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Atividades de Geografia 

 

Emigração e imigração 
 
 

Texto 1 

 
    Emigrar! Mundo de preocupações, incertezas e, sobretudo, esperanças. 

    Emigrar! É a despedida da pátria querida, da velha casa com quartos tão familiares, de terra 

e quintal! É a separação de parentes, amigos e vizinhos e isso tudo ligado a um grande 

pensamento que diz: “incerteza absoluta, inquietação pela existência”. Primeiro a preocupação 

pela travessia no mar; depois a incerteza sobre o destino da viagem, da nova terra que se 

conhecia só por terceiros. […] O homem tinha de ser forte para a decisão da partida. 

    Emigrar, porém, é sinal de necessidade. 

 

Toni Vidal Jochem 

 

  

 

Texto 2 

 
    Nesta música, cantada por imigrantes alemães, eles descrevem o que imaginavam encontrar 

no Brasil. 

    […] como sabem todos, os peixes são grandes 

    e se pesca até com a mão as carpas que chegam 

    a ter vinte e cinco quilos 

    as baratas parecem massapão, 

    cada pé produz três arrobas 

    vamos para a terra onde o verde é eterno, 

    onde rosas florescem mesmo no inverno. 

 

Citado por Karl Fouquet. O imigrante alemão e seus descendentes no Brasil (1808-1824) 
 



 

1) Responda às questões abaixo: 
 
a) Qual é o assunto dos textos? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
b) Que é emigrar? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
c)  No texto 2, há exagero na maneira de descrever o Brasil.  
     Copie uma frase que justifique essa afirmação. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
d) Imagine-se um emigrante: você deixará seu país de origem para aventurar-se em outro 
país. De que você sentirá mais saudade? Quais serão seus medos? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2) Explique o que são migrações internas e internacionais. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Defina fluxo migratório. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

“O Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a 
permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são 
a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo, e a principal motivação para esse 
deslocamento é a busca por emprego”. 
 
4) Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos: 

a) coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. 

b) corresponde a um processo de migração pendular. 

c) classifica-os como emigrantes no espaço brasileiro. 

d) configura um processo de migração sazonal. 



 

5) Considere o mapa e as afirmações apresentadas abaixo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marque V ou F para as alternativas abaixo. 

 
(     ) O mapa destaca que os maiores volumes de migração de retorno foram registrados em 
estados historicamente expulsores de população como os do Nordeste (em particular, Bahia, 
Pernambuco e Ceará), Minas Gerais e Paraná. 
 
(     ) Os movimentos migratórios observados no Centro-Oeste e Norte  caracterizam-se como 
rural-urbano e refletem o fechamento das fronteiras agrícolas e o fim da expansão das 
atividades agrícolas naquelas regiões. 
 
 



 
(    ) O movimento migratório de retorno revela as grandes dificuldades que os migrantes 
enfrentam em se fixar nas tradicionais áreas de atração migratória, como é o caso de São Paulo 
e Rio de Janeiro. 
 
(     ) As migrações ocorridas nos anos 2000 sugerem o processo de concentração econômica 
que beneficiou as maiores regiões metropolitanas do Sudeste e Nordeste em detrimento das 
áreas interiores das outras regiões brasileiras. 
 
 
6) Defina: 
 
a) migrações temporárias: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) migrações permanentes: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Bom trabalho! 


