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GEOGRAFIA 

 

UNIDADE TEMÁTICA: Mundo do Trabalho. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Processos migratórios no Brasil. 

 

Migração 

 

O termo migração corresponde à mobilidade espacial da 

população. Migrar é trocar de país, de Estado, Região ou até 

de domicílio. Esse processo ocorre desde o início da história 

da humanidade. 

O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante. 

Emigrante é a pessoa que deixa (sai) um lugar de origem com 

destino a outro lugar. O imigrante é o indivíduo que chega 

(entra) em um determinado lugar para nele viver. 

Os fluxos migratórios podem ser desencadeados por diversos fatores. Dentre os principais fatores 

que impulsionam as migrações podem ser citados os econômicos, políticos e culturais. 

No Brasil, o fator que exerce maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica, pois 

o modelo econômico vigente força indivíduos a se deslocarem de um lugar para outro em busca 

de melhores condições de vida e à procura de trabalho para suprir suas necessidades básicas de 

sobrevivência. 

Uma modalidade de migração comum no Brasil, principalmente, na década de 1950, é o êxodo 

rural, que consiste no deslocamento da população rural com destino para as cidades. O êxodo 

rural ocorre, principalmente, em razão do processo de industrialização no campo, que proporciona 

a intensa mecanização das atividades agrícolas, expulsando do campo os pequenos produtores. 

Além do poder de atração que as cidades industrializadas proporcionam para a população rural, 

que migra para essas cidades em busca de trabalho. 

Durante décadas, os principais fluxos migratórios no território brasileiro se direcionavam para a 

Região Sudeste, isso ocorria devido ao intenso processo de industrialização desenvolvido naquela 

Região. No entanto, as migrações para o Sudeste diminuíram e, atualmente, a Região Centro-

Oeste tem exercido grande atração para os fluxos migratórios no Brasil, se tornando o principal 

destino. 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/migracao.htm Acessado 24/04/2020 
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Responda em seu caderno: 

 

1- Registre em seu caderno uma frase do texto que mais te chamou a atenção. 

  

  

  

 

2- De acordo com o texto, o que é migração? 

  

  

  

 

3- No Brasil o que exerce a maior influência nos fluxos migratórios? 

  

  

  

 

4- Qual a diferença entre Migração e Imigração?  

  

  

  

 

5- Complete o texto com as palavras do quadro abaixo: 

 

Região Centro-Oeste – Região Sudeste – Industrialização – Sudeste 

 

Os principais fluxos migratórios no território brasileiro se direcionavam para a ________________, 

isso ocorria devido ao intenso processo de ________________ desenvolvido naquela Região. No 

entanto, as migrações para o ________________ diminuíram e, atualmente, a _______________ 

tem exercido grande atração para os fluxos migratórios no Brasil, se tornando o principal destino. 


