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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: As questões históricas relativas às migrações. 

Objetos de conhecimento: Os processos migratórios para a formação do Brasil: os grupos 

indígenas, a presença portuguesa e a diáspora dos africanos; os processos migratórios do final do 

século XIX e início do século XX no Brasil; as dinâmicas internas de migração no Brasil.  

 

Imigração no Brasil 

 

A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e à exploração 

da terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho rural. Deve-

se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de 

culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras.  

 

História 

A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando 

começou a se estabelecer um sistema relativamente 

organizado de ocupação e exploração da nova terra. A 

tendência acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi 

dividido em capitanias hereditárias e se formaram núcleos 

sociais importantes em São Vicente e Pernambuco. Foi um 

movimento ao mesmo tempo colonizador e povoador, pois 

contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, 

sobretudo num processo de miscigenação que incorporou 

portugueses, negros e indígenas.  

Fonte: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1539021341.16/imigracao.png/image_view_fullscreen 

 

Imigração portuguesa 

A criação do governo-geral em 1549 atraiu muitos portugueses para a Bahia. A partir de então, a 

migração tornou-se mais constante. O movimento de portugueses para o Brasil foi relativamente 

pequeno no século XVI, mas cresceu durante os cem anos seguintes e atingiu cifras expressivas 

no século XVIII. 

A descoberta de minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais foi o grande fator de atração 

migratória. Calcula-se que, nos primeiros cinquenta anos do século XVIII, entraram mais de 

900.000 pessoas só em Minas.  
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Os colonos, nos primeiros tempos, estabeleceram contato com uma população indígena em 

constante nomadismo. Os portugueses, embora possuidores de conhecimentos técnicos mais 

avançados, tiveram que aceitar numerosos valores indígenas indispensáveis à adaptação ao novo 

meio. O legado indígena tornou-se um elemento da formação do brasileiro. A nova cultura 

incorporou o banho de rio, o uso da mandioca na alimentação, cestos de fibras vegetais e um 

numeroso vocabulário nativo, principalmente tupi, associado às coisas da terra: na toponímia, nos 

vegetais e na fauna, por exemplo. 

 

Elemento africano 

Surgiu assim o terceiro grupo importante que participaria da formação da população brasileira: o 

negro africano. É impossível precisar o número de escravos trazidos durante o período do tráfico 

negreiro, do século XVI ao XIX, mas admite-se que foram cerca de 4 milhões de negros trazidos 

da África para serem escravizados. O negro africano contribuiu para o desenvolvimento 

populacional e econômico do Brasil e tornou-se, pela mestiçagem, parte inseparável de seu povo. 

Os africanos espalharam-se por todo o território brasileiro, em engenhos de açúcar, fazendas de 

criação, arraiais de mineração, sítios extrativos, plantações de algodão, fazendas de café e áreas 

urbanas. Sua presença projetou-se em toda a formação humana e cultural do Brasil com técnicas 

de trabalho, música e danças, práticas religiosas, alimentação e vestimentas. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/imigracao-no-brasil.htm | Acesso em 19/6/2020 

 

 

Vocabulário: 

 

Atividades agrárias: Atividades envolvendo a plantação. 

Rotação de culturas: Realizar diferentes plantios, fazendo uma espécie de rodízio entre o que 

seria plantado. 

Capitanias hereditárias: Grandes terrenos distribuídos pelo rei português para que as pessoas 

pudessem se mudar para o Brasil e aqui morar e plantar. 

Migração: Mudança de um lugar para o outro. 

Nomadismo: Estilo de vida em que as pessoas se mudam constantemente, dependendo das 

condições. 

Toponímia: Nomes de lugares. 

Mestiçagem: Mistura de raças ou espécies. 
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Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades a seguir. 

 

1- Localize e pinte no texto as contribuições culturais portuguesas e africanas trazidas para o 

Brasil. Registre-as abaixo: 

  

  

  

  

  

 

 

2- Como você imagina que seria o Brasil atualmente sem a migração dos povos africanos e 

portugueses nos séculos XVI a XVIII? 

  

  

  

  

 

 

3- Faça uma breve pesquisa sobre outros 3 povos que tenham migrado para o Brasil de 

forma expressiva (grandes quantidades de pessoas) e registre quais contribuições 

culturais foram incorporadas à nossa cultura. Caso não seja possível pesquisar utilizando a 

internet, peça ajuda a um responsável.  

Povo __________________ __________________ __________________ 

Contribuição 
cultural 

   

 


