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Um nômade (pessoas sem habitação fixa) é um membro de uma comunidade de pessoas sem habitação fixa que se deslocam regularmente para e das mesmas áreas, 
incluindo caçadores-coletores nômades, nômades pastoris (proprietários de gado) e nômades consertadores ou comerciantes. Em 1995, havia cerca de 30 a 40 milhões 

de nômades no mundo. Na foto, nômades de fins do século XIX no Turcomenistão ocupado pelos russos 
 



 
Nomadismo Árabe: Árabes viajantes na Tunísia por volta de 1899 

 
 
 



 
Os diversos grupos que viveram no Paleolítico desenvolveram diferentes modos de vida. Na medida em que eram aprimorados os instrumentos de caça e pesca os clãs 

foram aumentando e foi necessário organizar o espaço e a divisão do trabalho, o que era feito normalmente de acordo com o sexo e coletivamente. No geral, os 
homens caçavam e pescavam enquanto que as mulheres faziam a maior parte da coleta e cuidavam das crianças. 

 



 
A Nova Sociedade: Com o aumento do número de pessoas novas formas de organização foram criadas.  A divisão do trabalho, por exemplo, teve que ser ampliada 

devido ao aumento de tarefas. Agora, além da caça, da pesca, da coleta e da construção de ferramentas, teriam que ter aqueles responsáveis pelo plantio e pela 
colheita, pela tecelagem e pela pelos utensílios de cerâmica e pela construção das casas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Agricultura Moderna: O uso de animais e ferramentas especializadas aceleraram a mecanização da lavoura e ilmpulsionaram a produtividade agrícola. Na imagem, 
gravura em metal de cenário rural americano no ano de 1866  



 
O passado no mundo Nômade: Desde a Antiguidade, hordas nômades circulavam na imensa zona das estepes que cobre uma importante porção da Eurásia. Seus 

idiomas ligavam-nos à família lingüística altaica ou turco-mongólica. Mas seu próprio habitat impunha há milênios um modo de vida pastoril. Na pintura, mongóis caçam 
utilizando aves (propriedade do Museu Nacional de Taiwan, domínio público) 

 



 
Idade Média: Pintura islâmica de agricultura árabe no continente europeu 



 
Pastores nômades acampando perto de Namíbia em 2005. Aproximadamente 40% da população do Tibete é nômade ou seminômade. 

Os tipos de caçadores-coletores ou pastores , mudando-se para buscar novas pastagens para o gado , quando se esgueiram para o que estavam. Os nômades não se 
dedicam à agricultura e muitas vezes ignoram as fronteiras nacionais na sua busca por melhores pastagens. 

http://www.wikiwand.com/pt/Tibete
http://www.wikiwand.com/pt/Ca%C3%A7ador-colector
http://www.wikiwand.com/pt/Pastor%C3%ADcia
http://www.wikiwand.com/pt/Pastagem
http://www.wikiwand.com/pt/Gado
http://www.wikiwand.com/pt/Agricultura
http://www.wikiwand.com/pt/Fronteira


 
Uma Litografia de 1848 mostrando os nômades Ghilzai no Afeganistão. O nomadismo na economia recolectora era motivado pela deslocação das populações que, na 

procura constante de alimentos, acompanhavam as movimentações dos próprios animais que pretendiam caçar, procuravam os locais onde existiam frutos ou plantas 
para recolher ou necessitavam de se defender das condições climáticas ou dos predadores 

http://www.wikiwand.com/pt/Litografia
http://www.wikiwand.com/pt/Afeganist%C3%A3o


 
Família Sami da Noruega , cerca de 1900 em suas tendas Lavvo. Os Povos Nômades Articos e subárticos criam renas há séculos. 
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Família de beduínos nas proximidades do Nilo diante de suas tendas 

 
 

 


