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Tipos de Migração 

 

Resumo 

 

Migrante é todo aquele indivíduo que se desloca de um local para outro em busca de melhores condições que 

aquelas encontradas na área de origem. Nesse sentido, existem alguns termos que ajudam a entender se 

essa pessoa está saindo ou chegando. São eles: 

 

Emigrante: Refere-se ao indivíduo ou população que sai de uma área. 

Imigrante: Refere-se ao indivíduo ou população que chega em uma área. 

 

O que causa a migração de maneira geral chamamos de fatores atrativos e repulsivos. Os fatores atrativos 

são os que atraem um número de pessoas, fatores como disponibilidade de emprego ou economia estável. 

Já os fatores repulsivos são os estímulos as pessoas saírem de terminado lugar, como má qualidade de vida, 

violência, ausência de emprego, etc.  

 

Devido aos fatores atrativos e repulsivos, é possível falar de países de emigrantes e de imigrantes. Nos 

últimos anos, os principais movimentos migratórios adquiriram um caráter econômico em que alguns países 

se destacaram como países de emigração, como México, Índia e Cuba, e outros se destacaram como países 

de imigração, como Canadá, Estados Unidos e Austrália. O êxodo rural por exemplo, existiam fatores 

repulsivos como a mecanização do campo que gerou desemprego e fatores atrativos no meio urbano – a 

criação das indústrias e ofertas de emprego com direitos trabalhistas. Então esse movimento de saída do 

campo para a cidade também é considerado um importante movimento migratório.  

 

Tipos de Migração 

Migração pendular: Rápida, de curta duração, diária ou semanal, e regular, onde as pessoas migram para 

trabalhar em outra cidade ou município e voltam para sua residência. As cidades dormitório aparecem nesse 

sentido, cidades médias e pequenas na periferia das áreas centrais que possibilitam esse fluxo, uma vez que 

os deslocamentos demoram, então são utilizadas para as pessoas dormirem. Essa migração é relacionada 

ao movimento de muitos trabalhadores nas regiões metropolitanas. 

 

Migração transumância: Também conhecida como migração sazonal, é uma quebra temporária de rotina, 

durando cerca de meses. Um bom exemplo são pessoas que trabalham um período do ano no exterior e 

depois voltam. Se relaciona a atividades temporárias fora do seu local de moradia.  
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Migração definitiva: Como o nome diz, é quando o migrante deixa o lugar para viver permanentemente em 

outro. Mesmo que hajam imprevistos e esse projeto se altere, se relaciona a intenção de migrar e sair 

definitivamente, rompendo com a rotina fixa que havia até então. Quando se rompe portanto com o lugar que 

havia anteriormente, incluindo a moradia. Ela pode ocorrer várias vezes, por exemplo, alguém que sai do Brasil 

para morar nos EUA, ai essa pessoa fica alguns anos nos EUA e depois encontra outra oportunidade para 

morar em Portugal e se muda definitivamente pra la.  

 

Migração de retorno:  A migração de retorno se relaciona com voltar para o lugar de origem. É um fenômeno 

que tem ocorrido no Brasil, uma vez que o êxodo rural contou com muita população nordestina vindo para 

outras regiões, sobretudo sudeste. Atualmente, com o inchaço urbano, o nordeste volta a se constituir 

enquanto polo atrativo de investimento, com amenidades atrativas e terras mais barata que os centros 

principais do país, que tem alto preço da terra e problemas como violência e congestionamentos, além do alto 

custo de vida. Dessa forma a população nordestina vê a chance de voltar ao estado.  

 

 

Os refugiados 

Definem-se como refugiados pessoas que deixam seus países para escapar da guerra e da perseguição 

(política, econômica, étnica, religiosa) e que podem provar isso de alguma forma. Diferenciar o que é um 

imigrante de um refugiado parece ser complexo. A questão é saber se a pessoa está sendo empurrada para 

fora de seu país ou se está sendo atraída por outro país. De acordo com a Convenção de Refugiados de 1951, 

realizada pela ONU, desde que solicitado o asilo, essas pessoas não podem ser enviadas de volta aos países 

onde suas vidas são ameaçadas. Nos últimos anos, tem-se observado o grande número de migrantes em 

direção à Europa, sobretudo indivíduos advindos da Síria e da Líbia. Entre as razões desse deslocamento, 

destaca-se a guerra civil, como a verificada na Síria, com a atuação do Estado Islâmico, que gera uma 

instabilidade política no país. 
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Exercícios 

 

1. O número total de refugiados por causa da guerra civil na Síria chegou a 2 milhões, informa nesta 

terça-feira [03.09.2013] o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. De acordo 

com um informe da agência, não há previsão de melhora na situação, que já duram dois anos e meio. 

Ainda de acordo com o Acnur, o número de refugiados representa um salto de quase 1,8 milhão em 

12 meses. Há exato um ano, o número de sírios registrados como refugiados ou aguardando registro 

era de 230 mil. 
(Disponível em: http://g1.globo.com. Adaptado.) 

 
Considerando as diversas causas que determinam a natureza dos fluxos demográficos, o termo que 

melhor qualifica o tipo de migração retratado no texto é migração 

a) sazonal. 

b) espontânea. 

c) forçada. 

d) pendular. 

e) retorno. 
 

 

2.  

 
Disponível em: Slate.com 

 

Com base na análise dos mapas e dos dados, o fluxo de jogadores identifica-se com a ocorrência do 

seguinte tipo de deslocamento populacional: 

a) tráfico de pessoas 

b) migração de retorno 

c) transferência de refugiados 

d) movimento de transumância 

e) migração pendular 
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3. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua 

subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados 

os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. 
HALL, P. P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado). 

 
O texto refere-se ao movimento migratório denominado 

a) sedentarismo. 

b) transumância. 

c) êxodo rural. 

d) nomadismo. 

e) pendularismo. 
 
 

4. Sobradinho 
O homem chega, já desfaz a natureza  
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar  
O São Francisco lá pra cima da Bahia  
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar  
E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o Sertão ia alagar.  

SÁ E GUARABYRA. Disco Pirão de peixe com pimenta. Som Livre, 1977 (adaptado). 

 
O trecho da música faz referência a uma importante obra na região do rio São Francisco. Uma 

consequência socioespacial dessa construção foi 

a) a migração forçada da população ribeirinha. 

b) o rebaixamento do nível do lençol freático local. 

c) a preservação da memória histórica da região. 

d) a ampliação das áreas de clima árido. 

e) a redução das áreas de agricultura irrigada. 
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5. Observe o mapa abaixo: 
 

  
THÉRY, Hervé; MELLO, Neli A. de. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: EDUSP/Imprensa 

Oficial, 2008. 

Com base no mapa, é possível associar a macrorregião brasileira com maior proporção de migrantes  

à presença da seguinte dinâmica socioespacial: 

a) criação de área turística 

b) formação de distrito industrial 

c) ampliação de reserva ambiental 

d) expansão da fronteira agropecuária 

e) intensa variação climática 
 
 

6. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que 

saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, 

quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os 

dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com um 

acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A Pesquisa de Padrão de Vida, feita pelo IBGE, 

em 1996, aponta que, entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais 

não qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam 

trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo 

estudo indica também que esses migrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional 

acima dos de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste. 
Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2009 (adaptado). 

Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que 

a) o processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial 

no Sudeste. 

b) os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. 

c) o processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço 

urbano. 

d) as migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na 

década de 80. 

e) a falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior 

versatilidade profissional. 
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7. As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, 
expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também 
mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, 
envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores 
socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes 
compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. 

IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 

A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação 

social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas 

últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são 

a) a busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. 

b) a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes. 

c) o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. 

d) a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. 

e) a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. 

 

 

8. Leia o trecho da música Arrancado de Lá Luanda (Quando Eu Venho de Luanda), do Mestre Toni Vargas. 
 

Quando eu venho de Luanda eu não venho só 

Quando eu venho de Luanda eu não venho só 

Quando eu venho de Luanda eu não venho só (coro) 

Quando eu venho de Luanda eu não venho só (coro) 

 

O trago meu corpo cansado, coração amargurado, 

Saudade de fazer dó (...) 

(...) Eu fui preso à traição trazido na covardia 

Que se fosse luta honesta de lá ninguém me trazia 

Na pele eu trouxe a noite na boca brilha o luar 

Trago a força e a magia presente dos orixás 

 

Eu trago ardendo nas costas o peso dessa maldade 

Trago ecoando no peito o grito de liberdade 

Que é grito de raça nobre grito de raça guerreira 

Que é grito da raça negra, é grito de capoeira 

 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/mestre-toni-vargas/1930064/>. Acesso em: 05 set. 2018. 

A letra trata de um deslocamento chamado 

a) migração espontânea. 

b) migração forçada. 

c) transumância. 

d) migração pendular. 

e) êxodo rural. 
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9. O estudo Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil (IBGE, 2015) identificou 294 
arranjos populacionais no País, de diferentes escalas e naturezas. O Arranjo Populacional da Região 
Metropolitana de São Paulo (SP) é caracterizado pela extensão e intensidade de seus fluxos: 
aproximadamente 1.750.000 pessoas deslocam-se cotidianamente entre os municípios que compõem 
o Arranjo para estudar e trabalhar. Essa dinâmica espacial é melhor explicada pelo conceito de 

a) migração interna.  

b) movimento pendular.  

c) migração urbano-urbano.  

d) movimento sazonal. 
 

 

10. No Brasil, um movimento iniciado a partir de 1930, e intensificado com a Revolução Verde, produziu 

uma alteração no cenário nacional, levando milhares de trabalhadores a deixarem o campo e migrarem 

para as cidades. Esse movimento ficou conhecido pelo nome de 

a) êxodo rural.  

b) reforma agrária.  

c) migração pendular.  

d) reforma urbana. 
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Gabarito 

 

1. C 

O trecho aponta a situação dos refugiados sírios, pessoas forçadas a migrar devido à guerra civil na 

Síria, iniciada em 2011. Esse tipo de migração é considerada forçada. 

 

2. B 

A partir dos mapas, é possível perceber que quase a totalidade dos países dos quais os atletas 

emigraram corresponde aos países para os quais eles retornaram. Isso aponta para a ocorrência da 

chamada migração de retorno. 

 

3. D 

O trecho citado exemplifica o movimento migratório conhecido como nomadismo, que se caracteriza pelo 

deslocamento periódico de um indivíduo ou de um grupo em busca de novas áreas para a coleta de 

recursos vegetais. 

 

4. A 

A questão faz referência à usina hidrelétrica de Sobradinho, localizada na Bahia. Essa construção gerou 

diversos impactos, entre esses, o deslocamento populacional, devido à necessidade de alagamento de 

uma grande área, forçando o deslocamento e nova alocação dos habitantes da região, entre os quais, a 

população ribeirinha. 

 

5. D 

Na década de 60/70 houve a consolidação da fronteira agrícola no centro oeste. O projeto de JK de 

integração regional destinou a essa região esse investimento, sendo atualmente a maior agroindústria do 

país. Assim, a migração e ocupação da área de deu a partir dessa vertente econômica. 

 

6. C 

A partir dos anos 1960, com o crescimento da população rural, a falta de uma reforma agrária passou a 

dificultar o acesso à terra a um número cada vez maior de pessoas. Alguns aspectos econômicos 

peculiares, como baixa remuneração e falta de assistência, além da grande concentração fundiária e má 

distribuição de renda, acabaram favorecendo fortes correntes migratórias do campo para a cidade (êxodo 

rural). A Região Sudeste recebeu mais migrantes, devido ao seu maior desenvolvimento, e as maiores 

cidades foram as mais procuradas na esperança de se obter uma melhor qualidade de vida. O resultado 

foi o crescimento urbano desordenado, o chamado inchaço urbano. 

 

7. A 

As migrações intensificaram-se recentemente em função de guerras e crises econômicas, em que 

grandes parte da população deixa seu país em busca de melhores condições de vida. O aumento do 

número de pessoas ocupando países não nativos eleva a xenofobia, no país receptor desses imigrantes, 

levando muitos governantes a criarem barreiras para dificultar sua entrada. 
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8.   B 

O texto fala sobre a população africana escravizada tratando-se portanto de uma migração forçada.  

 

9.  B 

O movimento pendular é o que fala sobre o fluxo dentro da região metropolitana de trabalhadores que 

moram distante dos centros mas vão dirariamente até eles para trabalhar, gastando longos tempos de 

deslocamento.  

 

10.  A 

A Revolução Verde fala sobre a mecanização e modernização do campo, o que causou um intenso 

movimento migratório dos trabalhadores que perderam seus empregos no campo, substituídos por 

máquinas, em direção aos novos pólos urbano-industriais.  


