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Fluxos migratórios: passado e presente  

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

É importante que os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais compreendam os 

grandes movimentos populacionais, bem como as razões e os problemas associados a esses fluxos. 

As migrações internacionais, regionais e locais têm significados políticos, históricos e sociais, cuja 

assimilação é imprescindível para a formação do cidadão, especialmente aquele que tende a viver 

em um mundo cada vez mais globalizado.  

Nesse sentido, nesta sequência didática os alunos são levados a refletir sobre os fluxos 

migratórios do passado e do presente por meio da leitura de mapas. Da mesma forma, são 

incentivados a analisar conteúdos publicados nos meios de comunicação, exercitando a capacidade 

de selecionar e identificar informações relevantes. Assim, o objetivo é instigar os alunos a exercitar a 

empatia e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar fatores sociais e físico-naturais que resultam em deslocamentos 
populacionais.  

• Conhecer e contextualizar historicamente alguns fluxos migratórios mundiais. 

• Analisar movimentos migratórios da atualidade, reconhecendo suas causas e 
consequências. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Distribuição da população mundial 
e deslocamentos populacionais  

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e 
os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os 
fatores históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da 
população humana pelos continentes. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Fluxos populacionais 

Duração: cerca de 45 minutos.  
Local: sala de aula.  
Organização dos alunos: na primeira atividade, em semicírculo; na segunda, em quatro grupos. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e diversos mapas (da distribuição do Homo 
sapiens pelos continentes, das navegações europeias do século XIV ao XVI, do comércio de africanos escravizados e dos 
fluxos emigratórios europeus em direção à América no fim do século XIX e início do XX). 

Atividade 1 

Inicialmente, dialogue com os alunos sobre a migração e como esse movimento acompanha 

a história da humanidade. Com o auxílio de um mapa-múndi, esclareça que uma das explicações mais 

aceitas sobre a origem e a dispersão da espécie humana pelos continentes é a de que ela surgiu 

próximo ao chamado “chifre da África”, no nordeste desse continente, e, há cerca de 2 milhões de 

anos, deslocou-se para a região atualmente conhecida como Oriente Médio. Milhares de anos 

depois, agrupamentos de nossos antepassados ocuparam a Europa e a Ásia e, de lá, espalharam-se 

para a Oceania e a América. Ressalte que a ocupação dos continentes, contudo, não significou o fim 

dos deslocamentos, os quais continuam até hoje. 

Após essa introdução, pergunte aos alunos por que os seres humanos migram, investigando 

o que já conhecem sobre o assunto. Conduza uma conversa com base nas contribuições da turma, 

levando-os a perceber que as migrações têm motivos diversos, desde físico-naturais, ou seja, 

relacionados a alterações climáticas ou outros eventos de ordem natural, até sociais e econômicos. 

De modo geral, as migrações estão ligadas à busca por melhores condições de vida e sobrevivência. 

Atividade 2  

Proponha uma discussão a respeito das diferentes motivações e características dos 

movimentos migratórios mundiais. Para isso, divida a turma em quatro grupos e distribua a cada um 

deles um mapa que mostre os fluxos populacionais em períodos distintos. Apresentamos, a seguir, 

algumas sugestões. 

• Mapa da distribuição do Homo sapiens pelos continentes (disponível em: 
<https://www.ancient.eu/image/6605/>. Acesso em: 25 out. 2018). 

• Mapa das navegações europeias entre os séculos XIV e XVI (é facilmente encontrado em 
atlas e livros didáticos). 

• Mapa do comércio de africanos escravizados (disponível em: <http://decada-afro-
onu.org/slave-trade.shtml>. Acesso em: 25 out. 2018). 

• Mapa dos fluxos emigratórios europeus em direção à América no fim do século XIX e 
início do XX (também é facilmente encontrado em atlas e livros didáticos). 

https://www.ancient.eu/image/6605/
http://decada-afro-onu.org/slave-trade.shtml
http://decada-afro-onu.org/slave-trade.shtml
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Defina um tempo para que os grupos observem os mapas e, depois, peça que compartilhem 

com os colegas as conclusões a que chegaram, com destaque para o período dos deslocamentos 

populacionais, as regiões de origem e destino e as rotas utilizadas por aqueles que se deslocaram. 

 Na sequência, solicite aos alunos que pensem nas motivações e nas características principais 

de cada fluxo migratório, identificando semelhanças e diferenças entre eles. Espera-se que eles 

notem que as primeiras migrações pelos continentes tiveram motivos diversos, como a última 

glaciação, que impulsionou o ser humano a ocupar os territórios que hoje formam a Oceania e a 

América. Com relação ao mapa das navegações europeias, convém mencionar o desenvolvimento do 

comércio e a busca por novos territórios para a obtenção de produtos e metais para a cunhagem de 

moedas e a acumulação de riquezas. Já os fluxos populacionais relacionados ao comércio escravista 

foram forçados, diferentemente dos demais movimentos; milhões de africanos foram levados para 

outros territórios e continentes na condição de escravos. No tocante aos fluxos de europeus em 

direção à América, é válido mencionar o contexto das guerras na Europa, que provocaram muita 

destruição no continente, associado à industrialização crescente nas Américas, onde os europeus se 

instalaram como mão de obra. De maneira geral, o ser humano busca constantemente novos lugares 

na intenção de melhorar suas condições de vida. 

Por fim, peça aos alunos que escrevam no caderno um pequeno texto sintetizando as 

discussões referentes aos mapas. Recolha os textos no final da aula para correção e avaliação. 

 

Aula 2 – Fluxos migratórios mundiais 

Duração: cerca de 45 minutos.  
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados no chão da sala de aula, em círculo. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e matérias de jornais, de revistas e da internet 
sobre os fluxos migratórios no século XXI. 

Atividade 1 

Retome as discussões da aula anterior, enfatizando que os fluxos migratórios são 

ocasionados, em geral, por motivos que forçam a saída das pessoas de seu lugar de origem, como 

guerras e exclusão social ou econômica, ou por razões que as atraem para determinado lugar, por 

exemplo, oferta de emprego, políticas de ocupação territorial, estabilidade política e tolerância 

religiosa. 

Pergunte aos alunos se eles ouviram falar, sobretudo nos meios de comunicação, de algum 

fluxo migratório recentemente, a fim de verificar se têm contato com este tema e identificar as 

melhores formas de conduzir a próxima atividade. 
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Atividade 2  

Com o intuito de analisar, de forma contextualizada, os principais movimentos migratórios da 

atualidade, identificando suas causas e consequências, peça aos alunos que formem um círculo, 

sentados no chão da sala. Disponha no centro desse círculo matérias de jornais, de revistas e da 

internet sobre os fluxos migratórios no século XXI. Nessa seleção, é importante contemplar o 

deslocamento populacional da América Latina rumo aos Estados Unidos e de africanos em direção à 

Europa, bem como o drama dos refugiados em diversos locais do mundo (Oriente Médio, Ásia, África 

e América Latina). Peça aos alunos que escolham, um de cada vez, uma matéria para ler. Caso não 

haja matérias para todos, sugira que se reúnam com outros colegas. 

Solicite que mostrem aos colegas as principais informações presentes nas matérias que 

leram, com base nos seguintes questionamentos: 

1. Quais são os locais de origem e destino desse fluxo migratório? 

2. Quais são as causas do deslocamento? 

3. Quais são os maiores problemas associados a esse movimento migratório? 

Anote as principais informações mencionadas na lousa, formando um grande painel sobre os 

fluxos migratórios da atualidade. Forneça aos alunos mais algumas informações sobre tais fluxos, 

mostrando, por exemplo, que o movimento migratório da América Latina em direção aos Estados 

Unidos é um dos mais significativos do mundo. Para ilustrar essa informação, comente que, segundo 

dados da ONU, cerca de 12 milhões de mexicanos vivem nos Estados Unidos, número que 

corresponde à maior população migrante em um país estrangeiro. Explique aos alunos que a mão de 

obra latino-americana em geral tem sido muito importante para a economia do país nas últimas 

décadas. 

Mencione também que grande parte das pessoas deslocadas ao longo do século XXI pode ser 

considerada refugiada. Explique a eles que refugiados são os indivíduos “que se encontram fora do 

seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 

opinião política ou participação em grupos sociais, e que não podem (ou não querem) voltar para 

casa” (disponível em: <www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/perguntas-e-respostas/>, 

acesso em: 25 out. 2018). Compartilhe com os alunos que, de acordo com o relatório Tendências 

Globais, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), referente ao ano de 2017, 

68,5 milhões de pessoas no mundo foram forçadas a deixar seus lares em razão de perseguições, 

conflitos armados, violência generalizada e violação dos direitos humanos. 

Finalize a aula pedindo à turma que pesquise em casa mais informações sobre os fluxos 

migratórios abordados durante a aula. Caso eles fiquem com a cópia das matérias, lembre-os de 

devolvê-las na aula seguinte, pois elas serão úteis para a montagem de cartazes. 

 

http://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/perguntas-e-respostas/
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Aula 3 – Produção de material de divulgação 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em grupos para a produção dos cartazes e em semicírculo para a apresentação dos trabalhos. 
Recursos e/ou material necessário: lápis, borracha, cartolina, régua, caneta, tesoura, lápis de cor, canetas hidrográficas 
coloridas, fita adesiva, cópias do mapa-múndi e matérias de jornais, de revistas e da internet sobre os fluxos migratórios 
no século XXI. 

Atividade 

Organize a turma em grupos e, a cada um, distribua duas ou três das matérias lidas na aula 

anterior, além de uma cartolina e uma cópia do mapa-múndi. Forneça algumas orientações para que 

eles produzam cartazes sobre os fluxos migratórios mundiais recentes. Primeiramente, peça-lhes que 

colem o mapa-múndi no centro da cartolina e, em seguida, que identifiquem na imagem os locais de 

origem e o destino dos fluxos destacados nas matérias, traçando setas no mapa que indiquem esses 

movimentos migratórios. Solicite que, ao redor do mapa, adicionem outras informações sobre esses 

fluxos migratórios, com base nas matérias e nas pesquisas realizadas em casa. Sugira aos grupos que 

insiram no cartaz os trechos mais interessantes das matérias originais e algumas de suas imagens. 

Lembre-os de adicionar um título ao trabalho. 

Reserve o final da aula para uma breve apresentação dos cartazes e ajude os alunos a 

distribuí-los por espaços comuns da escola, como corredores e pátio, de forma que toda a 

comunidade escolar possa apreciar as produções. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Atente-se à participação ativa dos alunos tanto nas atividades individuais quanto nas 

coletivas. Com relação à aprendizagem do conteúdo, verifique, primeiramente, as colocações deles 

sobre o tema da migração. É esperado que os alunos compreendam os motivos e os contextos dos 

fluxos migratórios ao longo da história. 

Na segunda aula, a intenção é que os alunos tenham contato com o tema das migrações 

recentes de forma contextualizada, analisando matérias publicadas nos meios de comunicação. 

Avalie se eles identificaram as principais informações do texto, relacionando-as adequadamente ao 

assunto da aula.  

Por fim, no tocante à produção dos cartazes, observe se eles conseguiram localizar 

espacialmente os fenômenos migratórios estudados e sintetizar as informações de forma correta, 

abrangendo as dificuldades enfrentadas pela população migrante no mundo. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Segundo dados da ONU, o número de imigrantes sírios na Turquia em 2017 era de 3,3 milhões. 
Em 2000, esse número não passava de 5 mil. Com base nessas informações, responda: 

a) Considerando-se a evolução no número de imigrantes sírios na Turquia entre 2000 e 2017, é 

possível concluir que esse fluxo migratório foi reforçado recentemente? Explique sua 

resposta. 

b) Aponte as causas do reforço desse movimento migratório entre 2000 e 2017. 

 

2. Leia o texto a seguir. 

No primeiro trimestre de 2017, foram emitidas 7 989 carteiras de Trabalho e 

Previdência Social a estrangeiros. [...] 

[...] 

O ministro do Trabalho [...] diz que a nova legislação da imigração brasileira é 

destacada internacionalmente como uma das mais avançadas do mundo. "O Brasil 

exerce um papel de vanguarda ao reconhecer o imigrante como sujeito de direitos, 

com princípios e garantias estabelecidos em lei". 

AGÊNCIA BRASIL. Brasil emitiu quase 8 mil carteiras de trabalho para estrangeiros neste ano. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-06/brasil-emitiu-quase-8-mil-carteiras-de-trabalho-para-

estrangeiros>. Acesso em: 25 out. 2018. 

Considerando as situações que levam as pessoas a migrar, atitudes como a mencionada neste 
trecho são importantes? Justifique sua resposta. 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) Espera-se que os alunos respondam que o fluxo migratório foi reforçado recentemente, pois 

o número de sírios na Turquia passou da casa dos milhares, em 2000, para a dos milhões, em 

2017. 

b) Almeja-se que os alunos relacionem o crescimento do número de imigrantes à guerra civil na 

Síria, iniciada em 2011. Esse conflito fez com que milhões de sírios buscassem refúgio nos 

países vizinhos, especialmente na Turquia. 

2. A resposta é pessoal, mas espera-se que os alunos mencionem que atitudes como a descrita no 
trecho são importantes para garantir os direitos e o respeito aos migrantes, que, com sua 
permanência formalizada e legalizada, têm mais segurança para iniciar a vida em um novo lugar. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-06/brasil-emitiu-quase-8-mil-carteiras-de-trabalho-para-estrangeiros
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-06/brasil-emitiu-quase-8-mil-carteiras-de-trabalho-para-estrangeiros

