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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: Dinâmica populacional  

 

Migrações 

Com o processo de globalização atualmente existente, as pessoas deslocam-se cada vez mais para 

os mais diferentes lugares do mundo. Dessa maneira, é possível perceber que esses 

deslocamentos acompanham determinadas características, uma vez que eles ocorrem por razões 

previamente estabelecidas. 

Assim, podemos classificar essas migrações – ou seja, os deslocamentos realizados pelas pessoas 

– em diversos tipos diferentes. 

Quando as pessoas estão saindo de um determinado local, elas estão emigrando e, quando elas 

estão chegando, elas estão imigrando. Além disso, quando essa migração ocorre entre países 

diferentes, é chamada de migração externa, e, quando ela ocorre em um mesmo país, é chamada 

de migração interna. 

Vamos conhecer agora os principais tipos de migração existentes: 

Migração pendular: é aquela que as pessoas realizam todos os dias, quando vão de casa para o 

trabalho ou para a escola. Funciona como um pêndulo, que vai e volta para o local de onde veio. 

Migração sazonal ou transumância: é quando a migração dura um determinado período do ano 

ou alguns meses. É uma migração temporária. Por exemplo: uma pessoa que se muda para outra 

região do país para estudar e retorna seis meses depois. 

Migração permanente: é quando há o deslocamento e ele dura vários anos ou um tempo 

indeterminado. 

Êxodo rural ou migração campo-cidade: é a migração em massa dos trabalhadores do campo 

para as cidades. 

Migração cidade-cidade: é quando ocorre um fluxo de pessoas migrando entre as diferentes 

cidades em um mesmo território. 

Nomadismo: é quando as pessoas se deslocam entre diferentes pontos, não tendo um local fixo 

de moradia. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/migracoes.htm 

 

Você já parou para pensar que nem todas as pessoas nasceram e moram no mesmo local de 

origem, de repente até você mesmo já precisou mudar de bairro, cidade, estado ou país. Mas 

o que ocasionam essas mudanças? 
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Na animação “Divertidamente” da Disney/Pixar, a protagonista Riley, entra em crise ao deixar 

sua cidade natal por conta de mudanças de emprego do seu pai. Acesse o trecho dessa 

animação disponível em: http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-110758/  

 

 

1- Para pensar e registrar em seu caderno: 

Conhece alguém que migrou da sua cidade de origem? 

  

  

 

Quais seriam os principais motivos para uma mudança de localidade na sua opinião? 

  

  

 

2- Localize no caça-palavras 07 palavras que podem ser possíveis motivos de migração e 

registre em seu caderno, em seguida elabore frases sobre o assunto utilizando-as: 

 

http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-110758/

