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ASSUNTO: Brasil: migrações internas e 
emigração. Percurso 6. 

7° ANO – Geografia – Ricardo Chaves  

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 6. Todas as questões 

servirão para orientar os seus estudos e estas serão corrigidas em sala de aula em breve.  
 
Um abraço. 

Prof. Ricardo Chaves 
 
01. Leia a letra da música Fotografia 3x4 do compositor Belchior, a seguir. 

 

Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei 
Jovem que desce do Norte pra cidade grande 
Os pés cansados e feridos de andar légua tirana 
De lágrimas nos olhos de ler o Pessoa 
E de ver o verde da cana 
Em cada esquina que eu passava um guarda me parava 
Pedia os meus documentos e depois sorria 
Examinando o 3x4 da fotografia 
E estranhando o nome do lugar de onde eu vinha 
Pois o que pesa no Norte, pela lei da gravidade 
Disso Newton já sabia: cai no Sul, grande cidade 
São Paulo violento, corre o Rio que me engana 
Copacabana, Zona Norte... 
A minha história é talvez 
É talvez igual a tua, jovem que desceu do Norte 
Que no sul viveu na rua 
E ficou desnorteado, como é comum no seu tempo 
E que ficou desapontado, como é comum no seu tempo 
E que ficou apaixonado e violento como eu como você 

 

Fonte: https://www.letras.mus.br/belchior/132598/. Acesso em 17/03/2020. 
 
A partir da análise da música, responda ao que se pede. 
a) Qual foi o tipo de migração realizada pelo personagem? 
b) Indique o fator atrativo e o fator repulsivo que motivaram a migração. 
c) A composição foi escrita na década de 1970. O tipo de migração ainda é comum na atualidade? Justifique a 

sua resposta. 
 
02. A manchete e a imagem abaixo retratam uma cena que se repete cotidianamente na BR 116, estrada que liga 

Porto Alegre/ RS a municípios da região metropolitana. 
 

 
 

Entre os inúmeros fatores que causam essa situação, pode-se destacar o fluxo de pessoas residentes em outros 
municípios que se deslocam, diariamente, para trabalhar ou estudar na capital. Explique o tipo de migração 
evidenciada na imagem. 
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03. Nos meses de setembro e outubro, período em que ocorre o corte da cana na Mata pernambucana, trabalhadores 
rurais do Agreste da Paraíba chamados de 'corumbas' ou 'catingueiros' migram para trabalhar nas usinas da Zona 
canavieira do Estado de Pernambuco, onde permanecem precariamente instalados, até o fim da colheita, nos 
meses de março ou abril, quando caem as primeiras chuvas do Agreste e estes retornam para suas casas e seus 
roçados. Cite o nome do tipo de migração e explique a razão para os trabalhadores não ficarem em sua cidade 
de origem. 

 
04. Analise o mapa a seguir. 
 

 
 

A partir da análise do mapa, explique os fatores atrativos da Região Norte para os migrantes do Sul e do Nordeste. 
 


