forma de pagamento. As placas de 
metal tinham o símbolo do rei, re-
presentado por um leão. 

Antigamente, em Roma, o sal 
que tempera a comida era muito 
caro e importante. Por isso, uma 
parte do pagamento dos soldados 
era feita com esse mineral. A palavra 
salário surgiu daí. O gado também 
já foi uma mercadoria muito impor-
tante e era usado como moeda para 
fazer trocas.

O sal era utilizado como moeda de troca na 
Antiguidade

ATIVIDADES

1  Pinte de azul as informações sobre os nômades e de amarelo as informações 
sobre os sedentários. 

Não tinham  
moradia fixa.

Estabeleciam 
moradia fixa.

Produziam 
o próprio 
alimento.

Alimentavam-se 
de frutas e outros 
vegetais do local,  

sem praticar a 
agricultura.

 Amarelo.
 Azul.

 Azul.

Amarelo.
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2  Com base nas informações estudadas sobre a vida dos nômades, crie uma 
tirinha representando como eles obtinham alimentos. 
Pessoal. O aluno deve representar a busca por alimentos sem a prática da agricultura.

3  Explique por que os povos circenses podem ser considerados nômades.

Porque geralmente mudam de cidade em busca de público para apreciar seu espetáculo.

4  Encontre, no diagrama, três termos relacionados ao nomadismo  
e três relacionados ao sedentarismo. 

A R D A R P I A D D A

I C O O Y P Ã O K E G

M F I X A R O P O S R

U P T N I O C J Ê L I

D F R U T D A I L O C

A V O C É U M A K C U

R U A S D Z I Z I A L

C G U I O I A I O M T

O I T P O R A I P E U

M A X F I X E E I N R

O C O L E T A R O T A

R E I M U A R T U O A

T G U R L A E N M D E
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O comércio e o processo de sedentarização

Atualmente, quando as pessoas precisam de algum alimento, podem 
ir à feira, ao supermercado ou ao açougue. Se precisam de roupas, vão a um 
shopping, uma loja de bairro ou acessam o site de uma loja virtual. Para efetuar o 
pagamento, podem utilizar dinheiro, cartão de débito ou crédito. Antigamente, 
havia apenas o escambo e a troca de mercadorias.

À medida que as técnicas agrícolas foram se aperfeiçoando, a produção de 
alimentos aumentou, gerando mais produtos do que o suficiente para o con-
sumo. Assim, surgiu a necessidade de os alimentos produzidos serem trocados 
entre as famílias. Alimentos agrícolas e pecuários eram trocados por outros, 
como couro e utensílios domésticos.

Quando o ser humano começou a ficar mais tempo em um mesmo lugar, pas-
sou a realizar trocas, dando origem ao comércio. Algumas mercadorias passaram 
a ter mais procura do que outras, passando a ser usadas como moedas de troca:

 » sal;

 » conchas;

 » gado;

 » metais;

 » grãos;

 » espadas.

Elementos da agricultura e da pecuária
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A maior oferta de produtos agrícolas trouxe melhoria de condições de 
vida e de alimentação para as sociedades. Com essa produção cada vez maior, 
o excedente passou a ser trocado por ferramentas, cerâmicas e roupas.

Aos poucos, os produtos mais procurados passaram a ter um valor que 
era determinado levando-se em conta o tempo de produção, um calçado, por 
exemplo, que dependia do abate do animal, de tempo para curtir o couro e 
costurar, era um produtor caro. 

Com isso, o processo de sedentarização foi se estabelecendo em diversas 
partes do mundo. Relevos foram se modificando em função das atividades agrí-
colas e pecuárias. As pessoas já não produziam apenas para viver, mas também 
para a atividade comercial de troca e venda de mercadorias.

O comércio teve grande destaque na vida dos povos de antigamente e era 
realizado por meio de viagens terrestres e aquáticas. No mapa a seguir, observe 
a antiga região da Mesopotâmia, onde hoje situa-se o Iraque. Ali existem rios 
de planície (planos, sem grandes quedas-d’água), o que facilitava o transporte 
e a troca de mercadorias.

Região da Mesopotâmia

ATLAS histórico escolar. Rio de Janeiro: MEC/Fename, 1988. p. 73. Adaptação.
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Os pastores, responsáveis por rebanhos de gado e ovelhas, trocavam seus 
produtos com os agricultores. Tanto pastores quanto agricultores realizavam 
trocas com os demais moradores da cidade. Nesses casos, elas eram chamadas 
de trocas internas. As trocas feitas com moradores de outras cidades ou outros 
povos, por sua vez, ficaram conhecidas como externas, para as quais eram per-
corridos extensos caminhos por terra.

Veja algumas mercadorias que os habitantes da Mesopotâmia buscavam 
em suas viagens comerciais:

 » na Ásia – madeira;

 » no Egito – metais, como ouro e prata;

 » na Índia – marfim e pérolas.

Tecidos coloridos, mercadoria de 
grande interesse dos comerciantes da 
Mesopotâmia

Madeira de cipreste

Pepita grande de ouro Pérola de concha do mar
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1  Em que lugar você e sua família compram: 

a) vegetais, legumes e frutas – quitanda, supermercado, feira, sacolão. 

b) carne – supermercado, açougue. 

c) roupas – shopping, lojas físicas e virtuais. 

d) sapatos – shopping, lojas físicas e virtuais. 

2  Se você e seus familiares tivessem de produzir as próprias roupas, que tipo de 
atividades teriam de exercer? 

Criar gado ou ovelhas; retirar a lã ou o couro; trabalhar com a lã. Plantar algodão, fiar. 

3  E se você fosse um agricultor da Mesopotâmia na Antiguidade e precisasse de 
carne, como faria para obtê-la? Represente sua resposta no quadro a seguir, 
por meio de desenho e palavras. Por meio de troca de produtos. 

ATIVIDADES
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4  Releia este parágrafo:

À medida que as técnicas agrícolas foram se aperfeiçoando, a produção 
de alimentos aumentou, gerando mais produtos do que o suficiente para 
o consumo. Assim, surgiu a necessidade de os alimentos produzidos serem 
trocados entre as famílias. Alimentos agrícolas e pecuários eram trocados 
por outros, como couro e utensílios domésticos.

Agora, represente-o desenhando uma história em quadrinhos.

Mais Cores  História



A identidade e a cultura brasileiras são formadas por vários povos nativos e 
outros vindos de diferentes partes do mundo. As imagens acima representam 
alguns destes povos. Quem são eles e como influenciaram nossa forma de viver? 
São os povos descendentes de indígenas, portugueses e africanos. 

2.  Grupos que iniciaram a  
formação do povo brasileiro

QUAL É A IDEIA?

Indígenas da etnia Kuikuro  
na Aldeia Ipatse durante dança  
duhé kuikuro – Parque Indígena do Xingu, 
Gaúcha do Norte, Mato Grosso, 2019 

 Apresentação de dança típica 
pomerana na Pomerfest – 

festa anual da comunidade de 
Pancas, Espírito Santo, 2015

Apresentação de capoeira  
em Salvador, Bahia, 2016
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Indígenas  

ATIVIDADES

PARA APRENDER

Quando chegaram ao Brasil, em 1500, os portugueses pensaram que haviam 
desembarcado no “paraíso”, pois encontraram aqui homens e mulheres vivendo 
em contato direto com a natureza rica em árvores, rios, frutos, peixes e aves. 
Eles estranharam os costumes dos indígenas, que andavam nus, obtinham da 
natureza tudo de que precisavam para satisfazer suas necessidades e falavam 
uma língua muito diferente daquelas conhecidas pelos europeus.

1  Leia um trecho da carta que o escrivão Pero Vaz de Caminha redigiu para o rei 
de Portugal, comentando sua impressão a respeito dos primeiros contatos dos 
portugueses com os indígenas quando chegaram ao território que atualmente 
é o Brasil.

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, 
bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. [...] Acerca disso são de grande inocência. 
Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro [...].

E um deles trazia [...] uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela [...]. Fomos 
assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo perto de duzentos homens, todos nus, 
com arcos e setas nas mãos.

[...]
Davam-nos daqueles arcos e setas em troca de sombreiros e carapuças de linho, e de 

qualquer coisa que a gente lhes queria dar. [...]

CASTRO, Sílvio. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 2003. p. 91-93. 

a) Pesquise o significado das palavras destacadas na carta de Pero Vaz de 
Caminha e registre-os nas linhas a seguir.

 » Pardos: mulatos; que são da cor parda, cor pouco brilhante, entre o amarelo e o castanho.   

 » Sombreiros: chapéus de abas largas. 

 » Carapuças: capuzes. 

Veja orientações no Livro do professor.
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b) Destaque o trecho do texto em que Pero Vaz de Caminha descreve os indí-
genas fisicamente.

“A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados; de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura

alguma. [...] Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro."

c) Como Pero Vaz de Caminha descreve a reação dos indígenas quando os 
portugueses chegaram ao território?

Cerca de 200 indígenas se aproximaram com arcos e flechas nas mãos. Mais tarde, trocaram objetos com os portugueses.

2  Durante os primeiros tempos de ocupação portuguesa, o modo de viver dos 
indígenas foi registrado por muitas pessoas. Leia parte do relato escrito por 
Frei Vicente do Salvador e preencha as lacunas com as palavras do quadro.

casais  redes  aldeias   fogo

[...] castas de índios vivem em                        aldeias                      , que fazem 
cobertas de palma [...]. As casas são tão compridas que moram em cada uma 

70, ou 80                        casais                      [...]. A noite toda tem                        fogo                       para se 

aquentarem, porque dormem em                        redes                     no ar, e não têm cober-
tores, nem vestido [...]. Quando é hora de comer se ajuntam os do rancho, e 
se assentam em cócoras, mas o pai da família deitado na rede, e todos comem 
em um alguidar [...] a que chamam cuia [...].

SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: 1627. 
Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
arquivos/File/2010/sugestao_leitura/2011/historia/4vicente_
salvador.pdf>. Acesso em: 24 set. 2019.

alguidar: vaso de barro em forma 

de tronco de cone invertido.

cócoras: com os joelhos dobrados, 

apoiado sobre os calcanhares.

palma: folha de palmeira.
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Características dos povos indígenas 

Na época da chegada dos portugue-
ses, havia diversos grupos indígenas na 
terra que mais tarde seria denominada 
Brasil. Tamoios, tupinambás e carijós são 
apenas alguns exemplos dos muitos po-
vos que viviam nestas terras.

Cada povo indígena tinha caracterís-
ticas próprias, mas alguns costumes eram 
comuns entre eles. Por exemplo, não havia 
distinção de riquezas, pois todos tinham 
direito à terra e a tudo que dela obtinham. 
Praticavam a pesca e a agricultura, dividindo coletivamente a produção. Não 
havia comércio entre eles, e sim troca.

Os chefes eram escolhidos entre os homens mais velhos da tribo. O chefe 
tinha que ser corajoso e respeitado entre os guerreiros.

Os chefes das famílias, os pajés e os guerreiros formavam o Conselho dos 
Anciãos, que decidia sobre quando mudar de lugar e para onde ir e construir 
as novas casas.

No que diz respeito às diferenças que existiam entre os povos indígenas, 
podemos citar a existência de várias línguas e a maneira de organizar a vida 
comum. Os indígenas viviam em aldeias nas quais a disposição das casas ora 
era circular, ora retangular – ou ainda em linha reta.

DEBRET, Jean-Baptiste. Chefe bororo. 1822.  
1 aquarela sobre papel, color., 16 cm × 24 cm. 
Coleção Geneviève e Jean Boghici, Rio de Janeiro.

1  Observe a imagem de uma aldeia tupi-
nambá retratada em 1593 pelo alemão 
Theodor de Bry com base nos relatos 
do viajante alemão Hans Staden, que 
esteve duas vezes no Brasil.

Após observar a gravura de Bry, des-
creva como ele retratou essa aldeia 
tupinambá no século XVI.

ATIVIDADES

BRY, Theodor de. 1 gravura. 1593. In: 
STADEN, Hans. Viagem ao Brasil. Rio de 
Janeiro: Academia Brasileira, 1930.

As casas são dispostas muito próximas umas das outras e formam um 
espaço comum e central. A área está delimitada por uma cerca.
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2  Escreva duas diferenças entre povos indígenas.

A existência de diferentes línguas, a maneira de organizar a vida comum, a diferença na disposição das casas nas aldeias.

3  Agora, observe a obra Índios em sua cabana, produzida pelo artista alemão 
Johann Moritz Rugendas no século XIX, e responda às questões propostas.

a) Descreva como o artista Rugendas retratou a cabana dos indígenas.

A cabana é feita de grandes folhas de árvores sustentadas por galhos. Dentro da cabana há redes. 

 

b) Quantas pessoas há na cabana? Pinte o quadradinho com a quantidade 
correta.

 6 pessoas    7 pessoas     8 pessoas

c) O que as pessoas retratadas por Rugendas estão fazendo?

Há indígenas na rede; um indígena está com uma caça; outro está fazendo fogo para preparar a refeição; há indígenas 

sentados no chão, um deles é uma mulher segurando um bebê.

Mostre aos alunos que existe uma mulher segurando um bebê.

RUGENDAS, Johann Moritz. Índios em sua cabana. [18--]. 1 litografia,  
21 cm × 26,5 cm. Coleção Banco Itaú, São Paulo.

X
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Os indígenas atualmente

PARA APRENDER

Atualmente, no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mais de 700 mil pessoas se consideram indígenas. São grupos de pessoas 
que têm línguas, hábitos e tradições diferentes entre si, e muitas delas precisam se 
integrar na sociedade atual, já que deixaram de viver em tribos e vivem na cidade.

Os direitos dos povos indígenas são legitimados pela Constituição Federal 
do Brasil, no artigo 231: 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tra-
dições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

Vista de drone de oca da etnia Yawanawá, na aldeia Mutum – Terra indígena do Rio Gregório, 
Tarauacá, Acre, 2018
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b) Após pesquisa e a realização da atividade anterior, é possível concluir que 
os direitos indígenas estão sendo respeitados em sua totalidade? Converse 
com os colegas sobre sua resposta e, com o auxílio do professor, escrevam 
um texto coletivo sobre o assunto. Depois, registre-o nas linhas a seguir.

O aluno deve verificar se os direitos indígenas garantidos pela Constituição estão sendo respeitados de acordo com as 

notícias pesquisadas.

Desafios Conquistas

1  Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a população indígena era nu-
merosa. Daquele tempo até os dias atuais, vêm ocorrendo diversos conflitos, 
resultando na extinção de vário grupos indígenas, apesar da existência de leis 
que resguardam seus direitos, como a Constituição Federal Brasileira.

a) Pesquise notícias sobre desafios e conquistas dos povos indígenas na 
atualidade. Anote as referências e registre, em uma coluna, as conquistas, 
na outra, os desafios, de modo a comparar os dois. 

ATIVIDADES
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c) Em sua opinião, o que deve ser feito para melhorar a situação dos povos 
indígenas no Brasil? 

Pessoal. Sugestão de resposta: É preciso, inicialmente, conscientizar a população sobre a importância da preservação das 

aldeias e das culturas desses povos. O governo deve demarcar mais terras por todo o país e garantir a posse delas aos 

indígenas, bem como proporcionar saúde, educação e trabalho a todas as aldeias.

2  Por que é importante preservar e respeitar os costumes e valores dos povos 
indígenas? 

Porque os costumes e valores dos povos indígenas são importantes para a identidade cultural do Brasil. Estão presentes em nos-

sa cultura, abrangendo desde palavras de nosso vocabulário até conhecimentos indígenas que aplicamos em nosso cotidiano. E 

porque está na Constituição Brasileira preservar os costumes indígenas e a natureza.

3  Pesquise, em livros ou na internet, a respeito da cultura indígena de nosso país. 
Em seguida, faça o que se pede.

a) Analise as palavras do quadro e circule aquelas que são de origem indígena.

peteca    xadrez    mochila    algodão    maracujá

batuque       oca       pajé       tapioca       pipoca

b) Represente, por meio de desenhos, três alimentos de origem indígena 
consumidos em sua casa.

peteca, maracujá, oca, pajé, tapioca e pipoca

Mais Cores  História
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c) Pergunte a uma pessoa adulta da família sobre uma receita que seja feita 
com, pelo menos, um alimento de origem indígena. Registre essa receita 
nas linhas a seguir.

Pessoal. Sugestões de resposta: bolo de milho, escondidinho de mandioca, pipoca doce, tapioca recheada.

Receita

Ensino Fundamental  4o. Ano
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Europeus  

PARA APRENDER

Ingleses, holandeses, france-
ses, espanhóis e portugueses fo-
ram alguns dos povos da Europa 
que vieram para o Brasil em outros 
tempos com o objetivo de conhe-
cer e explorar as riquezas aqui exis-
tentes. Desses povos, os portugue-
ses foram os que definitivamente 
se instalaram como colonizadores 
destas terras.

RIGAUD, Hyacinthe. Retrato de Luís XIV. 1701. 1 óleo sobre 
tela, color., 277 cm × 194 cm. Museu do Louvre, Paris.

No retrato do rei Luís XIV, é 
possível observar o luxo em 

que vivia a realeza

Entre 1500 e 1800, as cidades europeias eram bem diferentes do que são 
atualmente. Elas eram organizadas em reinos governados por nobres que exer-
ciam total domínio sobre os povos. Esses reinos eram protegidos por fortes mu-
ralhas e abrigavam castelos onde residiam o rei e sua corte. Havia um exército 
equipado para servir ao rei nas constantes guerras que ocorriam e em defesa 
de suas propriedades. O rei cobrava impostos de seus súditos, estabelecia as 
leis, declarava a guerra e a paz. Portanto, ele era a maior autoridade e deveria 
ser respeitado por todos em seu reino.

A sociedade, de maneira geral, era constituída pelo rei e por nobres, cam-
poneses, trabalhadores urbanos e comerciantes. Entre o rei e os nobres, havia 
luxo e conforto; no entanto, entre os camponeses e trabalhadores urbanos, a 
situação era de miséria e fadiga, pelo excesso de trabalho que realizavam.
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Enquanto a nobreza se vestia com 
sedas e veludos, os camponeses e os 
trabalhadores urbanos trajavam roupas 
feitas com algodão grosseiro. Os nobres 
se alimentavam de carnes de caça, peixes 
e outros alimentos. Os camponeses, por 
sua vez, viviam das atividades rurais e 
sofriam constantes perdas em suas plan-
tações em razão de pragas e secas, o que 
provocava fome. Na época da colheita, 
realizavam bailes em comemoração.

A busca por novas terras

Os governantes e os comerciantes europeus tinham interesse em desco-
brir novas terras onde houvesse riquezas a serem exploradas, principalmente 
ouro e pedras preciosas. Com o ouro, era possível fabricar moedas, fortalecer o 
comércio e enriquecer os reinos.

Quanto mais ouro, mais rico era o reino. Por esse motivo, os monarcas 
contratavam navegadores para realizar grandes viagens por oceanos e mares.

Foi nesse contexto que os portugueses chegaram ao nosso país e aqui 
permaneceram. Fundando povoados, vilas e cidades, eles colonizaram o Brasil. 
Inicialmente, exploraram o pau-brasil e submeteram os indígenas ao trabalho 
forçado. Mais tarde, para obterem maiores lucros, trouxeram mudas de cana-
-de-açúcar e escravizados da África para o trabalho nas lavouras e engenhos.

As expedições marítimas dos séculos XV e XVI ficaram conhecidas como 
Grandes Navegações. Elas estabeleceram novas rotas comerciais marítimas e 

Nas cidades, os comerciantes se ocupavam da venda de tecidos finos, 
joias, essências, vinhos e especiarias. Com essa atividade, reuniam grandes 
somas em dinheiro.

Havia ainda a Igreja Católica, que, por meio de seus representantes 
(bispos, padres, cardeais e também o Papa), cuidava dos hábitos espirituais 
das pessoas, por meio da divulgação de valores religiosos.

LIMBOURG, irmãos. As riquíssimas horas do  
Duque de Berry. [14--].1 iluminura, color., 22,5 cm × 
13,6 cm Museu Condé, Chantilly, França. Detalhe.

Há 500 anos, os camponeses viviam das 
atividades rurais ©
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Mesmo com a criação de novas rotas e caminhos, facilitando o comércio 
entre as pessoas, as Grandes Navegações trouxeram muita desigualdade, pois 
os povos conquistadores quiseram controlar os povos conquistados.

ATIVIDADES

1  Complete a cruzadinha.

a) Tipo de moradia onde residiam o rei e a sua corte.
b) Povo que se instalou definitivamente no Brasil. 
c) Tecido utilizado pelo rei e pela nobreza.
d) Membro da Igreja Católica.
e) Primeiros habitantes do Brasil.
f) Embarcações utilizadas pelos portugueses na conquista de novas terras.
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incentivaram a formação de rotas terrestres. Podemos afirmar também que permi-
tiram novas relações entre culturas, porque alguns povos passaram a ter contato 
com outros povos de hábitos e tradições diferentes dos seus. O deslocamento de 
pessoas e as relações comerciais pelo mundo no período mudaram a forma como 
as pessoas se relacionavam. Um exemplo disso é o contato dos europeus com os 
povos indígenas da América. Os indígenas foram considerados inferiores pelos 
europeus e escravizados para exploração das riquezas das novas terras. Tiveram 
suas terras invadidas e sua cultura e seus costumes desconsiderados. 
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2  Observe as duas imagens.

a) Descreva a cena da imagem A:

A cena se passa em um dos jardins do Palácio de Versalhes. Há diversas pessoas passeando e conversando, vestidas com 

trajes luxuosos, também há pessoas chegando de carruagem. 

b) Marque com um X o grupo social que a imagem A representa:

 os camponeses X  os nobres  os trabalhadores urbanos

c) Agora, descreva a cena da imagem B:

A cena é de uma festa das pessoas do campo. As pessoas vestem roupas simples, carregam cestos e jarros.  As casas ao fundo 

são pequenas.

d) Marque com um X o grupo social que a imagem B representa:

 os nobres   os trabalhadores urbanos  X  os camponeses

e) Qual é a diferença entre o vestuário das pessoas da imagem A e o das 
pessoas da imagem B?

Podemos constatar que as pessoas da imagem B se vestem de maneira mais simples que as da imagem A. 

MARTIN, Jean-Baptiste. Jardim do Palácio 
de Versalhes, Galeria da Água. 1688. 1 óleo 
sobre tela, color., 200 cm × 140 cm. Palácio de 
Versalhes, Versalhes, França.

BRUEGHEL, Pieter. Festival de 
camponeses. 1569. 1 óleo sobre tela, 

color. Galeria Sabauda, Turim, Itália.
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UM POUCO MAIS

Navegar já foi uma aventura e 
tanto. Imagine como era percorrer 
grandes distâncias pelos oceanos 
a bordo de embarcações que con-
tavam apenas com remos ou com 
a ajuda dos ventos! A necessidade 
de encontrar novas terras e de fa-
zer negócios com povos distantes 
era o que fazia com que os homens 
se lançassem ao mar, e foi a expe-
riência desses navegadores que 
permitiu o aprimoramento das 
embarcações. [...]

Remem, remem! No começo 
era assim, a energia para mover os barcos sobre as águas vinha da força braçal dos 
homens, que remavam sem parar. Mas não havia força humana que pudesse lutar 
contra ventos e tempestades capazes de arrastar facilmente as embarcações. Muitas 
vezes tripulações inteiras ficavam à deriva ou, pior, afundavam! 

O primeiro grande passo para construir embarcações mais resistentes às forças da 
natureza foi, justamente, usar o vento. Com tecidos presos firmemente a mastros, sur-
giram os barcos a vela, que usavam a energia dos ventos para navegar com velocidade. 

[...]

Mais rápido! Mais rápido! 
Graças à navegação, foi possível o comércio de madeira, açúcar, especiarias e 

minérios. Fazendo negócios aqui e acolá, os povos que se lançavam ao mar passaram 
a acumular grandes riquezas. Para ficarem ricos ou ainda mais ricos, muitos reinos 
buscavam formas mais rápidas e mais eficientes de navegar. Então, em 1765, James 
Watt inventou o motor a vapor na Inglaterra, e este logo foi aplicado aos navios. As 
primeiras embarcações que utilizaram motores foram construídas por volta de 1817. 
Nelas, enormes caldeiras de água eram aquecidas e o vapor gerado colocava em mo-
vimento uma máquina cuja força movia rodas de pás, responsáveis por movimentar 
os navios. O resultado? Barcos mais velozes, porém mais difíceis de manobrar- por 
isso, no princípio, as rodas de pás eram usadas apenas em rios, e só foram levadas 
aos oceanos a partir de 1838.

KAISER, Gloria. Dos remos aos motores. Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, ano 28, n. 267, p. 4-6, maio 
2015.

HUNT, Geoff. Chegada da família real ao Rio de Janeiro. 
2007.1 óleo sobre tela, color., Coleção Particular.
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Povos africanos  

PARA APRENDER

Quais destas imagens retratam a vida no continente africano hoje em dia?

As imagens retratam pessoas e lugares dos seguintes países africanos: África 
do Sul, Egito e Tanzânia. Ao observar essas imagens, é possível compreender que 
a África é um continente formado por muitos povos e culturas, cada um com 
seus costumes, religião, língua e história.

História dos povos africanos 

Os antigos povos africanos eram organizados de diversas formas. De maneira 
geral, as famílias se reuniam em grandes grupos (clãs) liderados pelas pessoas 
mais velhas. As decisões eram tomadas em assembleias formadas pelos chefes 
das diversas aldeias. Alguns povos praticavam a caça, extraíam da natureza tudo 
aquilo de que necessitavam e desenvolviam a agricultura. A terra era coletiva e 
cultivada para alimentar a comunidade. No passado, existiram povos que for-
maram ricos impérios e construíram grandes cidades, como Tombuctu, no Mali.

Mulher africana trabalhando em um 
laboratório

Cidade africana, Cairo, Egito Pôr do sol na Tanzânia

Criação de cabras no Egito
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O continente africano não era totalmente desconhecido pelos europeus 
porque eles realizavam comércio com os habitantes da região Norte do con-
tinente, mais próxima da Europa. Foi a partir do século XIV, com as viagens 
marítimas, que os europeus passaram a conhecer outras regiões da África e a 
realizar expedições para comercializar ouro, pimenta e outros produtos. Um dos 
comércios que se tornou lucrativo com o tempo foi o de escravizados.

A prática da escravidão já era antiga entre os povos da África. Os escravizados 
geralmente eram prisioneiros de guerra, e havia também a escravidão por dívidas. 
No entanto, o comércio de escravizados estabelecido pelos europeus motivou 
mais guerras entre os povos africanos em busca de escravizados, que eram co-
mercializados e levados de sua terra natal para o continente americano. Estima-
-se que, entre 1530 
e 1815, tenham sido 
trazidos mais de três 
milhões de africanos 
ao Brasil.

Trabalho dos 
escravizados 
africanos em 
um engenho de 
açúcar

Tombuctu foi uma 
próspera cidade do 

Império Mali, no Norte 
da África ©
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CHAMBERLAIN, Henry. Um mascate e seu escravo. [ca. 1822]. 1 aquarela 
sobre tela, color. Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo.
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Tráfico dos escravizados no Brasil

1  Observe o mapa e as rotas desenhadas nele. O que essas rotas representam? 
Converse com os colegas e o professor sobre esse assunto.

ATIVIDADES

2  Que informação é apresentada no mapa?

Espera-se que, por meio da leitura dos elementos presentes no mapa, como título e legenda, os alunos concluam que as 

informações apresentam as origens e os destinos dos escravizados trazidos ao Brasil. 

 

3  De acordo com o mapa, qual era o continente de origem dos escravizados? 
Assinale a resposta correta com X:

 América   África   Europa   ÁsiaX

Fonte: ATLAS histórico escolar. Rio de Janeiro: MEC/Fename, 1977. Adaptação.
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Essas rotas representam o comércio de 
escravizados, das regiões da África para os 
portos do Brasil.
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4  E qual era o continente de destino dos escravizados?

 América

 África

 Europa

 Ásia

5  Quais eram os locais de onde os escravizados eram levados?

Guiné, Congo, Angola e Moçambique.

6  E quais eram as cidades para onde os escravizados eram levados?

Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos.

Como eram as viagens?

Os africanos escravizados eram transportados nas piores condições pos-
síveis em grandes navios, chamados de navios negreiros. Homens, mulheres e 
crianças eram acorrentados e lançados nos porões, uns sobre os outros, em um 
local quase todo fechado e sem circulação de ar. Eles eram mal alimentados e 
tinham direito a pouca quantidade de água. Em razão disso, muitos morriam 
durante as viagens, que eram longas e chegavam a durar quatro meses.

X

Ao chegar ao destino, os africanos eram desloca-
dos para os mercados de escravizados e vendidos aos 
proprietários de engenhos. Em geral, as famílias eram 
separadas, pois os escravizados eram comprados por 
diferentes senhores. 
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RUGENDAS, Johann Moritz. Navio negreiro. 1830. 1 litogravura, color., 15,4 cm × 25,5 cm. 
Coleção Banco Itaú, São Paulo.

ATIVIDADES

1  Observe a gravura produzida pelo artista alemão Johann Moritz Rugendas.

2  Quem são as pessoas retratadas na obra de Rugendas?

A maioria das pessoas são africanos escravizados. Há três que provavelmente sejam traficantes de escravizados.

3  Onde as pessoas estão?

Estão no porão de um navio negreiro.

4  Como são as características do lugar?

Não há janelas, apenas uma abertura por onde os africanos escravizados recebiam comida e água. Também não há escadas para 

que acessem a parte de cima do navio. Não há conforto, pois a maioria das pessoas dorme no chão. É provável que faltem 

hábitos de higiene. Estão acorrentados.
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5  Marque com X o motivo provável de algumas pessoas estarem em um andar 
intermediário.

 Para que haja mais conforto aos africanos escravizados.

 Para acomodar mais pessoas e transportar mais escravizados.

6  Escolha três pessoas da gravura da atividade 1 e circule-as. Em seguida, des-
creva o que elas estão fazendo e como estão vestidas.

a) Pessoa 1: 

b) Pessoa 2:

c) Pessoa 3:

7  Na imagem, não aparecem apenas os africanos escravizados. Quem seriam as 
outras pessoas representadas?

Provavelmente os feitores, os responsáveis por vigiar os escravizados.

X

Pessoal. Espera-se que o aluno escolha um escravizado deitado em um leito do porão, um escra-
vizado recebendo alimento, uma mulher escravizada com seu filho, ou um traficante de escravos 
iluminando o lugar com uma lamparina.

Mais Cores  História
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Como viviam os africanos escravizados no Brasil?

Durante mais de 300 anos, no Brasil, a maioria dos africanos viveu sob 
exploração de seu trabalho. Por muito tempo, os africanos escravizados foram 
levados aos engenhos, onde se ocupavam da produção de açúcar e dos traba-
lhos domésticos. Eles também foram mão de obra na exploração de minas, em 
fazendas de café e de criação de gado e também nos trabalhos urbanos. 

Os escravizados trabalhavam todos os dias da semana sem receber nenhum 
salário. Em alguns engenhos ou fazendas, tinham um dia para cuidar da própria 
roça e produzir seus alimentos. O trabalho que realizavam geralmente era pesado 
e ocorria sob a vigilância do feitor, homem livre que fiscalizava o trabalho. Caso 
não obedecessem às ordens de seus senhores, sofriam castigos físicos.

O artista espanhol Modesto Brocos reproduziu uma cena do cotidiano 
de trabalhadores escravizados, em sua maioria mulheres.  Elas estão em um 
galpão de madeira, sentadas ao chão, preparando a mandioca para a produção 
da farinha. 

Os escravizados moravam em senzalas, vestiam poucas roupas de tecidos 
grosseiros, andavam sempre descalços e se alimentavam mal. Muitos morriam 
em razão da falta de estrutura e de higiene nas senzalas, do trabalho exaustivo 
e da má alimentação.

Mulheres 
escravizadas 
trabalhando

feitor: quem administra 

os bens alheios; 

capataz; aquele 

que supervisionava 

o trabalho dos 

escravizados.

BROCOS, Modesto. Moinho de mandioca. 1892. 1 óleo sobre tela, color.,   
58,6 cm × 75,8 cm. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. 
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Como eram as senzalas?

As senzalas ficavam próximas à casa dos proprietários. As construções eram 
barracões compridos com paredes de barro e cobertos por sapê, com pouca 
ventilação. Com o tempo, passaram a ser construídas de madeira, pedra ou tijolo 
e cobertas com telhas.

Na parte de dentro, havia divisões internas que separavam homens e 
mulheres. Não havia muitos móveis, apenas tarimbas (estrado de madeira para 
dormir) e jiraus (armação de madeira para guardar objetos). Havia pequenos 
cômodos para escravizados casados.

Embora levassem uma vida muito difícil, os africanos escravizados conse-
guiram manter parte de seus costumes e crenças. É o que podemos observar 
na obra Jogo de capoeira ou dança da guerra, do artista alemão Johann Moritz 
Rugendas, que retratou diversas manifestações culturais de origem africana. 
Reuniões como essa ocorriam nos poucos momentos de folga e aliviavam a 
situação de escravizados africanos e seus descendentes.

Antiga senzala na Aldeia de 
Arcozelo – Centro Cultural Paschoal 
Carlos Magno, Paty do Alferes, Rio 
de Janeiro, 2013 

RUGENDAS, Johann Moritz. 
Jogo de capoeira ou dança 

da guerra. 1835. 1 litogravura, 
color., 17 cm × 24,8 cm. 

Coleção Banco Itaú, São Paulo.

Sapê é um tipo de 

capim que depois de 

seco serve para fazer 

telhados de casas.
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Os escravizados e as formas de resistência

Os escravizados criaram várias formas de resistir à escravidão porque não 
aceitavam pacificamente a exploração a que eram submetidos. Muitos fugiam, 
incendiavam as senzalas e agrediam os feitores. Grande parte deles fundava 
quilombos, em locais bem escondidos e protegidos no meio das matas. Os 
quilombos não eram formados apenas por escravizados que fugiam. Indígenas, 
homens livres e mestiços também viviam nesses locais.

Nesses agrupamentos, as pessoas viviam em comu-
nidade, cultivando os próprios alimentos. Além disso, 
construíam sistemas de segurança feitos de paliçadas 
para se defenderem dos ataques dos colonizadores.

Os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à 
escravidão. Rejeitando a cruel forma de vida a que eram submetidos, os escravi-
zados buscavam a liberdade e uma vida com dignidade, resgatando a cultura e a 
forma de viver que foram obrigados a deixar na África. Um dos mais conhecidos 
foi o Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas, que teve Zumbi como um 
de seus líderes.

1  Como era a vida dos africanos escravizados no Brasil? Produza um texto para 
responder a essa pergunta.

Trabalhavam muito, alimentavam-se mal, vestiam poucas roupas e andavam descalços. Sofriam castigos físicos se não obede- 

cessem às ordens impostas por seus senhores. Viviam nas senzalas. Em alguns casos, tinham apenas um dia de folga para cuidar  

da própria roça e produzir seus alimentos. Também faziam festas conforme sua cultura. 

 

 

ATIVIDADES

paliçadas: muralhas de 

troncos de árvores fixados 

na terra, um ao lado do 

outro.
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2  Represente, por meio de desenhos, como eram as senzalas. Em seguida, ex-
plique seu desenho para o professor e os colegas.

3  Assinale com X o lugar onde se refugiavam os escravizados que fugiam de 
seus senhores.

  Engenhos

X  Quilombos

  Senzalas

4  Onde se localizavam tais refúgios?

Em locais bem escondidos e protegidos no meio das matas.

5  Como viviam as pessoas nesses refúgios?

Os escravizados viviam de acordo com sua cultura africana, plantando e produzindo coletivamente.

6  Marque X nas alternativas que apresentam os grupos de pessoas que moravam 
nesses refúgios.

X  Escravizados

X  Indígenas

  Senhores de engenho

X  Homens livres

X  Mestiços

7  Como se chamava um dos quilombos mais conhecidos, localizado em Alagoas? 
Cite o nome de um dos líderes desse local.

Quilombo dos Palmares. Seu líder mais conhecido era Zumbi.

Mais Cores  História
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8  Qual era a importância dos quilombos para os africanos e seus descendentes 
que foram escravizados? 

Os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão.

9  Marque X nas alternativas que representam a herança dos africanos para a 
cultura brasileira.

 As palavras moleque, cafuné, angu.

 Ir ao cinema.

 Consumir azeite de dendê.

 Jogar capoeira.

 A religião do candomblé e da umbanda.

 Consumir feijoada.

10  Leia a informação a seguir e faça o que se pede.

X

X

X

X

X

 Pinte as informações do texto acima de acordo com a legenda.

 Continente de onde saíram muitos escravizados. África.

 Países de onde saíam os iorubás. Nigéria e Benim.

 Quem ou o que era homenageado por meio dos nomes das crianças 
recém-nascidas. Elemento da natureza ou divindade religiosa.

Os negros da tribo Iorubá têm origem em países como Nigéria 
e Benim, localizados na África Ocidental. Entre os anos de 1800 
a 1870, tornaram-se os que mais saíam do continente africano 
para serem escravizados. 

Nessa tribo, quando uma criança nascia, recebia o nome de 
algum elemento da natureza ou de uma divindade religiosa para 
homenageá-los.
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Grande parte da população brasileira é composta de afrodescendentes. 
As culturas, hábitos, tradições e costumes dos povos africanos fazem parte do 
nosso cotidiano. Observe:

Os africanos deixaram muitas influências na cultura brasileira, em aspectos 
como:

 » artes;

 » danças;

 » músicas;

 » celebrações religiosas;

 » alimentação.

Além desses elementos culturais, há várias histórias contadas pelos povos 
africanos. Conheça uma delas lendo o texto a seguir.

UM POUCO MAIS

Ubuntu
Contam que certa vez, um antropólogo resolveu visitar uma tribo africana. Ele 

estava muito curioso e queria descobrir quais eram os costumes e valores que o 
grupo mantinha. Então, teve uma ideia:

– Vou fazer uma brincadeira com as crianças daqui!
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Para isso, preparou uma cesta cheinha de frutas, das mais diversas cores e sabo-
res. Quando pronta, depositou-a perto de uma árvore e disse ao grupo de crianças 
que o observava:

– Quem chegar primeiro à cesta que coloquei ali – apontando para o local – 
terá a cesta todinha para si.

Ao dar o sinal de partida para que a corrida começasse, aconteceu um fato ines-
perado... as crianças, em vez de correr para ver quem seria o vencedor, deram-se as 
mãos e, juntas, alcançaram o prêmio. Então, elas se sentaram e dividiram as frutas.

O homem perguntou o porquê de terem agido dessa maneira. Ele achava que 
haveria apenas um vencedor. Uma criança respondeu:

– Senhor, como algum de nós poderia ficar feliz se todos os outros estivessem 
tristes? Isso é UBUNTU!

O antropólogo ficou encantado com essa resposta. Descobriu que essa é uma 
palavra africana que significa “Sou quem sou porque somos todos nós”. É uma filo-
sofia que acredita que, ajudando uns aos outros, alcançamos a felicidade de todos!

Ubuntu para todos!

1  Você já conhecia essa história?

Pessoal.

2  O que você achou da atitude das crianças? Explique sua resposta.

Pessoal.

3  Qual foi a mensagem que você aprendeu com essa história?

Pessoal.

CARVALHO, Ana Elisa Vaz. Ubuntu. Texto não publicado, Curitiba, 2019.
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4  Para você, quais dos valores a seguir aparecem na história? Pinte-os:

respeito responsabilidade tolerância

justiça amizadesolidariedade

5  Qual dos valores você considera o mais importante para a convivência com 
os outros – os colegas, por exemplo. Justifique sua escolha. 

Pessoal.

6  Escolha um trecho da história e represente-o por meio de desenhos.

7  Relacione corretamente as colunas.

c    Foram trazidos à força para trabalhar como 
escravos na agricultura.

b   Chegaram ao Brasil e tinham como objetivo 
colonizar as terras brasileiras.

a    Grupos de pessoas que já habitavam as 
terras brasileiras antes da chegada dos 
colonizadores.

a) Indígenas

b) Portugueses

c) Africanos

Mais Cores  História



3. A chegada de outros grupos  
 ao Brasil

QUAL É A IDEIA?

Família Hering, Blumenau, 
Santa Catarina, 1893 – 
Museu Hering, Blumenau

FAMÍLIA de imigrantes italianos 
no Núcleo Colonial Jorge Tibiriçá, 

Rio Claro, São Paulo. 1911. 1 
fotografia, p&b., 12 cm × 15 cm. 
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo, São Paulo.

Diferentes povos constituíram a sociedade brasileira. Seus costumes, tradições 
e trabalho contribuíram para a formação de nossa maneira de viver e pensar. As 
imagens deste início de capítulo representam a cultura de dois povos. Procure 
observar, pelas informações das fotos, quais são eles.
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Veja orientações no Livro do professor.
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Você já deve ter ouvido falar que nosso parente mais distante viveu na 
África. Entretanto, já parou para pensar como ele fez para conseguir habitar o 
resto do planeta? Sem ajuda de aviões, carros e nem qualquer outro meio de 
transporte, os nossos ancestrais enfrentaram uma longa caminhada até alcan-
çarem o Brasil. Recentemente, milhares de anos mais tarde, o brasileiro Airton 
Ortiz foi a primeira pessoa do mundo a refazer a trajetória que os pesquisadores 
acreditam ter sido a do homem pré-histórico até chegar ao nosso país.

Cerca de 120 mil anos atrás, o Homo sapiens, considerada a espécie huma-
na atual, deu início a essa jornada. O caminho começou subindo o continente 
africano até passar pelo vale do Rio Nilo e penetrar na Ásia. Depois, seguiu para 
o Oriente Médio e ingressou nas Américas pelo Alasca, descendo até o Brasil.

As pessoas se deslocam pelo mundo

PARA APRENDER

Povos que não tinham habitação fixa 
mudavam de um local a outro
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Veja orientações no Livro do professor.

SEGUINDO passos do passado. Ciência Hoje das Crianças, 21 maio 2010. Disponível em: 
<http://chc.org.br/seguindo-passos-do-passado/>. Acesso em: 30 out. 2019.

Na história das sociedades, muitos grupos tinham o costume de se deslocar 
de um local a outro em busca de alimento ou segurança. Essa movimentação ca-
racterizou a forma de viver dos primeiros agrupamentos humanos. Em grupo, 
as pessoas praticavam a coleta de frutos e a caça, sobrevivendo, assim, dos 
recursos da natureza. Os grupos se deslocavam quando o alimento acabava 
na região onde tinham se fixado.

Quando começaram a praticar a agricultura, os grupos passaram a se fixar em 
determinado lugar, geralmente próximo aos rios. Assim, aldeias, vilas e povoados 
foram se formando. Para superar as dificuldades que surgiam, esses grupos esta-
beleceram regras e desenvolveram modos de viver em comunidade, deixando o 
nomadismo de lado.

Mas enquanto diferentes grupos en-
contravam um modo de conviver, outros 
continuavam em busca de novos lugares 
para se estabelecer.

Atualmente, esses deslocamentos 
populacionais ainda ocorrem.

Mais Cores  História
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Motivos diversos levaram e ainda levam inúmeros povos a abandonar o 
lugar onde nasceram à procura de outros espaços e movem grupos humanos 
em busca de melhores condições de vida. Alguns desses motivos são:

 » as guerras;

 » a falta de alimentos;

 » as dificuldades climáticas (secas ou chuvas);

 » as doenças;

 » o aumento da população;

 » a falta de emprego.

Entretanto, no decorrer da história, há um motivo comum que sempre 
estimulou os grupos humanos a procurar outros lugares: o acesso à terra.

O deslocamento de pessoas foi intensificado a partir do momento em que 
a terra adquiriu um grande valor comercial. Campos foram cercados para gran-
des cultivos agrícolas e, principalmente, para a criação de animais destinados 
à venda.

Em razão desses cercamentos muitas 
pessoas foram obrigadas a abandonar o 
lugar onde viviam, buscando reconstruir 
suas vidas em outras localidades.

VISTA de Littecote. 1700-1730. 1 óleo sobre painel, color., 114 cm x 227. ©Royal Armouries Museum, Leeds, 
Inglaterra.
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As terras produzidas foram cercadas e utilizadas para a criação de animais, como ovelhas. Os camponeses foram expulsos de suas terras e migraram para as cidades em busca de trabalho.
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Na maioria das vezes, elas se dirigiram às cidades, acreditando que lá en-
contrariam trabalho, o que nem sempre ocorreu, resultando em desemprego e 
dificuldades de sobrevivência.

1  Quando começou o processo migratório da humanidade? Qual foi o provável 
caminho feito pelo homem até chegar ao Brasil?

Cerca de 120 mil anos atrás. O homem começou subindo o continente africano até passar pelo vale do Rio Nilo e entrar na 

Ásia. Depois, seguiu para o Oriente Médio e ingressou nas Américas pelo Alasca, descendo até o Brasil. 

2  Converse com o professor e os colegas e façam um texto sobre os principais 
motivos pelos quais as pessoas mudam de um local para o outro. 

Vários motivos podem levar as pessoas a migrar: falta de alimento, condições climáticas, falta de trabalho, doenças, guerras e 

aumento da população, por exemplo.

 

Você sabe a diferença entre emigrar, imigrar e migrar?

Emigrar: deixar um país para ir estabelecer-se em outro. 

Imigrar: entrar (num país estranho) para nele viver. 

Migrar: mudar periodicamente, ou passar de uma região 
para outra, de um país para outro.

EMIGRAR. IMIGRAR. MIGRAR. In: FERREIRA, Aurélio de H. Dicionário Aurélio 
da língua portuguesa. 3. ed. Curitiba: Positivo, 2004. p. 732, 1074 e 1329.

ATIVIDADES
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Ensino Fundamental  4o. Ano

71

3  Preencha as lacunas das frases utilizando as palavras do quadro.

emigrantes seca nômades guerras

imigrantes agricultura desemprego

a) Nômades   são os povos que vivem da caça e da coleta de frutos e 
se deslocam de um lugar a outro em busca de alimento e segurança.

b) Guerras                           , seca          e  desemprego                                                         são alguns 
dos motivos que fazem as pessoas procurarem outro lugar para viver.

c) Os agrupamentos humanos passaram a se fixar em um lugar quando 

começaram a praticar a  agricultura   .

d) Quando italianos saem da Itália para viver em outro país, eles podem ser 

chamados de  emigrantes  .

e) Quando os italianos chegam a outro país, para ali morar, são chamados 

de  imigrantes   .

4  Represente, por meio de desenhos, dois motivos pelos quais os emigrantes 
se deslocam. Lembre-se: emigrantes são as pessoas que deixam sua terra de 
origem tornando-se imigrantes em outro lugar.

 Guerras, seca, desemprego, violência, fome, entre outros.
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A vinda dos imigrantes ao Brasil

PARA APRENDER

Além de portugueses e povos africanos, outros grupos, em diferentes tempos, 
também vieram para o Brasil e contribuíram para a formação de nossa sociedade. 
Alemães, espanhóis, italianos, poloneses, ucranianos, sírios, japoneses, entre 
tantos outros grupos, saíram de seus países de origem porque neles encontravam 
dificuldades, como desemprego, guerra e falta de oportunidades no campo. 

A partir do século XIX, muitos desses povos vieram para o Brasil em busca de 
melhores condições de vida para suas famílias. Enquanto na Europa as pessoas 
enfrentavam muitas dificuldades, no Brasil faltavam trabalhadores nas lavouras 
de café, em razão do surgimento de leis que proibiam o comércio e o trabalho 
dos escravizados.

Como os donos de fazendas precisavam de trabalhadores, foram publicadas 
propagandas nos jornais europeus da época convidando pessoas a trabalhar no 
Brasil. Para coordenar a saída dessas pessoas de seus países de origem, foram 
criadas agências especiais que financiavam as despesas de viagem e facilitavam 
a compra de terra.

Durante muito tempo, a única forma de viajar de outros continentes para 
o Brasil era em navios a vapor. Os imigrantes enfrentavam viagens longas, que 
podiam durar um mês ou até mais, dependendo da distância. Além disso, as 
travessias nem sempre eram tranquilas. A alimentação era precária, e as condi-
ções de higiene eram péssimas. Havia o risco de contágio de algumas doenças, 
como o sarampo.

EMBARQUE 
de emigrantes 
no Porto de 
Hamburgo.  
[ca. 1870]. 1 
fotografia, p&b.
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Veja orientações no Livro do professor.
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1  Observe a imagem de um navio levando imigrantes japoneses com destino 
ao Brasil e comente com um colega como deve ter sido essa viagem.

ATIVIDADES

a) Registre o que vocês observaram na imagem.

Pessoal.

b) Que dificuldades as pessoas podem ter enfrentado durante a viagem?

Além do desconforto, o fato de não haver alimentação e higiene adequadas fazia com que muitas pessoas não resistissem e  

falecessem durante a viagem, pois contraíam doenças contagiosas, como o sarampo.

2  Observando a imagem do navio de imigrantes japoneses, é possível afirmar 
que as pessoas estavam bem acomodadas para a viagem entre Japão e Brasil? 
Por quê?

As pessoas não parecem bem acomodadas; parecem estar amontoadas no convés do navio. 

 

Navio de emigrantes japoneses rumo ao Brasil, 1908
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3  Além dos japoneses, quais outros povos saíram de seus países de origem e 
vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor?

Alemães, espanhóis, italianos, poloneses, sírios, ucranianos, entre outros.

4  Faça um releitura da imagem da página 72 e represente por meio de desenhos 
o embarque de imigrantes em navios que vinham para o Brasil.
Os alunos podem representar a fome, o frio, brincadeiras típicas, entre outros.

Mais Cores  História
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A propaganda e a imigração

Os imigrantes foram atraídos a vir morar no Brasil por propagandas com 
promessas de uma vida melhor, ofertas de terras para plantar e outras riquezas. 
Essas propagandas eram um meio de comunicação que atingia o público-alvo 
de forma direta. 

Conheça duas delas:

CARTAZ sobre a imigração japonesa para o Brasil. 
[18--]. 1 cartaz, color. Museu Histórico da Imigração 
Japonesa no Brasil, São Paulo. 

CARTAZ para atrair para o Brasil imigrantes italianos. 
[18--]. 1 cartaz, p&b. Arquivo Histórico Municipal de 
Bento Gonçalves.

O cartaz à direita, originalmente escrito em italiano, diz: 
“Na América. Terras no Brasil para os italianos. Navios partindo 
toda semana do porto de Gênova. Venham construir seus so-
nhos com a família. Um país de oportunidades. Clima tropical 
e abundância. Riquezas minerais. No Brasil vocês podem ter o 
seu castelo. O governo dá terras e ferramentas a todos.”
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1  Qual é a mensagem que a propaganda pretendia transmitir sobre o Brasil?

A propaganda procurava descrever o Brasil como um lugar de melhores condições de vida.

2  Como seria uma propaganda com o objetivo de atrair imigrantes para vir morar 
no Brasil nos dias de hoje?

ATIVIDADES

 Pessoal.
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Desembarque dos imigrantes no Brasil 

Quando a viagem terminava, muitas famílias aguardavam a distribuição de 
terras em uma casa destinada aos imigrantes, chamada Hospedaria de Imigrantes.

DESEMBARQUE de imigrantes 
na estação da Hospedaria 
de Imigrantes, em São Paulo. 
1908. 1 fotografia, p&b. Museu 
da Imigração do Estado de 
São Paulo, São Paulo.

IMIGRANTES japoneses 
aguardando acomodações em 

São Paulo. 1930. 1 fotografia, p&b. 
Museu Histórico da Imigração 

Japonesa, São Paulo.

Na Hospedaria dos Imigrantes, as pessoas recebiam tratamento médico 
e havia intérpretes para auxiliar na comunicação. 

Chegando ao destino, o imigrante já era uma pessoa endividada, pois, 
além das despesas de viagem, precisava pagar os gastos com o transporte e a 
instalação de sua família nas fazendas.
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Os imigrantes europeus vieram em grande número ao Brasil, principalmente 
para os seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Bahia e Espírito Santo.

Brasil político

AMONTOANDO e abanando café colhido. 1910. 1 fotografia, 
p&b. Museu da Imigração, São Paulo.

Trabalho na lavoura de café

Grande parte dos imigran-
tes italianos foram trabalhar nas 
fazendas de café no estado de 
São Paulo em parceria com os 
fazendeiros, proprietários das 
terras. Eles vieram há mais de 
100 anos.

O contrato de parceria en-
tre imigrantes e fazendeiros es-
tabelecia que o imigrante e sua 
família deveriam manter a pro-
dução de café destinado à venda 
(cuidando do cultivo, da colheita, 
e do beneficiamento) e, ao final, 
dividir a colheita com o fazen-
deiro. Era permitido ao imigran-
te cultivar milho, feijão e outros 
alimentos para sua subsistência.

No Rio Grande do Sul, no 
Paraná e em Santa Catarina, os 
imigrantes adquiriram terrenos 
e se tornaram colonos, ou seja, 
pequenos proprietários que se de-
dicavam à agricultura, à criação 
de gado e ao comércio de seus 
produtos. Nesses estados, várias 
colônias foram fundadas para 
abrigar as famílias.
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Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. 
Adaptação.
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Imigrantes: cotidiano e vida em sociedade

Moradia de imigrantes 
russos em São Paulo

Imigrante lituano

Imigrantes alemães 
no Espírito Santo

Os imigrantes tinham a possibi-
lidade de obter um pedaço de terra, 
mas era preciso trabalhar muito para 
isso. Precisavam derrubar a mata, lim-
par o terreno para construir a casa e, 
em seguida, plantar a lavoura.

Suas casas eram moradias sim-
ples, sem nenhum conforto. Para se 
alimentar, plantavam verduras, legu-
mes e cereais em terras determinadas 
pelos proprietários nas fazendas de 
café. De maneira geral, todas as pes-
soas trabalhavam. Os filhos, desde 
pequenos, participavam das ativida-
des dos pais.

Os terrenos reservados aos imi-
grantes nem sempre eram férteis. A 
terra não produzia o esperado, por 
isso, era necessário comprar alimen-
tos em armazéns da região. Quando 
não havia dinheiro, as famílias viviam 
em grandes dificuldades.

Muitos imigrantes, em razão das 
dificuldades que passavam, abando-
navam o campo. Dirigiam-se, então, 
às cidades, para tentar conseguir al-
gum emprego como operários nas 
fábricas que começavam a surgir.

A presença dos imigrantes no 
Brasil contribuiu para que o traba-
lho na lavoura fosse valorizado. Eles 
foram responsáveis por introduzir 
novas ferramentas de trabalho, como 
o arado, a grade, o rastelo e a foice 
de cortar trigo. 

ALOJAMENTO e família do imigrante russo Adam 
Kramin em Campinas. 12 dez. 1930. 1 fotografia, p&b, 
18 cm × 24 cm. Museu da Imigração do Estado de São 
Paulo, São Paulo.

IMIGRANTE lituano no Núcleo Colonial Barão de 
Antonina. 1930. 1 fotografia, p&b. Museu da Imigração 
do Estado de São Paulo, São Paulo.

DIETZE, Albert Richard. Grupo de colonos alemães 
diante de uma venda na província do Espírito Santo. 
1875. 1 fotografia, p&b, 12,3 cm × 9,7 cm. Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro.
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1  As condições que os imigrantes encontraram ao chegar do Brasil eram as 
mesmas da propaganda da página 75? Justifique sua resposta. Pessoal.

2  Pesquise sobre sua família, procurando saber se seus avós e bisavós são nas-
cidos no Brasil ou vieram de outros países. Em seguida, pinte sua ascendência 
familiar.

ATIVIDADES

polonesa

francesa

japonesa

italiana

árabe

Portugal Japão

espanhola

ucraniana

indígena

suíça

Itália Alemanha

libanesa

portuguesa

chinesa

alemã

inglesa

russa

africana

Se você tiver outra ascendência, indique-a na linha abaixo.

Pessoal.

3  Faça uma pesquisa a respeito das contribuições dos imigrantes para a história 
e cultura do Brasil e registre, com desenhos, algumas delas.

Pizza; macarronada; 
polenta; etc.

Língua portuguesa; baca-
lhau; etc.

Chucrute; eisbein (joe-
lho de porco); etc.

Molho à base de soja 
(shoyu); origami; lutas 
marciais; etc.

Além da força de trabalho, cada imigrante trouxe seus costumes, conheci-
mentos, modos de vida e novas profissões, como ferreiro, carpinteiro, marceneiro 
e alfaiate. Cada um deles trouxe, ainda, o sonho de recomeçar a vida no novo país.

ascendência: série das 

gerações que precederam 

a geração atual.
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4  Analise a imagem e responda às questões propostas.

a) Quando a fotografia foi tirada?

Em 1930.

b) Quantas pessoas aparecem na imagem?

Três pessoas.

c) Qual é a origem dessas pessoas?

Japonesa.

d) Onde elas estão?

Em um cafezal no interior de São Paulo.

e) O que estão fazendo?

Estão limpando o cafezal.

MULHER e criança 
japonesa na limpeza do 
cafezal no interior do 
Estado de São Paulo. 
1930. 1 fotografia, p&b. 
18 cm × 24 cm. Museu 
da Imigração do Estado 
de São Paulo, São Paulo.

©
M

us
eu

 d
a 

Im
ig

ra
çã

o 
do

 E
st

ad
o 

de
 S

ão
 P

au
lo

, S
ão

 P
au

lo



8282

5  Encontre, no caça-palavras, sete grupos de imigrantes que vieram para o Brasil.

J A P O N E S E S A S R I O

A L I S E S P S I O D O J P

M E N S R P E E D N D O M O

L M U C R A N I A N O S O L

A Ã G O P N S A O O E U M O

S E O Ã S H A R L V R T U N

O S U R I Ó S U T E I N O E

N C M I T I T A L I A N O S

D E I O P S I L Â L O Q U E

A S Í R I O S P G O L E R S

I A R T O L R Ç O P A Í S R

6  Cada frase corresponde a um dos seguintes itens. Enumere-as corretamente.

1   Imigração                  2   Emigração                  3   Migração

3   Processo de entrada e de saída, respectivamente de imigração e emigra-
ção, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que, em geral, desejam 
uma vida melhor; esse processo ocorre de um país para outro ou de uma 
região para outra.

1   Ato de entrar, provisória ou permanentemente, em um país estrangeiro 
para nele fixar residência ou em busca de trabalho.

2   Ação de deixar, provisória ou permanentemente, um país para residir em 
outro.
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7  Analise cada situação e indique se a pessoa citada é imigrante ou emigrante.

a) Elisa saiu do Brasil para morar na Itália. Em seu país de origem ela é  

 emigrante  . Lá na Itália, ela é   imigrante  .

b) Fritz saiu da Alemanha com 12 anos e veio morar no Brasil. Fritz é um  

 imigrante   em terras brasileiras.

c) Raphaela, Gabriela e Melissa foram morar na Inglaterra para estudar. Elas 

são  emigrantes  do Brasil.

8  Represente, por meio de desenhos, o significado de cada termo do seguinte 
quadro:

Sugestão: pessoas se deslocando dentro de um mesmo país. O aluno pode 
representar pessoas carregando malas, por exemplo.

Sugestão: pessoas chegando em outros países. O aluno pode representar pessoas 
carregando malas e uma flecha como se estivessem entrando em um novo país, 
que pode ser representado por uma placa contendo o nome do novo país ou uma 
bandeira, por exemplo.

Sugestão: pessoas saindo do país. O aluno pode representar pessoas carregando ma-
las e uma flecha como se estivessem saindo, indo para outro lugar, que pode ser re-
presentado por uma placa contendo o nome do país ou uma bandeira, por exemplo.

Migração

Imigração

Emigração
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9  Escreva um texto contando sobre sua ascendência. Seu texto deve conter as 
seguintes informações:

a) local de origem dos seus antepassados;

b) por que eles vieram para o Brasil;

c) como vieram e como foi a viagem;

d) o que encontraram aqui quando chegaram;

e) o que foi positivo e negativo nessa mudança.

Pessoal.
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Os meios de comunicação e a imigração  

PARA APRENDER

As imigrações dos séculos XIX e XX aumentaram a circulação de pessoas 
pelo mundo, suas relações e proximidade. Ao longo do tempo, a tecnologia se 
desenvolveu e atualmente os meios de comunicação permitem que as pessoas 
se comuniquem e até façam negócios sem precisar viajar ou se encontrar pes-
soalmente para isso. Observe as imagens:

Observando as imagens, percebemos a modernização dos meios de co-
municação: a televisão era uma caixa de madeira e, para mudar de canal, por 
exemplo, não havia controle remoto; o computador não era portátil e, até os 
anos 1980, não havia internet, assim as correspondências eram escritas à mão e 
levadas ao destinatário em longas viagens, bem diferente da rapidez do e-mail.

Modelo antigo de 
televisão

Modelo atual de 
televisão

Modelo antigo 
de computador

Modelo moderno 
de computador

Forma atual de 
comunicação 
escrita

Formas antigas 
de comunicação 

escrita
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Das cartas à internet

Antigamente, os meios de comunicação eram pouco 
eficientes e demorados. Uma carta, por exemplo, podia 
demorar meses para chegar ao destino, pois era levada 
pelos tropeiros (viajantes que conduziam tropas de animais) ou, se 
fosse de outro país, transportada de navio até o destinatário. 
Não havia telefone, muito menos internet. 

Há muito tempo, lá pelos anos 1600, foi criado um siste-
ma de correio em Portugal. Antes, as correspondências eram levadas por viajantes 
e, além de demorar para serem entregues, acabavam, muitas vezes, perdidas no 
caminho. Esse sistema era responsável pelo envio e recebimento de cartas durante 
a colonização do Brasil: era o Correio-Mor das Cartas do Mar. 

 Aproximadamente em 1835, no Brasil, foram criados os selos postais e con-
tratados funcionários para realizar a entrega das cartas nas casas. Antes disso, 
as pessoas tinham que buscar suas correspondências nas agências dos correios.

Colocar selo em uma correspondência é uma maneira de comprovar que a 
carta ou objeto enviado já está devidamente pago. Antes de existirem os selos, o 
serviço de correio tinha grandes prejuízos. Isso acontecia porque mandar cartas 
era algo muito complicado. 

No início do século XIX, enviar uma mensagem ainda era um processo de-
morado e caro. Quem pagava pelo serviço era a pessoa que recebia a carta. Muita 
gente não tinha dinheiro, não recebia a encomenda por não ter pago por ela e o 
correio tinha prejuízo, pois acabava fazendo uma viagem em vão.

Computador mainframe na França, 1970

a 
ais) ou, se 
tário. 
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A  internet foi intro-
duzida no Brasil em 1988, 
com as primeiras conexões 
estabelecidas em universi-
dades públicas que podiam 
utilizá-la apenas para fins 
de pesquisas. Inicialmente 
era cara e lenta. A internet 
só começou a ser comer-
cializada anos mais tarde, 
em meados de 1994. Foi no 
século XXI que a internet se 
tornou popular no Brasil.
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Atualmente, além de e-mails, as pessoas utilizam o comércio eletrônico 
(e-commerce em inglês). Com o crescimento desse mercado, é possível com-
prar e vender roupas, artesanato, cursos e realizar muitas outras atividades 
pelas lojas virtuais e também por meio de redes sociais e via celular.

Veja como acontece um processo de compra via internet na maioria 
dos casos:

O surgimento do e-mail facilitou a troca 
de mensagens entre usuários de computa-
dores. O primeiro de que se tem notícia foi 
enviado no ano de 1965. Nessa ocasião, a 
troca de mensagens possibilitava a comu-
nicação entre os múltiplos usuários de um 
computador do tipo mainframe.

mainframe: é um computador 

de grande porte, dedicado 

normalmente ao processamento 

de um volume grande de 

informações.
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Antigamente: as correspondências demoravam muito 
para ser entregues, eram transportadas por viajantes 
e as pessoas tinham que ir ao Correio para buscá-las. 
Hoje em dia: os carteiros ou empresas entregam em 
casa, além disso, a entrega é mais rápida.

A internet facilitou o acesso à informação variada e completa e também o 
contato com pessoas. Muitos livros e documentos que antes só poderiam ser 
consultados se as pessoas viajassem para muito longe, hoje podem ser lidos 
na tela do computador, a qualquer hora do dia. A internet também dá acesso a 
conhecimentos e notícias atualizadas a cada minuto. Antes da invenção da inter-
net, o acesso à informação atualizada era muito difícil e o conhecimento ficava 
restrito a quem podia frequentar bibliotecas e lugares onde os livros e acervos 
de documentos ficavam guardados. Em contrapartida, hoje as pessoas ficam 
muito tempo conectadas e muitas deixam de praticar exercícios, de passear, de 
conviver com familiares. 

No entanto, a internet é uma ferramenta importante e é preciso aprender 
a utilizá-la bem, a encontrar informação de qualidade e buscar o que ela tem 
de melhor a oferecer. Para isso, é preciso tomar alguns cuidados: observar se a 
informação pesquisada é verdadeira; verificar se os sites são seguros, pois alguns 
podem danificar o computador; sempre procurar a orientação e supervisão de 
um adulto.

ATIVIDADES

1  No quadro a seguir, escreva duas diferenças entre o serviço de entrega de 
correspondências de antigamente e o de hoje em dia.

Antigamente Hoje

  

  

  

  

  

  

2  Em que situações você e seus familiares costumam utilizar o serviço dos Correios?

Sugestão de resposta: receber encomendas compradas pela internet, pagar contas, receber correspondências.
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3  Você sabe para que serve um selo postal como 
estes?

Pessoal. É uma maneira de provar que o que estamos enviando já está

devidamente pago. 

4  Aponte dois aspectos positivos e dois negativos da internet nos dias de hoje.

Positivos: 

Negativos: 

5  Quais são as atividades que você realiza quando está utilizando a internet?

Pesquisa escolar, jogos educativos, buscar informações em geral, comunicação com outras pessoas por e-mail ou redes sociais.

6  Converse com uma pessoa mais velha e pergunte a ela como era a vida sem 
a internet. Depois, registre o depoimento dado por ela e represente, por meio 
de desenhos, o que você achou mais interessante.

7  Converse com seus familiares e registre quais são os tipos de correspondências 
que vocês recebem em casa.

8  Você e seus familiares já utilizaram a internet para fazer compras? Escreva um 
pequeno texto contando como foi essa experiência, desde o momento da 
compra até o recebimento do produto.

Facilidade nas pesquisas de diversas informações e no contato com as pessoas. Acessar informações comple-
tas, livros e documentos a que antes as pessoas teriam acesso somente viajando para muito longe. Ela também 
dá acesso a conhecimentos e notícias atualizadas a cada minuto. Antes da internet, era muito difícil o acesso 
à informação atualizada, e apenas quem podia frequentar bibliotecas e acervos de documentos tinham este 
conhecimento. Hoje a informação está disponível para todos na internet.

As pessoas ficam muito tempo na internet e deixam de praticar exercícios, de passear, de conviver. Há si-
tes que não são seguros. É uma ferramenta importante, mas, por ser muito nova, ainda não se consolidou 
um processo nas escolas, por exemplo, de aprendizado para utilizá-la. É preciso aprender a utilizá-la bem, a 
encontrar informação de qualidade e utilizar o que ela tem de melhor a oferecer. A grande quantidade de 
informação que existe nem sempre é verdadeira. 

Pessoal.
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Jornal escrito

O primeiro jornal publicado em terras brasileiras, a Gazeta do Rio de Janeiro, 
começou a circular em 10 de setembro de 1808, no Rio de Janeiro. Embora a 
imprensa já tivesse nascido oficialmente no Brasil em 13 de maio de 1808, com 
a criação da Imprensa Régia, seu início foi marcado pela primeira edição desse 
periódico. 

Esse fato aconteceu após a chegada da Família 
Real ao Brasil. D. João, então príncipe regente de 
Portugal, trouxe na bagagem uma oficina completa 
para que o jornal fosse produzido. Nesse jornal, eram 
publicadas notícias sobre os atos do governo e anún-
cios publicitários sobre o comércio do Rio de Janeiro, 
que era a capital do Brasil naquele período.

GAZETA do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 10 set. 1808.

periódico: jornal publicado 

em intervalos regulares de 

tempo. 

príncipe regente: é aquele 

que já governa um país, 

mas ainda não é rei.
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Página do primeiro jornal 
produzido no Brasil, a 
Gazeta do Rio de Janeiro, 
em 1808
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Atualmente, as notícias chegam até os leitores pelo jornal impresso e tam-
bém no meio digital. 

1  Em qual período da história do Brasil os jornais começaram a ser publicados?

Com a chegada da Família Real, no Período Colonial.

2  Que tipo de notícias eram publicadas nesse jornal?

Notícias referentes ao governo e anúncios publicitários.

3  Em sua casa, é comum a leitura de jornal? Quais são as notícias que mais in-
teressam às pessoas de sua família? Justifique sua resposta.

Pessoal. 

 

FOLHA de S.Paulo., São Paulo, 28 jul. 2018.

ATIVIDADES
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ESHOJE, Vitória 1.º nov. 2019. Disponível em: <http://
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Rádio

No Brasil, a primeira transmissão de sons pelo rádio ocorreu no ano de 
1922 no Rio de Janeiro. A então capital da República festejava o Centenário da 
Independência do Brasil. Na ocasião, todas as atenções estavam voltadas para a 
Exposição do Centenário da Independência, em que cada país amigo apresen-
tava, em um stand, uma novidade.

Uma empresa estadunidense teve a missão de demonstrar a montagem e o 
funcionamento de uma emissora de rádio, desembarcando no Rio uma estação 
completa. O estúdio foi montado em um pavilhão de uma feira, na Praia Vermelha, 
e o transmissor instalado no alto do Corcovado. Por meio dessa estrutura, ocorreu 
a primeira transmissão radiofônica no Brasil, em caráter experimental. 

Até os anos 1930, o rádio se expandiu por todo o país, transmitindo música 
e informação. Em 1932, Getúlio Vargas (Presidente da República na época) au-
torizou, por meio de decreto, a comercialização de espaços publicitários pelas 
emissoras e passou a utilizar o rádio para veicular suas realizações e ideias. 

Com o lucro gerado pela publicidade, as emissoras investiram em equipa-
mentos e funcionários. A consequência foi a popularização da programação, o 
que possibilitou ao rádio viver sua época de ouro, entre os anos 1930 e 1940, 
oferecendo, principalmente, entretenimento e informação. 

A radiodifusão passou a ser uma grande influência em todas as áreas, ten-
do poder decisivo nos campos econômico, político, social, religioso, cultural e 
educativo.

Ainda no governo Vargas, em 1939, 
foi criado o programa Hora do Brasil, hoje 
em dia chamado de A voz do Brasil. Seu 
objetivo era, e ainda é, divulgar atos do 
governo, músicas, arte e a história do 
nosso país.

decreto: ordem ou resolução.

entretenimento: aquilo que 

distrai, entretém; distração, 

divertimento.
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Rádio antigo feito de madeira Modelo de rádio com fita cassete da década 
de 1980

Atualmente, o rádio ainda é utilizado como meio de comunicação, com 
programação interativa, notícias, diversão, músicas, religião, futebol, entre outros.

No início do século XX, o rádio tinha um papel parecido com o da internet 
nos dias atuais. Ele era responsável pela transmissão de informações, notícias, 
propagandas, músicas, comerciais e até radionovelas. 

Antes de o rádio se popularizar, muitas pessoas ficavam encantadas e até 
assustadas com uma caixa de madeira que “fala”. Havia pessoas que ficavam 
abaixadas, escondidas, do lado de fora das casas de quem tinha rádio, só para 
ouvir a programação.

Com o tempo, o rádio foi se popularizando, ou seja, tornando-se presente 
na maioria das casas. Assim ocorreu também com a televisão e hoje em dia com 
a internet.

Representação da rede da 
internet, interligando vários 
internautas no planeta
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1  Atualmente, as emissoras de rádio apresentam uma grande diversidade de 
programas. Informe o nome de duas emissoras de rádio que você e seus 
familiares costumam ouvir e o programa de que mais gostam em cada uma 
delas. Diferencie as emissoras de rádio do aparelho de rádio. 

Rádio 1:  

Rádio 2:  

2  Leia a informação a seguir e faça o que se pede.

ATIVIDADES

a) Destaque no texto, com lápis colorido, duas informações que você con-
siderou interessantes. Pessoal.

b) Explique a seguinte frase retirada do texto:
“O rádio tradicional, apesar de ainda ser usado por muitas pessoas, vem 
perdendo espaço nos dias de hoje.”

O rádio ainda é um meio de comunicação ativo, mas os aparelhos vêm sendo substituídos por programações que podem 

ser ouvidas via computador ou tablet por causa da internet.

O rádio tradicional, apesar de ainda ser usado por muitas pessoas, 
vem perdendo espaço nos dias de hoje. Assim surgiu a web rádio, que é 
o serviço de transmissão de áudio via internet com tecnologia própria, 
gerando áudio em tempo real, com possibilidade de emitir programação 
ao vivo ou gravada. Muitas estações tradicionais de rádio transmitem a 
mesma programação por meio convencional e também pela internet, 
conseguindo maior alcance de audiência. Outras estações transmitem 
somente via internet. Há também a possibilidade de baixar o arquivo de 
áudio para o computador, arquivo que é chamado de podcast.

Mais Cores  História
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Atualmente, o Brasil é 
um dos maiores exportado-
res de telenovelas do mundo, 
tendo esse formato de pro-
grama de TV se espalhado 
por muitos países, entre eles 
Portugal. Hoje, com os avan-
ços tecnológicos e a chegada 
da internet, os telespectado-
res podem interagir com a 
programação, ou seja, partici-
par ao vivo e dar sua opinião.

Televisão

O primeiro programa de televisão brasileiro foi transmitido em 1950. Ao 
todo, no país, havia em torno de 300 aparelhos de televisão. 

A programação era ao vivo, com transmissão direta e em preto e branco. 
Caso os artistas cometessem algum erro, não tinha como refazer, ia ao ar assim 
mesmo, sem edição, ou seja, sem ajustes. Durante a programação diária, que 
durava entre 4 e 5 horas por dia, o aparelho muitas vezes ficava sem transmitir, 
ou seja, “fora do ar”, parecendo que havia um chuvisco na tela. 

 TV fora do ar

Modelo atual de TV, a smart TV,  também está 
conectada à internet

Os primeiros anos foram importantes para a formação da televisão como a 
conhecemos hoje em dia. Antigamente, não existiam profissionais especializa-
dos na área, e sim radialistas com muito talento e experiência de trabalho. Por 
isso, foram chamados cineastas e radialistas para juntos elaborar os primeiros 
programas de TV.
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1  Como eram as primeiras transmissões televisivas?

A programação era ao vivo, com transmissão direta, em preto e branco e durava entre 4 e 5 horas por dia. 

2  Atualmente, a televisão ainda apresenta programas ao vivo? Justifique sua 
resposta citando exemplos.

Sim, há ainda programas ao vivo. Exemplos são programas de auditório e noticiários diários. 

3  A quais programas de televisão você costuma assistir?

Pessoal.

4  Na tela de televisão a seguir, represente, por meio de desenho, uma cena de 
um dos programas que você citou no exercício anterior.

ATIVIDADES
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Internet

A internet é uma ferramenta que facilita a vida de todos, porém está reple-
ta de perigos que podem colocar sua privacidade em risco. E-mails de spam e 
links suspeitos são os mais comuns da lista. É necessário saber se proteger deles 
para não ter dados roubados ou sua privacidade invadida. Veja algumas dicas 
importantes para aumentar sua segurança: 

 » Na hora de criar uma senha, evite palavras curtas e números muito simples. 
Use combinações de letras maiúsculas e minúsculas, símbolos e números.

 » Não exponha seus dados pessoais, como endereço, escola onde estuda, 
fotos com uniforme, entre outras informações.

 » Sempre converse com um responsável sobre seus acessos na internet. Se 
tiver dúvidas, pergunte a ele. Lembre-se de que, na sua idade, o uso da 
internet deve ser sempre supervisionado.

 » Compartilhe suas experiên-
cias com seus responsáveis.

 » Caso algo deixe você inco-
modado, procure um adulto 
e conte o que você sentiu.

 » Respeite as pessoas que tam-
bém estão on-line. Não use 
imagens ou informações de 
outras pessoas.

UM POUCO MAIS

1  Como você utiliza a internet para fazer uma pesquisa escolar?

Pessoal. Espera-se que os alunos comentem que utilizam a internet com a supervisão dos pais.

 

i l ?

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/E

SB
 P

ro
fe

ss
io

na
l



9898

2  Como seus familiares o orientam quanto ao uso da internet?

Pessoal. Espera-se que os alunos comentem que só podem acessar sites infantis, de jogos, de pesquisa, da escola, ou seja, sites 

que são permitidos pelos adultos.

3  Pense em como você e seus familiares utilizam a internet atualmente. Depois, 
escreva nas linhas a seguir como vocês fariam para resolver cada situação sem 
o uso desse recurso.

a) Pagar uma conta:

Pessoal. Ir pessoalmente até o banco ou loja.

b) Falar com um familiar que mora em outra cidade:

Pessoal. Telefonar, ir pessoalmente, enviar carta.

c) Convidar um amigo para uma festa: 

Pessoal. Entregar o convite pessoalmente, telefonar, enviar convite por correio. 

d) Realizar uma pesquisa solicitada pelo professor:

Pessoal. Pesquisar em livros ou enciclopédias; ir a uma biblioteca.

e) Manterem-se informados:

Pessoal. Lendo o jornal, assistindo à televisão, ouvindo rádio.

 

3
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Observe a imagem com rostos de várias pessoas.

Neste capítulo, será trabalhada a questão da migração no Brasil. Serão apre-
sentados os motivos pelos quais ela acontece e as consequências geradas nas 
regiões de destino. Serão analisados os diferentes fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação da sociedade brasileira, além das consequên-
cias dessas mudanças.

4. Migrações internas

QUAL É A IDEIA?

 » Essas pessoas apresentam diferenças e semelhanças. Identifique-as e 
converse com os colegas e o professor sobre esse assunto.

 » Por que essas diferenças e semelhanças existem?
Espera-se que os alunos façam observações que vão além das características físicas, como jeito de olhar, uns mais sorri-
dentes, outros mais sérios.
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PARA APRENDER

Um país de muitos Veja orientações no Livro do professor.

A população brasileira é formada por pessoas de diferentes etnias. O IBGE, 
um órgão do governo, durante o último censo demográfico, em 2010, classificou 
a população brasileira em cinco grupos:

 » brancos;

 » pretos;

 » pardos;

 » amarelos;

 » indígenas.

Nas muitas unidades federativas do Brasil, há uma grande variação na distri-
buição da população por etnia ou cor da pele. Um exemplo é a Região Nordeste, 
cuja maior parte da população é formada por afrodescendentes. Essa predo-
minância se deve ao fato de que, durante o Período Colonial,  muitos africanos 
escravizados foram trazidos pelos europeus para trabalhar como escravos nos 
engenhos de açúcar dessa região.

Como já vimos anteriormente, indígenas, portugueses e africanos deram 
início à formação do povo brasileiro. Os portugueses, então, foram os primeiros 
imigrantes a chegar às terras brasileiras. Depois vieram os africanos e outros 
imigrantes europeus e asiáticos.

Atualmente, o Brasil vem recebendo muitos imigrantes de países da América 
do Sul, o que aumenta ainda mais a diversidade da população brasileira. 

Em mais de 500 anos de colonização, muitas etnias se encontraram nas ter-
ras brasileiras e da mistura delas originou-se uma população com características 
diversificadas e uma rica cultura.

Brasileiro dançando capoeira Italiano preparando massa Japoneses trabalhando
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B R A N C O S R A P I O

A D M N S Ã R U R R L L

S A A O O P E D I E L L

A D R V L L F Í V T L J

M E E R L L E E T O S F

O C L L J U I T I S S I

R T O I N D Í G E N A S

V E S E A D O R B E B L

V I P A R D O S E I T O

PARA APRENDER

Deslocamento da população no Brasil

1  O que são fluxos migratórios?

São movimentos populacionais dentro ou fora do mesmo território, ocorridos por diferentes fatores e situações.

2  Por que o fator econômico é o que mais leva as pessoas a migrar?

Porque elas buscam melhores condições de vida.

3  Encontre, no caça-palavras, os cinco grupos que formam a população brasileira, 
de acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010.

ATIVIDADES

desemprego                  pobreza                  violência                  guerras
conflitos                  catástrofes naturais                  seca
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Veja orientações no Livro do professor.

Os fluxos migratórios são movimentos da população de uma região para 
outra dentro ou fora de um território. No Brasil, o principal fator que leva as 
pessoas a se deslocar de um lugar para outro é o fator econômico, pois muitas 
buscam melhores condições de vida. 

As migrações acontecem por diversos motivos. Veja, neste quadro, alguns deles:
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4  Desembaralhe as letras e encontre três motivos pelos quais acontecem as 
migrações:

5  Pinte os quadrinhos que representam o que um migrante pode buscar quando 
deixa sua terra natal. 

6  Assinale a alternativa que explica o que são fluxos migratórios:

  São pessoas que fazem uma viagem a passeio.

X  São movimentos de pessoas de um lugar para outro a fim de buscar 
melhores condições de vida. 

  São pessoas que não se deslocam, ficam sempre no mesmo lugar.

 R E S D O M P E G E

 R P A Z O B E

    S A E C

Desemprego

Pobreza

Seca

 Moradia Segurança

 Estudos Emprego

 Melhores condições climáticas

Esta é uma questão aberta. Relembre com os alunos as situações que fazem as pessoas bus-
carem uma vida nova em outros lugares.
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Movimento populacional

Muitas vezes, as pessoas saem do lugar 
onde vivem por vontade própria, como nas 
situações contadas pela menina. Outras, no 
entanto, são obrigadas a sair por motivos 
como violência, seca, enchentes ou desem-
prego, como já vimos no capítulo 3.

 QUANDO AS PESSOAS  

SAEM DE SEU LUGAR DE ORIGEM,  

ESTÃO PROCURANDO MELHORES 

CONDIÇÕES DE VIDA, COMO UM EMPREGO 

MELHOR, UM LUGAR ONDE ESTUDAR  

OU FICAR MAIS PERTO  

DA FAMÍLIA.

Movimento pendular: é aquele em 
que o migrante vai e volta todos os dias 
de um município para outro. Por exem-
plo, uma pessoa que mora na cidade de 
São Paulo e trabalha em São Bernardo 
do Campo. Nesse caso, o trabalhador sai 
todos os dias e volta para casa ao final 
do expediente. Esse é o movimento de 
pêndulo – ida e volta –, portanto, uma 
migração pendular.

Também existem cidades próximas às grandes metrópoles, as chama-
das cidades dormitórios, onde os trabalhadores apenas dormem durante 
a semana, porque durante o dia estão fora trabalhando, e voltam efetiva-
mente para casa no final de semana.

Mulher voltando para sua cidade 
após um dia de trabalho
MMMM

O deslocamento de pessoas dentro do território nacional não altera o 
número de pessoas que moram no país. A esse movimento é dado o nome de 
migração interna. 

Há ainda outros movimentos da população, de acordo com a necessidade 
do deslocamento. Conheça alguns deles:
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O cortador de cana-de-açúcar migra 
temporariamente

Jovens deixam a região rural para 
estudar na área urbana

1  Reorganize as palavras do quadro e encontre uma definição para migração.

ATIVIDADES

emigrante           migrante           imigrante           peregrino           gringo

Sazonal: migração realizada por 
temporada. No verão, por exemplo, há 
um fluxo grande de pessoas em dire-
ção ao litoral, que retornam ao final da 
temporada. Outro exemplo é quando 
há grande volume de cana-de-açúcar 
para colher, e os fazendeiros contratam 
trabalhadores apenas durante o período 
da colheita.

Êxodo rural: movimento que leva 
os trabalhadores do campo a deixar o 
interior em busca de oportunidades de 
trabalho e estudo nas cidades.
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O deslocamento população por uma pessoa realizado ou parte de uma.

O deslocamento realizado por uma pessoa ou parte de uma população.

2  Explique o que é migração interna.

É o deslocamento de pessoas que ocorre no território nacional.

3  Circule como é chamada a pessoa que se muda do seu país de origem para 
outro.
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6  Releia o texto sobre migração pendular da página 103 e represente essa mi-
gração por meio de desenho.

7  Explique o que é migração interna.

É o deslocamento de pessoas ocorrido dentro do território nacional.

4  Assinale a alternativa que indica o que são migrações pendulares.

  Movimentos da população rural em direção aos grandes centros urbanos.

  Trocas de imigrantes entre as grandes regiões.

   Deslocamentos de populações urbanas em direção ao campo.

X  Movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o de 
trabalho.

5  O que é o processo de êxodo rural? Explique com suas palavras.

Pessoal. O aluno deve demonstrar que compreendeu êxodo rural como a saída das pessoas do campo com destino à área urba-

na em busca de oportunidades de trabalho.
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Consequências das migrações  

PARA APRENDER

As consequências das migrações 
podem ser muitas, tanto para os locais 
de partida quanto para os de chega-
da. Os locais de partida podem sofrer, 
principalmente, com a falta de mão de 
obra, já que muitas vezes um núme-
ro grande de homens e mulheres em 
idade de trabalho deixam esses locais.

Nos locais de chegada, a migra-
ção pode incentivar o intercâmbio cul-
tural, ou seja, a troca entre a cultura 
de fora e a cultura local, e também o 
aumento da mão de obra.

Por outro lado, pode ocorrer, 
nesses locais, inchaço populacional, 
desemprego, falta de estrutura para 
atendimento das populações recém-
-migradas no que diz respeito à mo-
radia, saúde e educação. 

Fazenda abandonada em razão do êxodo rural

Movimentos migra-
tórios importantes foram 
responsáveis, por exemplo, 
pelo processo de favelização 
de grandes centros urbanos, 
como Rio de Janeiro e São 
Paulo.

Fila para uso do transporte público

Favela no Rio de Janeiro
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Veja orientações no Livro do professor.
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Fatores de migração no Brasil

As migrações dentro do território brasileiro es-
tão ligadas a fatores econômicos e ocorrem desde o 
tempo da colonização empreendida pelos europeus. 
Foram fatos que marcaram movimentos migratórios 
no Brasil:

 » o ciclo da cana-de-açúcar na Região Nordeste;

 » o ciclo do ouro, em Minas Gerais e Goiás; 

 » o ciclo da borracha, que atraiu grande quanti-
dade de migrantes para região da Amazônia; 

 » o ciclo do café e a industrialização, que levaram 
muitos migrantes à Região Sudeste, que veio a 
se tornar o grande polo de atração de pessoas 
que saíam de suas regiões de origem em busca 
de empregos ou melhores salários.

Nas décadas de 1950 e 1960, algumas unidades 
federativas, principalmente Rio de Janeiro e São 
Paulo, tiveram um elevado crescimento industrial, 
atraindo muitos trabalhadores. Isso fez com o go-
verno da época investisse em infraestrutura para o 
transporte de produtos, o que consequentemente 
possibilitou melhora na circulação de pessoas.

A necessidade de mão de obra para trabalhar 
nas indústrias, o desenvolvimento do comércio e 
de serviços atraíram muitas pessoas para a Região 
Nordeste. Este fato modificou a paisagem urbana e 
possibilitou o intercâmbio cultural.

Os estados do Paraná e Mato Grosso, por sua 
vez, atraíram migrantes para o trabalho agrícola.

No período da construção da nova capital do 
país, Brasília, cerca de 60.000 trabalhadores se des-
locaram para a região. 

A Região Norte atraiu trabalhadores no perío-
do do ciclo da borracha e também em decorrência 
da criação da Zona Franca de Manaus. O aumento 
populacional transformou a 
paisagem urbana da região.

Ciclo da cana-de-açúcar  
na Região Nordeste (Séc. 

XVI a XVIII)

Ciclo do ouro, em Minas 
Gerais e Goiás (Séc. XVIII)

Ciclo da borracha na região 
da Amazônia (Séc. XIX)

Ciclo do café, na Região 
Sudeste (Séc. XIX)

Industrialização na Região 
Sudeste (Séc. XIX)

intercâmbio: troca
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Fluxo de pessoas no Brasil 

Veja as consequências da migração nas décadas de 1950 e 1960. 

Rio de Janeiro e São Paulo tiveram grande 
crescimento industrial

Paraná e Mato Grosso atraíram migrantes para o 
trabalho agrícola

A construção de Brasília atraiu os candangos para 
trabalhar

A Zona Franca de Manaus fica no estado do 
Amazonas
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Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. Adaptação.
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Migração na década de 2000

1  Assinale os fatores que marcaram os movimentos migratórios no Brasil.

X  Ciclo do ouro 

  Ciclo da soja

X  Ciclo da borracha

X  Ciclo da cana-de-açúcar

ATIVIDADES

O mapa a seguir apresenta os fluxos de migração interna no país durante 
a década de 2000. Observe:

Em certos casos, a pessoa que se desloca de um lugar para outro não se 
adapta aos costumes locais, não consegue emprego, sente falta da terra natal e 
dos familiares, por isso acaba voltando ao local de onde tinha partido. Esse tipo 
de migração é chamada de migração de retorno. Depois da década de 2000, 
houve aumento desse tipo de migração no Brasil.
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Fonte: MAPAS temáticos para avançar na interpretação. Disponível em: <https://novaescola.org.br/
conteudo/2176/mapas-tematicos-para-avancar-na-interpretacao>. Acesso em: 17 maio 2019. Adaptação.
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2  Por que o crescimento industrial é um fator que aumenta a migração?

Porque atrai trabalhadores com esperança de melhoria de vida.

3  Volte ao mapa da página 109, que mostra os principais fluxos migratórios na 
década de 2000, e responda às questões propostas.

a) Quais unidades federativas receberam grande fluxo de migrantes?

O fluxo de migrantes é representado pela largura das setas: quanto mais largas, maior o fluxo. 

Então os maiores fluxos migratórios ocorreram de São Paulo para Pernambuco; de Sergipe para o Piauí; de Alagoas para 

São Paulo; do Piauí para Sergipe.

b) Em quais unidades federativas houve tanto entrada quanto saída de 
migrantes?

Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Amazonas, Pará, Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul e 

Mato Grosso.

c) Na unidade federativa onde você mora, houve fluxo migratório? Se a res-
posta for sim, esse fluxo foi de entrada ou saída? 

Pessoal. 

4  Converse com um colega sobre a seguinte questão: Por que a migração 
possibilita o intercâmbio cultural? Em seguida, registre, nas linhas a seguir, a 
conclusão a que vocês chegaram. 

Pessoal. A migração possibilita o intercâmbio porque ocorre troca de hábitos, costumes, danças, etc. entre as pessoas que 

chegaram e os habitantes do lugar.

5  Escreva um exemplo de migração de retorno.

Pessoal. Uma família que tenha saído do Ceará por causa da seca e retornou porque não conseguiu emprego, não se 

acostumou com o clima, entre outros.
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6  Faça uma pesquisa sobre a construção de Brasília seguindo o roteiro. Registre 
as informações e faça um desenho no espaço abaixo representando esse fato.

Roteiro: 

a) Em qual período Brasília foi construída?

Na década de 1950.

b) Quando foi inaugurada?

No dia 21 de abril de 1960.

c) Quanto tempo demorou a construção?

Demorou 4 anos.

d) Quem trabalhou para que Brasília fosse construída (qual foi o fluxo popu-
lacional responsável)? 

Os candangos, pessoas de vários estados brasileiros que foram para a região nas décadas de 1950 e 1960.

e) Faça um desenho para representar Brasília, com base nas informações que 
você obteve em sua pesquisa. Pessoal.
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 Tropeiros: migrantes do passado

O desenvolvimento da economia mineradora no 
Brasil foi responsável por uma série de transformações 
da Colônia ao longo do século XVIII. O processo de in-
teriorização promovido pelos bandeirantes, o aumento 
da população, a fiscalização da Coroa Portuguesa e a 
diversificação da sociedade contribuíram para muitas 
mudanças em nosso país.

Nessa época, as tropas de muares carregavam em seus lombos os manti-
mentos e produtos que saíam das mais variadas regiões do país, abastecendo as 
populações de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, que estavam voltadas para a 
extração mineral.

A migração feita pelos tropeiros era interna, pois acontecia dentro do país. 

A necessidade desse transporte e a existência desse fluxo comercial foram, 
em grande parte, incentivadas pela própria Coroa Portuguesa. No início da ati-
vidade mineradora, o desenvolvimento da pecuária e da agricultura foi proibido 
nas regiões exploradas. Essa proibição objetivava reduzir ao máximo a quantidade 
de escravizados envolvidos em outras atividades que não tivessem ligação direta 
com a extração de metais e pedras preciosas.

Assim, o tropeirismo surgiu como uma nova atividade ligando os dois tipos de 
comércio existentes. As mercadorias eram trazidas no lombo de mulas que cortavam 
várias trilhas capazes de integrar diferentes pontos do território. Quando não podiam 
aproveitar as estradas há muito tempo abertas pelos indígenas, os tropeiros tinham 
o trabalho de desbravar a mata virgem criando novas rotas. Durante essas viagens, 
levavam correspondências pelo território, como se fossem carteiros. Eram cartas, 
encomendas, presentes, que demoravam certo tempo para chegar ao destino e para 

que uma resposta fosse dada. O ca-
minho mais conhecido traçado pelos 
tropeiros foi o Caminho do Viamão, 
que saía de Viamão, no Rio Grande 
do Sul, e seguia até Sorocaba, São 
Paulo. Durante a viagem, os tropei-
ros paravam para descansar e, assim, 
a tropa se recuperar. Muitos desses 
lugares de parada são hoje impor-
tantes cidades de nosso país.

Desfile de tropeiros em Sorocaba, 2018

bandeirantes: participantes 

de uma bandeira ou expedi-

ção destinada a explorar mi-

nas ou aprisionar indígenas.

muares: mulas, burros.
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Caminho dos tropeiros

Observe, no mapa, alguns caminhos utilizados pelos tropeiros.

Cidades que surgiram com o tropeirismo

As viagens eram longas e cansativas. Havia sempre um grupo de tropeiros 
que ficava responsável pela alimentação de todos. Os pratos preparados tinham 
que ser rápidos e nutritivos. O feijão tropeiro é um prato que contém feijão, farinha, 
linguiça, ovos e temperos, e era muito apreciado pelos viajantes. Muitos restau-
rantes nas cidades surgidas em razão do tropeirismo servem esse prato típico.

Prato típico dos 
tropeiros: feijão 
tropeiro
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Fonte: ANTONELLI, Diego. O primeiro caminho das tropas. Gazeta do Povo, Curitiba, 25 abr. 2014. 
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/o-primeiro-caminho-das-
tropas-8crdny1ct68tssmxqfi38ctam/#ancora>. Acesso em: 27 maio 2019. Adaptação.
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1  Qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento do Brasil?

Os tropeiros eram responsáveis por levar o gado para as regiões onde havia minas de exploração de minérios. Levavam, além 

do gado, objetos e correspondências. Também ocorreu de surgirem e se desenvolverem cidades nos locais onde paravam para 

descansar.

2  Circule, no mapa da página 113, o nome de 10 cidades que surgiram em razão 
do tropeirismo. 

3  Observe a imagem e responda às questões propostas.

Vacaria, Santo Antônio da Patrulha, Carazinho, Cruz Alta, Santo Ângelo, Chapecó, Lages, 
Curitibanos, União da Vitória, Lapa, entre outras.

ATIVIDADES

a) O que a imagem representa?

O local onde uma tropa parou para descansar.

b) Quais atividades as pessoas estão realizando?

Há pessoas trabalhando, outras descansando, conversando.

c) Como é o local de pouso da tropa?

É um local simples, feito com toras de madeira e coberto por palha. Não há paredes. 

RUGENDAS, Johann 
Moritz. Repouso de 
uma caravana. [18--]. 
1 litografia, color.,  
25 cm × 19 cm. 
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Brasil Regiões

Diversidade cultural  Veja orientações no Livro do professor.

PARA APRENDER

O grande movimento de pessoas, o tamanho do Brasil e a variedade de 
povos que migraram para cá mostram as influências que o país sofreu enquanto 
a sociedade brasileira estava em formação. Todos esses elementos fizeram deste 
um país incrivelmente rico em diversidade cultural.

As diferenças são bastante visíveis entre as regiões do país: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Nas regiões 
Norte e Nordeste, a 

predominância é das 
tradições indígenas e 
africanas, combinadas 
com os costumes dos 
povos europeus, que 
colonizaram o país. 

Na Região Centro- 
-Oeste, existe grande 
diversidade cultural 
indígena, com forte 

influência da culinária 
mineira e paulista.

No Sudeste e no Sul, 
destacam-se costumes 

de origem europeia, com 
colônias portuguesas, 

alemãs, italianas e 
espanholas que, ainda 
hoje, mantêm a cultura 
típica de seus países de 

origem.
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Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. Adaptação.
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  Conheça um pouco mais da influência e da diversidade cultural em cada 
região do país.

Região Norte

Das muitas manifestações culturais da Região Norte do Brasil, as duas 
maiores festas populares são o Festival de Parintins e a Festa do Círio de Nazaré.

O Festival de Parintins é a maior festa do boi-bumbá do país. Foi criada 
em 1965 e acontece no estado do Amazonas.

A Festa do Círio de Nazaré, por sua vez, é considerada uma das maiores 
manifestações religiosas católicas do país e acontece em Belém (PA).

Ainda em Belém do Pará, destaca-se o carimbó, uma dança e gênero 
musical de origens indígenas.

Os migrantes que saem dessa região sempre procuram levar consigo 
receitas e sentem falta de alguns alimentos típicos, como tucupi, tacacá, jam-
bu, carne de sol, camarão seco, pato, jacaré, pirarucu, mussarela de búfala, 
pimenta-de-cheiro e algumas frutas (cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola 
e buriti). Você conhece algum desses alimentos?

Essa região também recebe migrantes. O município de Porto Velho, em 
Rondônia, abriga o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Ronda Crioula, formado 
por pessoas que deixaram o Rio Grande do Sul em busca de trabalho. Nele são 
organizados eventos com comidas, músicas e danças tradicionais do Rio Grande 
do Sul. Nesse espaço, além do convívio para os migrantes, os moradores do 
local têm a oportunidade de conhecer as tradições de outras regiões do país.

Festa de Parintins, 

Região Norte
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Região Nordeste

As manifestações culturais da Região Nordeste do Brasil que se destacam 
são: Carnaval, maracatu, ciranda, coco, frevo, cavalhada e Festa Junina. 

A literatura de cordel também é um elemento muito presente na cultura 
nordestina. São poemas expostos em varais nas feiras, contando, em forma de 
poesia, histórias do lugar. Há também o artesanato feito com rendas.

Alguns alimentos típicos 
do Nordeste são: acarajé, vata-
pá, caruru, carne de sol, peixes, 
frutos do mar, sarapatel, bucha-
da de bode, feijão-verde, tapio-
ca, broa de milho-verde, canjica, 
arroz-doce, bolo de fubá cozido, 
pamonha, cocada, tapioca e pé 
de moleque. Você já provou al-
gum desses alimentos?

Região Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste, as manifestações culturais que se destacam 
são a cavalhada, o fogaréu e a dança folclórica do cururu, que tem origem 
indígena. Alguns alimentos típicos do Centro-Oeste são: galinhada com pe-
qui, arroz carreteiro, arroz boliviano, gariroba, maria-isabel, empadão goiano, 
pamonha, angu, curau e peixes (dourado, pacu, pintado, etc.).

Nessa região, há uma 
grande mistura de elemen-
tos das culturas indígena, 
paulista, mineira, gaúcha, 
boliviana e paraguaia.

 Festa Junina, 
Região Nordeste

Cavalhada, Região 

Centro-Oeste
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Região Sudeste

Na Região Sudeste do Brasil, destacam-se muitas festividades de cunho 
religioso e folclórico, além das danças e gêneros musicais típicos. A principal 
manifestação, porém, é o Carnaval.

Alguns alimentos típicos do Sudeste são: virado à paulista, cuscuz pau-
lista, feijoada, aipim frito, bolinho de bacalhau, queijo minas, pão de queijo, 
feijão-tropeiro, tutu de feijão, moqueca capixaba, carne de porco, picadinho, 
farofa e pirão.

No ABCD paulista, Região Metropolitana de São Paulo, mais de 20% da 
população é composta de migrantes da Região Nordeste, que se mudaram 
entre os anos de 1930 e 1960, em busca de trabalho nas indústrias locais. Em 
bairros dos municípios do ABCD paulista, existem comércios e feiras que ven-
dem produtos típicos da região de origem dos migrantes.

Região Sul

No Sul do Brasil, destacam-se as festas trazidas por imigrantes europeus. 
Entre elas, a maior festa alemã brasileira, chamada de Oktoberfest, que acon-
tece todos os anos na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

Outra festa muito tradicional da Região Sul, de origem italiana, é a Festa 
da Uva, que acontece a cada dois anos na cidade de Caxias do Sul, no Rio 
Grande do Sul.

Tutu de feijão, prato típico 

da Região Sudeste
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Além disso, um destaque é o fandango, de origem portuguesa. Outras 
festas e danças da região são a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a 
congada, o boi de mamão, a dança de fitas e o boi na vara.

Alguns alimentos típicos do Sul são: chimarrão, churrasco, camarão, 
pirão de peixe, marreco assado e barreado.

1  Assinale o nome da região ou das regiões onde acontecem as seguintes festas:

a) Festa do Círio de Nazaré
 X  Região Norte  Região Nordeste    Região  Centro-Oeste

 Região Sudeste  Região Sul

b) Oktoberfest

 Região Norte  Região Nordeste   Região Centro-Oeste

 Região Sudeste X   Região Sul

c) Cavalhada

 Região Norte  Região Nordeste X   Região Centro-Oeste

 Região Sudeste  Região Sul

ATIVIDADES

Dança de fitas, 

Região Sul ©
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2  Converse com um responsável sobre a diversidade cultural de nosso país. Em 
seguida, escreva dois costumes que vocês tenham aprendido com pessoas 
vindas de outros lugares.

Tomar chimarrão, comer mandioca, pequi, rezar antes das refeições, tirar os sapatos ao entrar em casa são alguns exemplos.

3  Leia o texto e responda às questões propostas.

a) Destaque, com lápis colorido, a parte do texto de que você mais gostou.

Pessoal. Peça ao aluno que justifique oralmente.

b) Escreva, com suas palavras, qual é a mensagem transmitida pelo texto.

Pessoal. 

A diversidade nos torna seres humanos interessantes. Já pensou 
se todos fossem exatamente iguais? Que graça teria? Todos com o 
mesmo cabelo, a mesma cor de pele, de olhos... seria muito estranho. 

As diferenças não devem gerar conflitos. Para que isso não aconteça, 
é fundamental que todos sejam tratados igualmente, sem exceções.
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UM POUCO MAIS
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Há uma grande quantidade de costumes presente em nosso dia a dia, no 
que diz respeito à culinária, idioma, roupas, músicas e até na religião. Para quem 
migra, conservar os costumes do lugar de origem é uma forma de preservar a 
própria identidade. 

A cultura do povo brasileiro é heterogênea, ou seja, é bastante variada. 
As regiões, cidades e pessoas têm costumes e tradições próprias. Em razão da 
migração, as pessoas conhecem novos costumes, acabam por fazer “trocas”, pas-
sam por certas transformações, mas, mesmo com os novos hábitos adquiridos, 
muitos buscam manter sua identidade cultural. 

Um exemplo é o que acontece com a culinária brasileira. Nela podemos 
encontrar receitas vindas do Brasil e do mundo inteiro. A macarronada italiana, a 
bacalhoada portuguesa, o pato 
no tucupi do estado do Pará, 
o barreado, do Paraná, o sushi 
japonês, são exemplos de pra-
tos nacionais e internacionais 
que podem ser saboreados em 
nosso país.

1  Explique o que é diversidade de culturas.

São vários tipos de manifestações culturais e tradições diferentes. 

2  De que maneira podemos conhecer a diversidade cultural do Brasil?

Por meio do convívio com pessoas de outros lugares e com costumes diferentes ou por meio das mídias digitais.

Prato típico português de 
bacalhau cozido com grão, cebola, 
ovo cozido, azeite, pimenta e salsa
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4  Leia o texto com atenção.

3  Faça uma lista, com a ajuda de familiares, contendo pratos da culinária que 
vocês aprenderam com pessoas vindas de outros lugares:

Atualmente, os meios de comunicação, como televisão, mídias digi-
tais, rádio e redes sociais, facilitam o acesso à diversidade cultural do Brasil 
inteiro e de outras partes do mundo. Por meio deles, podemos conhecer 
um pouco mais de cultura sem sair de casa.

DO BRASIL

DE OUTROS PAÍSES

Vatapá, feijão de corda, paçoca, churrasco, entre outros.

Macarronada, pizza, sushi, sashimi, quibe, coalhada, pierogue, entre outros.

Agora, responda às questões propostas.

a) Você concorda com essa informação? Justifique sua resposta.

Pessoal. 

b) Escreva um exemplo de algum lugar que você tenha descoberto nos meios 
de comunicação, sem conhecer pessoalmente o lugar citado.

Pessoal. 
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Refugiados

Refugiada é toda a pessoa que, em razão de problemas como persegui-
ção por motivos de raça, crença, nacionalidade ou razões políticas, se vê obrigada 
a deixar seu país de origem e buscar abrigo em outra nação. São pessoas que  
fogem de guerras, fome, pobreza e desemprego.

O número de migrantes e, especialmente, de refugiados no mundo atual-
mente é muito alto. São mais de 60 milhões de pessoas que foram obrigadas a 
deixar seus países e tentar reconstruir a vida em um lugar estranho.

Há países que aceitam receber os refugiados porque precisam de mão de 
obra, outros por razões humanitárias, para ajudar, e há, ainda, os que proíbem 
a entrada dessas pessoas.

Geralmente, quando entram em outro país, os refugiados ficam abrigados 
em alojamentos com condições difíceis de sobrevivência: falta de alimentos, 
acomodação inadequada, excesso de pessoas, entre outros.

No Brasil, muitos refugiados vindos do Haiti, do México e da Venezuela fo-
ram direcionados a vários estados brasileiros para tentar encontrar um emprego 
e uma moradia. 

Refugiados haitianos aguardando atendimento no CAT - Centro de Apoio ao Trabalhador. São 
Paulo, 2015
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1

Amazonas é 5º estado que mais recebeu refugiados 
venezuelanos em interiorização
Primeiros imigrantes do processo de interiorização chegaram em Manaus 
em maio do ano passado.

Por G1 AM

16/02/2019 21h16  
O Amazonas é o quinto estado que re-

cebeu o maior número de venezuelanos no 
processo de interiorização dos imigrantes, 
realizado pelo Governo Federal. Ao todo, 
foram 503 venezuelanos que passaram pelo 
processo na capital amazonense.

A onda imigratória iniciou em meados de 
2017, quando venezuelanos começaram a 
chegar na cidade e acampar na rodoviária da 
capital. Com a demanda cada vez mais alta, 
a cidade passou por processos de adaptação 
para receber os imigrantes, que ficam distri-
buídos em abrigos voluntários pela capital.

Manaus recebeu os primeiros imigran-
tes durante a segunda etapa do processo 
de interiorização do governo, que aconteceu 
no dia 4 de maio e deslocou 165 imigrantes 
para capital.

Até fevereiro deste ano, já foram 503 
venezuelanos alocados em abrigos que ofe-
recem, além de um lugar para morar, opor-
tunidades de integração e socialização dos 
refugiados. A Secretaria Municipal da Mulher, 
Assistência Social e Direitos Humanos 
(Semmasdh) informou ao G1 que a pasta 
possui três espaços de acolhimento dos 
venezuelanos interiorados. Os abrigos ficam 
localizados nos bairros Alfredo Nascimento, 
Coroado e Centro.

Além disso, a Arquidiocese de Manaus 
possui três pontos de atendimento aos imi-
grantes, dois deles localizados no Centro da 
capital, e um na avenida Constantino Nery.

AAmmaazzoonnaass  éé  55º  eessttaaddoo  qquuee  mmaaiiss  rreecceebbeeuu  rreeffuuggiiaaddooss  
vveenneezzuueelllaannooss eemm iiinnttteerriiioorriiizzaaçççãããoo

Interiorização de venezuelanos  
pelo país

UF No. de imigrantes

Amazonas 503

Bahia 70

Distrito Federal 250

Goiás 13

Mato Grosso 169

Mato Grosso do Sul 116

Minas Gerais 64

Paraíba 205

Paraná 524

Pernambuco 237

Rio de Janeiro 274

Rio Grande do Norte  91

Rio Grande do Sul 850

Rondônia 117

Santa Catarina 504

São Paulo 768

Sergipe 35

TOTAL 4.790

Fonte: ACNUR

Leia uma reportagem sobre esse assunto e descubra como ficou a situação 
de muitos refugiados no Brasil.

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/02/16/amazonas-e-5o-estado-que-mais-recebeu-
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1251  Releia os textos desta seção e destaque as palavras desconhecidas. Em segui-
da, consulte o dicionário, registrando o significado de, no mínimo, três dessas 
palavras. 

2  A migração praticada pelos refugiados é voluntária ou involuntária? Justifique 
sua resposta.

É involuntária, pois na maioria das vezes eles são obrigados a sair do lugar de origem. 

 

3  De acordo com a tabela apresentada na reportagem, no local em que você 
vive, existem comunidades de migrantes e/ou refugiados que chegaram há 
pouco tempo no país? 

Pessoal. Por exemplo: no Paraná, houve a entrada de imigrantes venezuelanos e haitianos; em São Paulo, venezuelanos; em 

Roraima, venezuelanos.  

 

Pessoal. 

1

O Amazonas entrou na lista dos 17 estados que receberam refugiados. Ele é 
o quinto estado que mais recebeu imigrantes durante o processo de interiorização. 
Confira:

No entanto, outras centenas de imigrantes permanecem acampados em uma área 
próxima a Rodoviária de Manaus. Em dezembro do ano passado, 13 venezuelanos 
que viviam no acampamento recusaram a proposta de transferência para um abrigo.

Os imigrantes pediam quartos individuais no local, além do recebimento de 
um aluguel social, segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc). Na ação, somente um deles aceitou a transferência.

ATIVIDADES

AMAZONAS é 5.º estado que mais recebeu refugiados venezuelanos em interiorização. G1 AM, 16 fev. 2019.
Disponível em: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/02/16/amazonas-e-5o-estado-que-mais-
recebeu-refugiados-venezuelanos-em-interiorizacao.ghtml>. Acesso em: 14 mar. 2019.

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/02/16/amazonas-e-5o-estado-que-mais-recebeu-
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4  Muitos refugiados, ao entrar no Brasil, não têm para onde ir, abrigando-se em 
praças ou na rodoviária da cidade. Quais são as consequências disso para essas 
pessoas?

Fome, falta de higiene, condições inadequadas de moradia.

5  Como você imagina a vida das pessoas em um acampamento de refugiados? 
Escreva sobre alimentação, convivência, acomodações, entre outros assuntos.

Pessoal. Converse com os alunos sobre a vida em um campo de refugiados: as condições de higiene, como é a alimentação,  

como as pessoas dormem, a falta que sentem das pessoas que ficaram em seu país de origem, a dificuldade em se comunicar  

com essas pessoas, entre outros problemas.

6  Imagine que convidaram você para criar uma campanha em um outdoor para 
proteger e cuidar de pessoas refugiadas, garantindo respeito e dignidade a 
elas. Como seria sua campanha? Registre suas ideias. Depois, apresente aos 
colegas e ao professor. Pessoal.
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Em algumas unidades federativas, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais e 
Goiás, há grupos de trabalhadores volantes, ou seja, que ficam no lugar durante 
curto período de tempo. Eles são conhecidos como boias-frias. 

A expressão boia-fria tem origem no modo como esses trabalhadores se 
alimentam, pois saem para o trabalho de madrugada já levando suas marmitas. 
Por não terem onde esquentá-las, são obrigados a se alimentar de comida fria.

O boia-fria vai para o trabalho entre quatro e cinco horas da manhã, quando 
o caminhão passa para transportá-los até a plantação. É o motorista do trans-
porte que executa a negociação, definindo o valor pago pelo trabalho, pois cada 
indivíduo ganha por aquilo que produz.

A carga horária varia entre dez e doze horas diárias, com apenas trinta mi-
nutos reservados para o almoço. No fim da tarde, os trabalhadores são levados 
de volta para casa e no dia seguinte repetem a mesma rotina. 

UM POUCO MAIS

Os boias-frias trabalham com muitas roupas e chapéu, como você pode 
perceber na imagem. Isso acontece porque geralmente a colheita da cana-de-
-açúcar é realizada em lugares muito quentes, e os trabalhadores precisam se 
proteger do sol.

Trabalhadores na colheita da cana-de-açúcar, 
em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, 
2019

Trabalhadores fazem o corte manual de cana de 
açúcar para produção de álcool às margens do 
Rio Pardo em Jardinópolis, São Paulo, 2013
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1  A imagem ao lado mostra a cana-de-açúcar, produto 
que gera muitos empregos para os trabalhadores 
boias-frias.

Explique o que significa a expressão destacada:

São trabalhadores volantes, ou seja, que ficam no trabalho durante curto período de

tempo. Alimentam-se, geralmente, de comida fria por não haver lugar para esquentar a

marmita que levam de casa.

2  Marque X no tipo de transporte utilizado pelos trabalhadores sazonais. Depois, 
escreva sua opinião sobre as condições de viagem que esses trabalhadores 
enfrentam.

 Trem                  Carro                X  Caminhão                 Bicicleta

É um meio de transporte que não traz segurança, pois na maioria das vezes eles ficam sentados sem cinto de segurança ou em pé.

3  Escreva um texto falando sobre como é o dia a dia do boia-fria.

O boia-fria acorda bem cedo, pois começa a trabalhar entre quatro e cinco horas da manhã, quando o caminhão passa para 

transportá-lo até a plantação. Trabalha em torno de dez a doze horas por dia, tendo 30 minutos para o almoço. No final da tarde, 

é levado de volta para casa, repetindo-se a rotina no dia seguinte. 
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