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Migrações populacionais 

  

 Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, e pode ser temporária ou 

permanente. Desde o início da humanidade têm contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem 

que migra, o faz por alguma razão e, muitas vezes, a sobrevivência de um determinado grupo social depende 

de seu deslocamento pelo espaço, como, por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres 

humanos migravam em busca de alimento.  

 A grande maioria das pessoas migra em busca de melhores condições de vida e na maioria das vezes, 

é devido às razões econômicas. Mas pode ser também por questões étnico-raciais, profissionais, catástrofes 

naturais, entre outras. 

   

Tipos de migrações 

Nomadismo 

Movimento demográfico que consiste na troca constante de área de moradia. 

O nomadismo pode ser encontrado nos povos que vivem da coleta (caça, pesca 

e coleta vegetal) e pelo pastoreio nômade. Os ciganos são um exemplo bem 

característico desse movimento. 

 

Transumância 

É um movimento rítmico de ir e vir constante. É portanto um movimento 

populacional, de uma região para outra, geralmente determinado por motivos 

climáticos. É bem característico dos esquimós. No nordeste do Brasil acontece 

durante a seca, quando as pessoas fogem dessa área, retornando com as 

chuvas. 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 

• Esta atividade deverá ser feita na semana de 6 a 10 de julho. 
Seguem algumas orientações para as realizações das atividades: 

• Registrar as atividades no caderno. 

• Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) 

• Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

• Atividades impressas – colar no caderno 

• Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder. 

Migração do povo nordestino 

Nomadismo 



Pendulares ou diárias 

São movimentos diários da periferia para a cidade e vice-versa. Os indivíduos 

trabalham durante o dia na cidade e retornam, no fim do dia, para o local de 

sua residência. Esses movimentos são característicos da urbanização, pois 

obrigam os trabalhadores a residirem cada vez mais longe da cidade. São as 

migrações cotidianas. 

 

 

Campo - Cidade 

São deslocamentos das populações rurais para a cidade. Há, portanto, uma 

troca de atividades rurais para atividades urbanas (indústria, comércio e 

serviços).  

 

 

 

Cidade - Campo 

Quando há troca de pessoas da zona urbana para a zona rural, ocorre o 

processocontrário,  chamado de ruralização. 

 

 

 

Campo - Campo 

Esse tio de migração foi muito significativo no Brasil entre as décadas de 70 e 90, principalmente quando a 

população do Rio Grande do Sul migrou para o centro-oeste e norte do Brasil. 

 
Porto dos Gaúchos é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. A denominação ocorreu 

em função de que os formadores do núcleo que originou o atual município provinham do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

Cidade - Cidade 

É um movimento muito significativo no Brasil. Há um grande numero de 

pessoas que migram de pequenas e médias cidades para as grandes. Muitas 

dessas pessoas já realizaram o êxodo rural. Atualmente, muitos brasileiros 

migram das metrópoles para as cidades menores em busca de qualidade de 

vida. 

 

Texto adaptado de: https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaHumana/Populacao/populacao4.php 

Movimento migratório diário 

A migração do campo para a cidade - êxodo rural 

Ruralização – troca da cidade para o campo 

 Cidade de Quinze de Novembro (RS) 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaHumana/Populacao/populacao4.php


Agora pense e responda... 
 
1 – O que é migração? Como pode ser? 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2 – Quais são alguns tipos de migração, conforme o texto? 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3  – Após a leitura, você deve ter percebido que as migrações da população são muito comuns. Fala sobre 
alguém que já tenha migrado, dizendo qual tipo de migração essa pessoa ou família realizou. Também 
comente:  
Quando ocorreu? 
Foi bem-sucedida, ou seja, deu tudo certo? Ou tiveram que voltar para seu lugar de origem por algum 
motivo? 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 Agora, pegue seu livro de Geografia – Aprender Juntos 5º ano e abra na Unidade 4. 
Leia com atenção a página 45 até 47, sobre os movimentos populacionais. Observe que 
muitos movimentos migratórios acontecem por questões que envolvem as diferenças 
sociais, que obrigam muitas pessoas a buscarem melhores condições de vida. 
 

 
Bons estudos e até a próxima semana! 


