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Objetivos de aprendizagem
Identificar elementos de descendência e valorizar 
a multiculturalidade brasileira.

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular:
(EF04GE02) - Descrever processos migratórios e suas 
contribuições para a formação da sociedade brasileira.



Processos Migratórios no Brasil

O slide inicial serve apenas para resumir o conteúdo da aula para que você, professor, possa se 
planejar. Ele não deve ser apresentado aos alunos.

Sobre este plano: Este plano está previsto para ser realizado em uma aula de 50 minutos. 
Serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho com a habilidade EF04GE02 de Geografia, 
que consta na BNCC. Como a habilidade deve ser desenvolvida ao longo de todo o ano, você 
observará que ela não será contemplada em sua totalidade aqui e que as propostas podem ter 
continuidade em aulas subsequentes. 
Este plano discute os processos migratórios estrangeiros para o Brasil e a influência dos povos 
diversos na nossa cultura, promovendo grande diversidade e miscigenação, características 
fundamentais da população brasileira. Também poderá ser aproveitado para o próximo plano 
de aula sobre multiculturalidade brasileira.
Materiais necessários: Você pode ter um mapa do mundo para explanar as diversas origens da 
população brasileira e mostrar aos alunos os países de onde vieram seus ancestrais. Aponte-os ao 
longo da aula  e relembre os continentes em que se localizam.



Tema da aula:

Nós, nossos 
antepassados e nossa 
multiculturalidade



Nós, nossos antepassados e nossa 
multiculturalidade - Tema
Tempo sugerido: 3 minutos.
Orientações: Leia o tema da aula e comente com os alunos que vocês vão falar sobre as diferentes 
características da população brasileira. Destaque que há no Brasil uma rica diversidade cultural e que essa 
diversidade reflete a nossa origem variada, bastante decorrente dos processos migratórios. Ou seja, da 
chegada de estrangeiros no país. Explique aos alunos que a mistura desses povos entre si e com os que aqui 
habitavam quando eles chegaram é o que chamamos de miscigenação. A  população brasileira é uma 
população miscigenada, misturada, diversificada e variada. 
Pré-requisitos: É imprescindível que os alunos tragam de casa informações sobre suas origens. Para isso, 
peça a seguinte lição de casa dias antes: 
- Vamos investigar as nossas origens? Questionem seus pais e parentes mais próximos sobre o Estado e/ou 
país de origem deles e o Estado e/ou país dos avós. Pergunte em qual continente ficam os países 
mencionados. Anote as informações no seu caderno.  
O resultado dessa pesquisa poderá ser abordado também na aula sobre Multiculturalidade.



Você sabia que a origem da população brasileira é bastante diversa?
Somos formados por um conjunto de diferentes etnias e pessoas de várias 
nacionalidades que chegaram ao Brasil ao longo dos tempos. 
Essa diversidade se reflete de muitas maneiras: na comida, nos nomes e sobrenomes 
e também nas características físicas de nossa população. Observe a imagem:

Essa mistura de diferentes povos
é o que chamamos de miscigenação. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/1_rel_etica.pdf

Wikipedia

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/1_rel_etica.pdf


Apresentação de situação-problema 
e contextualização
Tempo sugerido: 10 minutos.
Orientações: Questione os alunos sobre a diversidade da população brasileira. Fale o que é miscigenação, 
evidenciando que o brasileiro tem diversos traços, decorrentes da misturas dos povos que vieram para o 
Brasil ao longo do tempo. Use a imagem do slide ou outra que preferir para mostrar como as características 
das pessoas retratadas são variadas. Você pode usar também imagens de brasileiros conhecidos, como o 
jogador de futebol Neymar, o surfista Gabriel Medina, o autor Lázaro Ramos e a modelo Gisele Bündchen. 
Note que todos são brasileiros. Nasceram aqui ou migraram para cá. E todas têm diferentes cores de pele, 
olhos, tipos de cabelo, traços etc. 
Atente para que todo esse processo seja feito de forma respeitosa, valorizando a diversidade. Cuide para 
que não haja espaço para brincadeiras ou comentários que confundam diversidade com desigualdades. 
As desigualdades são criadas historicamente e podem gerar situações que revelam preconceitos. 
O reconhecimento da diversidade é necessário, pois sua importância reside no fato de que elas revelam a 
riqueza multicultural brasileira. Tal reconhecimento leva à construção de identidade multicultural. 
Preferimos utilizar o termo diversidade ao termo diferença, pois diversidade abarca, com grau de igualdade, 
a vasta amplitude multicultural brasileira. 



Observação em sala de aula:

1. Olhe para os lados. Veja como você e seus colegas são diferentes uns dos outros. 

  2.    Anote o que vocês observam: quais características existem nos alunos e no
         professor dessa sala?

  3.    Que grupos populacionais vocês acham que influenciaram nas características 
         da população brasileira?



Observação em sala - Problematização

Tempo sugerido: 8 minutos.
Orientações: Sugira aos alunos que observem a aula e registrem como uns são diferentes dos outros. 
Peça que indiquem aspectos nos colegas evidenciando as diferentes características físicas. Destaque que  
cada um é um ser único e que não há padrão de beleza que classifique esse ou aquele como mais ou menos 
bonito. O que importa é a observação de traços que indiquem a miscigenação e a diversidade características 
da população brasileira. Você pode pedir que eles dêem exemplos dessas diversidades em voz alta para 
todo o grupo.  
Após esse momento, oriente os alunos a levantar hipóteses de quais grupos populacionais essas 
características podem ter tido origem. Oriente-os a associar aos principais grupos na composição da 
população brasileira: índios que aqui já viviam antes da chegada dos colonizadores; negros africanos vindos 
na época da escravização; os colonizadores europeus (portugueses) e outros grupos que chegaram ao longo 
da história: italianos, alemães, espanhóis, árabes, japoneses. Não deixe de lado influências mais atuais: 
chineses, coreanos, bolivianos, peruanos, sírios etc.



Pesquisa: buscar sua origem
Em geral, todos nós temos várias origens. Somos descendentes de mais de mais de um 
grupo. E você?  E sua família? De onde vieram? Quais são suas origens? 
Complete o quadro com as respostas de seus pais e parentes: 

Familiares Nome Estado de 
origem

País de origem País de origem 
de seus 

avós/avôs

Mãe

Pai

Avó materna

Avô materno

Avó paterna

Avô paterno



Buscar sua origem - Ação propositiva

Tempo sugerido: 10 minutos.
Orientações: Lembre os alunos que, em geral, nossa origem é bastante diversa. Discuta o conceito de 
descendentes. Ou seja, que somos provenientes de nossos ancestrais que podem ser de Estados diferentes 
e, ainda, ter nacionalidades diferentes. 
Retome as sugestões que foram lançadas no slide anterior: índios, negros, italianos, portugueses, alemães, 
japoneses etc. Peça a eles que utilizem as informações trazidas de casa sobre a pesquisa de suas origens 
pedida em aula anterior. Entregue a eles uma folha com o quadro desse slide para que eles, então, 
preencham com informações de suas pesquisas. O resultado dessa pesquisa poderá ser abordado também 
no plano sobre Multiculturalidade.



Origem 
indígena

Brasil País da 
Europa

País
da África

País
da Ásia

Demais 
países da 
América

País da 
Oceania

Mãe 0 20 1 0 0 0 0

Pai 0 20 0 1 0 1 0

Avó (mãe) 0 18 2 0 1 0 0

Avô (mãe) 0 17 3 0 1 1 0

Avó (pai) 0 19 2 0 1 1 0

Avô (pai) 0 19 2 0 1 1 0

Bisavó (mãe) 1 18 1 1 0 0 0

Bisavô (mãe) 0 17 2 2 0 0 0

Bisavó (pai) 0 15 2 3 1 0 0

Bisavô (pai) 1 14 3 3 1 1 1

Ancestrais mais 
antigos

4 10 10 12 4 3 1

Tabulação 
dos dados



Tabulação de Dados - Sistematização

Tempo sugerido: 19 minutos.
Orientações: Juntamente com os alunos, faça a tabulação dos dados de toda a turma. Cada aluno pode 
indicar os locais de origem dos pais, avós e bisavós. Seja intermediário nesse processo. Organize a turma 
e solicite a cada aluno que indique os números relativos a cada parente. Reproduza a tabela desse slide na 
lousa e oriente sete alunos a desempenharem a função de anotação das informações no quadro. Desses 
sete, um anotará somente informações referentes à origem indígena de cada parente da tabela, outro 
somente do Brasil, e assim por diante até completar as localidades. Cada vez que um aluno da sala for 
requisitado pelo professor a falar seus dados para a classe, peça para falar com calma cada etapa e atente 
para que os responsáveis pelas anotações de cada localidade marquem corretamente os dados.  
Aproveite esse momento para indicar a localização do mapa. Ao final, peça aos alunos que somem 
os resultados de cada parente/localidade e anotem na tabela geral, como indicado no exemplo do slide. 
Ao final, indique e valorize a presença multicultural e diversidade que constitui a turma.


