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APRESENTAÇÃO

1

O Brasil foi um país de imigrantes. Primeiramente foi ocupado pelos portugue-
ses, que, por sua vez, trouxeram para a colônia os africanos escravizados (imi-
gração forçada). Entre 1850 e 1934, ocorreu a maior entrada de imigrantes 
no país, os quais vieram espontaneamente da Europa, no auge da agricultura 
cafeeira no Brasil. Os principais grupos que entraram no Brasil, em toda a his-
tória da imigração espontânea, foram os portugueses, os italianos, os espa-
nhóis, os alemães e os japoneses. Nesse período, o governo paulista chegou 
a estimular o processo imigratório, inclusive com ajuda financeira.

Migrações no Brasil
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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.

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

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

 • Quais são os principais fluxos migratórios internos e exter-
nos do Brasil.

 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 abordada, 
essa conversa servirá para o professor verificar o conhecimento prévio dos 
alunos.

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

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula propondo a atividade da página 200.

Contextue historicamente o processo de migrações ligando o Brasil, mostre 
como foi a entradas dos imigrantes e as principais nacionalidades que vieram 
para o Brasil. Mostre também como foi o controle da entrada nos períodos de 
crise econômica, com a lei de cotas.

Apresente a nova tendência no fluxo migratório, e a mudança dos países de 
origem dos migrantes atuais. E fale também a imigração de retorno, que tem 
tomado grande proporção nas últimas décadas.

AULA 2

Inicie a aula mostrando como o Brasil tem recebido os refugiados, apresente 
os países de origem mais comuns. Trabalha a questão da adaptação cultural, 
linguística, de hábitos e costumes.

Mostre também os dados de brasileiros emigrantes, ou seja, que saíram do 
país. Utilize a atividade da página 205 para ajudar no entendimento.

Mostre a população brasileira em países como os Estados Unidos, Japão e Paraguai.

Finalize a aula com as atividades da página 207.

AULA 3

Inicie a aula mostrando como são as migrações internas e quais foram as 
mudanças sofridas ao longo das décadas. Mostre também a importância do 
êxodo rural e o impacto social tanto para as regiões receptoras quanto para 
as áreas de origem. Ressalte a importância da população nordestina para o 
crescimento industrial da Região Sudeste. E fale também como ter ocorrido a 
migração de retorno dentro do país.

Explore o mapa da página 213.

AULA 4

Inicie a aula mostrando a questão da migração e o preconceito ligado aos mi-
grantes, explique como atuam grupos de neonazistas que ainda hoje destilam 
seu preconceito contra grupos de judeus, negros, gays, etc.
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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

Mostre também como a população consegue se mobilizar para “sobreviver” 
em sociedade.

Leia com os alunos a letra da música “Paratodos” de Chico Buarque, na página 
215, se tiver disponibilidade leve um aparelho para reproduzir a música, discu-
ta a letra e o que ela relaciona com as migrações brasileiras.

Finalize a aula com as atividades do livro.


