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Oficina – Migrações 

 

Caro Monitor, 

 

Esta oficina tem por objetivo analisar as principais características dos movimentos migratórios 

ocorridos no Brasil e no mundo. Ela busca compreender as motivações que levam ao deslocamento 

de pessoas, bem como suas consequências para a estrutura da população. 

 

Propomos uma sequência didática sobre Migrações que deverá ser aplicado por você no dia da 

oficina, conforme determinação do calendário. 

Recomendamos que, antes da execução da oficina com os alunos, você estude as estratégias e os 

conteúdos indicados e, em caso de dúvidas, entre em contato com os professores especialistas de 

Ciências Humanas. 

 

Nesta oficina contemplaremos as habilidades 45 e 46 da Matriz de Referência para Avaliação da EJA 

(Ciências Humanas – EF). 

Além dessas habilidades específicas, dialogaremos com as habilidades 22, 23, 28, 30, 38, 39, 40 e 44. 

 

I. Conteúdos 

 Fluxos migratórios; 

 Tipos de migração; 

 Principais fluxos imigratórios no Brasil; 

 Principais fluxos emigratórios do Brasil; 

 Barreiras à imigração; 

 Xenofobia; 

 Migrações internas no Brasil 

o Construção de Brasília (ocupação do interior); 

o Migração de Retorno (novas tendências migratórias no Brasil); 

 Migrações forçadas e o caso dos refugiados. 
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II. Objetivos 

Ao final deste trabalho, esperamos que os alunos possam: 

 

 entender o que é um fluxo migratório; 

 identificar as áreas de atração e repulsão populacional; 

 compreender as principais motivações que levam as pessoas a migrar; 

 analisar as principais correntes migratórias do Brasil; 

 diferenciar os principais tipos de deslocamentos populacionais. 

 

III. Recursos  

 Mapa político do Mundo e Mapa político do Brasil (afixados na lousa); 

 Dicionário de Língua Portuguesa; 

 Material do Aluno. 

 

IV. Metodologia/Estratégia 

Para que a oficina seja realizada, será necessário providenciar os mapas e cópias do Material do 

Aluno da Oficina CH – Migrações para todos os alunos, para que eles possam acompanhar as 

atividades propostas.  

Reiteramos a necessidade de você se preparar previamente para essa oficina, realizando a leitura da 

sequência e dos exercícios propostos, a fim de que haja tempo hábil para que, em caso de eventuais 

dúvidas, você possa entrar em contato com os professores da área de Ciências Humanas. 

Nesse material, incluímos as respostas dos questionamentos propostos, bem como algumas 

perguntas que você, monitor, pode propor ao longo das discussões.  

Lembre-se que você é o mediador do processo de aprendizagem e, por isso, deve incentivar seu 

aluno a participar dessa oficina. Ao longo de toda a atividade, trabalharemos a partir de 

conhecimentos prévios de cada um. Desta forma, é fundamental que todos participem e contribuam 

para o desenvolvimento do trabalho.  

Planeje-se, organize seu tempo e cuide para não oferecer respostas antecipadas, antes mesmo dos 

alunos envolvidos apresentarem suas considerações. 

Lembre-se que as respostas aqui presentes são apenas possibilidades e você deve levar em 

consideração as informações trazidas pela turma. Assim sendo, você pode adaptar a sequência 

proposta de acordo com as necessidades e o perfil de seus alunos, tomando cuidado para que as 

habilidades, os objetivos e os conteúdos propostos sejam desenvolvidos. 
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Caso não haja tempo suficiente para que se trabalhe toda a oficina, sugerimos que você resgate os 

exercícios em outros momentos, tais como: 

 

 Exercícios de estudo para casa (reservando um momento para correção); 

 Exercícios de estudo em sala (ou ao término da teleaula correspondente ao tema); 

 Plantões de dúvida (modalidade EaD); 

 Revisões. 

 

No final desse material, acrescentamos um glossário com os principais verbetes utilizados na 

temática proposta, para que você possa consultar ao longo de seus estudos e mesmo durante o 

desenvolvimento da oficina com os alunos. Sugerimos que você mantenha um dicionário durante a 

atividade, para que, em caso de dúvidas dos alunos com outros verbetes, possa consultá-lo 

imediatamente. 

 

V. Tempo estimado 

 1h e 50 minutos.  

 

Bom trabalho! 

 

 

Parte 1 - O que é migração? 

 

O monitor deve iniciar a oficina perguntando aos alunos se eles conhecem o significado da 

palavra migração, se eles conhecem pessoas que migraram e se eles próprios são migrantes. 

Em seguida, deve apresentar aos alunos algumas informações sobre a temática da oficina. 

Após entregar o Material do Aluno, o monitor deve ler o texto inicial da Parte 1 (página 1) e 

apresentar-lhes a fotografia com um grupo nômade do deserto, perguntando aos alunos se 

eles sabem o que é um nômade. Caso julgue necessário, deve resgatar alguns exemplos de 

povos nômades importantes, seus modos de vida e refletir com os alunos que os nômades 

são povos que estão em constante deslocamento e, portanto, em constante migração. 
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Exercício 1:  

Tempo estimado: 15 minutos 

Neste exercício, o monitor deve ler com os alunos o trecho da canção Paratodos, de Chico 

Buarque. Caso exista a possibilidade, ele poderá reproduzir o início da música disponível em 

várias mídias eletrônicas. Como exemplo, destacamos o link: 

<http://www.youtube.com/watch?v=jCVZpxRqG8w>.  

Caso não exista a possibilidade de reprodução, o monitor poderá solicitar, sempre que 

possível, que alguns alunos façam a leitura do material e dos textos propostos, incentivando-

os a leitura. 

a) Espera-se que os alunos consigam perceber os deslocamentos ou movimentos migratórios 

pelo Brasil por meio da constatação do autor da canção ter nascido no Rio de Janeiro e seus 

antepassados nos Estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia, 

respectivamente. Ou seja, os deslocamentos populacionais originam nascimentos de pessoas 

de uma mesma família em diferentes unidades da federação. 

b) Resposta pessoal. O monitor deve atentar-se para a possibilidade dos próprios alunos (e suas 

famílias) serem migrantes e não residirem em seus locais de nascimento. Oralmente, o 

monitor poderá indagar sobre os locais de origem dessas pessoas, perguntando, inclusive, 

sobre as motivações que as levaram a se deslocar pelo território. 

c) Resposta pessoal. Neste momento, o monitor pode convidar os alunos para ler suas 

respostas.  

A fim de verificar a ocorrência dos fluxos populacionais dos alunos e suas famílias, o monitor 

pode, com auxílio do mapa do Brasil, selecionar algumas respostas e criar um mapa de fluxos 

migratórios da sala, destacando (com o próprio giz, tachas para mural e outros materiais que 

julgar pertinente) a área de origem, bem como as áreas de destino de cada um. 

Caso algum aluno seja estrangeiro, ou tenha ascendência estrangeira, o monitor poderá 

utilizar o mapa político do mundo. 

Com isso, os alunos serão capazes de perceber semelhanças e diferenças nos fluxos 

migratórios citados pelos seus colegas e compreender a mobilidade dos migrantes em 

território nacional. 

d) A partir da resposta do exercício anterior, espera-se que os alunos percebam a ocorrência de 

migrações em suas famílias, ao destacar a origem de seus antepassados, que pode ser, 

inclusive, estrangeira. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jCVZpxRqG8w


                                                                                           Oficina CH/EF – Presencial 
Material do monitor 

 

Setor de Educação de Jovens e Adultos   5 

Exercício 2:  

Tempo estimado: 10 minutos 

O monitor deve indagar os alunos com a pergunta proposta e iniciar o exercício realizando a 

leitura e a interpretação obra de arte sugerida. Depois desse momento de sensibilização, 

deve recolher as impressões dos alunos, compartilhando-as com os demais colegas. 

O exercício exige que os alunos reflitam sobre as motivações que levam as pessoas a saírem 

de seus locais de origem. No caso dos retirantes nordestinos, os alunos devem considerar 

que muitos deles são vítimas da seca, da miséria e da fome e se deslocam buscando 

melhores condições de vida. Para isso, o monitor pode orientá-los a captar os traços da obra 

de arte, mostrando-lhes as pessoas magras, simples e com feições que denotam fome e 

pobreza. Além disso, deve refletir com os alunos que a obra critica e expõe os problemas 

sociais e o sofrimento da população retirante, que é obrigada a migrar de tempos em 

tempos. 

Aqui, cabe uma reflexão sobre a própria palavra retirante, utilizada para designar a pessoa 

que saiu ou “se retirou” de um determinado lugar. 

Vale ressaltar que nas décadas de 1950 e 1960, muitos nordestinos saíram da região em 

direção ao Sudeste, sobretudo, para São Paulo. 

 

Parte 2 - Imigração e Emigração no Brasil 

 

O monitor pode iniciar a segunda parte da oficina levantando os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre os tipos de migração, buscando diferenciar o significado das palavras imigração 

e emigração.  

Após esse levantamento, pode ler com os alunos o quadro complementar (página 4) que 

questiona se um italiano que chega ao Brasil é um imigrante ou um emigrante.  

Antes de ler o texto, o monitor pode, inclusive, fazer a pergunta para a sala, deixando-os 

responder livremente, ainda que apresentem respostas conceitualmente equivocadas. Logo 

em seguida, a fim de conferir-lhes a resposta correta, a turma poderá fazer a leitura do 

quadro. 

 

Exercício 3:  

Tempo estimado: 10 minutos 

Para responder ao exercício 3, o monitor deve orientar os alunos que resgatem os principais 

grupos que chegaram ao Brasil e ajudam a compor a população brasileira, dando-nos 
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inclusive referências culturais. Algumas palavras e hábitos alimentares foram incorporados 

pelos brasileiros. Os sobrenomes dos alunos também podem refletir a origem de cada um 

deles, bem como nos dão referências para resgatarmos as principais colônias que se fixaram 

no Brasil.  

Depois do levantamento realizado, monitor e alunos podem conferir as respostas por meio 

da leitura do texto subsequente ao exercício, Imigrantes no Brasil (página 5).  

Esse texto também é uma referência para a resposta dos alunos e pode ser usada para 

correção. 

O monitor pode resgatar também o quadro complementar Escravidão e imigração forçada 

(página 6), que aborda o tráfico negreiro e a vinda de escravos para o Brasil, relembrando aos 

alunos que, nem sempre, a migração acontece de forma espontânea e, muitas vezes, as 

pessoas são obrigadas a se deslocarem, como aconteceu com os escravos africanos que 

foram usados como mão de obra nas lavouras de cana de açúcar no Brasil, por exemplo. 

Esse quadro também pode ser resgatado ao longo do desenvolvimento da Parte 5 - 

Migrações forçadas (página 15). 

 

Exercício 4:  

Tempo estimado: 15 minutos 

Antes de iniciar o exercício, o monitor e os alunos devem fazer uma leitura em voz alta das 

reportagens apresentadas, fazendo anotações ou grifando os trechos que despertam 

atenção. Nesse momento, o monitor pode perguntar aos alunos se eles já ouviram falar dos 

dekasseguis e se eles se recordam da história de Jean Charles de Menezes.  

Cabe ao monitor perguntar se as duas reportagens apresentam algum traço comum, 

esperando que os alunos percebam que ambas falam de brasileiros que deixaram o país para 

trabalhar no exterior. 

Para responder ao exercício 4, e encontrar as motivações que levam os brasileiros a saírem 

do país, vale destacar que as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por inúmeras crises e 

momentos de instabilidade econômica no Brasil. Um dos grandes reflexos desse momento 

foi a redução dos postos de trabalho.  Por esse motivo, muitos brasileiros, sobretudo 

trabalhadores entre 20 e 30 anos, buscavam nos países centrais (desenvolvidos) alternativas 

de trabalho.  

Muitos brasileiros escolheram os Estados Unidos e a Europa para alcançarem melhores 

condições de vida, submetendo-se a trabalhos que, até então, eram renegados pelos 

habitantes desses mesmos países, ou seja, muitos brasileiros deixavam suas profissões e 
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formações em segundo plano, para serem taxistas, garçons, babás, ajudantes na construção 

civil, faxineiros, manicures. 

O monitor deve resgatar com os alunos a história de Jean Charles de Menezes, um eletricista 

que vivia ilegalmente em Londres, um dos motivos pelos quais ele não atendeu a 

determinação dos policiais de parar e fugiu, sendo morto em seguida. 

 

Exercício 5:  

Tempo estimado: 10 minutos 

Nesse exercício o monitor deve resgatar a reportagem lida anteriormente sobre os 

dekasseguis, e levantar as considerações e os trechos que os alunos grifaram e apontaram 

como relevantes. 

O exercício exige que o aluno entenda que a frase “muitos descendentes adotaram a saída 

dos antepassados, mas na contramão e emigraram em busca de oportunidade”, reflete o fato 

de que muitos brasileiros descendentes de japoneses migraram para o Japão para trabalhar 

nas indústrias, principalmente de eletroeletrônicos, como mão de obra barata.  

O aluno deve entender que os dekasseguis são brasileiros residentes no Japão – filhos, netos 

e bisnetos de japoneses, que vieram para o Brasil a partir do início do século 20 – e por isso, 

são conhecidos por fazer o caminho inverso de seus antepassados, que em outra 

oportunidade também migraram buscando melhores condições de vida. 

 

Parte 3 - Barreiras à imigração 

 

Exercício 6:  

Tempo estimado: 10 minutos 

O monitor deve orientar o aluno a refletir sobre o processo de globalização e suas principais 

características, sobretudo, o fato de que esse processo possibilitou uma maior integração dos 

mercados, além da maior facilidade de comunicação e transporte, graças ao 

desenvolvimento tecnológico. No mesmo sentido, o monitor deve levá-lo a pensar se o 

momento em que vivemos efetivamente aponta para uma realidade onde exista uma 

verdadeira “livre circulação” das pessoas pelo mundo. Ao resgatar a função do Muro de 

Tijuana, bem como barreiras, limitações e constrangimentos a que o imigrante é submetido, 

vemos que ainda existem severos impedimentos à livre circulação, ainda que os países que 

impõem tais medidas, por vezes, necessitem de mão de obra. 
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Parte 4 - Migrações internas no Brasil 

 

Nessa parte da oficina, tratamos das migrações internas ocorridas no Brasil desde a década 

de 1950. Como referência, é de extrema importância que o monitor faça a leitura dos mapas 

(página 10) com os principais fluxos migratórios ao longo das décadas.  

Para tanto, o monitor deve começar a interpretação das informações contidas em cada 

mapa, levando o aluno a compreender que as setas indicam as direções dos principais fluxos 

migratórios. O tamanho da seta indica também a proporcionalidade de pessoas que se 

deslocaram. 

Desta forma, no primeiro mapa (Décadas de 50 e de 60), o aluno deve perceber que o 

principal fluxo migratório interno ocorrido no período foi o que marcou a saída dos 

nordestinos para outras áreas. Ou seja, um grande número de nordestino migrou para o Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná e Centro-Oeste. Um grupo considerável deixou o Nordeste em 

direção à região Norte (Pará). 

Além desse fluxo de saída do Nordeste, observamos um pequeno grupo que saiu do Rio 

Grande do Sul em direção ao Paraná.  

O segundo mapa (Décadas de 60 e de 70) mostra uma intensificação dos fluxos que 

ocorreram no período anterior. Além do grande fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, 

merece destaque a saída de pessoas do Sul em direção ao Centro-Oeste. 

O terceiro mapa (Décadas de 60 e de 70), em contrapartida, mostra uma diminuição do fluxo 

migratório Nordeste para o Sudeste (embora ele ainda permaneça importante) e um 

aumento do fluxo migratório em direção ao Centro-Oeste e Norte. 

Chama a atenção, nas três fases analisadas, a importância do fluxo migratório do Nordeste 

em direção ao Sudeste. Além desse fluxo (ainda hoje o principal do Brasil em termos 

absolutos), nas décadas de 1960 e 1970, observa-se um deslocamento rumo ao interior do 

território brasileiro para as regiões Centro-Oeste e Norte. Neste caso, a construção de 

Brasília e os projetos agropecuários (soja e cultivo de gado), incentivados pelo governo, 

justificam as migrações. 
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Exercício 7: 

Tempo estimado: 10 minutos 

Antes de iniciar o exercício, o monitor e os alunos devem fazer uma leitura em voz alta do 

trecho sugerido. 

Nesse exercício, novamente o aluno deve resgatar os problemas da região Nordeste, que 

fazem dela uma área de repulsão populacional, levando seus habitantes a migrarem para 

outras regiões do país.  

Desta forma, o monitor deve retomar com os alunos a obra de Candido Portinari e a 

discussão realizada no exercício 2, buscando compreender que as péssimas condições de 

vida, retratadas na obra, fazem do Sertão nordestino uma área de repulsão. 

Dentre os fatores que justificam as migrações, podemos destacar: a concentração fundiária 

(ou seja, a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas), carência de mercado de 

trabalho, consequentemente, o desemprego, a baixa qualidade de vida, a fome e a miséria, 

agravadas pela escassez de água no Sertão da região. 

Impulsionados pelo desenvolvimento econômico do Sudeste, muitos migrantes escolheram 

essa região para se fixarem. 

 

Exercício 8: 

Tempo estimado: 10 minutos 

O monitor deve iniciar o exercício 8 com uma leitura compartilhada do texto e das imagens. 

Para obter êxito na atividade, durante a leitura, os alunos deverão desenvolver as habilidades 

de identificação, compreensão e interpretação, decifrando o contexto político e econômico 

em torno de Brasília: as condições de trabalho e a construção da nova capital. Ao ler o texto 

e observar as imagens, o aluno pode selecionar informações acerca da precária moradia, 

condições de trabalho e perfil dos candangos. Ao ler o verbete “candango” do dicionário, 

será possível captar o universo simbólico e semântico da figura social do migrante candango. 

As péssimas condições de trabalho, emprego e moradia levaram esses migrantes a se 

instalarem nas periferias da nova capital.  

Mesmo com as péssimas condições, a construção de Brasília atraiu muitos migrantes e 

rapidamente as previsões de ocupação e expansão urbana foram ultrapassadas. Com isso, as 

periferias ao redor de Brasília começaram a crescer, abrigando a população trabalhadora que 

não tinha condições de morar no projeto piloto da capital federal.  
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As cidades satélites formaram uma complexa periferia e, em alguns casos, presenciaram um 

intenso processo de favelização; contrastando com a modernidade do projeto e ampliando 

as desigualdades da região.  

 

Exercício 9:  

Tempo estimado: 10 minutos 

A migração de retorno é um dos principais fenômenos do deslocamento populacional 

brasileiro nos últimos anos. Por migração de retorno, entende-se o deslocamento da pessoa 

que deixa o seu estado de origem, reside por um determinado período em outro estado e 

depois retorna ao seu lugar de nascimento. 

Cabe ao monitor orientar os alunos, durante a leitura da reportagem, na observação de que 

regiões que tradicionalmente perdiam populações para outras, apresentam uma tendência 

de receberem de volta seus emigrantes (pessoas que saíram de suas áreas de origem).  

O Sudeste ainda é a região que mais recebe migrantes no Brasil, todavia, observa-se uma 

tendência de muitos migrantes, agora, fazerem o caminho contrário, retornando para suas 

regiões de origem. 

As justificativas para esse retorno podem estar no fato de que, geralmente, muitos dos 

migrantes se deslocavam em busca de melhores condições de vida e oportunidades de 

trabalho, não alcançando tais expectativas, regressam para o local de onde migraram.  

A saturação do mercado de trabalho das regiões que originalmente eram consideradas 

prósperas levam muitos migrantes a tentarem novamente a vida nas capitais do Nordeste, 

por exemplo. Uma vez que muitas empresas, recentemente, saíram do Sudeste e foram para 

outras cidades do Brasil, somado ao crescimento econômico do Nordeste na última década 

(2001-2010). 

É preciso considerar também que alguns desses migrantes retornam justamente porque já 

alcançaram certo êxito em suas profissões e avaliam retornar para junto de suas famílias, por 

exemplo, para desfrutar a aposentadoria. 

 

Parte 5 – Migrações forçadas 

 

Exercício 10:  

Tempo estimado: 10 minutos 

Nesta etapa, o monitor deve orientar os alunos a refletirem sobre as motivações da migração 

e que, nem sempre, elas acontecem de modo espontâneo. Os conflitos urbanos e sociais e os 
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problemas ambientais são exemplos que demonstram a necessidade das pessoas 

abandonarem suas vidas e se realocarem em outros lugares. 

Nesse exercício, os alunos devem perceber e refletir sobre a situação daqueles que se 

abrigam em campos de refugiados, destacando os problemas enfrentados por eles. Ou seja, 

devem apontar que, além da possibilidade do problema da língua nativa, essas pessoas ficam 

sem meios de sobrevivência, geralmente não trabalham e vivem da caridade das doações das 

agências internacionais (como o ACNUR), inclusive para se alimentarem. Sem contar a 

precariedade das condições de moradia nos acampamentos.  

 

Indicações 

 

Vídeo 

 Jean Charles. Direção Henrique Goldman. Brasil/Inglaterra, 2009. 

Filme baseado na história de Jean Charles de Menezes, um eletricista brasileiro que morava 

em Londres e foi assassinado pela polícia britânica em 2005, ao ser confundido com um 

terrorista no metrô. 

 

Livros 

 Vidas Secas. Graciliano Ramos. Rio de Janeiro: Record, 2009. 

Clássico da literatura nacional, conta a história de uma família de retirantes no Sertão 

nordestino que, de tempos em tempos, foge da seca. 

 

 Êxodos. Sebastião Salgado. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

Projeto do fotógrafo Sebastião Salgado, realizado ao longo de seis anos, em viagens por 40 

países, que retrata a história da humanidade em trânsito.  

 

Sites 

 Centro de Tradições Nordestinas (CTN).  

Site do Centro de Tradições Nordestinas. Fundado em 1991, o centro foi criado para ser um 

polo de preservação e divulgação da cultura nordestina em São Paulo. 

Disponível em: < http://ctn.org.br/> 

Acesso em 29 out. 2012. 10h30min. 

 

 

http://ctn.org.br/
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 Fundação Joaquim Nabuco – Museu do Homem do Nordeste. 

Acervo digital do Museu do Homem o Nordeste, ligado à Diretoria de Memória, Educação, 

Cultura e Arte da Fundação Joaquim Nabuco. Fundado em 1979, pelo sociólogo Gilberto 

Freyre, tem a missão de pesquisar, documentar, preservar, difundir e atualizar o patrimônio 

cultural do Nordeste, material e imaterial. 

Disponível em:  

<http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=344> 

Acesso em 29 out. 2012. 10h45min. 

 

 Museu da Imigração.  

Acervo digital do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. É possível consultar imagens, 

cartões postais, retrato dos imigrantes, jornais, registros de matrícula das pessoas que 

passaram pela Hospedaria, dentre outras informações. 

Disponível em: < http://www.memorialdoimigrante.org.br/acervodigital/> 

Acesso em 29 out. 2012. 9h30min. 

 

Glossário 
 

Fonte: Dicionário eletrônico Hoauiss da Língua Portuguesa 1.0 (2009) 

 

Diáspora: 
substantivo feminino 

1 Rubrica: história. 
dispersão dos judeus, no decorrer dos séculos, por todo o mundo 

2 Derivação: por extensão de sentido. Rubrica: história. 
dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica 

3 Rubrica: biologia. 
m.q. dissemínula 

 

Emigração: 
substantivo feminino 
ato ou efeito de emigrar 

1 saída espontânea de um país (definitiva ou não); expatriação 
Ex.: no Brasil, durante o regime militar, foi grande a e. 

2 movimentação de uma para outra região dentro de um mesmo país 
Ex.: e. de agricultores para os grandes centros urbanos, durante a seca 

3 m.q. migração (eco) 
4 Derivação: por metonímia. 

conjunto de indivíduos que emigram 
Ex.: o Brasil recebeu considerável e. no início do século 

 
 
 
 

http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=344
http://www.memorialdoimigrante.org.br/acervodigital/
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Emigrante: 
adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros 

1 que ou o que emigra; que ou quem sai de sua pátria para viver em outro país 

 

Êxodo: 
substantivo masculino 

1 emigração de todo um povo ou saída de pessoas em massa 
Exs.: o ê. dos judeus 
o ê. rural 

2 o segundo livro da Bíblia, em que se narra a fuga dos hebreus do Egito 
Obs.: inicial maiúsc. 

3 Rubrica: teatro. 
no antigo teatro grego, o episódio final da tragédia 

4 Rubrica: teatro. 
no antigo teatro romano, o final de uma comédia ou episódio cômico que se seguia à representação 

de uma tragédia 

 

Imigração: 
substantivo feminino 
ato ou efeito de imigrar 

1 entrada de indivíduo ou grupo de indivíduos estrangeiros em determinado país, para trabalhar e/ou 
para fixar residência, permanentemente ou não 
Exs.: é grande o movimento de i. nos Estados Unidos 
incentivos à i. de mão de obra italiana para a lavoura cafeeira do Brasil 

2 Derivação: por analogia. 
estabelecimento de indivíduo ou grupo de indivíduos em cidade, estado ou região de seu próprio país, 

que não a sua de origem 
Ex.: i. à procura de trabalho 

2.1 Derivação: frequentemente. 
entrada e estabelecimento em grandes centros urbanos 
Ex.: i. de nordestinos em São Paulo 

3 Derivação: por metonímia. 
o conjunto dos imigrantes 
Exs.: é grande a i. nordestina no Rio de Janeiro 
São Paulo foi alvo de grande i. estrangeira 

 

Imigrante: 
adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros 

1 que ou pessoa que imigra ou imigrou; que ou quem se estabeleceu em país estrangeiro 
Exs.: hordas i. 
muitos i. fizeram fortuna no Brasil 

 

Migração: 
substantivo feminino 

1 movimentação de entrada (imigração) ou saída (emigração) de indivíduo ou grupo de indivíduos, ger. 
em busca de melhores condições de vida [Essa movimentação pode ser entre países diferentes ou 
dentro de um mesmo país.] 
Rubrica: ecologia. 

2 deslocamento periódico de espécies de animais de uma região para outra, ger. associado a mudanças 
cíclicas de características ambientais 
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Migrante: 
adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros 

1 que ou o que migra 

 

Migrar: 
verbo 
transitivo indireto e intransitivo 

1 mudar periodicamente de lugar, região, país etc. 
Exs.: durante a guerra muitos europeus migraram para a América 
no inverno certas aves migram 

 

Migratório: 
adjetivo 
Rubrica: ecologia. 

1 relativo a migração 
2 que realiza migração (diz-se de animal); migrador 

 

Miscigenação: 
substantivo feminino 
ação ou efeito de miscigenar(-se); mestiçagem 

1 processo ou resultado de misturar raças, pelo casamento ou coabitação de um homem e uma mulher 
de etnias diferentes 

 

Nação: 
substantivo feminino 

1 agrupamento político autônomo que ocupa território com limites definidos e cujos membros 
respeitam instituições compartidas (leis, constituição, governo) 

2 Derivação: por metonímia. 
território ocupado por esse agrupamento; país 

3 o povo que ali vive 
Ex.: o presidente falará à n. em cadeia nacional de tevê 

4 o governo, o Estado 
Ex.: a n. substancia-se nos poderes estabelecidos constitucionalmente 

5 pátria, país natal 
Ex.: a n. de Castro Alves 

6 nacionalidade, naturalidade, origem 
Ex.: emigrantes de n. polonesa 

7 comunidade de indivíduos que, dispersos em áreas geográficas e políticas diversas, estão unidos por 
identidade de origem, costumes, religião 
Ex.: a n. católica, maometana, judaica 

8 grupo indígena (do Brasil ou de outra área geográfica) 
Ex.: a n. tupinambá 

9 Regionalismo: Brasil. 
denominação atribuída aos grupos de negros africanos trazidos como escravos para o Brasil, quer se 

tratasse de povos, quer fossem grupos etnolinguísticos, como no caso dos bantos 
Exs.: a n. nagô 
a n. cabinda 

10 Rubrica: etnografia, religião. 
conjunto de rituais que cada um desses grupos trouxe para o Brasil, determinante dos diversos tipos 

de  candomblés e seitas existentes 
 

- nações 
substantivo feminino plural 

11 em linguagem bíblica, os pagãos, os gentios 



                                                                                           Oficina CH/EF – Presencial 
Material do monitor 

 

Setor de Educação de Jovens e Adultos   15 

Nômade: 
adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros 

1 que ou o que não tem habitação fixa, que vive permanentemente mudando de lugar, ger. em busca de 
novas pastagens para o gado, quando se esgota aquela em que estava (diz-se de indivíduo, povo, tribo 
etc.) [Os nômades não se dedicam à agricultura e freq. não respeitam fronteiras nacionais na sua 
busca por melhores pastagens.] 

2 Derivação: por extensão de sentido. 
que ou aquele que não tem casa ou não se fixa muito tempo num lugar; vagabundo, vagamundo, 

errante 

 

País: 
substantivo masculino 

1 qualquer região, terra ou território 
2 território geograficamente delimitado e habitado por uma coletividade com história própria 

Ex.: conhece muitos p. europeus 
3 comunidade social e política à qual se pertence; pátria, terra 

Ex.: no exílio, só pensava em retornar ao seu p. 
4 conjunto de habitantes de uma nação 

Ex.: todo o p. participou das eleições 
5 conjunto de condições materiais, culturais, psicológicas e morais que envolve as pessoas; ambiente, 

meio 
Ex.: naquele grupo, estava fora do seu p. 

6 Derivação: sentido figurado. 
área de limites indefinidos; terra, lugar 
Ex.: p. das ilusões 

 

Pátria: 
substantivo feminino 

1 país em que se nasce e ao qual se pertence como cidadão; terra, torrão natal 
2 parte do país em que alguém nasceu; terra natal 

Ex.: a p. dele é a Amazônia 
3 a terra paterna 
4 local de nascimento de um grupo ou de um fato que interessa a uma coletividade, ou que se destaca 

pela existência de um grande número de coisas de uma espécie determinada; berço 
Exs.: Minas Gerais é a p. dos inconfidentes 
o Brasil é a p. do carnaval 
Brasília é a p. da arquitetura moderna 

5 lugar considerado como o melhor 
Ex.: sua p. é o lar 

6 região ou clima mais adequado para certos animais 
 

adjetivo de dois gêneros 
 
Regionalismo: Rio Grande do Sul. 

7 cujo dono é desconhecido ou que pertence ao Estado (diz-se de gado) 
 
- pátrias 

substantivo feminino plural 
8 nome dado aos índios e outros naturais das Missões que invadiram o RS em 1816 
9 Derivação: por extensão de sentido. 

os argentinos em geral 

 
 
 

Preconceito: 
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substantivo masculino 
1 qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico 
1.1 ideia, opinião ou sentimento desfavorável formado sem conhecimento abalizado, ponderação ou 

razão 
2 sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal 

ou imposta pelo meio; intolerância 
Ex.: p. contra um grupo religioso, nacional ou racial 

3 conjunto de tais atitudes 
Ex.: combater o p. 

4 Rubrica: psicanálise. 
qualquer atitude étnica que preencha uma função irracional específica, para seu portador 
Ex.: p. alimentados pelo inconsciente individual 

Refugiado: 
adjetivo e substantivo masculino 

1 que ou aquele que se refugiou 

 

Refugiar: 
Verbo 
pronominal 

1 retirar-se para lugar em que haja segurança, proteção 
Ex.: refugiou-se numa caverna para escapar às feras 
pronominal 

2 tomar asilo; asilar-se, expatriar-se 
Ex.: refugiou-se no México para fugir às perseguições políticas 
pronominal 

3 encontrar amparo ou consolo 
Ex.: depois de tantos descaminhos, refugiou-se afinal na religião 
pronominal 

4 dar proteção a si mesmo; resguardar-se 
Ex.: refugiou-se num quiosque para escapar da chuva 
Verbo 
transitivo direto 

5 Uso: formal. 
pôr em abrigo; colocar sob proteção 
Ex.: queria r. seu desespero no colo da companheira 

 

Refúgio: 
substantivo masculino 

1 lugar para onde se foge para escapar a um perigo; asilo, retiro 
2 Derivação: sentido figurado. 

aquilo que serve de amparo, de proteção 
Ex.: a religião pode ser um r. para os desiludidos 

3 esconderijo 
Ex.: o r. dos ladrões ficava depois da ravina 

4 pequeno passeio para pedestres, no meio de ruas ou praças movimentadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retirante: 
adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros 
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Regionalismo: Brasil. 
1 que ou aquele que se retira, que deixa um lugar 
1.1 que ou aquele que, sozinho ou em grupo, abandona o sertão, banido pela seca 
1.2 que ou aquele que se retira de um local, de uma região mais pobre em direção a outra, considerada 

mais promissora 
 

substantivo feminino 
Rubrica: angiospermas. Regionalismo: Ceará. 
m.q. carrapicho-rasteiro (Acanthospermum hispidum) 

 

Xenofobia: 
substantivo feminino 

1 desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuíza, ou pelo que é 
incomum ou vem de fora do país; xenofobismo 

 

Xenofóbico / xenófobo: 
adjetivo 

1 que demonstra temor, aversão ou ódio aos estrangeiros, ou à cultura estrangeira 
Ex.: comportamento, ideia, cultura x. 

 
 
 
 
 

 


