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Título: Imigrantes 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é facilitar a compreensão dos movimentos imigratórios 

que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Para isso, os alunos analisam a obra Navio de 

emigrantes, de Lasar Segall, que retrata as motivações e o contexto pertinentes aos fluxos imigrató-

rios de europeus no início do século XX. Eles também produzirão um mapa para analisar a distribui-

ção territorial dos principais grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil na primeira metade 

daquele século. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em di-

ferentes territórios. 

Recursos e materiais necessários  

Imagem da obra Navio de emigrantes, de Lasar Segall; computadores com acesso à internet, 

lousa, giz, papel A4, mapa em branco do Brasil (apenas divisão política), lápis de cor, canetas hidro-

gráficas coloridas, lápis, borracha. 

Desenvolvimento  

Aulas 1 e 2 

Duração: duas horas-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: no laboratório de informática, em duplas 

Antes da aula, buscar na internet a imagem do quadro Navio de emigrantes, de Lasar Segall. 

A obra está disponível em: <http://www.museusegall.org.br/mlsItem.asp?sSume=21&sItem=234>. 

Acesso em: 13 dez. 2017. A imagem poderá ser impressa (de preferência com cópias coloridas para 

serem distribuídas à sala, para que os alunos possam observá-la em grupos), projetada ou observada 

diretamente na tela do computador. A atividade desta aula será mais bem aproveitada se realizada 

no laboratório de informática. Caso esse recurso não seja de fácil acesso, o professor poderá pesqui-

sar previamente e fornecer aos alunos os dados necessários para a realização da atividade. Uma 

fonte de pesquisa interessante para esta aula é o site Brasil 500 Anos, disponível em: 
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<https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

Nesse site, há diversas informações e dados sobre as principais populações que contribuíram para a 

formação do povo e do território brasileiro. 

1ª atividade: 

Iniciar a aula perguntando aos alunos por que algumas pessoas deixam o país onde vivem pa-

ra viver em outro país. Explicar que a imigração, por ter motivação econômica, ocorre quando as 

pessoas imigram em busca de melhores condições de vida, fugindo da pobreza e do desemprego, por 

exemplo. A imigração também pode ocorrer por motivos políticos ou relacionados a guerras. 

Perguntar aos alunos se algum deles é descendente de imigrantes. No Brasil, é comum en-

contrar descendentes de imigrantes europeus, asiáticos, árabes, africanos, latino-americanos, etc. 

Anotar no quadro os exemplos existentes na sala de aula de famílias originadas de imigrantes, se 

houver. Pedir que os alunos falem sobre as histórias de suas famílias, caso as conheçam. Muitas 

histórias podem ilustrar as perguntas realizadas no início da aula. 

2ª atividade: 

Mostrar a pintura Navio de emigrantes, de Lasar Segall. Informar aos alunos que essa tela foi 

pintada entre 1939 e 1941, reproduzindo os deslocamentos de imigrantes entre a Europa e o Brasil. 

Destacar que “emigrante” é o termo empregado para se referir à pessoa que se desloca no local de 

onde ela partiu e “imigrante” para se referir à pessoa que desloca de um local para outro onde ela 

chegou. Perguntar o que eles percebem nessa pintura. Para facilitar a participação da turma, fazer as 

seguintes perguntas: 

• Como parece ter sido a viagem das pessoas no navio?  

• Qual é o aspecto dos imigrantes? 

• O que as cores do quadro transmitem sobre o tema retratado? 

• Como o mar é retratado no quadro? 

3ª atividade: 

Com os alunos organizados em duplas, solicitar que pesquisem sobre o artista Lasar Segall e 

o quadro apresentado. Com suas pesquisas, eles devem responder às seguintes questões: 

• Quem foi Lasar Segall? De onde ele veio? Qual é a sua relação com o tema da imigração? 

• Na época em que o quadro foi pintado, quais foram os principais fluxos de imigrantes 
que chegaram ao Brasil? 

• Qual é o grupo de imigrantes retratado no quadro? Por que eles imigraram de suas terras 
de origem e onde se instalaram no Brasil? 

Após a pesquisa, solicitar que os alunos compartilhem o que descobriram em uma publicação 

na internet, com a imagem do quadro e um texto, no formato de um blog. É importante orientá-los a 

não copiar os textos e também a indicar a fonte das informações que usaram na elaboração da 
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publicação. Auxiliá-los no processo de criação do blog e caso tenham dificuldade com relação à 

publicação. A atividade é planejada para duas aulas para que os alunos tenham tempo de fazer e 

pesquisa e digitar o texto. 

Como opção a essa forma de apresentação, solicitar que os alunos construam cartazes com 

os resultados obtidos durante a pesquisa, com textos e imagens (podem ser fotografias retiradas de 

livros e revistas, ou mesmo desenhos). Os cartazes devem ser expostos em algum ambiente de 

convivência da escola. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: em círculo, no momento de conversa; em trios para a realização das atividades 

Para esta aula, providenciar um mapa mudo do Brasil, apenas com a divisão política (isso po-

de ser encontrado em sites da internet). Cada trio de alunos deverá receber uma cópia para a 

realização da atividade. 

1ª atividade: 

Para iniciar esta aula, escolher algumas duplas para falar um pouco sobre a atividade realiza-

da nas aulas anteriores. Pedir que as duplas expliquem os resultados de sua pesquisa e falem sobre o 

que acharam de mais interessante no estudo sobre os imigrantes que vieram ao Brasil na primeira 

metade do século XX. 

2 atividade: 

Para que a turma verifique a distribuição das populações que imigraram ao Brasil na primeira 

metade do século XX, a proposta é que produzam um mapa com os principais locais de destino dos 

imigrantes, de acordo com a lista abaixo: 

Espanhóis São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia; 

Alemães  Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo; 

Italianos  São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo; 

Árabes  São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul; 

Japoneses  Amazonas, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, 

São Paulo, Paraná, Mato Grosso. 

Fonte: IBGE. Disponível em: <https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

Escrever a lista na lousa e fornecer aos alunos, agora agrupados em trios, os mapas do Brasil, 

que serão a base dos mapas que vão produzir. Pedir que localizem os estados no mapa e que 
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marquem, em cada estado, quais grupos de imigrantes se instalaram ali. Para isso, deverão elaborar 

um símbolo; pode ser uma forma geométrica com cores diferentes para cada grupo ou um pictogra-

ma. A legenda também deverá ser inserida no mapa. 

3ª atividade: 

Com os mapas prontos, pedir que cada aluno observe o mapa que ajudou a produzir e, no 

caderno, anote os grupos de imigrantes que se instalaram em cada região do país: Norte, Centro-

Oeste, Nordeste, Sudeste, Sul. 

Auxiliar a turma a perceber que algumas regiões do Brasil tiveram maior fluxo de imigração 

e, por isso, receberam maior influência cultural das populações imigrantes. 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo do processo, verificar se os alunos trazem exemplos da diversidade cultural brasilei-

ra relacionados com os fluxos de imigrantes que o país recebeu e ainda recebe. Avaliar, na primeira 

aula, se a turma entende a diversidade de povos e de culturas que originaram o que hoje chamamos 

de povo brasileiro. Observar se eles compreenderam os motivos que levam algumas pessoas a sair de 

seu país de origem para habitar outros locais; a pesquisa realizada na internet deverá servir para 

avaliar esse aprendizado, observando se os alunos conseguiram localizar as informações para 

elaborar a publicação. No decorrer da segunda aula, observar se eles conseguiram localizar os 

estados de destino dos imigrantes no mapa. Verificar se analisaram a distribuição dos imigrantes no 

território brasileiro e se a identificaram com aspectos culturais das diferentes regiões, de acordo com 

seu conhecimento prévio. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual foi o papel dos imigrantes na formação do Brasil? 

2. Você conhece, pessoalmente ou por imagens, algum local do Brasil que tenha influência cultural 
de imigrantes? Fale sobre esse lugar. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: Os imigrantes contribuíram na cultura e na economia do Brasil, deixando 
marcas nas paisagens em diversos locais. 

2. Respostas pessoais. Estimule-os, a fim de que comentem inclusive sobre viagens que os alunos 
fizeram, nas quais foi possível entrar em contato com essas formas de influência cultural dos 
imigrantes. 

 


