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1. A formação dos povos,  
 culturas e religiões

QUAL É A IDEIA?

 » O que você percebe na imagem? 

 » Quem faz esse tipo de trabalho? 

 » Qual é o objetivo dessa atividade? 

 » Que instrumento foi utilizado nessa atividade? De que é feito?

Escavação arqueológica feita manualmente com uma espátula
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O que forma um povo? 

Muito antes do surgimento da escrita, houve um período conhecido 
como Pré-História, que durou milhares de anos. Para compreendermos melhor 
esse período, os cientistas criaram divisões conforme a utilização e criação de 
ferramentas para realizar os mais diferentes tipos de exploração e atividades.

A Pré-História foi dividida em Período Paleolítico e Período Neolítico.

PARA APRENDER

Período Paleolítico

Representação de martelo feito de 
pedra utilizado na caça

Nesse período, foram produzidos 
os primeiros utensílios usados na ati-
vidade agrícola e na de caça. Isso há 
mais de 10 mil anos. Como os grupos 
não tinham residência fixa e estavam 
sempre em busca de lugares para ad-
quirir alimentos, houve a necessidade de 
desenvolvê-los para facilitar essa busca. 
Eram objetos confeccionados geralmen-
te de pedras, chifres, ossos de animais 
e madeira. A necessidade da caça fez 
com que o ser humano desenvolvesse 
instrumentos que facilitassem e que, de 
certa forma, o protegessem na busca 
pela alimentação. Além da alimentação, 
a pele dos animais era utilizada como 
vestimenta para esses povos.

Esse período ficou conhecido como 
Idade da Pedra Lascada, pois esse mate-
rial era o mais utilizado na fabricação dos 
objetos. A criação desses instrumentos 
está ligada ao modo como vivia cada 
povo.
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Representação de ferramentas da 
Idade da Pedra
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Período Neolítico

Foice utilizada na agricultura no Período Neolítico

Nesse período, também chamado de Idade da Pedra Polida, os grupos 
humanos passaram a fixar residência e, por esse motivo, sentiram a neces-
sidade de desenvolver técnicas agrícolas e de domesticação de animais (ca-
bras, porcos, bois, cavalos e alguns tipos de aves). Para isso, desenvolveram 
instrumentos com métodos mais avançados, polindo a pedra para confecção 
de machados e raspadores.

Também foi nesse período que surgiram as primeiras aldeias e que 
houve grandes mudanças na forma de viver dos povos, dentre elas:

 » O uso do arado para preparar a terra.

 » A criação de teares para a fabricação de tecidos para vestuário.

Foi no final do Período Neolítico, há 5 000 anos, aproximadamente, que 
os grupos humanos começaram a utilizar metais na confecção dos objetos 
de que necessitavam. Eles observaram que o metal era mais resistente do 
que a pedra. Esse período foi chamado de Idade dos Metais.

Os metais utilizados inicialmente eram o estanho, o cobre e o bronze. Objetos de ferro só passaram a ser produzidos mais tarde, quando já havia as fornalhas com altas temperaturas para que fosse possível fundi-lo e moldá-lo.
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Representações de pontas de 
flecha em pedra, bronze e ferro e 

a de um machado primitivo

Idade dos Metais

O período em que os grupos humanos passaram a utilizar metais ficou 
conhecido como Idade dos Metais. Foi dividido em três fases:

Idade do Cobre – primeiro metal utilizado na confecção de ferramentas. 
Inicialmente, era moldado a frio com martelos. Só com a descoberta do fogo 
passou a ser fundido e moldado. Desenvolveu-se no Oriente Médio, Europa 
e sul da Ásia. Na América, o cobre foi utilizado nas ferramentas produzidas 
pelos povos pré-colombianos.
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liga metálica: associação de 

dois ou mais tipos de metais.

Idade do Bronze – o bronze 
é uma liga metálica resultante da 
mistura de dois metais, o cobre e o 
estanho. Teve início na Grécia e na 
China, depois desenvolveu-se na 
Mesopotâmia (atualmente Iraque), 
no Egito e onde hoje fica o Paquistão. 
Chegou à Grã-Bretanha, na Europa. 
Nesse período, os povos passaram 
a usar o arado e a roda em carros 
puxados por bois.  

Idade do Ferro – a utiliza-
ção do ferro fez com que as ferra-
mentas e objetos confeccionados 
fossem mais resistentes. Além das 
ferramentas agrícolas, houve a pro-
dução de armamento, o que tornava 
os exércitos que o possuíam muito 
mais poderosos e difíceis de comba-
ter. O uso do ferro tem registros de  
3 000 anos atrás, em áreas do Oriente 
e da Europa. Foi um período em que 
a tecnologia teve um grande avan-
ço, pois, além dos objetos já citados, 
foram construídas pontes com esse 
material.

Mais Cores  História
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1  Para a divisão dos períodos Paleolítico e Neolítico, foram levados em conta:

 O tipo de vestuário usado pelos grupos humanos.

 Os hábitos alimentares dos povos.

 Os tipos de ferramentas criados pelos grupos humanos de acordo com 
suas necessidades.

2  O Período Paleolítico teve como característica principal:

 A domesticação e criação de animais. 

 A fundação de vilas e cidades.

 O uso de metais como o bronze e o ferro.

 Confecção de utensílios com pedra. 

 Agricultura.

3  Encontre, no caça-palavras, quatro materiais utilizados na confecção de ferra-
mentas no Período Paleolítico:

ATIVIDADES

M C Ç O P E N T K U R A T L A

O N S T R U Ç Õ E S A L T A S

V I O L Ã P O Ç Ã O O C P L K

P A S D E C C R C U L A Ç Ã O

E Q U I L P H L E I T R U O P

D U M A D E I R A A R R O M I

R E C R I S F E F I N O C E I

A I R A P L R L I O S S O S E

P L P R O P E D A G A N D A U

D H D O S O A O V E G E T A L

A S Ç O L P R U I O D R F H I

U C A P E R D A A Ç Ã O S I M
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4  Como ficou conhecido o Período Paleolítico? Explique por que recebeu esse nome.

5  Pinte as informações verdadeiras a respeito do Período Neolítico.

6  Explique o que foi a Idade dos Metais.

7  Qual período também ficou conhecido como Idade da Pedra Polida? Assinale.

           Período Paleolítico          Período Neolítico

8  O bronze é uma liga metálica resultante da mistura de quais metais?

9  Cite objetos utilizados nos dias de hoje que são produzidos com metais.

Foi nesse período que o arado começou a ser utilizado  
para preparar a terra para o plantio. 

Os grupos humanos começaram a fixar residência nesse período,  
desenvolvendo técnicas agrícolas e domesticando animais. 

O primeiro metal utilizado para confecção de objetos foi o ferro.

As pessoas passaram a se vestir com peles de animais.

Mais Cores  História
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10  Escreva três informações sobre cada fase da Idade dos Metais.

a) Idade do Cobre – 

b) Idade do Bronze – 

c) Idade do Ferro – 

Como fazíamos sem... talheres
Há alguns anos, quando alguém estava sentado à mesa e falava "mãos à obra", era 

realmente isso que queria dizer. Facas, garfos e colheres foram inventados em um passado 
remoto (homens das cavernas já afiavam pedras para que elas se tornassem cortantes), mas 
seu uso só se popularizou no século XVIII. Antes, os participantes de qualquer refeição – dos 
almoços mais triviais aos grandes banquetes – usavam as mãos para pegar a comida do prato. 

SOALHEIRO, Bárbara. Como fazemos sem... São Paulo: Panda Books, 2006. p. 26.

UM POUCO MAIS
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Esses grupos de pessoas que não tinham moradia fixa eram chamados de 
nômades. Sempre que se esgotavam os recursos de um lugar, eles se juntavam 
e saíam em busca de outro para atender às suas necessidades. 

A prática do nomadismo acontecia da seguinte forma: 

 » Não havia plantio de alimentos nem criação de animais. Esses recursos eram 
retirados do local onde moravam até que se esgotassem.  

 » O grupo de pessoas não era muito grande para que não fossem necessários 
muitos recursos. 

 » Esgotando-se os recursos, a mudança se tornava necessária.

 » As casas que construíam para morar enquanto estavam em uma região 
eram simples, feitas com madeira de árvores, folhas e galhos.

Os nômades, com o passar do tempo, desenvolveram outras atividades 
como, por exemplo, a produção de peças de cerâmica e a domesticação de 
animais, como o camelo. Eles começaram a perceber que, quando alimentavam 
e davam água para beber, os animais silvestres da região se aproximavam de-
les. Essa aproximação trouxe vantagens aos grupos, já que os animais estavam 
próximos e não havia necessidade de sair para caçar. 

Veja como era realizada essa prática:

 » O grupo de pessoas era dividido entre quem ficaria responsável pela 
caça e que ficaria responsável pela coleta de alimentos.

 » Buscavam o alimento nas proximidades da região onde moravam.
 » Geralmente, as mulheres realizavam a coleta dos alimentos. 
 » Quando se esgotavam os recursos do lugar, havia o deslocamento do 

grupo para outro lugar. E, assim, sucessivamente.

Nomadismo e sedentarismo 

Os primeiros grupos humanos, como você viu anteriormente, sobreviviam 
da caça, da pesca e da coleta de frutos. As pessoas viviam agrupadas e pratica-
vam trocas de produtos e alimentos. Eram famílias que se ocupavam com uma 
atividade específica, como a caça, e praticavam a troca de produtos com outras 
que fornecessem outros produtos de que tinham necessidade.

PARA APRENDER

Mais Cores  História
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Os animais domesticados eram aproveitados para diversos fins. O transporte 
era feito pelos dromedários e pelos bois. Os bois e as vacas propiciavam leite, 
carne e couro. As cabras e ovelhas, além da alimentação, proporcionavam a lã 
para a produção de cobertas e roupas.

Aos poucos, os grupos humanos passaram a observar que, de tempos em 
tempos, os ciclos das plantas se repetiam. Perceberam também que, com as se-
mentes lançadas, plantas nasciam, e que, lentamente, tudo se renovava. Dessa 
forma, surgiu a agricultura.

O Deserto do Saara é o segundo maior deserto do mundo. Os grupos 
humanos que moravam nessa região montavam aldeias provisórias para 
conseguir alimentos para a sobrevivência. Esses grupos nômades caçavam 
animais como crocodilos, hipopótamos, elefantes e girafas. Além disso, seus 
assentamentos eram sempre montados em áreas próximas a lagos e rios. 
Veja onde se localiza o Deserto do Saara no mapa a seguir.

Animais domesticados pelos nômades: cabras, ovelhas, dromedários e bois
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Fonte: BRITANNICA 
ENCYCLOPEDIA. Fertile 
Crescent. Disponível em: 
<https://cdn.britannica.
com/53/64953-050-
BE553D79/Fertile-Crescent.
jpg>. Acesso em: 27 dez. 
2019. Adaptação.
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assentamentos: locais 

onde as pessoas 

estabelecem residências.
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O modo de vida desses grupos começou a mudar e eles passaram a esta-
belecer residência próxima a rios para facilitar a irrigação e o cuidado com os 
animais que pastoreavam. Os grupos que fixavam moradias em um local, plan-
tavam e criavam animais eram chamados de sedentários.

Mesmo com habitação fixa, os sedentários ainda pescavam, caçavam e 
buscavam frutos e raízes na mata. Aprenderam a esperar pelo ciclo da nature-
za, desde o plantio até a colheita, enfrentando as diversas situações climáticas. 
Desenvolveram habilidades para o plantio de árvores que lhes dessem frutos. 

Nesse período, passaram a confeccionar instrumen-
tos mais afiados para caça e pesca. Juntavam pedras 
pontudas e as prendiam com cipó. Para deixar a pedra 
pontuda, aprenderam a polir. Com essas mudanças, as 
caçadas se tornaram mais proveitosas.

O domínio da agricultura permitiu aos seres humanos planejar a produção 
de alimentos e fixar moradias, o que deu origem às primeiras vilas e cidades.

Com essa atividade, os grupos começaram a produzir alimentos, como 
o trigo, o milho e a aveia, em maior quantidade do que necessitavam para o 
consumo. Desenvolveram, com o uso de arado, técnicas mais avançadas para 
o cuidado com a terra e o aumento da produção. Assim, começaram a estocar 
o excedente em peças de cerâmica e realizavam a troca de mercadorias entre 
eles. Essas peças de cerâmica eram feitas de barro cozido e moldadas conforme 
a necessidade de cada grupo. 

A palavra sedentário também pode 

significar pessoa que pratica pouca ou 

nenhuma atividade física, que fica a maior 

parte do tempo sentada.

polir: aparar, desgastar, afiar, moldar.

Representação de peças de cerâmica do Período Neolítico

O que não era consumido pelo grupo passou a ser utilizado na troca com 
outros grupos. Um exemplo era a troca de azeite por farinha. Dessa forma, te-
ve-se a origem do comércio.

As habitações construídas serviam como abrigo e como proteção às comu-
nidades quanto aos ataques de outros grupos. 
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Para fixar residência, os grupos escolhiam locais próximos a rios e com terras 
férteis para que sempre tivessem alimentos. Ao chegarem a uma região com 
essas características, começavam a estabelecer moradias e comércios. 

Aos poucos, as vilas cresceram e houve a necessidade de uma organização 
mais eficaz, sob a liderança de uma ou mais pessoas que administrassem a vida 
nos grupos. Começaram, então, a definir em cada grupo a divisão de tarefas:

 » Os líderes eram escolhidos entre os que exerciam maior poder diante do 
grupo. 

 » As mulheres dedicavam-se à prática agrícola, ao preparo de alimentos, como 
a farinha, e artesanatos e eram responsáveis pelo cuidado das crianças. 

 » Os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca, pelo pastoreio dos 
rebanhos domesticados e pela segurança do grupo.

Os rios tiveram grande participação no surgimento das primeiras comuni-
dades. Os rios Jordão, Eufrates, Tigre e Nilo formavam uma região chamada de 
Crescente Fértil.

Na região do Crescente Fértil, houve a fixação dos primeiros grupos 
humanos sedentários, onde atualmente se localizam Palestina, Jordânia, 
Israel, Líbano, Kuwait, Chipre e partes do Egito, da Síria, do Irã e da Turquia. 

Veja essa região no mapa a seguir:

Crescente Fértil

Fonte: BRITANNICA 
ENCYCLOPEDIA. Fertile 
Crescent. Disponível em: 
<https://cdn.britannica.
com/53/64953-050-
BE553D79/Fertile-
Crescent.jpg>. Acesso em: 
27 dez. 2019. Adaptação.
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As cidades presentes na região do Crescente Fértil tiveram início a partir 
da sedentarização e da agricultura no Período Neolítico. Elas foram erguidas 
bem próximas a rios para abastecer a população e facilitar a irrigação. Muitas 
civilizações se estabeleceram ao redor do Rio Eufrates há, aproximadamente, 
5 500 anos. 

A Mesopotâmia, atual Iraque, é o berço da civilização. Localiza-se no Oriente 
Médio, entre os rios Tigre e Eufrates. É uma região cercada por desertos.

Em torno do Rio Nilo, no Egito, as primeiras cidades começaram a aparecer 
por volta de 4 000 anos atrás. Eram cidades maiores, mais desenvolvidas, com a 
presença de templos religiosos. A economia girava em torno da agricultura, do 
artesanato, do comércio e de outros serviços. 

Observe, neste outro mapa, a localização desses rios:

Vale dos rios Tigre e Eufrates na região do Iraque, Síria, Armênia, Oriente Médio e Golfo Pérsico

Rios Tigre, Eufrates e Nilo

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. Adaptação.
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1  Escreva, no quadro a seguir, três características dos primeiros grupos nômades:

ATIVIDADES

2  Represente, por meio de uma história em quadrinhos, como os nômades 
exploravam a região e o que faziam quando os recursos se esgotavam.

 »

 »

 »

3  Qual é a relação do Deserto do Saara com o nomadismo?

4  Que outras atividades eram realizadas pelos grupos nômades além da coleta 
de frutos e raízes, caça e pesca? 
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Domesticação de animais. Surgimento da agricultura. 

Produção de alimento em pequena quantidade.

Estabelecimento de moradias próximas a rios. 

5  Os nômades aproveitavam os animais que domesticavam de diversas formas. 
Indique como utilizavam:

a) Bois e vacas – 

b) Dromedário – 

c) Cabras – 

d) Ovelhas – 

6  Qual é a importância da agricultura para o processo do sedentarismo?

7  Assinale os fatores que contribuíram para o sedentarismo:

8  Coloque N para as atividades correspondentes aos nômades e S para as ati-
vidades correspondentes aos sedentários.

 Agricultura.

 Tirar leite da vaca.

 Pesca.

 Pastoreio.

 Moradia fixa.

 Produção de peças de cerâmica.

9  A agricultura é uma atividade antiga, como você aprendeu. E, hoje em dia, 
qual é a importância da agricultura? Escreva um texto relatando:

 » Por que a agricultura é importante para a economia do Brasil?
 » Que alimentos você consome diariamente que são provenientes da 
agricultura?
 » Quais são os principais produtos agrícolas produzidos pelo setor brasileiro? 

Mais Cores  História
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Os beduínos

Atualmente, nos desertos, ainda é comum encon-
trar grupos de nômades conhecidos como beduínos. 
Eles vivem como nômades ou seminômades e têm 
como atividade o comércio dos alimentos e a criação 
de camelos, que servem de meio de transporte nas 
viagens. Há beduínos que vivem de forma sedentária, morando em pequenas 
comunidades.

O núcleo familiar dos beduínos gira em torno do patriarca, pois conserva 
os costumes tradicionais. Ele é o responsável por levar para o grupo o que for 
necessário para a sobrevivência e segurança de todos. Nesses grupos, a mulher é 
responsável pelos afazeres em casa, pelo preparo dos alimentos e pelo cuidado 
com os mais novos. Os mais velhos são os que orientam na tomada de decisões.

Quem comanda um grupo de beduínos é o líder, que é chamado de xeque 
ou sheik.

Os beduínos são povos nômades que vivem nos desertos desde tempos antigos.

seminômades: grupo de 

pessoas que fixa residência 

por um tempo, mas que se 

muda quando necessário.

O termo “beduínos” surgiu a partir de três palavras árabes:

Badawi: que quer dizer nômade.

Albedu: que significa habitantes de terras abertas.

Albeit: ou seja, povo da tenda.
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Os beduínos passam por diferentes países, onde se instalam por um de-
terminado período de tempo. Nesses locais, realizam festas, divulgam a cultura 
que trazem de seus antepassados e vendem peças de cerâmica produzidas 
pelas mulheres do grupo. Alguns ainda trabalham como assalariados, o que 
antigamente não era bem aceito pelos mais velhos.

1  Explique quem são os beduínos.

2  Qual é o papel de cada pessoa em um núcleo familiar de beduínos?

3  Qual é a relação entre as palavras que deram origem ao termo beduínos?

4  Que tipo de ensinamentos os beduínos podem transmitir nos locais onde se 
instalam para morar por um determinado período de tempo?

ATIVIDADES

Mais Cores  História
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Formas de organização social e política: 
a noção de Estado

A atividade agrícola desenvolvida pelos grupos sedentários ocasionou um 
aumento da população nas regiões onde era praticada. Os grupos humanos 
precisaram se organizar nas aldeias onde fixavam residência. Geralmente, os 
chefes das famílias eram os responsáveis por essa organização. Eles faziam parte 
de grupos denominados clãs. Nesses grupos havia um chefe religioso e político. 
As cidades de Ur, Uruk e Nippur, no Oriente Médio, eram exemplos de cidades 
que tinham esse tipo de organização.

PARA APRENDER

Oriente Médio

O trabalho com a agricultura nas cidades já não era 
apenas com o objetivo de subsistência. O excedente da pro-
dução era estocado a fim de que houvesse troca e comércio 
entre outros grupos. Esse trabalho gerou uma divisão mais 
organizada das tarefas de cada um. 

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. Adaptação.
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excedente: sobra, 
excesso.
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O chefe na maioria das vezes governava de sua própria 
residência. Seus ajudantes saíam para cobrar impostos dos mo-
radores, os quais eram pagos com mercadorias que produziam. 
Essas pessoas também defendiam o reino, caso fosse necessário, 
e faziam as leis serem cumpridas. Com o passar do tempo, 
esse líder foi centralizando as principais decisões referentes 
a um ou mais territórios, ou seja, centralizando o poder. O 
povo não participava diretamente das decisões políticas e 
o poder era hereditário, isto é, passava de pai para filho.  

Deve ter um governante que tenha au-
toridade sobre a população.

Deve reunir condições de governar com 
autonomia diante de outros Estados.

Deve ter bem delimitados os limites com 
os outros territórios. 

O primeiro código registrado de leis foi criado pelo rei Hamurabi (rei 
da Babilônia), chamado de Código Hamurabi. Essas leis foram registradas 
para facilitar o governo e organizar as ações que deveriam ser realizadas 
pelo povo.

autonomia: a capacidade 

de se governar por si 

mesmo ou a de um Estado 

ser governado por leis 

próprias.

GUDEA, príncipe de Lagash. [2120 a.C.] 1 estátua de diorito,  
46 cm x 33 cm x 22,5 cm. Museu do Louvre, Paris. Mesopotâmia

Estátua representando o príncipe Gudea,  
da cidade de Lagash, região da Mesopotâmia

Alguns líderes das tribos tornaram-se reis. O rei tinha como responsabilidade 
governar e administrar a região, além de zelar pela segurança do grupo. Fazia isso 
com a ajuda de pessoas escolhidas, na maioria das vezes, por ele mesmo. Para 
isso, foi necessária a criação de regras ou leis que ajudassem a manter a ordem.

pria 
mo-

m. 
o, 

Conforme a região, o governante era chamado de rei, faraó, patesi.

A estrutura administrada pelo governante forma um Estado.

Para que um território seja considerado Estado são necessárias algumas 
características.
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Observe como pode ter ocorrido o processo de formação de um Estado 
na Antiguidade:
1.º) Inicialmente, houve a fixação de um grupo de pessoas e o desenvolvimento 

de atividades, como agricultura, domesticação de animais e artesanato.
2.º) Com o passar do tempo, chefes de família começaram a competir pelas 

terras.  
3.º) O vitorioso da competição pelas terras teve maior controle do espaço em 

que atuava e outras pessoas o ajudavam.
4.º) Quanto mais terras, mais riqueza. Assim, o chefe passou a ser chamado de 

rei ou outro nome, dependendo da região.
5.º) O governante, então, passou a administrar o território de sua residência, 

que podia ser um palácio.
6.º) Dessa forma, surgiu o Estado.

Conheça algumas curiosidades sobre a organização política de alguns povos. 

Egípcios antigos

No Egito, no Antigo Império (3200 a.C. a 2100 a.C.), houve uma 
organização dos grupos patriarcais que também eram chama-
dos de nomos, governados por um nomarca. Após conflitos 
e a união entre as comunidades egípcias, Menés foi consi-
derado o rei das suas terras, um deus, e passou a ser chamado 
de faraó (3000 a.C.). Como em toda monarquia, o poder do faraó 
passava de pai para filho. 

Gregos antigos

Na Grécia Antiga, as cidades, também chamadas de pólis, 
eram consideradas estados. As cidades-estado geralmente se 
localizavam nos lugares mais altos da região, protegidas por 
fortes, e tinham a agricultura como atividade econômica principal. Cada cida-
de-estado tinha sua própria forma de governo. Na cidade-estado de Atenas, por 
exemplo, houve diferentes formas de governo:

Monarquia (2000 a.C. a 1100 a.C.) – o rei detinha o poder. Era chamado de 
baliseu e tinha os familiares como conselheiros. 

Oligarquia (1100 a.C. a 800 a.C.) – proprietários de terras administravam a 
política, beneficiando os nobres da sociedade.

Tirania (600 a.C. a 510 a.C.) – governada por um tirano que 
tinha poder absoluto sobre a sociedade.

Democracia (510 a.C.) – os cidadãos (homens adultos livres 
nascidos em Atenas) definiam as leis, a justiça, a economia e a 
educação por meio de assembleias.

Representação de um faraó, 
símbolo do Egito Antigo
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absoluto: sem limite, independente e superior aos outros poderes.



24

Romanos antigos
A história dos romanos antigos pode ser organizada em três períodos: 

Monarquia (753 a.C. a 509 a.C.), República (509 a.C. a 27 a.C.) e Império (27 a.C. 
a 476 d.C.).

No período monárquico, Roma foi governada por reis de origens diversas, 
tendo os etruscos governado por aproximadamente cem anos.

Após a monarquia em Roma, foi 
estabelecida outra forma de governo: 
República, que significa “coisa pública”. 
Os patrícios dominavam o poder, contro-
lando a política e exercendo o poder de 
forma a obter benefícios próprios.

Os etruscos viviam na Etrúria (atualmente, Toscana) e fundaram cida-
des-estado a partir dos próprios hábitos e costumes. Eles impuseram aos 
povos da região sua cultura voltada a urbanismo, comércio, agricultura e 
mineração. Tinham exércitos e frotas marítimas competentes, o que lhes 
permitia administrar bem a rede comercial. Além disso, permitiam a presença 
e participação das mulheres nas questões sociais e públicas.

Cerveteri, antiga cidade etrusca, província de Roma – cemitério 
etrusco

Os patrícios eram a elite, 
a nobreza, a classe alta da so-
ciedade romana. 

Os plebeus, por sua vez, não podiam participar 
da vida pública, sendo obrigados a cumprir os deveres, 
pagar os impostos e participar do exército romano. 

Durante o Império Romano, os romanos eram 
governados por um imperador.

plebeus: eram as pessoas 

que não pertenciam à 

nobreza, camada popular 

da sociedade.
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O poder político tem uma história que sofreu transformações ao longo 
do tempo. 

Atualmente, o governo de um país deve ter a preocupação com a po-
pulação no que diz respeito a educação, segurança, moradia, alimentação, 
saúde, cultura, serviços públicos. Deve respeitar e cumprir os direitos do 
cidadão, bem como cobrar que os deveres sejam cumpridos. 

1  Desembaralhe as letras e encontre quatro elementos que foram fundamentais 
para a organização política das primeiras cidades.

ATIVIDADES

2  Escreva duas funções de um líder responsável pelas antigas civilizações.

O OM RÉ C I C

G TR CI A U R L U A

C ÃA RÇ

U OT AM PE UA PO A L ON D Ç Ã

LI EE IO SD
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3  O que significa a centralização do poder?

4  Cite quais eram as características necessárias para que um território fosse 
considerado Estado.

5  Escreva uma informação que você achou interessante a respeito da formação 
dos Estados egípcio, grego e romano.

6  Como se chama o primeiro código registrado de leis? E por quem foi criado?

7  Por que é importante ter um registro de leis como foi o caso do Código 
Hamurabi?

Brasil: República Federativa Democrática

O sistema de governo brasileiro atual é o republicano. A república é uma 
forma de governo em que o chefe de Estado (Presidente da República) é eleito 
pelo povo e fica um período determinado de tempo em exercício da função. 
Atualmente, esse período é de quatro anos.

Entre 1500 e 1822, o Brasil foi colônia de Portugal. A partir de 1822, tornou-
-se uma monarquia independente de Portugal; situação que durou até 1889, 
quando foi adotada a república como forma de governo. 

Hoje em dia vivemos uma democracia, ou seja, há eleições para escolha 
dos representantes. Todos os cidadãos com 16 anos ou mais têm o direito de 
realizar essa escolha.

Mais Cores  História
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Poder Executivo: é responsável pela administração do Estado, quan-
to ao investimento na educação, saúde, segurança. É representado pelo 
Presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos.

Poder Legislativo: é responsável pela criação, análise e aprovação 
de leis que atendam à população de maneira geral. É representado pelos 
deputados federais e estaduais, senadores e vereadores.

Poder Judiciário: é responsável pelo julgamento dos conflitos a partir 
das leis que regem o país. É representado pelos ministros, desembargadores 
e juízes.

No Brasil, todas as pessoas devem ter 
seus direitos respeitados e devem cumprir 
seus deveres de cidadão. Há leis que asse-
guram esses direitos e deveres, presentes 
na Constituição Federativa da República do 
Brasil de 1988.

Constituição da República 
Federativa do Brasil

1  Converse com o professor e os colegas sobre como os representantes do poder 
Executivo e os do Legislativo são eleitos no Brasil e com que frequência isso 
acontece. Registre.

2  Converse com um adulto e registre o que se pede.

a) Nome do Presidente da República e o do vice-presidente.

b) Nome do governador e o do vice-governador de seu estado.

c) Nome do prefeito e o do vice-prefeito do seu município.

ATIVIDADES
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O Estado brasileiro é dividido entre os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Observe as responsabilidades de cada poder e quem os representa.
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A religião dos povos antigos

A religião sempre foi muito importante para os grupos humanos, mesmo 
antes da organização em Estados. Nas comunidades que se formavam a religião 
tinha diferenças, mas também muitos aspectos em comum. Um deles é que 
eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. 

Como a economia girava em torno da agricultura, as pessoas ofereciam ora-
ções e faziam festas para que os deuses as abençoassem com uma boa colheita. 
Assim, faziam constantemente oferendas, como flores e incensos. Os lugares 
onde ocorriam as cerimônias religiosas recebiam 
visitantes de muitos lugares e havia necessidade 
de uma infraestrutura que atendesse à população 
peregrina. 

Na Mesopotâmia, acreditava-se que os deuses atendiam a desejos e tam-
bém que podiam destruir todo um reino caso não fossem temidos e respeitados. 
Eram considerados poderosos e responsáveis pelos nascimentos e pelas mortes. 
Alguns deuses da Mesopotâmia eram: 

Anu – deus do céu, protegia a cidade de Uruk. 

Marduk – deus protetor da Babilônia.

Enlil – deus das chuvas e do vento.

Shamash – deus do Sol. 

Isthar – deusa da primavera e da fecundidade.

PARA APRENDER

peregrina: pessoa devota que 

visita lugares sagrados.
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Mushussu, o dragão de 
Marduk, gravado em 
baixo-relevo no portão 
original de Ishtar, antiga 
Babilônica, atual Iraque
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No Egito Antigo, a figura central do poder era o faraó, um ser considerado 
divino e merecedor de obediência e respeito. O faraó carregava sempre consigo 
um cajado, simbolizando o cuidado e o poder de guiar seu povo, e um chicote, 
símbolo de castigo a quem desobedecesse às leis. 

Os egípcios antigos eram politeístas e seus deuses tinham formas humanas. 
Entre esses deuses, destacavam-se Ísis, representante da maternidade; Osíris, 
símbolo de autoridade e verdade, e Hórus, filho de Ísis e Osíris. A população 
acreditava que os deuses protegiam a agricultura, transmitindo ensinamentos 
para a boa colheita, e também que eram responsáveis pelo povoamento do Egito.

O povo egípcio era extremamente religioso e acreditava que havia vida após 
a morte. Muitos faraós, por esse motivo, construíam seus túmulos com muita 
pompa, as conhecidas pirâmides feitas de pedra. As mais conhecidas são as pi-
râmides de Gizé, chamadas Quéops, Quéfren e Miquerinos. Assim, esperavam 
que, após a morte, pudessem continuar vivendo com luxo e conforto.

Eles acreditavam na vida após a morte e que quando as pessoas morriam 
eram julgadas numa espécie de tribunal chamado de Tribunal de Osíris. Se o 
coração da pessoa que morreu pesasse menos que uma pena, significava que 
ela foi uma boa pessoa em vida e merecia a vida eterna. Por causa dessa crença, 
os egípcios antigos mumificavam o corpo dos mortos para preservá-los. Nas 
tumbas, onde ficavam os corpos, eram depositados objetos pessoais, como joias, 
roupas e alimentação, para que os acompanhassem após a 
morte. Após a mumificação, os corpos eram colocados em 
sarcófagos. 

Estátuas de 
Osíris e Ísis

sarcófago: caixão.
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Muitos objetos e construções criados pelos povos antigos, que foram pre-
servados, nos ajudam a compreender como eles viviam. É o caso de pirâmides, 
sarcófagos, vestuário, adereços, ferramentas e cerâmicas 
encontrados pelos arqueólogos que fornecem informa-
ções para essa compreensão. Esses objetos compõem a 
cultura material de um povo, pois mostram como era a 
vida das pessoas em diferentes épocas. Na cultura egípcia 
da Antiguidade há também referência ao gato, animal 
sagrado para eles e símbolo da fertilidade. 

O fato de as pessoas acreditarem nos deuses, fossem eles imaginários ou 
representados na figura de um rei ou faraó, fazia com que se sentissem amparadas 
e também temerosas, pois sabiam que haveria punição caso não cumprissem 
as determinações. 

Na Antiguidade, valorizavam-se as artes, como pintura, escrita e escultura, 
ligadas à religião, o que aparece nas cores e nos muitos detalhes dos túmulos e 
templos. Comemorava-se a boa colheita com festas em homenagem às divin-
dades, pois acreditava-se que elas eram responsáveis pelos bons resultados da 
produção agrícola.

Atualmente, ainda há comunidades que celebram a fartura da colheita com 
festas. É o caso das Festas Juninas que acontecem no mês de junho no Brasil, que, 
segundo estudos, tiveram origem em homenagem aos deuses que representa-
vam os elementos da natureza e sofreram forte influência da religião católica.

1  Explique o que significa a expressão destacada na frase a seguir:
“Os povos antigos eram politeístas.”

ATIVIDADES

Processo de 
mumificação, 
mostrando como os 
egípcios envolviam 
as múmias durante o 
embalsamento (forma 
de conservação do 
corpo)

D
KO

 E
St

úd
io

. 2
02

0.
 D

ig
ita

l.

cultura material: 
conjunto de objetos 
produzidos ou 
modificados por 
pessoas.
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2  Qual era a relação da agricultura com a religião na Antiguidade?

3  Indique o que se pede referente aos povos das seguintes regiões:

Mesopotâmia:

Representava o poder central: 

Os deuses representavam: 

Dois deuses: 

Egito:

Representava o poder central: 

Os deuses representavam: 

Dois deuses: 

4  Por que os egípcios antigos mumificavam o corpo das pessoas que morriam?

5  Pesquise informações sobre as pirâmides do Egito e registre-as em seu caderno. 
Ao final, ilustre sua atividade.
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Na Mesopotâmia, os povos assírios, sumérios e babilônios construíram 
templos chamados de zigurates. Tinham o formato de pirâmide, com degraus 
que podiam compor até seis andares. Os materiais utilizados eram pedras e, em 
alguns casos, tijolos produzidos com o calor do Sol. A entrada ficava na parte 
mais elevada e, para chegar lá, havia uma rampa do lado de fora. 

Acreditava-se que os zigurates eram lugares onde os deuses moravam e 
estes estariam mais perto da civilização. Apesar disso, apenas os sacerdotes 
podiam entrar nessas construções. Eram eles que faziam aos deuses os pedidos 
da população.

Os zigurates também serviam como lugar para armazenar a produção 
agrícola e como lugar de observação do céu e dos astros.

UM POUCO MAIS

1  Qual era a finalidade dos zigurates?

2  Escreva dois outros exemplos de templos religiosos da atualidade.

ATIVIDADES

Representação do 
Zigurate de Ur, no 
Iraque. Localizado 
às margens do Rio 
Eufrates, é o mais 
famoso templo 
nesse estilo.
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2. Memórias, histórias e culturas 

QUAL É A IDEIA?

Observe a ilustração. Em seguida, converse com o professor e os colegas sobre 
as seguintes questões: 

 » Que lugares aparecem na imagem?

 » O que você percebe nas cenas apresentadas?

 » Como os grupos que aparecem na imagem estão aprendendo algo?

OOOOOObbbbbsssseeeerrrrvvvvveeee aaaa iiiillllluuuussssttttrrrrraaaaçççççããããooooo... EEEEEEEmmmmmm sssseeeeeeggggguuuuiiiidddddaaaa,,, ccccccoooonnnnvvvveeeeeeeerrrrrsssseeeee ccccoooommmmm oooo ppppprrrroooooffffeeeeeesssssssssoooorrrrr eeeeee ooooosssss ccccoooolllleeeeeggggaaaassss ssssoooooobbbbrrrreeee
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Conhecendo o passado 

Na Antiguidade, há muitos e muitos anos, grupos humanos habitavam 
diferentes partes do mundo e cada um tinha seu estilo característico de viver. 
Com o passar do tempo, muitos desses grupos desapareceram, mas deixaram 
registros que permitem conhecer suas formas de viver. São máscaras, objetos 
de caça, moedas, construções, pinturas, entre outros.

Por meio de diferentes tipos de registro, é possível conhecer, no presente, 
os acontecimentos do passado. Esses registros mostram para as gerações atuais 
os costumes, as tradições, os modos de viver e o cotidiano dos antepassados. 
Contam como os fatos aconteceram ao longo do tempo. 

Muitas são as formas de se conhecer o passado. Pode ser por meio de uma 
história contada, uma imagem, um texto escrito, uma fotografia, um objeto, 
uma música, entre outros.

As pinturas rupestres

As pinturas rupestres são compostas de símbolos ou desenhos feitos, ge-
ralmente, nas paredes e no teto de cavernas. 

Ao estudar as pinturas em cavernas brasileiras, por exemplo, pesquisadores 
descobriram que o Brasil já era habitado por diferentes povos há muito tempo. 

PARA APRENDER

Pintura rupestre 
encontrada 
na Gruta do 
Rodrigo, no 
Parque Nacional 
da Serra da 
Capivara, Piauí
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Esse tipo de pintura mostra, por exemplo, os animais que eram comuns na 
época em que ela foi produzida (bisões, mamutes). A caça era uma atividade 
fundamental para a sobrevivência humana e por meio das pinturas rupestres 
é possível conhecer como os povos do passado a praticavam. Há pinturas em 
que, além de animais, foram representados seres humanos, o fogo e algumas 
ações do dia a dia, como os rituais, a dança e a caça. 

Essas pinturas eram feitas com os mais variados elementos, como sangue 
dos animais mortos nas caçadas, argila e saliva humana.  

Pictografia

A pictografia é uma forma primitiva da escrita que transmitia a informação 
por meio de imagens, e não de palavras. As escritas pictográficas eram feitas na 
pedra e representavam algum acontecimento da comunidade. Há alfabetos que 
foram criados a partir de pictogramas. 

Na Antiguidade, na Mesopotâmia, teve origem um alfabeto composto de 
pictogramas. Eram desenhos que representavam a ideia que se desejava trans-
mitir. Essa forma de comunicação contribuía para o entendimento entre pessoas 
que falavam línguas diferentes. 

Conforme o tempo foi passando, houve a necessidade de se instituir um 
alfabeto padrão para facilitar ainda mais a comunicação.

Conjunto de 
pictogramas em 
um ambiente 
público, 
indicando, por 
exemplo, locais 
de alimentação, 
maneiras 
de acesso a 
determinados 
lugares e 
proibições.
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Atualmente, faz-se uso de pictogramas em diversas situações que exi-
jam compreensão imediata: na sinalização de trânsito, em identificação de 
banheiros, proibições, envio de mensagens (com uso de emoticons), entre 
outras. Em um aeroporto, por exemplo, os pictogramas orientam as pessoas 
que não dominam a língua local, pois são de compreensão universal. 

Veja alguns exemplos:
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A oralidade 

Narrar fatos que aconteceram é uma forma de transmitir conhecimentos 
praticada muito antes da invenção da escrita. Por meio de canções, quadrinhas 
e histórias orais, por exemplo, diferentes culturas compartilham conhecimentos 
e preservam sua memória e história.

A transmissão oral de saberes pode ser feita de pais para filhos, avós para 
netos ou por um líder da comunidade. Esses saberes podem ser:

 » Um costume: tirar os sapatos antes de entrar nas casas, como no Japão.

 » Uma lenda, como a história contada pelos indígenas para explicar o surgi-
mento do céu.

 » Um mito, como as histórias gregas sobre deuses, centauros e titãs.

 » Um provérbio, que são frases simples ditas com a intenção de ensinar ou 
alertar, como “A mentira tem perna curta”.

 » Um ensinamento, como uma brincadeira antiga.

 » Uma adivinha: “O que é, o que é... cai em pé e corre deitado?”.

 » Um chá medicinal, como chá de camomila.

As memórias não são transmitidas apenas entre o núcleo familiar. A memória 
dos povos indígenas e a dos povos africanos, por exemplo, foram preservadas 
por meio da oralidade. Esses povos mantiveram vivas suas tradições e histórias 
por meio dessa prática, e, só depois de muito tempo, historiadores realizaram 
o registro a respeito delas.

Um exemplo da tradição oral africana é a prática dos griôs, que são as 
pessoas responsáveis por transmitir a história, as tradições e os saberes de 
seu povo. 

Griôs recitando 
histórias em Burquina 
Fasso, país africano, 
no ano de 2007
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Música 

A música também tem história. Desde os mais remotos tempos, os seres 
humanos emitiam sons ritmados. Inicialmente, eram produzidos sons com base 
nos fenômenos da natureza, como trovões e ruídos do vento, e nas batidas do 
coração e das palmas das mãos. 

No Egito Antigo, a música fazia parte dos 
eventos religiosos como forma de celebrar o 
sucesso da agricultura nos rituais sagrados. Eram 
utilizados instrumentos como harpa e cítara.

Na Antiguidade, na região que atualmente 
corresponde à Itália, os etruscos realizavam as 
caçadas ao som de instrumentos como clarins, 
trompas, oboés e liras. Em Roma, especificamen-
te, a música era aproveitada no cotidiano das 
pessoas. Eram tocadas em desfiles, banquetes, 
jogos, funerais e espetáculos. A música tinha 
como função principal divertir a população que 
acompanhava cada situação.

Os gregos utilizavam instrumentos de corda 
como a cítara e a lira. Era uma espécie de ligação 
entre os seres humanos e os deuses. 

A música é uma linguagem universal, pois, 
mesmo sem compreender o idioma de uma can-
ção, podemos ter sentimentos despertados por 
ela.

Harpa

O termo música vem do grego “mousikè” e significa arte das musas. Na Grécia, elas eram deusas que serviam de inspiração para as artes e para as ciências.
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1  Encontre, no caça-palavras, cinco exemplos de fontes históricas que permitem 
o conhecimento do passado. Dica: todas as palavras estão na diagonal.

ATIVIDADES

2  Explique o que é pictografia.

3  Represente três exemplos de pictogramas atuais.

4  Por que a música é uma linguagem universal?

O O Ç O M I N T K U R A T L A
O B S T R O Ç Õ C S A L T A S
V P J L Ã P E B Ã O O S P L K
P A I E E C A D C U E A Ç Ã O
E Q U N T S H L A Õ T R U S P
D U M A T O I R Ç S R R A M I
R E C D I U S U F S N R C E I
A I S A P L R L I O A S O S E
P L P R O T E A A C A T D A U
D H D O S O S O S E G E U A L
A S Ç N L P R Á I O D R F M I
U C O P E R M A A Ç Ã O S I S
I C C O L Õ Á S Ç M Ç T U M P
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Nome: 

Informações: 

Nome: 

Informações: 

Nome: 

Informações: 

5  Qual é a função dos griôs na cultura africana?

6  Converse com uma pessoa mais velha e peça a ela que conte algo que apren-
deu com os avós. Em seguida, registre o que ela contou.  

7  Pesquise 3 instrumentos musicais da Antiguidade citados no texto e, em se-
guida, desenhe-os e registre as informações coletadas. 

8  Explique a função da música na Antiguidade, nos seguintes lugares:

No Egito: 

Na Grécia: 

Em Roma: 
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1  Por que a oralidade é tão importante para o presente?

2  Pesquise outras versões da lenda Uirapuru e reescreva-a com suas palavras.

3  “Quem conta um conto, aumenta um ponto”. Esse é um ditado popular que 
significa que cada pessoa que vai contar uma história que ouviu acrescenta ou 
omite detalhes sobre a mesma, sem que a essência da história seja perdida.
Apresente aos colegas a versão reescrita por você na atividade 2 e responda. 

a) Os textos ficaram iguais, diferentes ou semelhantes ao de seus colegas? 

b) Por que isso aconteceu?  

c) O que todas as versões da lenda pesquisada têm em comum? 

  Um final feliz.

  Falam sobre como surgiu o canto do Uirapuru

  Fazem parte da cultura oral de um povo indígena.

ATIVIDADES

Lenda indígena

Entre os povos indígenas e africanos é muito comum a transmissão de 
conhecimentos por meio da oralidade. Leia um pequeno texto sobre a lenda 
indígena Uirapuru.  

UIRAPURU
[...] dizem que um índio se apaixonou perdidamente por uma índia, mas ela 

era casada com o cacique da tribo. Como não podia chegar perto dela, o índio 
apaixonado pediu ao deus Tupã que fosse transformado em pássaro. Seu pedido foi 

atendido e ele passou a cantar todas a tardes para sua amada. 

SILVA, Flávia L. e. Diário de Pilar na Amazônia. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 99.
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Registro do tempo em diferentes culturas 

Os indígenas relacionavam o movimento do Sol, da Lua e das constelações 
com fenômenos da natureza que aconteciam ao longo do ano, como períodos 
de chuva e estiagem, de calor ou de frio. A partir dessa observação, elaboraram 
seus calendários marcando as épocas de plantios, colheitas, reprodução dos 
animais, entre outros fatores importantes para a sobrevivência do grupo. 

O céu determinava também o tempo das festas religiosas e dos procedi-
mentos feitos pelos pajés para a proteção e cura dos integrantes do grupo.

Observe no calendário indígena do povo Suyá como a passagem do tempo 
está relacionada aos fenômenos naturais que influenciam as atividades por eles 
desenvolvidas. 

PARA APRENDER estiagem: período sem chuvas.
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SUYÁ, Thiayu. [Calendário indígena suyá]. [s.d.]. 1 ilustração, color. In: PARQUE INDÍGENA DO XINGU; INS TITUTO 
SOCIOAMBIENTAL. Geografia indígena: Parque Indígena do Xingu. Brasília: MEC; SEF; DPEF, 1988.
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O tempo é um elemento fundamental para estudarmos o passado e o 
presente e sua passagem pode ser observada de maneira natural ou cultural.

Primeiros grupos humanos: a posição dos astros no céu era usada para 
saber quando a Lua e as estações da natureza mudariam e suas influências 
no comportamento e na migração dos animais, para que a caça e a pesca 
pudessem ter sucesso. Como viviam em grupos, uma caçada malsucedida 
poderia prejudicar a alimentação e sobrevivência de todos.

Quando começaram a praticar a agricultura, desde o preparo da terra 
até a colheita, as medidas de tempo passaram a ser observadas para que 
houvesse sucesso na atividade. Elas tinham como base os fenômenos na-
turais repetitivos, como o movimento dos corpos celestes.

Fases de crescimento do milho. O ciclo da natureza é uma maneira de 
observar a passagem do tempo.

O estudo do tempo – cronologia – foi uma das criações fundamentais 
dos seres humanos. Por meio dele, as sociedades organizam suas atividades, 
ou seja, o tempo cronológico é estabelecido de acordo com as necessidades 
de cada sociedade. O tempo histórico é uma criação do ser humano utilizado 
pelos historiadores no estudo de diferentes sociedades.

As descobertas arqueológicas indicam que, desde os primeiros grupos 
humanos, existe a preocupação em medir a passagem do tempo, seja por 
motivos religiosos, agrícolas, seja para estudar os fenômenos celestes (uma 
forma antiga de astronomia).

Em decorrência da observação das mudanças na natureza e da constata-
ção da passagem do tempo, foram desenvolvidos calendários, sistemas que 
permitem medir e representar graficamente diferentes períodos de um ano. 

Vamos compreender como os diversos grupos humanos mediam ou me-
dem a passagem do tempo.
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Egípcios: primeiramente desenvolveram um calendário lunar, depois 
passaram a se basear no movimento da estrela Sirius, que se aproximava 
do Sol na mesma época da inundação do Nilo, um importante rio egípcio. 

Hebreus: utilizavam um calendário baseado no movimento da Lua e 
do Sol. Começaram a contagem do tempo a partir da criação do mundo 
segundo o Torá, livro sagrado para os hebreus.

Sumérios: criaram um calendário em que o ano foi dividido em  
12 meses de 30 dias e os dias divididos em 12 períodos de duas horas.

Muçulmanos: contam o tempo a partir da saída de Mohammad (fun-
dador da religião islâmica) da cidade de Meca até Medina, atualmente lo-
calizada na Arábia Saudita, no ano de 622. 

O calendário gregoriano

No Brasil e em diversos outros países, o calendário utilizado é o gregoriano, 
criado pelo Papa Gregório XIII, em 1582. Esse calendário se baseia no nascimento 
de Jesus Cristo para a contagem dos anos. A partir desse calendário, pode-se 
indicar quando um fato aconteceu por meio das seguintes siglas:

 » a.C. – antes de Cristo

 » d.C. – depois de Cristo

:
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Por exemplo, a invenção da roda 
data de cerca de 3500 a.C. Tal teoria 
pode ser elaborada pois uma placa de 
argila dessa época foi encontrada na 
região da Suméria, na Mesopotâmia. 

A chegada do automóvel ao Brasil 
se deu no ano de 1891. O veículo per-
tencia a Alberto Santos Dumont, que 
mais tarde seria conhecido como o Pai 
da Aviação. Por ser um fato ocorrido 
depois do nascimento de Cristo, não 
há necessidade de colocarmos a abre-
viatura d.C. 

O calendário gregoriano divide o 
tempo em: dia, mês, ano, década, século 
e milênio.

Dia: 24 horas

Mês: 28, 29, 30 ou 31 dias

Ano: 365 ou 366 dias; 12 meses

Década: 10 anos

Século: 100 anos

Milênio: 1 000 anos

Os historiadores utilizam muito o século como medida de tempo. 
Normalmente essa indicação aparece escrita em algarismo romano: século I, 
século V, século XX. Para descobrir a que século pertence determinado ano, você 
pode seguir estas dicas:

 » Observar o ano: se ele terminar em 00, é só retirá-los e o número que 
ficar indicará o século.

Exemplos:

Ano de 1400      1400      Século XIV (14)

Ano de 2000      2000      Século XX (20)

 » Se o ano não terminar em 00, deve-se então eliminar os dois últimos 
algarismos e acrescentar 1 ao que sobrar.

Exemplos:

Ano de 1407      1407      14+ 1 = Século XV (15)

Ano de 2019      2019      20+ 1 = Século XXI (21)

Representação do 
calendário utilizado 

no Brasil
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1  Com base no calendário do povo Suyá, represente, por meio de desenhos, os 
acontecimentos de cada mês.

ATIVIDADES

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

JunhoJulho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Mês Acontecimento

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio 

Junho

Mês Acontecimento

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Agora, cite cada um desses acontecimentos.
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2  Como é organizado o calendário do povo Suyá? E o gregoriano?

3  Que uso você faz do calendário no seu dia a dia? 

4  Para situar os fatos históricos no tempo, muitas vezes são utilizados termos 
como dias, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Leia as frases e indique 
o que se pede:

a) Quantos dias da semana você vai à escola? 

b) Faltam quantos meses ou dias para o seu aniversário? 

c) O barco a vapor foi criado no ano de 1807. Em que século isso ocorreu? 

d) A roda começou a ser utilizada pelos seres humanos no ano de 3500 a.C. 
Esse ano pertence a qual século? 

5  Escreva um exemplo de atividade que você faz: 

a) todos os dias – 

b) uma vez por semana – 

c) uma vez por mês – 

d) uma vez por ano – 

6  Pinte as afirmativas corretas.

Atualmente, todas as 
pessoas organizam suas 

atividades de acordo 
com a observação que 

fazem da natureza.

O tempo cronológico 
varia conforme as  

necessidades e os inte-
resses das sociedades. 

Observar as fases de de-
senvolvimento de uma 

planta é uma maneira de 
constatar a passagem do 
tempo de modo cultural.
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 » Agora, reescreva as frases que você não coloriu utilizando informações 
que as tornem verdadeiras.

7  Explique o que é um calendário.

8  Indique o marco inicial do calendário utilizado pelos

a) hebreus: 

b) muçulmanos: 

9  Antes da criação dos calendários e dos relógios que utilizamos em nosso dia 
a dia, de que outras maneiras os povos do passado marcavam a passagem do 
tempo?

10  No decorrer da história, diferentes culturas marcaram a passagem do tempo 
de diversas maneiras. A que se deve essa necessidade? 
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11  Cite um exemplo de como o tempo histórico e o tempo natural estão presentes 
em sua vida:

a) tempo histórico – 

b) tempo natural – 

12  Assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir.

 Para facilitar a contagem de longos períodos de tempo, é comum his-
toriadores utilizarem o século como medida. 

 Ana nasceu no dia 12 de dezembro de 2004, então ela nasceu no século XXI.

 Luciana nasceu em 1987, portanto ela nasceu no século XXI. 

 O século XXI começou no dia 1º. de janeiro de 2001 e terminará no dia 
31 de dezembro de 2100.

13  Complete as frases, tornando-as verdadeiras.

a) Os países que seguem o calendário gregoriano consideram o 

 como marco inicial para a contagem do tempo.

b) No calendário gregoriano, a abreviatura 

a.C. significa 

d.C. significa 

14  Marque um X nas afirmativas corretas.

a)   A chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, aconteceu no século XIV.

b)   A Proclamação da República no Brasil, em 1889, aconteceu no século XIX.

c)   A viagem do homem à Lua, em 1969, ocorreu no século XX.
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15  Responda.

a) Em que dia, mês e ano você nasceu? 

b) Em que século você nasceu? 

Medindo o tempo

Você aprendeu que o movimento dos astros, geralmente, determinava o 
período ideal para o plantio de produtos agrícolas, bem como o comportamento 
dos animais.

Com o passar dos anos, muitos instrumentos para contar o tempo surgiram: 
relógio de sol, ampulheta, relógio mecânico e relógio digital.

É provável que o primeiro instrumento cria-
do para medir a passagem do tempo tenha sido 
o relógio de sol. É um objeto que funciona pela 
observação da sombra projetada pelo Sol sobre 
o mostrador. Dessa forma, a passagem do tempo 
é medida de acordo com a posição do Sol. 

O mais antigo relógio de sol conhecido foi 
construído por volta de 3500 a.C. no Egito.

Ampulheta

Relógio de sol
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Além do relógio de sol, outros instrumentos de medição da passagem do 
tempo foram criados, como o relógio de areia. Também conhecido como am-
pulheta, esse relógio é formado por dois vasos em forma de cone separados 
por uma pequena abertura, por onde passa a areia. O tempo é medido pela 
quantidade de areia que escoa do recipiente de cima para o de baixo.  

O termo ampulheta tem origem na palavra espanhola ampolleta, que sig-
nifica “relógio de areia”. Ela pode ser utilizada para medir pequenos intervalos 
de tempo, geralmente minutos. 

Foi com a criação dos relógios mecânicos que as pessoas passaram a “dizer 
as horas” de forma mais precisa. Os relógios mecânicos foram criados na Europa, 
aproximadamente em 1350. Por volta de 1500, era comum encontrar relógios em 
torres de igreja em diferentes cidades. Nessa época, foi criado o relógio de bolso.

Relógios mecânicos
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Em 1800, os relógios se tornaram populares pois eram utilizados para orga-
nizar o trabalho nas fábricas. Com o passar do tempo foram criados os relógios 
de pulso.

A criação do relógio digital difundiu ainda mais o uso desse objeto entre 
as pessoas. As horas são apresentadas em um visor de forma eletrônica, faci-
litando a observação pelo usuário. O relógio digital pode ser encontrado em 
diferentes aparelhos eletrônicos, como computadores, micro-ondas, celulares, 
entre outros.

1  Você utiliza relógio no seu dia a dia? Justifique sua resposta com dois exemplos. 

2  Converse com um familiar adulto e pergunte a ele como os instrumentos que 
medem o tempo auxiliam na organização da rotina diária. Depois, registre nas 
linhas a seguir o que a pessoa relatou.

ATIVIDADES

Relógio digital
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3  Represente, em cada relógio, o horário em que você está realizando esta tarefa: 

4  Indique se, nas atividades a seguir, é comum utilizar uma ampulheta para 
marcar o tempo. Depois, justifique suas respostas:

a) Futebol

 Sim  Não

b) Uma jogada de xadrez

 Sim  Não

c) Banco imobiliário

 Sim  Não
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As múltiplas linguagens na história 

História da comunicação

A comunicação teve início há milhares de anos quando os seres humanos 
começaram a viver em grupos. A princípio, dava-se por meio de gestos e sons. 
As pinturas rupestres, como vimos, eram uma forma de comunicação visual, a 
qual representava eventos ocorridos no cotidiano da comunidade.

PARA APRENDER
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A comunicação é parte essencial da vida humana, pois permite que in-
divíduos compartilhem ideias, sentimentos, crenças, valores, etc. Ela pode ser 
estabelecida de diversas formas:

Verbal – realizada por meio da fala, canto, escrita, etc.

Não verbal – placas, símbolos, emojis, gestos, sinais, expressão corporal, etc.

Em alguns casos, a comunicação pode ser verbal e não verbal simul-
taneamente; por exemplo, quando se dança e canta ao mesmo tempo ou 
quando se apresenta uma peça de teatro combinando fala, gestos e expres-
são corporal.
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Com o passar do tempo, os seres humanos passaram a confeccionar uten-
sílios para a caça e para se protegerem de perigos aos quais eram vulneráveis.

A necessidade de compartilhar informações a respeito dessas invenções, 
contribuiu para o desenvolvimento da comunicação por meio de gestos.

Posteriormente, essa comunicação passou a ocorrer não apenas entre 
indivíduos de um mesmo grupo, mas entre grupos diferentes. Esse processo 
resultou na linguagem oral. 

Como vimos, há milhares de anos, muitas sociedades compartilham seus 
conhecimentos e costumes por meio da oralidade. O ato de contar histórias faz 
parte da cultura de diversos povos, como os africanos e indígenas.
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O desenvolvimento de diferentes tipos de linguagens no decorrer da his-
tória transformou o dia a dia dos grupos humanos.

Essas diferentes linguagens facilitam a comunicação entre os indivíduos, 
que deve se dar com base no respeito ao próximo.

Vamos conhecer outros tipos de linguagem?

 » Linguagem teatral

É a linguagem utilizada nos textos produzidos especificamente para serem 
encenados em peças teatrais. No teatro, é comum a presença de diferentes tipos 
de linguagem, como a oral e a gestual.

 » Linguagem digital

Na internet é comum a 
linguagem informal, com abre-
viações para acelerar a comu-
nicação entre os usuários, por 
exemplo: cmg – abreviação de 
comigo; ctz – abreviação de cer-
teza; vc – abreviação de você.

Em outros casos, a comu-
nicação é por meio de emojis e 
animações que expressam um 
sentimento ou uma opinião.

Exemplos de emojis
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Representações de diferentes objetos utilizados em peças teatrais
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 » Linguagem de sinais

Você sabia que muitos países têm uma língua própria de sinais? O Brasil, 
por exemplo, tem duas línguas oficiais: a língua portuguesa e a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

A Libras tem sua origem nas comunidades de pessoas surdas, mas ela tam-
bém possibilita a comunicação entre ouvintes e surdos. Sendo assim, o ato de 
aprender Libras está relacionado à inclusão social.

1  Desembaralhe as letras e descubra uma forma de comunicação utilizada por 
diversas sociedades para o compartilhamento de saberes.

ATIVIDADES

2  Por que as pinturas rupestres podem ser consideradas uma forma de 
comunicação?

A OD ED R AI L

Alfabeto 
da Língua 
Brasileira de 
Sinais
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3  As pinturas rupestres podem ser consideradas que tipo linguagem?

4  Leia a tirinha e, em seguida, responda.

a) Qual é o assunto da tirinha?

b) Você utiliza as redes sociais para se comunicar? Justifique sua resposta.

c) Que mensagem a tirinha nos transmite?.

5  Converse com duas pessoas adultas sobre a linguagem digital. Pergunte em que 
situações fazem uso das linguagens informal e formal da Língua Portuguesa. 
Depois, registre as respostas nas linhas a seguir.

Entrevistado 1 – 

Entrevistado 2 – 

BECK, Alexandre. Armandinho. Disponível em: <http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/07/
confira-a-tira-do-armandinho-desta-segunda-feira-9857107.html>. Acesso em: 1º. jun. 2019.
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6  No esquema a seguir, escreva quatro informações que você aprendeu sobre 
linguagem neste capítulo. Depois, apresente aos colegas e professor. 

7  Imagine que, a partir de agora, você só pode se comunicar com o colega que 
senta ao seu lado por meio de mímica. Pense em uma mensagem, frase, nome 
de filme e faça gestos para o colega tentar adivinhar. Em seguida, registre, nas 
linhas abaixo, como foi essa experiência de não falar, apenas se comunicar por 
meio de gestos.

8  Com os colegas e o professor, troque ideias sobre a seguinte questão: o que 
é preciso para uma boa comunicação?

LINGUAGEM

Mais Cores  História
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Contadores de histórias 

Há muitos anos a linguagem oral faz parte do cotidiano das pessoas. A tra-
dição de contar histórias existe há muito tempo, desde que os primeiros grupos 
humanos se reuniam em volta de uma fogueira para contar como foi a caçada 
e para ouvir os ensinamentos dos mais velhos. 

Esses ensinamentos preservavam suas tradições. Dessa forma, destaca-se 
a importância dos contadores de história na propagação e manutenção da 
identidade cultural de cada povo.

No Brasil, há projetos que levam contadores de histórias a bibliotecas, salas 
de aula, entre outros lugares. São pessoas que contam histórias por meio da fala, 
da música, de movimentos corporais e até mesmo por meio de um olhar. Utilizam 
objetos, instrumentos musicais, enfeites, etc. Um dos objetivos é incentivar o 
gosto pela leitura nos participantes.

Há contadores de história voluntários que atuam em hospitais e asilos, para 
levar um pouco de distração, alegria e bem-estar às pessoas dessas instituições. 

Os benefícios dessa prática nos pacientes já foram comprovados por depoi-
mentos de familiares e dos próprios pacientes internados. Eles ficam mais felizes 
e motivados esperando essa visita. Essa é uma forma de exercer a cidadania 
utilizando as linguagens falada, gestual e sentimental.

1  Por que os contadores de histórias são importantes para manter a identidade 
cultural de um povo?

2  Por que o trabalho dos voluntários é importante para as pessoas que estão 
internadas?

3  Se você fosse um contador de histórias, que história gostaria de contar? Por quê?

ATIVIDADES
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A história da escrita 

A escrita é uma espécie de código no qual 
as palavras e as ideias são representadas por 
meio de letras e símbolos. Compreender essas 
letras e símbolos é uma forma de comunicação 
com as pessoas que dominam o mesmo código. 
Quando você lê algo e compreende é sinal de 
que a comunicação foi realizada.

No Egito Antigo, a escrita era decifrada por 
um pequeno grupo de pessoas, os chamados 
escribas, que eram responsáveis pela escrita e 
leitura de documentos e cartas. Eles eram mui-
to respeitados na sociedade egípcia, pois eram 
poucos os que tinham esse conhecimento.

Os egípcios contribuíram muito para a história da escrita. Eles usavam os 
hieróglifos, desenhos que formavam um sistema de escrita utilizado para os 
temas religiosos.

PARA APRENDER

Hiero      sagrados

Glyfus      escrita

Representação de hieróglifos egípcios antigos

Representação de um escriba
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As inscrições com a escrita hieroglífica eram exclusivas dos sacerdotes, 
membros da realeza e escribas. Ao todo, havia cerca de 6 900 hieróglifos, o que 
fez com que essa escrita desaparecesse, devido à dificuldade em decifrar os 
códigos. 

Há aproximadamente 3 000 anos, também com os egípcios, surgiu uma 
nova forma de comunicação: o sistema de correios. Por meio dele eram envia-
das, por mensageiros a pé, cartas produzidas em baixo relevo em ladrilhos de 
cerâmica. Mais tarde, passaram a fazer essas gravações em tábuas de argila e 
depois em papiro (uma planta encontrada perto do Rio Nilo). As folhas dessa 
planta eram colocadas umas sobre as outras e trabalhadas até virarem uma 
espécie de papel.

O povo sumério, que habitava a região da 
Mesopotâmia, foi o primeiro a utilizar o sistema de 
escrita cuneiforme.

Papiro egípcio. O 
papiro, um recurso 
vegetal renovável, 
é um dos mais 
antigos materiais de 
escrita do mundo.

cuneiforme: impressão dos 

caracteres sobre uma base de 

argila com um instrumento 

chamado “cunha”, peça de 

metal que formava sinais 

quando pressionada sobre a 

argila úmida.
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Na escrita cuneiforme, havia a impressão dos caracteres sobre uma base 
de argila. Após essa etapa, a base ficava exposta ao Sol e depois era levada ao 
fogo. Na atualidade, foi encontrado um grande número de tabuletas de argila 
sumérica. 

É o registro escrito mais antigo de que se tem conhecimento, em torno de 
3000 a.C.

Os chineses também têm como registro um sistema de escrita feito a partir 
de caracteres chamados ideogramas. Eles usavam símbolos para expressar suas 
ideias, feitos com pincel e tinta nanquim em papel de arroz. Veja um exemplo:

O comércio ajudou a impulsionar o desenvolvimento da escrita, uma vez que 
os comerciantes e compradores necessitavam de uma forma de comunicação 
que facilitasse as transações. Foram encontrados registros como a quantidade 
de produtos comprados, leis, impostos recebidos, entre outros.

Ao longo do tempo, a escrita foi se desenvolvendo e ficando mais dinâmica 
de forma a diminuir o tempo gasto para a realização dessa atividade. Foram os 
povos fenícios que criaram o primeiro alfabeto de que se tem conhecimento, o 
que facilitou bastante a expansão das práticas comerciais.

O alfabeto fenício era formado por 22 símbolos com os quais eram elabo-
radas as representações fonéticas das palavras. Deu origem a outros alfabetos, 
como o grego.

Alfabeto fenício

 =    Olá.
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Atualmente, há muitos alfabetos espalhados pelo mundo. No Brasil, é 
composto por 26 letras; na Itália, o alfabeto não tem as letras J, K, W, X e Y, a 
não ser em palavras estrangeiras, como jeans e táxi. O alfabeto árabe é formado 
por 28 letras representadas por símbolos e é lido da direita para a esquerda. 
Os japoneses utilizam os ideogramas, que são símbolos que representam um 
conceito ou uma palavra.

1  Crie um símbolo para cada letra do alfabeto. Com os símbolos, forme uma 
frase e peça a um colega que decifre-a com base no código que você criou.

ATIVIDADES

Registre, a seguir, a frase enigmática com os símbolos criados acima. 

2  Como os povos da Mesopotâmia faziam seus registros escritos?

3  Indique o tipo de escrita utilizado pelos seguintes povos:

a) Egípcios – 

b) Sumérios – 

c) Chineses – 

A       B       C       D       E       F      G      H        I       J       K       L      M

N       O       P      Q       R       S      T       U       V      X       W      Y       Z
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Memórias do povo brasileiro  

Memória é a lembrança do passado e que é, de alguma forma, transmitida às 
novas gerações. Há a memória individual, ou seja, aquela em que cada indivíduo 
encontra uma maneira de registrar suas lembranças e experiências. Há também 
a memória coletiva, que representa uma coletânea de informações referentes a 
uma dada comunidade, que se dá a partir das memórias individuais.

Manter viva a cultura de um povo é transmitir aos mais jovens as tradições do 
passado. Nos grupos indígenas, não havia registros escritos por eles das lendas 
e dos ensinamentos que os mais velhos contavam. Eram transmitidas por meio 
da oralidade, até que escritores e historiadores decidiram registrá-las para que 
mais pessoas tivessem acesso a essas memórias e não se perdessem ao longo 
do tempo.

Quando os portugueses chegaram às terras que atualmente correspondem 
ao território brasileiro, em 1500, os costumes e comportamentos dos indígenas 
foram observados e registrados por Pero Vaz de Caminha em uma carta que foi 
enviada ao rei. 

Os grupos de africanos escravizados que foram trazidos à força para o Brasil 
mantinham suas tradições passadas de geração em geração por meio da orali-
dade. Como não há documentos escritos dessas memórias, a população negra 
luta até hoje para ter direito às terras onde antes funcionavam os quilombos. 
Muitas famílias descendentes de antigos moradores 
dos quilombos (comunidades remanescentes) ainda 
permanecem nas terras dos seus antepassados, mas 
não conseguem, muitas vezes, comprovar a proprie-
dade por falta de documentação.

PARA APRENDER

©Shutterstock/Leonardo Mercon

quilombos: esconderijos 

para onde iam os 

escravizados que fugiam 

e não eram capturados.

Fazenda comunitária em uma 
comunidade quilombola no 
Espírito Santo, Brasil
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Datas que fizeram história 

Uma forma de se manter viva a memória de um povo é por meio de datas 
comemorativas, monumentos e festas populares relacionados a datas e acon-
tecimentos importantes para a história de um país. Veja alguns exemplos:

 O dia 21 de abril refere-se à morte de Tiradentes, considerado uma 
figura histórica por ter lutado pela liberdade da região de Minas Gerais. Há 
bustos e nomes de ruas e escolas em sua homenagem espalhados pelo Brasil.

Em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ter a monarquia como 
forma de governo e passou a ser uma república.

Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea. Não é feriado no Brasil, 
mas a data é lembrada com reflexão a respeito da escravidão.

Todo dia 20 de novembro é relembrada a morte de Zumbi dos Palmares, 
líder de um dos mais famosos quilombos brasileiros, o Quilombo dos Palmares. 
Essa data é um marco de memória conhecido como Dia Nacional da Consciência 
Negra. Em, aproximadamente, mil municípios brasileiros esse dia é feriado.

O dia 7 de setembro faz referência à Independência do Brasil, procla-
mada nessa data no ano de 1822. No Brasil, comemora-se com desfile cívico, 
monumentos, nomes de ruas e praças.

Alguns exemplos de monumentos:

©Shutterstock/Zigres
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Monumento 
às bandeiras – 

expedições que 
desbravaram o 

interior em busca 
de riquezas e 

escravizados fugitivos, 
em São Paulo

Candangos – monumento 
que homenageia os 
operários que atuaram 
na construção de Brasília, 
Palácio da Alvorada, 
Brasília
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Festas populares

Algumas festas populares acontecem anualmente e já fazem parte do ca-
lendário nacional. É o caso do Carnaval. Há também as festas regionais, como 
o Festival Folclórico Parintins, no Norte do Brasil; a Lavagem da Escadaria 
do Bonfim: uma festa de tradição e fé, na Região Nordeste; Festa do Peão, em 
vários estados brasileiros; e as festas religiosas.

É importante manter viva a memória de um povo, por meio das mais diversas 
manifestações, para que a História não se perca ao longo do tempo.

1  Explique o que é memória de um povo.

2  Qual é a diferença entre memória coletiva e memória individual?

3  Escreva dois exemplos de memória individual.

4  Cite um exemplo de memória coletiva que há em sua cidade.  

Um monumento e a quem homenageia – 

Uma festa popular – 

Um evento cultural para comemorar uma data importante para sua cidade –

ATIVIDADES
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UM POUCO MAIS

DO QUILOMBO AO QUILOMBOLA
Quilombola. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? [...] quilombo – um termo 

usado, no tempo em que o Brasil era um império, para falar das comunidades de negros fugidos 
da escravidão. Hoje não temos mais imperador nem escravos, mas os quilombolas – aqueles que 
pertencem às comunidades negras rurais remanescentes de quilombos – estão aí, e têm novas 
histórias para contar!

Para começar a entender os quilombolas de hoje, é preciso voltar no tempo até a época dos 
quilombos e mocambos – essas duas palavras, que tem origem nos povos da África Central que 
falavam a língua bantu, significam acampamentos e aldeias. Como você já sabe, as expressões eram 
usadas para chamar as comunidades de escravos que escapavam do trabalho forçado e iam buscar 
sua independência. Quilombolas, você pode imaginar, eram os participantes dessas comunidades.

[...]
No Brasil, quilombos e mocambos existiram aos milhares, de norte a sul. Eles acompanharam, 

no século 16, a montagem de engenhos e casas-grandes no Nordeste açucareiro, passando pelas 
fazendas de gado e lavouras de arroz e algodão, alcançando as áreas de mineração em Goiás, Mato 
Grosso e Minas Gerais, até surgirem as fazendas cafeeiras de São Paulo e Rio de Janeiro, no século 19.

Palmas para palmares
O mais conhecido quilombo no Brasil foi o de Palmares, em Alagoas, formado na Serra da 

Barriga, no final do século 16, e que durou mais de cem anos antes de ser destruído.
Os historiadores acreditam que sua população era de mais de 20 mil pessoas. Seus grandes 

líderes, Ganga-Zumba e – o mais famoso – Zumbi, lutaram para manter o território que demarca-
ram para viver em liberdade e também a autonomia de seus companheiros quilombolas, chamados 
palmaristas por causa do nome da comunidade.

Nos séculos 18 e 19, centenas de outros quilombos surgiram, alguns tão grandes como Palmares. 
[...]

Após a abolição da escravatura, em 1888, os escravos fugidos não tinham mais do que se es-
conder. Mas suas comunidades, já tão organizadas, persistiram, e seus descendentes continuaram 
vivendo ali. Juntaram-se a eles os escravos libertados pela lei, que ajudaram a formar pequenas 
sociedades negras nas áreas rurais de todo o Brasil.

Pela forte ligação com seu passado, essas comunidades continuaram sendo chamadas de 
quilombolas. Hoje, o maior complexo de quilombolas fica no sertão de Goiás. [...]

As comunidades quilombolas, ao longo dos anos, mantiveram as tradições de seus antepas-
sados por meio da história contada de pai para filho e criaram novos costumes. Hoje, continuam 
presentes em todo o Brasil.

DO QUILOMBO ao quilombola. Ciência Hoje das Crianças. Disponível em: <http://chc.org.br/acervo/do-quilombo-
ao-quilombola/>. Acesso em: 5 jan. 2020.



3. Cidadania ontem e hoje

QUAL É A IDEIA?

SANZIO, Rafael. São Paulo 
pregando em Atenas. 
1515. 1 têmpera sobre 
papel, color., 440 cm × 
390 cm. Museu Victoria & 
Albert, Londres.

DEBRET, Jean-Baptiste. 
A coroação do 

Imperador Dom Pedro 
I do Brasil em 1822. 
1828. 1 óleo sobre 

tela, color., 340 cm × 
640 cm. Ministério das 

Relações Exteriores, 
Brasília.

 » O que as imagens retratam? 

 » São imagens antigas ou atuais?  

 » Quem são essas pessoas? Em que locais estão?
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Cidadania

PARA APRENDER

Ser cidadão é ter direitos garantidos, cumprir deveres e respeitar as 
leis. Já a cidadania é o conjunto dos direitos e deveres do cidadão para viver 
coletivamente. Por meio da cidadania, o indivíduo pode participar do de-
senvolvimento da sociedade, lutando pela garantia de direitos individuais e 
coletivos, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à saúde e à educação.

As imagens são exemplos de cidadania, pois os cidadãos representa-
dos estão cuidando do ambiente em que vivem e respeitando as pessoas 
ao seu redor.

Existem diferentes maneiras de exercermos nossa cidadania na comu-
nidade onde moramos. Iniciamos em nossa casa ao cuidar de nosso espaço, 
tomar os devidos cuidados para não ter água parada e evitar a reprodução 
do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, quando separamos o 
lixo para a reciclagem, quando acompanhamos o trabalho dos políticos e 
votamos nas eleições. Também são exemplos de cidadania seguir as regras 
de trânsito e usar o cinto de segurança, atravessar na faixa de pedestres, 
frequentar a escola e participar de ações solidárias.
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 Converse com o professor e os colegas sobre as questões e registre as conclusões. 

a) Por que é importante lutar por nossos direitos? Explique. 

b) Teremos uma vida melhor se as pessoas se respeitarem e cumprirem os 
seus deveres? Argumente.

c) As imagens mostram exemplos de cidadania importantes para a nossa 
sociedade. Comente sobre cada uma delas.

ATIVIDADES
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Cidadania na Antiguidade 

A ideia de cidadania nem sempre existiu. Ela surgiu no final do século VI a.C., 
em Atenas, na Grécia Antiga, porém com um conceito diferente do que temos 
atualmente.

Na Grécia Antiga, a cidadania era exercida por meio da democracia, palavra 
que vem do grego demos, que significa povo, e krátia que significa governo. 
A ideia de democracia sur-
giu há mais de 2 000 anos 
em Atenas, na Grécia, país 
localizado no continente 
europeu, onde uma parte 
dos moradores se reunia 
em assembleias para votar 
leis e julgar pessoas que não 
as cumpriam. Além disso, 
os cidadãos participavam 
da aprovação das leis nos 
órgãos políticos da pólis. 
Não eram considerados ci-
dadãos, ou seja, não tinham 
os mesmos direitos, mulhe-
res, escravizados, crianças e 
estrangeiros.

Diferentemente de Atenas, na cidade de Esparta, também na Grécia, o 
objetivo principal do Estado Espartano era fazer de seus cidadãos um modelo 
ideal de soldado, bem treinado fisicamente, corajoso e totalmente obediente 
às leis e às autoridades. 

Os espartanos, que defendiam um modelo de sociedade militarizada, con-
quistaram uma posição de destaque entre os povos da época. Esparta se tornou 
o centro de formação militar da região. 

Entre os 7 e 12 anos de idade, tanto os meninos quanto as meninas espar-
tanas eram alfabetizados e recebiam aulas de educação física e de educação 
musical. Depois disso, os meninos seguiam para um rígido treinamento militar  
e as meninas deveriam aprender a administrar as tarefas e finanças domésticas.  
Em Atenas, a educação também era iniciada aos 7 anos de idade. Voltada para a 

PARA APRENDER

FOLTZ, Philipp. Discurso fúnebre de Péricles. 1852. 1 gravura, color.

Essa obra representa Péricles, político, militar e orador 
ateniense
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Grécia Antiga

Fonte: O OUTRO mundo na Antiga Grécia. Disponível em: <https://nationalgeographic.sapo.pt/historia/grandes-
reportagens/821-o-outro-mundo-na-antiga-grecia>. Acesso em: 27 dez. 2019. Adaptação.
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formação física e intelectual, visava instruir cidadãos capazes de decidir o futuro 
da pólis. Poucas meninas recebiam aulas, pois, em Atenas, era considerado mais 
importante que elas aprendessem os afazeres domésticos, atividades que eram 
de responsabilidade das mulheres. As aulas ocorriam em pátios, ao ar livre, ou 
nos jardins de casas particulares. A educação musical visava, entre outras coisas, 
desenvolver nos alunos noções de harmonia e equilíbrio, que seriam transpostas 
para outros aspectos da cultura grega. Os 
alunos aprendiam a fazer cálculos utili-
zando os dedos ou pequenas pedras para 
auxiliá-los. A leitura e a escrita também 
eram ensinadas. A escrita era feita, inicial-
mente, em tábuas de barro cozido cober-
tas por uma camada de cera. A partir do  
século IV, também se começou a utilizar, 
devido à influência egípcia, folhas de pa-
piro. As principais obras lidas no período 
eram de escritores como Homero, Hesíodo, 
Esopo, Tucídides, Sófocles, Ésquilo e Sólon.

Representação do ambiente de uma 
escola em Atenas
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Em Atenas, os professores 
eram, muitas vezes, escraviza-
dos cultos ou estrangeiros, já 
que essa profissão não era valo-
rizada. Na sociedade ateniense, 
o professor estava no mesmo 
nível social de um artesão, pois 
utilizava-se de suas habilida-
des e capacidades para ganhar 
a vida. O homem considerado 
verdadeiramente rico era aque-
le que não precisava trabalhar 
para seu sustento, mas vivia do 
trabalho de seus escravizados e 
servos. Em Atenas, os professores davam aulas de corrida, salto, dança, natação, 
lutas e arremesso do dardo e do disco.

A palavra cidadania vem do latim civitas, que significa cidade, pois inicial-
mente se referia aos habitantes da cidade antiga de Roma. Esse termo indicava 
os direitos que uma pessoa tinha e as leis que devia obedecer.

Até 27 a.C., os romanos antigos viviam em uma República, quando passaram 
a ser governados por um imperador. O Império Romano durou quatro séculos 
e se estendeu pelos continentes da Europa, Ásia e África. Começou em 27 a.C. 
(antes de Cristo) e terminou em 476 d.C. (depois de Cristo).

MACCARI, Cesare. Cícero denuncia Catilina. 1889. 1 afresco, color., 
400 cm × 900 cm. Palazzo Madama, Roma.
Senado romano
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Império Romano

Fonte: ROMAN EMPIRE maps 
history explained. Disponível 
em: <https://www.vox.com/
world/2018/6/19/17469176/
roman-empire-maps-history-
explained>. Acesso em: 27 dez. 
2019. Adaptação.
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1  Pense na educação atual do Brasil e converse com o professor sobre as seguin-
tes questões:

a) O objetivo principal em Esparta era fazer de seus cidadãos soldados. E 
como é aqui no Brasil?

b) A educação em Atenas tinha como foco a formação física e intelectual. 
Nas escolas atuais, existe uma preocupação com o desenvolvimento físico 
e intelectual dos alunos? Dê exemplos.

c) Escreva as principais diferenças entre a educação de Esparta e a de Atenas.

ATIVIDADES

O povo romano era dividido em cidadãos, não cidadãos e escravizados. 
Eram considerados cidadãos romanos todas as pessoas livres, do sexo mascu-
lino, nascidas em território romano. Eles tinham os direitos de participar na 
política, ter propriedades e receber auxílio do Estado. Entre os não cidadãos 
estavam as mulheres e os estrangeiros, que geralmente eram comerciantes. 
Apesar de as mulheres não terem os direitos dos cidadãos livres, não eram 
excluídas da vida pública, podiam assistir a jogos e participar de banquetes. 
Por lei, estavam sob os cuidados dos maridos ou dos pais e administravam 
as tarefas domésticas. Os escravizados eram os prisioneiros de guerra e as 
pessoas que contraíam dívidas públicas. Todas as pessoas livres do Império 
Romano tornaram-se cidadãos no ano de 212 d.C. 
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Meninas Meninos

2  Na Grécia Antiga, todas as pessoas eram ouvidas e consideradas cidadãs? 
Justifique sua resposta.

3  Encontre no caça-palavras cinco termos relacionados à cidadania.

 » Utilizando duas ou mais palavras que você encontrou no caça-palavras, 
forme uma frase explicando o que é cidadania.

C I D A D E A D F E D S G A I

S I H B E D I R E I T O S T U

D R O  J S E A S D F G H J K S

A N T H I V K J H G F D S A A

L O N K O E Q W E R T Y U I R

B R A J O R I U Y L E I S T O

I M B G T E I U Y T R E F I E

A A S D E S Q W E R T Y U I S

E S Y A I D E S A W Q O P I U

C S G R É C I A * A N T I G A

d) Quais eram as diferenças entre a educação das meninas e a dos meninos 
atenienses?
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Atualmente, nas democracias, os cidadãos elegem um representante por 
meio do voto. Homens e mulheres maiores de 16 anos podem votar e os maiores 
de 18 anos podem se candidatar a cargos públicos. 

Leia a história em quadrinhos, converse com o professor e os colegas e 
responda às questões.

UM POUCO MAIS

SOUSA, Mauricio de. Sobre Eleições – Parte I. São Paulo: Panini, 2010. (Saiba Mais, n. 37).

1  Quais são as diferenças entre a democracia na Grécia Antiga e atualmente? 

2  O que os cidadãos gregos faziam nas assembleias que aconteciam em praças 
públicas? 
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Cidadania no mundo 

A cidadania e a democracia são conceitos construídos ao longo da história 
da humanidade e marcados por diferentes movimentos e lutas em busca de 
melhores condições de vida no exercício dos direitos e no cumprimento dos 
deveres, em diferentes tempos e culturas.

A Revolução Francesa, iniciada em 1789, foi um dos movimentos que deu 
origem à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão publicada, na França, 
em 26 de agosto de 1789. Os representantes políticos se reuniram, por vários 
dias, na Assembleia Nacional Francesa para discutir os artigos que fariam parte 
dessa declaração.

PARA APRENDER

Esse documento é especialmente importante por ter sido o primeiro a 
mencionar direitos básicos a todos os seres humanos, além de servir de inspi-
ração para outros que foram elaborados posteriormente, como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) em 1948. 

DAVID, Jacques-Louis. Juramento do Jogo de Péla. 1791. 1 ilustração, color., 66 cm × 101 cm. Palácio de 
Versalhes, Versalhes.
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Observe a semelhança entre os primeiros artigos de cada declaração:

O primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 1789, diz que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. 
Essa declaração foi uma das inspirações para a criação do lema da Revolução 
Francesa: "liberdade, igualdade, fraternidade". 

Já o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 
afirma que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, 
além de serem dotados de razão e consciência, devendo agir com fraternidade 
uns com os outros. 

[...] a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide do Ser 
Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão:

BARBIER, Jean-Jacques-François Le. Representação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
1789. 1 óleo sobre madeira, color., 71 cm × 56 cm. Museu Carnavalet, Paris. 
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Art.1º. Os homens 
nascem e são livres e 
iguais em direitos. [...]

Art. 4º. A liberdade 
consiste em poder fazer 
tudo que não prejudique 
o próximo. [...]

Art. 9º.  Todo acusado 
é considerado inocente 
até ser declarado culpado 
e, se julgar indispensável 
prendê-lo, [...].

Art. 10º. Ninguém 
pode ser molestado por 
suas opiniões, [...].
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Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)

1

A Organização das Nações Unidas é uma organização internacional fundada em 
1945. Atualmente, é composta por 193 Estados-membros. A missão e o trabalho 
das Nações Unidas são guiados pelos propósitos e princípios contidos na sua Carta 
fundadora – a Carta das Nações Unidas.

Devido aos poderes conferidos pela Carta e devido ao seu caráter internacional sui 
generis, as Nações Unidas podem tomar medidas sobre as grandes questões relacio-
nadas com a humanidade no século XXI, como a paz e a segurança, alterações climáti-
cas, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, desarmamento, terrorismo, ajuda 
humanitária e emergências de saúde, igualdade de gênero, governança e muitas outras.

[...]

O objetivo da ONU é o de unir todas as nações do mundo em prol da paz e do 
desenvolvimento, com base nos princípios de justiça, dignidade humana e bem-estar 
de todos. A ONU dá aos países a oportunidade procurar soluções em conjunto para 
os desafios do mundo, preservando os interesses e a soberania nacional.

A sede das Nações Unidas fica em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em terri-
tório internacional. A ONU tem a sua própria bandeira, correios e selos postais. São 
utilizadas seis línguas oficiais: árabe, chinês, espanhol, russo, francês e inglês – as 
duas últimas são também línguas de trabalho da ONU. A sede das Nações Unidas 
na Europa fica em Genebra, na Suíça. Há ainda escritórios em Viena, na Áustria, e 
em Nairóbi, no Quénia, e Comissões Regionais na Etiópia, Líbano, Tailândia e Chile.

HISTÓRIA da ONU. Disponível em: <https://unric.org/pt/historia-da-onu/>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Desde sua criação, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
foi traduzida para mais de 500 idiomas (é o documento mais traduzido do mun-
do) e inspirou as constituições de muitos Estados democráticos desde então.

Crianças lendo 
a Declaração 
Universal dos 
Direitos Humanos 
(DUDH), em 1948
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Conheça parte dos artigos da DUDH, de 1948.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
Artigo I

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. [...]

Artigo II

Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição. [...]

Artigo III

Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo IV

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos 
serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo V

Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 

Artigo VI

Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa 
perante a lei.

Artigo VII

Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção 
da lei. [...]

Artigo VIII

Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio 
efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei.

Artigo IX

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo X

Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por 
parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres 
ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/
wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2019.
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1  O que significa a sigla DUDH?

ATIVIDADES

2  Em sua opinião, o que é necessário para que estes artigos da DUDH sejam 
respeitados? 

Artigo II – 

Artigo III – 

Artigo IV – 

3  Qual dos artigos da DUDH trata do cidadão reconhecido por lei?

4  De acordo com o Artigo VI: “Todo ser humano tem o direito de ser, em todos 
os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei”. Esse reconhecimento 
pode ser feito por meio de documentos oficiais. Que documentos são esses? 
Assinale.

 Carteira de identidade

 Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH)

 Cadastro de Pessoa Física (CPF)

 Carteira de clube

 Certidão de nascimento

 Carteira de plano de saúde

 » Quais desses documentos você tem? Registre. 
Carteira Nacional de 

Habilitação: também 

conhecida como 

carteira de motorista.



82

5  Observe a sua certidão de nascimento.

a) Quais informações constam nela?

b) Qual é a importância da certidão de nascimento para o cidadão?

6  Converse com o professor e os colegas sobre o Artigo VII da DUDH, e, juntos, 
elaborem um pequeno texto relatando como esse artigo é respeitado na es-
cola, dando exemplos. Ilustre o texto como preferir. 
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Tanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão quanto a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos influenciaram na formação da cidadania no Brasil.

A história do Brasil foi marcada por relações de conflito, tanto econômicas, 
quanto sociais, que, ao longo do tempo, foram definindo direitos e deveres em 
nosso país.

No Brasil, durante séculos, a escravidão dos povos indígenas e africanos 
foi pouco debatida pela sociedade, e os mais ricos, geralmente proprietários de 
terras, tinham privilégios. Durante muito tempo, o país foi governado, de certa 
forma, com repressão e violência, para impedir que se formassem movimentos 
sociais e de protesto contra o governo e as condições sociais da população. 
Mesmo após a Independência do país em 1822, poucas foram as mudanças na 
sociedade brasileira. Com a Constituição de 1824, definiu-se que

 » as mulheres continuariam impedidas de votar;
 » os escravizados continuariam excluídos da 

cidadania;
 » só poderiam votar homens alfabetizados com 

idade superior a 25 anos e renda mínima de 
100 mil réis.

Cidadania no Brasil 2

PARA APRENDER

réis: plural de Real, moeda da 

época.

Desde a colonização até 1942, o Brasil utilizou o sistema monetário de 
Portugal, o Real, moeda que ficou mais tempo em circulação em nosso país.

Um dos grandes impedimentos para a ampliação da cidadania foi a es-
cravidão. Outra dificuldade para que a cidadania incluísse mais pessoas foi a 
distribuição desigual de terras: poucas pessoas tinham muitas terras, enquanto 
muitas não possuíam nenhuma.
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No final dos anos 1800 e início dos anos 1900, com a urbanização e a 
abertura de fábricas e indústrias, principalmente, os operários deram início a 
manifestações e reivindicações por melhores condições de trabalho e de vida. 
Dessa forma, a cobrança por uma legislação trabalhista e por direitos sociais se 
intensificou.

O cotidiano feminino

Desde o Período Colonial (1530 a 1822), e durante um longo tempo no 
Brasil, a maioria das mulheres exercia apenas funções domésticas, cuidando 
das obrigações caseiras: cozinhar, dar ordens às criadas, atender aos filhos; en-
fim, realizando atividades no interior das casas e pouco saindo para atividades 
públicas. A rua era considerada um espaço perigoso para elas, que eram acon-
selhadas a buscar a companhia de outras pessoas quando iam fazer compras 
ou realizar visitas.

Na organização familiar, seguiam as ordens masculinas. Para as jovens, 
existiam poucas escolhas em relação ao futuro: casavam-se com homens in-
dicados pelo pai ou dedicavam-se à vida religiosa. Era costume as mulheres 
permanecerem longe das vistas da comunidade em geral. Apesar dessas ca-
racterísticas, havia diferenças entre a vida das mulheres nas diversas regiões, 
dependendo também das camadas sociais ou dos grupos étnicos aos quais 
pertenciam. As mulheres pobres ou escravizadas trabalhavam na venda de 
alimentos, na lavagem de roupas, entre outros serviços. Já as de famílias mais 
ricas permaneciam dentro de casa, ocupadas com a educação dos filhos e com 
as atividades domésticas leves.

OPERÁRIOS em frente ao Cotonifício Rodolfo Crespi, na cidade de São Paulo, em 
1917. 1917. 1 fotografia p&b. Arquivo Edgard Leuenroth, Campinas. 

As primeiras 
movimentações 
para a Greve Geral 
de 1917, a primeira 
grande greve da 
História do Brasil, 
ocorreram no 
Cotonifício Crespi.
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Entre 1900 e 2000, o modo de viver das mulheres sofreu transformações. A 
mulher passou a executar outras funções, exercendo diferentes profissões fora 
do ambiente familiar. Desde então, com a entrada da mulher no mercado de 
trabalho, outras mudanças ocorreram:

DEBRET, Jean-Baptiste. Banha de cabelos 
bem cheirosa. 1827. 1 aquarela sobre 
papel, color., 15,8 cm × 21,9 cm. Museus 
Castro Maya, Rio de Janeiro. 

Mulher oferece produtos de higiene 
e beleza para venda em 1827

1  Escreva duas dificuldades que impediam a ampliação da cidadania no Brasil.

2  Quando iniciou-se o processo de cobranças por direitos trabalhistas?

3  Os escravizados não eram considerados cidadãos. Escreva o que você acredita 
ser necessário para que uma pessoa seja considerada cidadã.

ATIVIDADES

 » construíram-se creches para atender às 
crianças pequenas, enquanto as mães 
trabalhavam;

 » criaram-se leis para garantir o auxílio à 
maternidade e proteger a saúde da mãe 
e a dos filhos.
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4  Preencha o quadro a seguir estabelecendo três diferenças entre o modo de 
viver das mulheres do passado e da atualidade.

Antigamente Atualmente

5  Em equipes, sob a orientação do professor, discutam como as mulheres vivem 
na sociedade atual, evidenciando a atuação delas em relação à família e ao 
trabalho. Registre o resultado dessa conversa usando desenhos e textos.
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Brasil República 

O início da República no Brasil aconteceu em 15 de novembro de 1889. 
Nosso país deixou de ser uma monarquia, sistema em que o principal governante 
era um imperador, e passou a ter um presidente. 

Apesar da abolição da escravatura, as opções de trabalho para os libertos 
eram poucas, muitas já ocupadas por trabalhadores livres. Os ex-escravizados, 
na maioria das vezes, tinham de aceitar as piores condições de trabalho, já que 
não havia muitas opções disponíveis nem tinham direitos garantidos como 
cidadãos brasileiros.

A abolição da escravatura libertou os cativos.

A Lei Áurea ofereceu liberdade aos escravizados no Brasil, mais de 700 mil pessoas, e aboliu a prática 
de escravidão no país.

Foram inúmeras as transformações que 
aconteceram na sociedade brasileira como 
resultado desse fato. Um ano antes, no dia 
13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou 
a Lei Áurea. 
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No início da República, havia discussões em relação aos direitos e deveres 
no  ambiente de trabalho e na convivência em geral. Isso era debatido, pois nessa 
nova forma de governo era necessário organizar leis para definir os direitos e 
deveres de todos os brasileiros.

Os donos de fábricas, de lojas ou de propriedades rurais queriam proteger 
os seus bens e receavam que os trabalhadores conquistassem direitos que pu-
dessem prejudicar seus negócios. Já os trabalhadores exigiam mudanças nas 
leis e nos seus direitos, melhorando suas condições de vida e de trabalho. Assim, 
começaram a surgir movimentos de reivindicação por direitos. Eram manifesta-
ções das quais participavam homens e mulheres.

GREVE geral em São Paulo. 1917. 1 fotografia p&b. Arquivo Edgard Leuenroth, Campinas. Detalhe.
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Um exemplo ocorreu em meados de 1907, quando várias costureiras 
resolveram se juntar para reivindicar aumento de salário. Os patrões negaram 
o pedido e, por esse motivo, elas se declararam em greve.

Nesse período de início de República, os trabalhadores brasileiros não 
tinham garantia de pagamento de salário com pontualidade. Para conquistar 
esse direito, foram necessárias diversas manifestações e greves. Eles traba-
lhavam de 12 a 14 horas por dia e, muitas vezes, crianças e adolescentes 
precisavam trabalhar para complementar a renda familiar.

Trabalhadora 
infantil de 

uma fábrica de 
algodão 

AMARAL, Tarsila do. Costureiras. 1950. 1 óleo sobre tela, color;. 73,3 cm × 100,2 cm. Museu de 
Arte Contemporânea, São Paulo.
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A vida dos operários não 
era nada fácil. Eles precisaram 
se unir para lutar por seus di-
reitos. No governo do presi-
dente Getúlio Vargas (1930 
a 1945), conseguiram-se al-
guns direitos em relação ao 
trabalho. No ano de 1932, o 
então presidente criou a car-
teira de trabalho, documento 
que passou a garantir diversos 
direitos.

1  Havia muitas opções de trabalho para os ex-escravizados, que tinham acabado 
de ser libertos? Justifique.

2  Os donos das fábricas eram favoráveis à criação de leis trabalhistas? Por quê?

3  No início da República, as mulheres trabalhavam fora do ambiente doméstico? 
Isso era comum?

ATIVIDADES

Carteira de trabalho e 
Previdência Social
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4  Observe a imagem a seguir e escreva, nas plaquinhas em branco, o que os 
trabalhadores podem estar reivindicando.

5  O que é e para que serve a carteira de trabalho?

a) Qual é a importância desse documento para os trabalhadores?

b) Qual é a relação entre esse documento e a cidadania?
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6  Observe uma página fictícia da carteira de trabalho de uma pessoa.

a) Empregador é

 a pessoa ou empresa que está contratando.

 a pessoa que está sendo contratada.

b) Escreva três informações do trabalhador que você observa no documento.

c) Qual é a importância desses registros na carteira de trabalho para o 
trabalhador?

d) Assinale a alternativa que melhor completa a frase: É importante o em-
pregador assinar a carteira de trabalho dos seus funcionários 

 para comprovar que está dentro da lei.

 para ter os dados pessoais dos trabalhadores.

Empregador ...................................................

CONTRATO DE TRABALHO

Remuneração específicada ............................

Com Dispensa CD n .º   ..................................

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

.......................................................................

.......................................................................

Esp. do estabelecimento ................................
Cargo .............................................................

CNPJ/MF ......................................................
Rua ..................................  N.º .......................
Município ............................... Est. ...............

Data saída  ...... de .............................  de .......

Registro n .º  ..................... Fls./Ficha ............
Data admissão ...... de  ...................... de .......

1.º  ................................ 2.º .............................

1.º  ................................ 2.º .............................

................................CBO n .º   ....................... 

NOME DA EMPRESA OU NOME COMPLETO DO 

EMPREGADOR NO CASO DE PESSOA FÍSICA

CNPJ OU CPF DO EMPREGADOR

ENDEREÇO COMPLETO DO EMPREGADOR

FUNÇÃO QUE O EMPREGADO VAI EXERCER

DATA EM QUE O EMPREGADO FOI 

CONTRATADO

DATA DA SAÍDA DO EMPREGADO (QUANDO O 

MESMO FOR DEMITIDO OU PEDIR DEMISSÃO)

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADOR

.......................................................................
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Constituição

A Constituição é o mais importante conjunto de leis de um país. É a partir 
dela que se elaboram outras leis. Na constituição também estão descritos todos 
os direitos e deveres das pessoas que vivem no país, como 
o direito à moradia, à alimentação e à saúde. O Brasil já 
teve sete constituições, sendo a primeira em 1824, ela-
borada por um conselho a pedido do imperador Dom 
Pedro I. A atual foi promulgada em 1988. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre a Constituição de 1988, também 
chamada de Constituição Cidadã por ter sido concebida no processo de redemo-
cratização, iniciado com o encerramento da Ditadura Militar no Brasil (1964–1985).

A elaboração da Constituição de 1988 ficou marcada pela ampla partici-
pação de grupos populares. É a Constituição mais democrática da história do 
nosso país.

A Constituição Federal

A atual Constituição Federal é a sétima na história do Brasil, e foi promulgada em 5 de 
outubro de 1988

De todas atribuições de um presidente da República, a fundamental é zelar pela 
Constituição da República. O documento é um conjunto de regras de governo que rege o 
ordenamento jurídico de um País. A versão em vigor atualmente – a sétima na história do 
Brasil – foi promulgada em 5 de outubro de 1988. O texto marcou o processo de redemo-
cratização após período de regime militar (1964 a 1985).

Em países democráticos, a Constituição é redigida por uma Assembleia Constituinte, 
formada por representantes escolhidos pelo povo. No Brasil, a Constituição de 1988 foi 
elaborada pelo Congresso Constituinte, composto por deputados e senadores eleitos demo-
craticamente em 1986 e empossados em fevereiro de 1987. O trabalho, concluído em um 
ano e oito meses, permitiu avanços em áreas estratégicas como saúde (com a implementação 
do Sistema Único de Saúde), direito da criança e do adolescente e novo Código Civil.

BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 
1988. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia/acervo/constituicao-federal/a-
constituicao-federal>. Acesso em: 26 jan. 2020.

promulgada: divulgada,  

tornada pública.

Declaração dos Direitos da Criança

Mesmo após a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
conflitos e guerras entre as nações continuaram ocorrendo pelo desrespeito 
aos princípios defendidos por ela. Diante dessa situação, foi percebido que as 
crianças eram as que mais sofriam. 
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Em 1959, representantes da ONU elaboraram outro documento, voltado 
especialmente para os direitos das crianças. São dez os princípios que procuram 
proteger e garantir a integridade delas. 

Estatuto da criança e do adolescente

Em 1990, foi aprovado pelo governo brasileiro O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), como é chamado. O Estatuto define criança como pessoa 
com até 12 anos de idade incompletos e adolescente como pessoa entre 12 e 
18 anos; é considerado adulto o maior de 18 anos. O documento foi criado para 
ampliar os direitos assegurados pela Constituição de 1988. 

SOUSA, Mauricio de. Estatuto da Criança e do Adolescente. Turma da Mônica. 3. ed. 
São Paulo: Instituto Cultural Mauricio de Sousa, 2006. p. 19.
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Declaração dos direitos da pessoa com deficiência

Para construir uma sociedade onde todos possam ter oportunidades iguais, 
é preciso que os cidadãos exijam o cumprimento de seus direitos. Alguns grupos 
se unem para reivindicar direitos de acordo com suas necessidades específicas, 
como os idosos e as pessoas com deficiência.

Em 1975, a ONU elaborou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes 
para estabelecer direitos básicos que devem ser garantidos às pessoas com defi-
ciência no mundo todo.

Conheça alguns artigos que constam do documento:

Do direito à saúde
Art. 25º. A pessoa com deficiência terá di-

reito a atendimento especial nos serviços de 
saúde, públicos e privados, [...]

Do direito à educação
Art. 37º. É dever do Estado, da família, da 

comunidade escolar e da sociedade assegurar 
a educação de qualidade à pessoa com defi-
ciência, colocando-a a salvo de toda a forma de 
negligência, discriminação, violência, crueldade 
e opressão escolar.

[...]

Do direito ao trabalho
Art. 56º. É vedada qualquer restrição ao 

trabalho da pessoa com deficiência.

[...]

Do direito ao transporte
Art. 99º.  Fica assegurada a reserva de 5% 

(cinco por cento) das vagas nos estacionamen-
tos públicos e privados para os veículos condu-
zidos por pessoa com deficiência, posicionadas 
de forma a garantir-lhe maior comodidade.
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negligência: descuido, 

desatenção. 

comodidade: conforto.

CONGRESSO NACIONAL. Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Disponível em: <https://www.
camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=432201&filename=PL+7699%2F2006>. Acesso 
em: 26 jan. 2020.
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Estatuto do Idoso

 » Nenhum idoso poderá sofrer ne-
gligência, discriminação, violência, 
crueldade ou opressão.

 » Todo idoso tem direito a um acom-
panhante em caso de internação 
hospitalar.

 » Planos de saúde não podem co-
brar valores diferentes em razão da 
idade.

 » Transporte urbano e interestadual 
devem ser gratuitos.

 » 5% das vagas de estacionamentos 
devem ser reservados aos idosos.

 » Deve ser oferecido atendimento 
prioritário em espaços públicos e 
privados.

 » Deve ser oferecido concedido des-
conto de 50% no valor de ingressos 
para eventos culturais e esportivos.

 » Deve ser paga pensão alimentícia 
caso o idoso não tenha condições 
de se sustentar.

1  O que é Constituição? Explique.

2  Quantas constituições o Brasil já teve? Em que ano teve a primeira?

ATIVIDADES

A experiência da pessoa idosa tem um valor incomparável para a sociedade e efetiva-
mente pode ser ele um agente de transformação social. 

CARTILHA Direitos Humanos das pessoas idosas. Disponível em: <http://mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/
marco/copy_of_CartilhaUNISAL.pdf>. Acesso em: 7 jan. 2020. 

Muitas pessoas idosas estão em condições de saúde física e mental que 
requerem cuidados especiais e é preciso garantir que essas necessidades sejam 
respeitadas, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Para garantir os direitos desses cidadãos, o governo criou leis que os pro-
tegem, por sua condição específica. O Estatuto do Idoso, portanto, garante os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Inclusive 
é prevista pena para quem desrespeitar ou discriminar a pessoa idosa por quais-
quer motivos.

A elaboração do Estatuto do Idoso foi resultado da ação de instituições vol-
tadas à defesa dos direitos dessa população no Brasil. O documento estabelece, 
entre outras determinações, que:

Mais Cores  História
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3  Leia os 10 princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e relacione-os 
às imagens que os representam.

1. Todas as crianças, independentemente de cor, sexo, língua, religião ou opinião, devem 
ter os direitos garantidos.[...]

2. A criança será protegida e terá direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social adequados. [...]

3. Crianças têm direito a nome e nacionalidade.[...]

4. Toda criança terá direito à alimentação, recreação e assistência médica.[...]

5. Toda criança portadora de necessidades especiais terá direito a tratamento, educação 
e cuidados especiais.[...]

6. Toda criança precisa de amor e compreensão.[...]

7. Toda criança terá direito a receber educação, que será gratuita pelo menos no grau 
primário. [...] 

8.  Toda criança estará, em qualquer circunstância, entre os primeiros a receber proteção 
e socorro.[...]

9. A criança será protegida contra qualquer crueldade e exploração.[...]

10. Toda criança terá proteção contra atos de discriminação.[...]

DIA DAS CRIANÇAS: conheça os Princípios dos Direitos da Criança. Disponível em: <http://https://www.sindeess.
org.br/dia-das-criancas-conheca-os-10-principios-dos-direitos-da-crianca/>. Acesso em: 26 jan. 2020.
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4  Observe as imagens a seguir, elas retratam uma triste realidade vivida por muitas 
crianças: a exploração do trabalho infantil. Quais são os perigos enfrentados 
no dia a dia das crianças que trabalham?  

Kumba é uma menina de oito anos que vive com a família na periferia de Monróvia, 
capital da Libéria. A escola mais próxima fica muito longe, e a família não tem dinheiro para 
enviar Kumba e sua irmã até lá. Além disso, os pais de Kumba decidiram manter as garotas 
em casa, para que os ajudem a buscar água e lenha, cuidar da horta, preparar refeições, 
arrumar a casa e lavar a roupa. Na Libéria, cerca de um terço das crianças em idade escolar 
não frequenta a escola. Em vez disso, elas trabalham em fazendas, seringais, minas, barcos 
pesqueiros, peixarias carregando e descarregando caminhões de mercadorias. Trabalham 
também como vendedoras nas ruas e feiras, empregadas domésticas ou são pedintes [...]. 

SMITH, David J. O direito de ser criança: como vivem as crianças do mundo. São Paulo, Melhoramentos, 2012. p. 24.

a) Faça um comparativo entre a sua rotina e a das crianças que moram na 
Libéria. Registre abaixo e, depois, compartilhe com os colegas. 

5  Leia o texto e responda às questões.

Crianças trabalhando na roça

Crianças trabalhando nas ruas
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Idosos indicam caminhos para uma melhor idade

No Rio de Janeiro, 
idosos participam 
da seresta do 
palácio do Catete, 
onde cantam 
e fazem novos 
amigos

b) Converse com o professor e os colegas sobre as consequências do trabalho 
infantil e registre o que as crianças deixam de viver na infância delas por 
precisarem trabalhar.

6  Qual é a importância da criação do Estatuto do Idoso para as pessoas com 
60 anos ou mais?

7  Leia a reportagem a seguir.
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo 
com 60 anos ou mais. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, 
número que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar 
nas próximas décadas, segundo a Projeção da População, divulgada em 2018 pelo IBGE.



100

PERISSÉ, Camille; MARLI, Mônica. Idosos indicam caminhos para uma melhor idade. Disponível em: <https://
agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-
caminhos-para-uma-melhor-idade>. Acesso em: 27 out. 2019.

Para que os idosos de hoje e do futuro tenham qualidade de vida, é preciso garantir 
direitos em questões como saúde,  trabalho, assistência social, educação, cultura, esporte, 
habitação e meios de transportes. No Brasil, esses direi-
tos são regulamentados pela Política Nacional do Idoso, 
bem como o Estatuto do Idoso, sancionados em 1994 
e em 2003, respectivamente. Ambos os documentos 
devem servir de balizamento para políticas públicas e 
iniciativas que promovam uma verdadeira melhor idade.

“Música é terapia” 
Foi durante um passeio com o marido, em 1991, que Beatriz Spinoza, de 73 anos 

– ou “quase 74”, como ela faz questão de ressaltar – descobriu a seresta do palácio do 
Catete, no Rio de Janeiro. 

[...]
A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE em 2013, mostrou que 

a cada quatro pessoas com 60 anos ou mais, pelo menos uma relatava participar de 
atividades sociais organizadas, como a seresta do palácio do Catete. Entre as mulheres, o 
percentual era maior, chegando a quase 30%. Mas a participação dos homens também 
foi significativa, ficando bem pouco abaixo dos 20%. 

O público da seresta do palácio do Catete é formado por idosos entre 60 e 90 anos. 

regulamentados: sujeitos a um 

regulamento, norma.

balizamento: marco, algo que 

indique algum limite.
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 » De acordo com a reportagem, responda:

a) Qual é o assunto da reportagem?

b) Quais as dicas de alguns idosos para envelhecer com saúde e não se sentir 
sozinho?

c) De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), qual é a idade 
para a pessoa ser considerada idosa no Brasil?

d) Quantos idosos existem no Brasil, aproximadamente, de acordo com a 
reportagem?

8  Cite uma situação do seu cotidiano em que se pode ver o direito do idoso 
sendo respeitado.

9  Converse com uma pessoa acima de 60 anos de idade e pergunte a ela como 
se sente na sociedade em que vive. Depois, registre o que ela contou a você.

10  Em grupo, crie um cartaz para divulgar direitos do idoso com base no Estatuto.
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Direitos dos povos tradicionais

A Fundação Nacional do Índio (Funai) foi criada em 1967 para auxiliar os 
povos indígenas em suas lutas por direitos e para garantir que as leis que os 
protegem sejam cumpridas.

Os indígenas são considerados cidadãos brasileiros pela Constituição  
de 1988, o que permite, se assim desejarem, que votem e sejam eleitos para 
cargos públicos, que tenham acesso a documentos, como carteira de identidade 
e carteira de trabalho, e que possam usufruir de serviços de saúde e educação 
públicos.

Além dos direitos comuns aos demais cidadãos brasileiros, os indígenas 
também têm direito de preservar sua cultura e seus modos de organização, bem 
como a posse de suas terras deve ser garantida e protegida.

O governo é responsável também por reconhecer e demarcar os limites de 
todas as áreas indígenas e protegê-las de qualquer tipo de invasão ou exploração. 
Essas e outras ações governamentais visam fortalecer os povos indígenas que, 
desde a vinda dos portugueses para o Brasil, têm sido expulsos de suas terras e 
enfrentado preconceito e exploração.

 » Em grupos, pesquisem como vivem os indígenas brasileiros na atualidade. 
Busquem informações e imagens na internet, revistas e jornais sobre mora-
dia, alimentação, educação, esporte e lazer desses povos. Anotem todas as 
informações encontradas e apresentem suas descobertas para a turma. Se 
preferirem, façam cartazes com imagens e textos sobre os grupos indígenas 
brasileiros da atualidade.

UM POUCO MAIS

Indígenas Pataxó lutando por suas terras no município de Prado, BA
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4. Patrimônios: bens da 
humanidade

QUAL É A IDEIA?

Leia estas imagens:

 » Em quais países estão localizados os ambientes representados nas imagens? 

 » Em quais imagens estão representados ambientes onde não há construções? 

 » Todas as imagens representam Patrimônios da Humanidade. Você conhece 
ou já ouviu falar de outros patrimônios como esses? 

Taj Mahal, Índia

Ilha de Páscoa, Chile

Cataratas do Iguaçu, Brasil e Argentina
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Localizado na cidade de Agra, na Índia, o Taj 

Mahal é um dos Patrimônios da Humanidade 

mais famosos e icônicos do mundo. Construído 

há cerca de 400 anos, esse mausoléu de 

mármore atrai uma enorme quantidade de 

visitantes todos os anos.

jjj ,,,,

A Ilha de Páscoa é um lugar de bastante interesse para arqueólogos e historiadores devido às suas enormes estátuas de pedra, chamadas moais, construídas há milhares de anos. É também um dos Patrimônios da Humanidade mais antigos que existem.

As Cataratas do Iguaçu são um dos pontos 

turísticos mais visitados da América do Sul 

e estão localizadas na fronteira entre Brasil 

e Argentina. Atualmente, são consideradas 

uma das Sete Maravilhas da Natureza.  
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O que é patrimônio? 

PARA APRENDER

A palavra patrimônio vem de pater, que significa pai e tem origem no latim. Patrimônio 
é o que o pai deixa para o seu filho. Assim, a palavra patrimônio passou a ser usada quando 
nos referimos aos bens ou riquezas de uma pessoa, de uma família, de uma empresa. 

PATRIMÔNIO cultural: o que é? Disponível em: <http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio-
cultural/principal/textos/patrimonio-cultural-o-que-e>. Acesso em: 30 out. 2019.

Sendo assim, pode-se afirmar que patrimônios são bens pertencentes a 
um indivíduo, uma família ou a uma sociedade. Quando esses patrimônios são 
importantes para a história e para a memória de um povo são chamados de 
patrimônio cultural. São considerados patrimônios culturais: objetos, obras, 
construções, documentos, criações artísticas, tecnológicas e científicas, formas 
de expressão, conjuntos urbanos, monumentos, entre outros. 

Por meio dos patrimônios culturais podemos conhecer aspectos da cultura 
das sociedades, como suas expressões artísticas, suas tradições e seus saberes.

Além dos patrimônios culturais, existem também os patrimônios naturais, 
ou seja, aqueles que são criações da natureza, que não foram produzidos pelos 
seres humanos.

Leia a seguir uma definição de “patrimônio”:

O Centro Histórico de 
Salvador é considerado 
um Patrimônio Cultural 

Mundial.

O arquipélago de 
Fernando de Noronha 
é considerado um 
Patrimônio Natural 
Mundial.
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Quem escolhe e fiscaliza os patrimônios culturais e naturais?

Atualmente, há diversas instituições que objetivam a conservação e a pre-
servação dos patrimônios culturais e naturais. 

A escolha, a proteção e a fiscalização dos Patrimônios Mundiais, também 
conhecidos como Patrimônios da Humanidade, são realizadas pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Esta instituição 
foi fundada em 16 de novembro de 1945, logo após o fim da Segunda Guerra 
Mundial, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo através 
da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. 

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
é o responsável por promover e coordenar o processo de preservação e valori-
zação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Assim, quando um patrimônio cultural 
brasileiro se encontra ameaçado, os técnicos do Iphan cuidam dele para evitar 
que seja destruído ou descaracterizado.

Patrimônios materiais e imateriais

Os patrimônios culturais são divididos em materiais e imateriais.

Os patrimônios materiais são formados por um 
conjunto de bens que têm materialidade, ou seja, que 
podem ser tocados, como objetos e construções. Podem 
ser bens arqueológicos, paisagísticos, etnográficos, artís-
ticos, históricos, entre outros.

Alguns exemplos de bens materiais:

 » mercados;

 » monumentos;

 » esculturas;

 » praças;

 » outros espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais.

A Praça São Francisco, em São Cristóvão, Sergipe, é um dos bens culturais 
materiais do Brasil. 
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paisagísticos: relativos a paisagem.
etnográficos: relativos a cultura de um determinado povo.
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Os patrimônios imateriais são formados por bens culturais intangíveis, 
ou seja, que não podem ser tocados porque não têm materialidade. Podem ser 
relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser 
de um determinado povo.

Alguns exemplos de bens 
imateriais:

 » conhecimentos de um povo;
 » manifestações literárias;
 » produções musicais;
 » rituais;
 » festas;
 » danças, entre outros.

1  Dê um exemplo de um patrimônio material e outro de um patrimônio imaterial 
de sua cidade. 

2  Explique com suas palavras qual é a importância dos patrimônios culturais 
para a sociedade.

3  O que significa a sigla Unesco e qual é a função dessa instituição?

4  Qual é o instituto responsável por promover e coordenar o processo de pre-
servação e valorização do Patrimônio Cultural no Brasil?

ATIVIDADES

A pintura corporal do grupo indígena Wajãpi, 
do Amapá, é considerado um patrimônio 
imaterial do Brasil.
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5  As imagens a seguir retratam patrimônios da humanidade. Identifique-os es-
crevendo PM para o que for patrimônio material e PI para o que for patrimônio 
imaterial.

Pirâmides do Egito

Construções coloniais de Olinda

Taekkyeon, tradicional arte marcial da 
Coreia do Sul

Tango, dança argentina e uruguaia

Vista do plano piloto em Brasília

Cavalgada dos Reis, procissão anual 
realizada no Dia de Pentecostes em quatro 
cidades da República Tcheca

©
Fo

to
ar

en
a/

Al
am

y
©

Sh
ut

te
rs

to
ck

/W
ag

ne
r S

an
to

s d
e 

Al
m

ei
da

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/P

av
el

 L
 P

ho
to

 a
nd

 V
id

eo

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/S

cu
lp

ie
s

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/S

te
fa

no
 E

m
be

r
©

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s/

Ba
ek

py
o



108

Inventário 

O inventário é um procedimento que tem como objetivo identificar e 
registrar as principais características de um determinado bem, como a sua 
história e a sua importância para determinado grupo social ou para a huma-
nidade. Por meio dele, os bens são avaliados e podem ser reconhecidos como 
patrimônio, a fim de que sejam preservados. 

a) Em grupos, debatam e elejam um bem que, na opinião de vocês, deveria 
ser considerado patrimônio cultural do município onde moram. Escrevam 
que elementos vocês levaram em conta para elegê-lo. Depois, com o 
auxílio do professor, realizem uma pesquisa para verificar se esse bem já 
é considerado um patrimônio cultural.

b) Agora, elabore um desenho ou cole uma imagem do bem escolhido na 
atividade anterior. 

UM POUCO MAIS
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Patrimônios do mundo 

Um dos Patrimônios Culturais da Humanidade é o Coliseu, localizado em 
Roma, capital da Itália. 

O Coliseu é um grandioso anfiteatro que foi construído pelos romanos há 
quase 2 mil anos. É um dos principais exemplos de arquitetura da Roma Antiga.

PARA APRENDER

Com capacidade para mais de 50 mil pessoas, era 
palco de diversos tipos de espetáculos voltados para 
o divertimento da população de Roma. 

Um desses espetáculos eram os combates entre 
os gladiadores. Muitas vezes os gladiadores também 
enfrentavam animais selvagens trazidos da África, 
como leões.

Devido à sua arquitetura diferenciada e relevância histórica, esse patrimônio 
foi eleito pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Também é considera-
do uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, categoria elaborada em 2007 
que tem como objetivo valorizar obras-primas criadas pelos seres humanos em 
diferentes momentos da história. 

Coliseu de Roma

gladiadores: indivíduos que 

na Roma Antiga lutavam 

contra outros indivíduos ou 

contra animais selvagens para 

divertimento público.

Itália

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 
2016. Adaptação.
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Outro Patrimônio Cultural da Humanidade, é o Machu Picchu, uma antiga 
cidade inca localizada na Cordilheira dos Andes, no Peru. É um dos pontos tu-
rísticos mais visitados da América do Sul. 

A cidade de Machu 
Picchu foi construída há mais 
de 500 anos, no topo de uma 
montanha, próxima à cidade 
de Cusco, antiga capital do 
Império Inca. Tal local foi es-
colhido por ser considerado 
sagrado pelos incas. Situada 
a 2 430 metros acima do nível 
do mar, o próprio nome Machu 
Picchu faz referência à locali-
zação da cidade, pois significa 
“velha montanha”.  

Devido ao difícil acesso 
ao local, a cidade passou a ser 
explorada no ano de 1911, 
com a expedição arqueológi-
ca comandada pelo estadu-
nidense Hiram Bingham. Até 
esta data, Machu Picchu era 

Peru: Machu Picchu

Machu Picchu, no Peru
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Fonte: MACHU PICCHU. In: BRITÂNICA. Disponível em: 
<https://www.britannica.com/place/Machu-Picchu>. Acesso 
em: 2 jan. 2020. Adaptação.
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MACHU Picchu. Disponível em: <https://www.historiadomundo.com.br/inca/machu-picchu.htm>. 
Acesso em: 30 out. 2019.

Em 1983, Machu Picchu foi declarado pela Unesco como Patrimônio Material 
Cultural da Humanidade, e, em 2007, ele foi eleito uma das Sete Maravilhas do 
Mundo Moderno.

Na lista de Patrimônios da Humanidade da Unesco também podem ser 
encontrados diversos patrimônios imateriais. Um deles é o reggae jamaicano, 
conforme apresenta a reportagem a seguir.

Bob Marley, 
cantor de 
reggae 
jamaicano

Reggae jamaicano entra para lista de patrimônio  
imaterial da UNESCO

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
declarou nesta quinta-feira (29) o reggae da Jamaica um Patrimônio Imaterial da Humanidade. 

A decisão foi tomada em encontro nas Ilhas Maurício, junto a outros seis elementos 
incluídos na lista, que tem objetivo de aumentar visibilidade e reconhecer tradições e 
culturas de comunidades.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) declarou 
nesta quinta-feira (29) o reggae da Jamaica um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

considerada “a cidade perdida dos incas”, pois sua localização era desconhe-
cida. O local só foi aberto ao público em 1948. 

Machu Picchu abriga aproximadamente 60 monumentos arqueológicos, 
dentre eles templos, moradias, pirâmides, praças, relógio solar, entre outras 
construções feitas em pedra e adobe. As pedras eram posicionadas umas sobre 
as outras de maneira que se sustentassem sem a necessidade de outro material 
para fixá-las. 

As construções de Machu Picchu demonstram a com-
plexidade das técnicas de engenharia dos incas e, portanto, 
têm alto valor histórico. 

adobe: tijolo feito de 

terra crua, água e palha.
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Criado dentro de um espaço cultural que era lar de grupos marginalizados, principal-
mente na região oeste de Kingston, a música reggae da Jamaica é uma mistura de diversas 
influências musicais, incluindo formas jamaicanas anteriores, assim como caribenhas, 
norte-americanas e latinas.

Ao longo do tempo, estilos neoafricanos, soul e R&B da América do Norte foram in-
corporados ao estilo, gradualmente transformando ska em rock steady e então no reggae.

Embora o estado embrionário do reggae fosse a voz dos marginalizados, a música agora 
é tocada e abraçada por amplas faixas da sociedade, incluindo vários gêneros, etnias e grupos 
religiosos. A contribuição do reggae ao discurso internacional sobre questões de injustiça, 
resistência, amor e humanidade destaca o dinamismo do ritmo.

Fonte: REGGAE jamaicano entra para a lista de patrimônio imaterial da Unesco. Disponível em: <https://
nacoesunidas.org/reggae-jamaicano-entra-para-lista-de-patrimonio-imaterial-da-unesco/>. Acesso em: 30 out. 2019

1  Onde está localizado o Coliseu? Qual é a data de sua construção? 

2  Para qual finalidade o Coliseu foi construído?

3  O que mais chama a sua atenção na construção do Coliseu? 

 As diversas técnicas utilizadas pelos arquitetos, engenheiros e constru-
tores da Roma Antiga.

 Ter capacidade para 50 mil pessoas.

 As lutas de gladiadores.

 » Justifique sua resposta.

ATIVIDADES
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4  O Coliseu é considerado um patrimônio

 natural.  material.  imaterial.

5  Onde está localizado Machu Picchu? Qual sociedade vivia lá?

6  Machu Picchu abriga quantas construções arqueológicas? E qual é a época 
aproximada de sua construção?

7  Por que até 1911 Machu Picchu era considerada uma “cidade perdida”?

UM POUCO MAIS

1

A música pode ser considerada um patrimônio cultural?

Com o objetivo de levar adiante uma cultura de tradição e costumes, é feito a 
classificação como patrimônio cultural de bens, tradições e manifestações de um 
povo. A música pode ser considerada um patrimônio cultural, devido à sua importância 
histórica para a cultura de uma região. O patrimônio da cultura pode ser material – 
concreto, ou imaterial – abstrato.

Ouvir falar que um prédio foi tombado pelo patrimônio histórico e cultural é algo 
que a maioria das pessoas já compreende por ser algo material, que se trata do 
quesito preservação da história. Porém, outras coisas relacionadas ao saber de um 
povo e suas expressões que não são materiais também podem ser reconhecidas 
como patrimônio cultural e registradas como tal. No registro são colocadas todas 
as informações da história daquele patrimônio.

AAA mmmúúússsiiicccaaa ppppooodddeee ssseeerrr cccooonnnsssiiidddeeerrraaadddaaa uuummm ppppaaatttrrriiimmmôôônnniiiooo cccuuullltttuuurrraaalll???

PATRIMÔNIO cultural e música. Disponível em: <https://www.sabra.org.br/site/patrimonio-cultural-e-musica/>. 
Acesso em: 30 out. 2019.

https://www.sabra.org.br/site/patrimonio-cultural-e-musica/
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Patrimônios da Humanidade no Brasil 

No Brasil, também há diversos patrimônios. Muitos estão na lista de 
Patrimônios da Humanidade, pois se configuram como bens relevantes a todas 
as sociedades do planeta. Entre eles está a cidade de Ouro Preto, localizada no 
estado de Minas Gerais.

PARA APRENDER

A cidade de Ouro Preto conserva grande parte das construções que foram 
feitas na época em que o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, há aproxi-
madamente 300 anos. Nela podem ser encontradas igrejas, museus, casas, entre 
outras edificações, com características da arquitetura da época. Algumas igrejas, 
por exemplo, apresentam detalhes em dourado que remetem à riqueza da cida-
de na época em que foram encontradas diversas minas de ouro na região. Essas 
construções foram elaboradas pelos trabalhadores escravizados, que, dentre 
diversas outras atividades, também trabalhavam na extração do ouro. 

Devido ao seu valor histórico e cultural, em 1933, Ouro Preto passou a ser 
considerada Patrimônio Nacional, ou seja, um patrimônio brasileiro. Assim, as 
construções antigas da cidade passaram a não poder ter suas fachadas alteradas, 
a fim de que fossem preservadas. Em1980, Ouro Preto foi declarada Patrimônio 
Cultural da Humanidade.

Ouro Preto também foi o berço de artistas extraordinários como Antônio 
Francisco Lisboa (1730-1814) – O Aleijadinho, como ficou conhecido.

Ouro Preto, em Minas Gerais
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ALEIJADINHO. 
Passo da subida ao 
Calvário. Esculturas 
em madeira. 
Santuário do Bom 
Jesus de Matosinhos, 
Congonhas do 
Campo, Minas Gerais.

Com o objetivo de retratar o caminho percorrido por Jesus pelo Monte 
Calvário quando se dirigia à crucificação, o artista mineiro Antônio Francisco 
Lisboa esculpiu em madeira um conjunto de 64 estátuas, em tamanho natural.  
Esta obra fica no interior do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, localizado 
em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Considerada a obra-prima do artista, 
é Patrimônio da Humanidade desde 1985. 

Outro exemplo de Patrimônio Nacional são as Ruínas de São Miguel das 
Missões, localizadas na região noroeste do Rio Grande do Sul.

Ruínas de São 
Miguel das Missões
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O sítio, comumente chamado de ruínas de São Miguel das Missões, foi declarado 
Patrimônio Mundial pelo UNESCO, juntamente com as ruínas no lado argentino de San 
Ignacio Miní, Santa Ana, Nossa Senhora de Loreto e Santa María Mayor, desde 1983. 

A construção foi edificada no século XVIII, entre 1735 e 1745. [...] 

O lugar é visitado por turistas de todo mundo, especialmente da Argentina, Paraguai, 
Uruguai e países da Europa. O sítio faz parte do roteiro internacional Iguassu-Missiones.

AS RUÍNAS de São Miguel Arcanjo: sítio arqueológico. Disponível em: <http://www.portaldasmissoes.com.br/site/
view/id/406/ruinas-de-sao-miguel-arcanjo-sitio-arqueologico.html.> Acesso em: 30 out. 2019.

As ruínas de São Miguel integravam os Sete Povos das Missões, que eram 
sete grandes aldeamentos organizados pelos padres jesuítas espanhóis, onde 
viviam cerca de 30 mil indígenas guaranis.

No local, há também o Museu das Missões, que guarda 
uma coleção de esculturas sacras. A igreja de São Miguel 
tinha uma rica ornamentação interna. 

O Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no Piauí, é um outro exem-
plo de patrimônio cultural do nosso país. Fundado em 1979, trata-se de um dos 
sítios arqueológicos mais antigos do continente sul-americano, com uma área de 
130 mil hectares. Nele podem ser encontradas diversas cavernas rochosas que 
abrigam pinturas rupestres de, aproximadamente, 48 mil anos atrás. Por meio 
do estudo dessas pinturas, arqueólogos e outros pesquisadores conseguem ela-
borar hipóteses sobre como era o modo de vida dos primeiros grupos humanos 
que ocuparam a América do Sul. As pinturas retratam cenas do cotidiano dessas 
pessoas, como a caça, a guerra e os trabalhos por eles realizados. 

No ano de 1991, foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural 
da Humanidade.

Parque Nacional 
Serra da Capivara
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Ensino Fundamental  5o. Ano

117

Patrimônios imateriais no Brasil 

Os patrimônios culturais imateriais compreendem as práticas coletivas de 
determinado grupo ou sociedade, suas expressões de vida, saberes e tradições. 
No geral, esses conhecimentos são repassados por meio da oralidade, de gera-
ção em geração. Podem ser festas ou celebrações, ofícios, línguas, entre outros. 

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
já reconheceu aproximadamente 40 manifestações culturais. Algumas delas 
também foram declaradas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Um 
exemplo é a capoeira, uma manifestação cultural afro-brasileira, que mistura 
dança, arte marcial e música.

A capoeira surgiu no Brasil no período da escravidão e é considerada um 
símbolo da resistência dos escravizados, bem como um rito de solidariedade 
entre eles. Para jogar capoeira, os capoeiristas formam um círculo, onde tocam 
diversos instrumentos musicais, cantam e batem palmas. Dois jogadores ficam 
no centro da roda, executando movimentos que exigem técnica e agilidade 
corporal. Há também o mestre, que é responsável por compartilhar seus co-
nhecimentos com as demais gerações, ensinando aos mais jovens repertórios 
de movimentos e canções. É o mestre também quem dita o ritmo e o tempo 
do jogo, além de iniciar os cantos e tocar o berimbau, um instrumento musical 
muito comum nas rodas de capoeira. Atualmente, a capoeira é praticada em 
mais de 160 países. 
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Outro Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade brasileiro é o frevo, 
incluído na lista da Unesco em 2012. O frevo é um misto de música, capoeira,  
dança e poesia que surgiu em Recife, há mais de 120 anos, a partir da rivalidade 
entre grupos musicais durante o Carnaval. A manifestação artística desempenha 
importante papel na história da música brasileira, uma vez que está em suas 
origens. O frevo utiliza instrumentos como trompetes, saxofones, trombones e 
pandeiros e passos rápidos que têm como influência a ginga da capoeira.

1  De acordo com seus estudos, escreva o nome de três locais no Brasil que são 
considerados Patrimônios da Humanidade?

2  Qual dos patrimônios brasileiros citados na questão anterior você gostaria de 
conhecer pessoalmente? Por quê?

3  Qual é origem da cidade de Ouro Preto em Minas Gerais?

ATIVIDADES

Dançarinos 
de frevo, 
Pernambuco
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4  A cidade de Ouro Preto foi declarada um Patrimônio Cultural da Humanidade 
porque

 recebe muito eventos culturais.

 é uma cidade bonita.

 conservou grande parte de seus monumentos coloniais.

5  Quando as Ruínas de São Miguel das Missões foram edificadas e onde elas 
estão localizadas?

6  Explique o que eram os Sete Povos das Missões.

7  Por que o Parque Nacional Serra da Capivara foi declarado Patrimônio da 
Humanidade?

8  Comente o que mais chamou a sua atenção na descrição desse local. 

9  Por que a Unesco declarou a Roda de Capoeira como Patrimônio Imaterial da 
Humanidade? 
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Patrimônios materiais e imateriais nacionais

Alguns bens são considerados patrimônios apenas no Brasil, como é o caso 
do Aqueduto do Rio de Janeiro, conhecido como Arcos da Lapa. Essa construção 
localiza-se no bairro da Lapa, na região central do Rio de Janeiro.

Outros exemplos de 
patrimônios brasileiros são 
as construções centená-
rias do centro histórico 
de Manaus, no Amazonas.

Arcos da Lapa

O Teatro Amazonas, no centro 
histórico de Manaus, foi 

construído em 1896 durante 
o ciclo da borracha. Ao fundo, 

está o Palácio da Justiça, 
prédio histórico de 1900. 

Arcos da Lapa (Aqueduto da Carioca) – Construído durante o governo de Aires de 
Saldanha (1719 - 1725), o aqueduto (mais tarde conhecido como Arcos da Lapa) trazia a 
água das nascentes do rio da Carioca, ao longo das encostas da serra de Santa Teresa, até o 
Largo da Carioca. Para atravessar o vale existente entre os morros de Santa Teresa e de Santo 
Antônio, foi executada a obra arquitetônica mais notável do Brasil, no período colonial: uma 
construção ciclópica de alvenaria, com dupla arcada e considerável extensão. O aqueduto 
passou a ser usado como viaduto para os bondes do Bairro de Santa Teresa.

MONUMENTOS e espaços públicos tomabados – Rio de Janeiro (RJ). Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/
pagina/detalhes/1515>. Acesso em: 30 out. 2019
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Leia mais informações sobre esse patrimônio brasileiro.
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DIB, André.
Queijo da Serra 
da Canastra, em 
Delfinópolis. 1 
fotografia, color.

O centro histórico de Manaus - tombado pelo Iphan, em 2012 - abrange uma área entre 
a orla do rio Negro e o entorno do Teatro Amazonas e ainda mantém os aspectos simbólicos 
e densos de realizações artístico-construtivas. Apresenta uma fração urbana formada por 
edificações do período áureo da borracha, mesclada a edifícios modernos e representa um 
dos maiores testemunhos de uma fase econômica ímpar no Brasil, quando a exploração do 
látex proporcionou o incremento da industrialização em escala mundial.

MANAUS (AM). Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/104>. Acesso em: 30 out. 2019.

Quando se diz que um bem é tombado, isso significa que ele tem seu valor 
histórico reconhecido e transformado em um patrimônio oficial público para 
garantir o respeito à memória do local. E conta com a proteção do governo para 
impedir sua destruição.

Qualquer pessoa ou instituição pode fazer a solicitação do tombamento 
de um bem que tenha importância histórica, para ser preservado pelo Governo.

O objetivo do tombamento de um bem cultural é impedir sua destruição ou mutilação, 
mantendo-o preservado para as gerações futuras.

BENS TOMBADOS. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/126>. Acesso em: 30 out. 2019.

Tanto os Arcos da Lapa quanto o centro histórico de Manaus são patrimô-
nios materiais e são bens tombados. Já o Queijo da Serra da Canastra é um 
bem imaterial nacional.
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122

A produção artesanal do Queijo Minas é um saber tradicional e um traço marcante da 
identidade cultural das famílias de produtores rurais de Minas Gerais, em especial os do 
Serro, da Serra da Canastra, do Salitre, do Alto Paranaíba, Araxá e Campo das Vertentes. 
Cada uma dessas regiões desenvolveram seus próprios modos de produzir o queijo que 
define o sabor e a identidade do mineiro. 

EXPOSIÇÃO modo artesanal de fazer queijo minas. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/agendaEventos/
detalhes/771>. Acesso em: 30 out. 2019.

1  Dos patrimônios materiais nacionais estudados, qual você gostaria de conhe-
cer? Por quê?

2  Considerando as comidas típicas da região em que você mora, qual delas você 
gostaria de inscrever como patrimônio cultural imaterial brasileiro? 

3  Por que é importante o tombamento de um patrimônio cultural?

4  Com a ajuda do professor, cite um patrimônio cultural tombado no município 
em que você vive e comente sobre ele. 

ATIVIDADES

Leia mais informações sobre a produção de queijos feitos em Minas Gerais.
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5  Compare as imagens de uma mesma cidade, em duas datas diferentes, e 
descreva as diferenças existentes entre elas. 

a) Arcos da Lapa

b) Manaus

6  Converse com o professor e os colegas sobre as construções antigas e as 
construções atuais que vocês podem observar no local onde vivem. Registre, 
por meio de desenhos, uma construção antiga e uma construção moderna. 

Construções antigas Construções modernas
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BARRETO, Rebeca. Arcos da Lapa ou Aqueduto da 
Carioca. 2015. 1 fotografia, color.

ZART, Rafael. Teatro Amazonas. 2019. 1 fotografia, 
color.

FERREZ, Marc. Aqueduto da Carioca. 1905.  
1 fotografia, p&b, 18 cm × 24 cm. Instituto 
Moreira Salles, Rio de Janeiro.

PRAÇA São Sebastião e Teatro Amazonas. 1906.  
1 fotografia, p&b. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro.
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Você já ouviu falar sobre o Ritual Yaokwa? É uma celebração praticada todos 
os anos pelo povo indígena Enawenê-nawê, que vive às margens do rio Juruena,  
no estado do Mato Grosso. 

O ritual tem duração de sete meses e envolve 
muitos elementos simbólicos que dizem respeito à 
cultura dos Enawenê-nawê e à natureza com o obje-
tivo de manter a ordem cósmica e social nos clãs, que 
são as unidades em que este povo está organizado. 

Inicia-se em janeiro com a divisão dos clãs em dois grupos: os pescado-
res, que partem em expedições pesqueiras por todo o território com objetivo 
de trazer pescados; e os anfitriões, que ficam nas aldeias e organizam o ritual, 
preparando as oferendas de sal vegetal e alimentos para os Yakairiti – para os 
Enawenê-nawê, são os espíritos que habitam o interior da terra. 

O ritual combina a realização de atividades ecológicas, culturais e musicais que 
envolvem conhecimentos e técnicas sobre agricultura, artesanato e arquitetura.  

Considerado a principal cerimônia dos Enawenê-nawê, o Ritual Yaokwa foi 
considerado patrimônio cultural imaterial pela Unesco em 2011. Contudo, como 
depende da conservação do ecossistema de seu território, esse patrimônio está 
ameaçado pelo desmatamento, pelas explorações ile-
gais de minério e madeira, pela contaminação da água, 
entre outras ameaças produzidas pela ação humana.

UM POUCO MAIS

Indígenas da etnia Enawenê-nawê na arena 
da Praia da Graciosa, em Palmas, Tocantins

©Wikimedia Commons/Rita Salgado - Projeto Nuclam/UCB

ordem cósmica: forma como 

o universo é representado 

por diferentes povos.

ecossistema: conjunto de relações entre animais, plantas e outros elementos de um meio ambiente.
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Patrimônios que não existem mais 

Muitas cidades ficaram conhecidas por monumentos maravilhosos que 
haviam nelas. Porém, muitos deles já não existem mais. 

Na Antiguidade, os gregos elegeram sete construções que são conhecidas 
como Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Eram elas:

PARA APRENDER

Templo de Ártemis, em Éfeso
Esse templo tinha 106 colunas, cada 

uma delas com 12 metros de altura. Sua 
construção foi finalizada em 500 a.C. e 
queimada em 356 a.C.

Estátua de Zeus, em Olímpia
Para os gregos antigos, Zeus era o senhor dos deu-

ses e morava no Monte Olimpo. Fídias, escultor grego, 
construiu uma estátua com 12 metros de altura, de ouro 
e marfim. Uma das hipóteses é a de que ela tenha sido 
destruída por volta de 425. Tem-se conhecimento desta 
estátua por estar presente em moedas gregas antigas.

Farol de Alexandria, no Egito
Era uma torre alta, construída em uma ilha. 

O farol tinha 122 metros de altura e tinha sempre 
a chama acesa no topo. Isso servia de guia para 
barcos que chegavam e saíam do porto. O Farol 
caiu no ano 1300.

Colosso de Rodes, no Mar Egeu
A imagem da estátua era do deus-sol, Hélio. Ela 

possuía 27 metros de altura, foi feita de bronze e ficava 
no porto de Rodes, uma ilha localizada na Grécia. Ela 
ruiu durante um terremoto, em 224 a.C. Ainda hoje é 
possível ver somente as duas torres que sustentavam 
as pernas da estátua.

O Templo 
de Ártemis 
em Éfeso, na 
Turquia

Estátua de 
Zeus em 
Olímpia, na 
Grécia

O Farol de 
Alexandria, 
no Egito

O Colosso de 
Rodes, no Mar 
Egeu
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Jardins Suspensos da 
Babilônia, no Iraque

Eram descritos como uma pirâmide, 
com jardins sobrepostos, onde plantas 
e árvores eram irrigadas pelas águas do 
Rio Eufrates. Foram construídos prova-
velmente entre 705 e 681 a.C.

Mausoléu em Halicarnasso, na Turquia
Era uma sepultura de mármore que foi 

encomendada por Mausolo, líder de uma pro-
víncia do Império Persa, por volta de 353 a.C.  
A construção foi destruída por terremotos, entre 
1100 e 1400.

Pirâmides de Gizé, no Egito
As pirâmides de Gizé ficam às 

margens do Rio Nilo. É a única das 
Sete Maravilhas do Mundo Antigo 
que ainda existe nos dias de hoje. 
Foram construídas como tumbas 
para os reis do Egito.

Jardins 
Suspensos 
da 
Babilônia, 
no Iraque

Mausoléu em 
Halicarnasso, 
na Turquia

Pirâmides 
de Gizé, no 
Egito

Ilha de Rodes, na Grécia

1  Esta imagem retrata o local 
atual onde havia uma das Sete 
Maravilhas do Mundo Antigo. 
Qual delas você acha que estava 
nesse local? 

ATIVIDADES

Ilustrações: ©Shutterstock/Artur Balytskyi
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2  Qual das Sete Maravilhas do Mundo Antigo está representada nesta foto atual?

 » Como você imagina que era a paisagem na época em que foram cons-
truídas as pirâmides? Desenhe. 

3  Relacione as Sete Maravilhas do Mundo Moderno ao país onde estão localizadas.

1. Taj Mahal

2. Cristo Redentor

3. Coliseu

4. Machu Picchu

5. Grande Muralha da China

6. Ruínas de Petra

7. Chichén Itzá

 Brasil

 China

 Índia

 Peru

 México

 Itália

 Jordânia
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1  Leia algumas curiosidades sobre as pirâmides.

UM POUCO MAIS

Como as pirâmides eram construídas?
Os egípcios não tinham máquinas ou ferramentas de ferro e, por isso, cortavam os 

imensos blocos com serras e talhadeiras de cobre. A maioria das pedras vinha de pedrei-
ras próximas, mas outras eram trazidas em barcos pelo Rio Nilo. À medida que a pirâmide 
crescia, os grupos de trabalhadores transportavam as rochas por rampas feitas com terra e 
tijolos. Finalmente, elas eram revestidas com pedras brancas polidas para que brilhassem 
sob o forte sol do deserto.

Onde mais foram construídas pirâmides?
Existem pirâmides também na América. Povos do México e da América Central cons-

truíram pirâmides de degraus com templos em seu topo. A Pirâmide do Sol, em Teotihuacan, 
México, é mais volumosa que a grande Pirâmide do Egito. Esta pirâmide tem mais de 1.500 
anos de idade. Machu Picchu, no Peru, e Chichen Itza, no México, são pirâmides eleitas 
como maravilhas do mundo moderno.

WILLIAMS, Brian. Aprendendo sobre... As Maravilhas do Mundo. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. p.10-11.

2  Pesquise e registre mais uma curiosidade sobre as pirâmides.

Pirâmide do Sol, México
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