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ASSUNTO:  Dispersão da População 
mundial e Migrações. 

 SÉRIE 8º ANO– GEOGRAFIA – PROF. HÉRCULES 
NUNES  

 

Leitura do percurso 05 (Livro Expedições Geográficas, p. 48 a 55) e responda as questões a seguir. 

 

1.) O homem sempre migrou? Explique por quê. 

 

O homem sempre migrou desde os primórdios, há milhares de anos, no continente africano, a busca 

por sobrevivência sempre foi um dos principais objetivos das pessoas que migravam. Por conta disso, 

as primeiras sociedades eram nômades, pois migravam sempre em busca da coleta de frutos e da 

caça de animais. 

 

2.) Veja o mapa da página 51 do seu livro didático, e explique e diferencie as causas das dispersões 

humanas nos séculos XV a XVIII e XIX e XX. 

Séculos XV a XVIII – Expansão marítimo-comercial europeia, os europeus (portugueses, espanhóis, 

ingleses, holandeses e franceses), deixaram de navegar na costa africana e se lançaram na travessia 

dos oceanos rumo a um novo mundo. 

Séculos XIX e XX – Durante as duas guerras mundiais os fluxos migratórios foram intensos dos países 

europeus para a América, por causas principalmente, econômicas. A partir da década de 1960, com a 

instalação de regimes ditatoriais na América Latina e a reconstrução dos países europeus, os fluxos 

passam a ser em destino a Europa. Dentro da Europa os fluxos foram de áreas com regimes 

ditatoriais e socialistas rumo aos países democráticos e de economia de mercado. 

 

3.) Diferencie os imigrantes dos refugiados. 

A principal diferença entre refugiados e migrantes está no motivo pelo qual essas pessoas se 

deslocam de um lugar para o outro. Enquanto os refugiados precisam de ajuda por motivos de guerra 

ou perseguição em seus países de origem, os migrantes geralmente saem por vontade própria, para 

buscar melhores condições de vida 

 

4.) Leia a seção Estação História, página 50 do seu livro didático e responda à questão solicitada no 

final da página. 

As pesquisas no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato (PI), encontrando 

dentes humanos que datam de 15 mil anos e pinturas rupestres, com datação de 35 mil anos, 

contrariam a ideia de que a ocupação humana no continente americano teria ocorrido há 13 mil anos 

pelo Estreito de Bering. 

 

5.) Faça uma pesquisa sobre os movimentos de refugiados atuais, identifique os principais grupos e 

as causas dessas migrações. 

Os principais conflitos atuais que elevam o número de refugiados estão na África e na Ásia, 

destacando-se, nessa última, o Oriente Médio. Entre esses conflitos, podemos destacar que a grande 

maioria ocorre por causa de guerras civis e disputas pelo poder. 
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África – oito conflitos: Costa do Marfim, República Centro-Africana, Líbia, Mali, norte da Nigéria, 

República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Burundi; 

Oriente Médio – quatro conflitos: Síria, Iraque, Afeganistão e Iêmen; 

Europa – um conflito: Ucrânia; 

Ásia – três conflitos: Quirguistão, Mianmar e Paquistão. 

 

6.) Explique qual a importância e para que foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (Acnur) 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, com a sigla ACNUR em português e 

UNHCR em inglês, é um órgão das Nações Unidas. Criado pela Assembleia das Nações Unidas, em 14 

de dezembro de 1950, tem como missão dar apoio e proteção a refugiados de todo o mundo. Sua 

sede é em Genebra, Suíça. Possui mandato para proteger os refugiados e buscar soluções duradouras 

para os seus problemas. As principais soluções duradouras são repatriação voluntária, integração 

local e reassentamento em um terceiro país. 

 

7.) Com base em seus conhecimentos e utilizando o mapa que mostra os fluxos migratórios do 

mundo no período de 1990 a 2000, e explique os principais fluxos migratórios. 

 
 

Os principais destinos da migração internacional são os países industrializados, entre 

eles estão: Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e as nações da União Europeia. 

A migração internacional promove uma série de problemas socioeconômicos. Em face 

das medidas tomadas pela maioria dos países desenvolvidos no intento de restringir a 

entrada de imigrantes, o tráfico destes tem se intensificado bastante. No entanto, 

esses mesmos países adotam ações seletivas, permitindo a entrada de profissionais 

qualificados e provocando a ―fuga de cérebros dos países em desenvolvimento, ou  

seja, pessoas com aptidões técnicas e dotadas de conhecimentos são bem-vindas. 

Outra consequência é o fortalecimento da discriminação atribuída aos imigrantes 

internacionais, processo denominado ―xenofobia‖. 

 

8.) Migrações Internacionais: 
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Nas figuras, o cartunista compara o tráfico negreiro com o transporte ilegal de imigrantes. Explique a 

relação entre o tráfico humano do período colonial e as migrações no mundo atualmente? 

 

De maneira geral, o tráfico de pessoas consiste no ato de comercializar, escravizar, explorar e privar 

vidas, caracterizando-se como uma forma de violação dos direitos humanos por ter impacto 

diretamente na vida dos indivíduos. Quando voltamos os olhos para a história percebemos que o 

tráfico de seres humanos, para distintas finalidades, está presente em diversas fases do 

desenvolvimento da humanidade. 

 

9.) “O desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somados à facilidade de 

obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram 

o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida – nem sempre alcançadas fora do 

país de origem. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são 

reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de 

imigrantes”. 
JOIA, A. L., GOETTEMS, A A. Geografia: leituras e interação. Vol. 02. 1º ed. São Paulo: Leya, 2013. p.275. 

 

De acordo com o exposto no texto, explique o que tem sido feito para restringir a entrada de 

imigrantes nos países desenvolvidos?  

 

Os países desenvolvidos optam por uma imigração seletiva, controlada de acordo com as 

necessidades trabalhistas e restringem a entrada de imigrantes que não interessam por meio de 

barreiras imigratórias, construções de muros e cercas nas fronteiras. 

 

10.) Pesquise e explique um dos principais tipos de migrações internacionais existentes, a chamada 

“fuga de cérebros”. 

A expressão “fuga de cérebros” faz referência aos profissionais especializados em áreas do mercado 

de trabalho dotados de um alto conhecimento em seu campo profissional, e que migram de países 

pobres ou com poucas oportunidades laborais para centros mais desenvolvidos que carecem de suas 

habilidades. Dessa forma os países em desenvolvimento arcam com o custo de formação do 

indivíduo e os países desenvolvidos lucram com a sua produtividade. 

 


