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APRESENTAÇÃO

1

A partir do século XVI até pelo menos as primeiras décadas do século XX os 
principais movimentos migratórios em escala transcontinental ocorriam da 
Europa para outras Regiões do globo, sobretudo para a América, mas tam-
bém para a África e a Ásia. Hoje, os fluxos migratórios internacionais mais 
importantes ocorrem sobretudo na direção inversa: dos países em desenvol-
vimento para os países desenvolvidos. O sentido desses fluxos é em muitos 
casos, resultado do distanciamento entre a riqueza acumulada nos países 
desenvolvidos e a situação de pobreza enfrentada por parcela significativa da 
população dos demais países.

Povos em movimento
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 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que ao concluir o capítulo, os alunos tenham com-
preendido:

 • A mudança dos fluxos migratórios.

 • Os países que mais atrai e os que mais repulsam os imigrantes.

 • Como são caracterizados os refugiados.

 • Os motivos que fazem uma pessoa sair do seu país.

 • Como esses fluxos alteram as dinâmicas sociais e econômi-
cas no mundo.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Migrações. A população em movimento 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • Caderno de anotações

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abor-
dada, essa conversa servirá para o professor verificar o conhecimento 
prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre os fluxos migratórios no mundo.

Indique o site http://www.global-migration.info/ onde os alunos poderão 
ver de forma dinâmica os fluxos migratórios mundiais.

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula propondo a atividade da página 179. 

Explique como a globalização influenciou o processo de migração no mundo 
e como ela direciona esses fluxos constantemente modificados.

Mostre quais são os fatores de atração de uma área e os de repulsão. Peça 
aos alunos que reúnam-se em grupos e exponham em cartazes esse motivos.

Explique também o conceito de refugiados, destaque a diferença entre refu-
giado e migrante. Utilize como exemplo as notícias da atualidade sobre os 
refugiados da Síria, apontes os países que mais os recebem.

AULA 2

Inicie a aula explorando a tabela da página 182. Explique as migrações por 
razões econômicas. Mostre que alguns países dificultam a entrada de imi-
grantes e outros incentivam a entrada dessas pessoas.

Explique o que é a xenofobia e como ela pode influenciar na ocorrência de 
conflitos por todo o mundo. Mostre a também a migração de cérebros e os 
efeitos disso para as economias dos países de origem e os receptores. Mos-
tre também o programa da ONU, o ACNUR que trata das questões dos refu-
giados. Fale dos refugiados climáticos, e as áreas onde isso é mais comum. 

Inicie um debate sobre o tráfico humano, apresente os motivos e deixe que os 
alunos apresente sua visão para isso.

Finalize a aula com as atividades das páginas 188 e 189.

AULA 3

Inicie a aula mostrando a fronteira erguida pelos Estados Unidos na região 
de divisa com o México. Utilize a imagem da página 190, para ilustrar. Mostre 
como esse país trata a questão da imigração, e as tendências para o futuro, 
devido a mudança da presidência. Abra uma discussão na sala, para saber se 
os alunos acham que deveria ou não ter barreiras para entrada nos países, ou 
deveria ser mais rígido o controle.

Mostre como funciona as fronteiras na União Europeia, a parceria dos países 
membros e a livre circulação. E como funciona com pessoas de países que 
não fazem parte do bloco econômico.

Finalize a aula com a atividade da página 193.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, através dos debates e 
discussões. Verifique a compreensão do material nas produções de textos, 
durante as argumentações nas discussões, a exposição da pesquisa, nas ar-
gumentações e na resolução dos exercícios.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

 

AULA 4

Inicie a aula apresentando as medidas nacionalistas de grupos que reagem 
contra a entrada de imigrantes em seus países.

Apresente como são os fluxos no leste europeu e trate a questão dos refugia-
dos, agora pela visão dos países receptores, qual o papel deles e o que muda 
no fluxo social e econômico.

Peça aos alunos que se reúnam em grupos, para a leitura dos textos das pá-
ginas 197 e 198. E ao final façam o texto exponho a opinião do grupo sobre o 
assunto tratado.

Finalize a aula com as atividades do livro.


