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Migrações 

 

Resumo 

 

O processo de migração consiste na mudança de um cidadão ou de grupos populacionais de um determinado 

local para outro. Essa mobilidade espacial das populações humanas é motivada por vários fatores, que 

podem ser: políticos, religiosos, culturais e, principalmente, econômicos. A busca por emprego, por salários 

mais dignos e por melhores condições de vida são, sem dúvidas, os principais motivos que levam as pessoas 

a migrarem. 

As migrações obedecem a uma lógica espacial organizada em áreas de atração e áreas de repulsão. As áreas 

de atração são localidades que, por algum motivo (investimento, melhor qualidade de vida, oferta de 

empregos, disponibilidade de serviços, entre outros), atraem populações. As áreas de repulsão, por sua vez, 

são localidades que, por algum motivo (violência, crise econômica, guerra, falta de serviços, fraqueza 

institucional, entre outros), impulsionam a saída das populações. 

 

Tipos de Migração 

Quanto ao espaço de deslocamento, temos: 

• Migração Externa: Aquela que ocorre de um país para outro (imigrante e emigrante). 

• Migração Interna: Aquela que ocorre dentro do mesmo país. 

• Migração Inter-regional: Aquela que se realiza de uma região para outra. 

• Migração Intrarregional: Aquela que se realiza dentro da mesma região. 

 

Quanto ao tempo de permanência do migrante, temos: 

• Migração Definitiva: Quando a migração ocorre sem que o migrante saia mais do local para onde foi, 

ou que não volte mais para o local de onde saiu. 

• Migração de Transumância ou Sazonal: Modelo de migração que se caracteriza por ser temporária, 

na qual o migrante sai de um local em um determinado período do ano e, posteriormente, retorna, em 

outro período. 

•  

Quanto à forma como ocorreu a migração, temos: 

• Migração Espontânea: Quando ocorre por vontade própria do migrante. 

• Migração Forçada: Quando ela ocorre contra ao interesse do migrante. 

• Migração Planejada: Quando ela ocorre de uma forma planejada, visando cumprir o determinado 

objetivo. 

 

Importantes Tipos de Migrações Internas: 

• Êxodo Rural: Tipo de migração que se dá com a transferência de populações rurais para o meio 

urbano. Tal tipo de migração tende a ser definitivo. As principais causas são a industrialização, 

expansão do setor terciário e a mecanização da agricultura. O êxodo rural está ligado ao processo de 

urbanização. 

• Êxodo Urbano: Tipo de migração que se dá com a mudança de populações urbanas para o campo. 

Muito incomum atualmente. 

• Migração Urbano-Urbano: Tipo de migração que ocorre com a transferência de populações de uma 

cidade para outra. Tal tipo de migração tem ocorrido com frequência atualmente. 
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• Migração Diária ou Pendular: Tipo de migração característica de grandes cidades, na qual milhões 

de trabalhadores saem de suas casas em direção ao trabalho e voltam no final do dia. Isso ocorre 

devido a distância da casa dos trabalhadores aos seus locais de trabalho, uma vez que em alguns 

casos trabalham em uma cidade, e moram em outra. 

 

Outros tipos de migração: 

• Nomadismo: Tipo de migração que se caracteriza pelo deslocamento constante de populações em 

busca de alimento ou moradia. Trata-se de populações ou indivíduos que estão sempre migrando, 

onde até os locais fixos são temporários.  

• Refugiados:  O que difere um migrante de um refugiado é a falta de escolha em sair ou não. Vai além 

de meros fatores repulsivos e atrativos. Ocorre quando o indivíduo se vê obrigado a sair, por correr 

risco de vida, por guerras, perseguições políticas, religiosas ou culturais.  

 

Migrações brasileiras 

No Brasil, alguns fatores, como a industrialização, a construção de Brasília, o destaque da soja, entre outros 

processos, relacionam-se com as dinâmicas migratórias no interior do país. As migrações apresentam 

diversos movimentos, de acordo com o período histórico analisado e o momento econômico vivido. 

 

Migração Nordeste -> Sudeste: Esse primeiro grande evento migratório, também 

chamado de êxodo nordestino, ocorre quando existe uma área de repulsão na 

Região Nordeste, em função da precariedade do mercado de trabalho e de 

serviços, e uma área de atração na Região Sudeste, devido à concentração 

industrial e econômica. Grande parte dos migrantes buscou, entre as décadas de 

1950 e 1980, uma vida melhor nas áreas urbanas de Rio de Janeiro e São Paulo, 

contribuindo para a economia, cultura e paisagem dos locais de destino. 

 

 

Migração Nordeste -> Centro-Oeste: Essa migração ocorreu em função da 

construção de Brasília durante a década de 1960. Os postos de trabalho na 

construção civil, oferecidos pela rápida construção da cidade, fizeram com que 

muitos trabalhadores saíssem principalmente das Regiões Norte e Nordeste e 

fossem em busca de uma nova vida. A maioria dos migrantes desse movimento 

era de homens, pouco instruídos e trabalhadores braçais, buscando emprego na 

construção civil. 

 

 

Migração Sul -> Centro-Oeste -> Norte: Essa migração, iniciada na década 

de 1970, possui relação com a expansão da fronteira agrícola da soja em 

direção à Amazônia e é responsável pelos altos índices de desmatamento 

do Cerrado, gerando preocupação em ambientalistas e em órgãos 

internacionais quanto ao futuro da Amazônia. O perfil dos seus migrantes 

é de fazendeiros sulistas de classe média que buscam novas terras para o 

cultivo de soja e para a criação de gado a um preço mais baixo. Além disso, 

houve o deslocamento da população de várias regiões do país em direção 

à Região Norte, motivada pelos processos de integração da Amazônia nos 

governos militares (construção da Zona Franca de Manaus, estradas, 

hidrelétricas, entre outros). 
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Migração Sudeste -> Nordeste: Iniciada na década de 1980 e chamada de 

migração de retorno, está relacionada à migração ocorrida entre Nordeste 

e Sudeste na década de 1950. O inchaço das cidades, a saturação dos 

serviços e do mercado de trabalho e outros aspectos tornaram as cidades 

do Sudeste polos de repulsão para algumas camadas sociais, enquanto a 

Região Nordeste vem ganhando status de polo de atração nas últimas 

décadas, em função do crescimento industrial, do setor de serviços e do 

mercado de trabalho, passando a formar, assim, as cidades médias. O perfil 

desses migrantes é de migrantes nordestinos das décadas de 1950 a 1980, 

com mais de 40 anos, ou de seus familiares mais novos, de baixa ou média 

instrução, que buscam sair do Sudeste retornando para sua antiga região. 

 

Migrações internacionais: a relação entre o Brasil e o mundo 

Um dos maiores movimentos migratórios de emigração do Brasil é em direção ao Japão, principalmente após 

o milagre econômico japonês. Esse crescimento criou oportunidade de trabalho, atraindo grandes 

contingentes populacionais do Brasil, principalmente indivíduos descendentes de japoneses, devido à 

proximidade cultural, os chamados dekasseguis, que acabam sendo alocados em trabalhos pouco 

valorizados. 

Além do Japão, Estados Unidos e Portugal também são alguns dos principais destinos de brasileiros que 

saem do país em busca de melhores condições de vida. Destacam-se ainda os brasiguaios, brasileiros que 

migram para o Paraguai e lá se tornam donos de terra, sobretudo para o cultivo de soja. 

 

Latinos x Estados Unidos 

No México, a situação da fronteira mais conflituosa por conta da desigualdade econômica entre os países. 

Por ser uma oportunidade de melhores condições de vida, a fronteira acaba atraindo um enorme fluxo 

migratório. Se fosse aberta, atrairia muitos mexicanos, podendo causar um déficit de empregos, inchaço 

populacional e outros problemas. Além disso, existe a questão da xenofobia. Nos Estados Unidos, a 

população de latinos sofre muita discriminação. Por serem imigrantes, nem sempre legalizados, são 

oferecidos a essa população os empregos mais precários. 

 Assim, mesmo os latinos que estão legalmente no país e conseguem contrariar as adversidades e obter 

sucesso profissional, são estigmatizados e estão sujeitos a passar por preconceito. Sobre o papel profissional 

deles nos Estados Unidos, é importante frisar que, mesmo com toda a repressão, barreiras, xenofobia e 

tentativas de conter a presença dessa população no país, eles são muito presentes na população e cultura, e 

contribuem muito para a econômia americana. 

 

Refugiados 

A diferença entre um refugiado e um migrante comum é a falta de opção entre sair ou ficar no país ou região 

de origem. Trata-se de um movimento forçado, motivado por risco de morte ou perseguição (política, 

econômica, étnica, religiosa). Em 1951, a recém criada ONU estabelece uma convenção conhecida como 

Convenção de Genebra, na qual buscava-se discutir qual o papel dos países em relação aos refugiados. 

Nessa convenção, importantes medidas foram tomadas, como a definição dos conceitos legais que definem 

um refugiado, e também criou mecanismos para garantir dois direitos básicos a essa população: o direito de 

pedir asilo (ou abrigo) a determinado país, que teria a obrigação de conceder esse asilo, além de proibir que 

o país expulse essas pessoas que ali chegarem. Inicialmente os países assinam esse acordo, também por 

um certo receio de precisar, visto que a época foi o fim da 2ª Guerra Mundial e a maior parte dos refugiados 

eram europeus. 
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Em 1967 houve reformulações dessa política. O alto secretariado da ONU revalidou esse acordo, a fim de 

ratificar esse compromisso. O braço da ONU que trata dessas questões chama-se ACNUR - Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Em 1967 houve a expansão do mandato para além 

das fronteiras europeias e das pessoas afetadas pela segunda guerra mundial. Em 1995, outro marco 

histórico importante, a Assembleia Geral designou a ACNUR como responsável pela proteção e assistência 

das pessoas que se encontram em situação de apátrida, ou seja, sem pátria, sem nação, por todo o mundo. 

 

Guerra árabe e islamofobia  

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. A desigualdade econômica, portanto, é um grande 

fator que motiva as migrações. Dentro da situação da Europa e do mundo árabe, é importante citar que a 

proximidade geográfica é um fator importante quando falamos nesse tipo de migração. O oriente médio em 

grande parte foi colonizado por europeus, o que explica grande parte dos conflitos atuais. O caso de Israel e 

Palestina por exemplo, muitos judeus fugindo da 2ª Guerra Mundial para o território palestino agravou o 

conflito. 

Além disso tudo, o Oriente Médio vem passando por problemas e conflitos diversos como a Guerra do 

Afeganistão em 2001, a do Iraque em 2003, além da Primavera Árabe em 2011 que iniciou conflitos na Líbia, 

Tunísia, Egito e na própria Síria. Com isso, a migração pra Europa de pessoas em situação de refúgio cresceu 

exorbitantemente. 

 

 

 

Sobre esse último, a mídia tem sido em grande parte responsabilizada pela difusão desse preconceito, por 

meio do reforço de estereótipos. Existem grupos terroristas em várias culturas e sociedades, mas esses atos 

ficam marcados e associados a essa população. Por exemplo, você sabia que mulçumano é quem acredita 

na religião islâmica? Que o islamismo tem tantas correntes diferentes quanto o cristianismo? Que os árabes 

não necessariamente são islâmicos ou muçulmanos? Os árabes são uma etnia que habitam o Oriente Médio 

e a África setentrional e podem, portanto, pertencer a diversas religiões, inclusive a cristã. Porém, quem é 

árabe na Europa está sujeito a sofrer islamofobia, justamente por esse preconceito existente. 

 

Guerra da Síria 

A guerra da Síria se inicia em 2011 no o conjunto de manifestações conhecido como primavera árabe, que 

mostraram para o mundo o poder de organização que as redes sociais propiciavam pela primeira vez na 

história. O que houve em comum entre as manifestações da primavera árabe foram as manifestações para 

derrubar regimes ditatoriais no oriente médio e África setentrional. 

No caso da Síria esse ditador se chama Bashar Al-Assad, e está no poder desde 2000. Antes dele, o presidente 

era seu pai Hafez al-Assad que governou o país por 29 anos. Ou seja, o estado sírio é governado há 46 anos 

pela mesma família que adota um posicionamento alauita, uma corrente xiita do islamismo, enquanto a 

maioria da população é sunita. Não houve eleições democráticas para que a maioria da população os 

escolhesse como os respectivos presidentes do país. 

Além disso, a família Al-Assad tomava boa parte das suas decisões baseadas em princípios religiosos e a 

economia do país ia de mal a pior. A situação chegou a um ponto tão insustentável, que todo mundo decidiu 

ir para as ruas protestar por melhores condições de vida quando a Primavera Árabe estourou em países do 

Oriente Médio e Norte da África, como Tunísia e Líbia. A população tomou as principais praças do país, sempre 

de forma pacífica, e as manifestações foram tomando proporções cada vez maiores.  

Xenofobia: preconceito com estrangeiro.  

Islamofobia: preconceito com muçulmanos.  
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Porém, em março de 2011, Al-Assad enviou tropas militares para investirem contra os participantes. Alguns 

soldados das tropas sírias passaram a lutar do lado dos “rebeldes”. Esses se denominam como o “Exército 

Livre da Síria”. 

Esse foi o começo do que gerou uma guerra civil no país. 

Alguns grupos jihadistas (outra corrente radical do 

islamismo) de outros países do Oriente Médio viajaram até a 

Síria para lutar junto dos manifestantes. Além disso, algumas 

tropas da Al-Qaeda e grupos curdos também decidiram se 

juntar ao Exército Livre da Síria, tornando o grupo de rebeldes 

cada vez mais forte contra as tropas de Al-Assad. A partir daí 

alguns países começaram a intervir. Irã e Rússia se 

posicionaram a favor do ditador e os EUA contra. Houve a 

explosão de uma bomba que os EUA acusaram o ditador de 

ter jogado contra a própria população e isso foi o pretexto 

para a intervenção. 

Acontece que o Estado Islâmico entrou nesse conflito e o 

território de Alepo, um dos maiores polos industriais e 

econômicos da Síria passou a estar em disputa. Todo esse 

conflito gerou uma enorme crise de refugiados, cerca de 5 

milhões de pessoas se tornaram refugiados reascendendo 

os debates na ONU em relação a essa questão.  
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Exercícios 

 

1. (Enem 2019) Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas 

as forças vivas da Nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, 

pudessem erguer, num tempo novo, um novo Tempo. E, à grande convocação que conclamava o povo 

para a gigantesca tarefa, começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os trabalhadores: 

os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, e no calcanho, em 

carro de boi, em lombo de burro, em paus-de-arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, em 

sua mudez cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a aguardar suas 

promessas de melhores dias; foram chegando de tantos povoados, tantas cidades cujos nomes 

pareciam cantar saudades aos seus ouvidos, dentro dos antigos ritmos da imensa pátria... Terra de sol, 

Terra de luz... Brasil! Brasil! Brasília! 
MORAES, V.; JOBIM, A. C. Brasília, sinfonia da alvorada. III - A chegada dos candangos. Disponível em: 

www.viniciusdemoraes.com.br. Acesso em: Mago. 2012(adaptado). 

No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e 

socioeconômicos indicados, respectivamente, em: 

a) Apelo simbólico e migração inter-regional. 

b) Organização sindical e expansão do capital. 

c) Segurança territorial e estabilidade financeira. 

d) Consenso partidário e modernização rodoviária. 

e) Perspectiva democrática e eficácia dos transportes. 

 

2. (Enem 2019 PPL) 

O meu pai era paulista 

Meu avô, pernambucano 

O meu bisavô, mineiro 

Meu tataravô, baiano 

Vou na estrada há muitos anos 

Sou um artista brasileiro 

CHICO BUARQUE. Paratodos. 1993. Disponível em: www.chicobuarque.com.br. Acesso em: 29jun. 2015 (fragmento). 

A característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico: 

a) Migração interna. 

b) População relativa. 

c) Expectativa de vida. 

d) Taxa de mortalidade. 

e) Índice de fecundidade. 
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3. (Uerj 2014) 

 

O enredo do filme Faroeste caboclo, inspirado na letra da canção de Renato Russo, foi contado muitas 

vezes na literatura brasileira: o retirante que abandona o sertão em busca de melhores condições de 

vida. A existência de retirantes está associada fundamentalmente à seguinte característica da 

sociedade brasileira: 

a) expansão acelerada da violência urbana 

b) retração produtiva dos setores industriais 

c) disparidade econômica entre as regiões nacionais 

d) crescimento desordenado das áreas metropolitanas 
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4. (Fuvest 2016) Observe os mapas. 

 
Ibge/oesp, 16/07/2011 

Dentre as seguintes alternativas, a única que apresenta a principal causa para o correspondente fluxo 

migratório é: 

a) I: procura por postos de trabalho formais no setor primário. 

b) II: necessidade de mão de obra rural, devido ao avanço do cultivo do arroz. 

c) III: necessidade de mão de obra no cultivo da soja no Ceará e em Pernambuco. 

d) IV: procura por postos de trabalho no setor aeroespacial. 

e) V: migração de retorno. 

 

5. (Enem 2019 PPL) Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de 

estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a 

contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo 

voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar 

centros de excelência também pode ajudar. 
MALI, T. Disponível em: www.ufjf.br. Acesso em: 10 out. 2015 (adaptado). 

As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico: 

a) Transferência de refugiados. 

b) Deslocamento sazonal. 

c) Movimento pendular. 

d) Fuga de cérebros. 

e) Fluxo de retorno. 
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6. (Enem 2016) 

Texto I 

Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. 

Budapeste lançou os “trabalhos preparatórios” para a construção de um muro de quatro metros de 

altura e 175 km ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações 

Exteriores. “Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da imigração é muito demorada, e 

a Hungria não pode esperar. Temos que agir”, justificou o ministro. 

Disponível em: www.portugues.rfi.fr. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 

Texto II 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) critica as manifestações de 

xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do 

executivo insta os imigrantes a respeitarem as leis e a não “roubarem” os empregos dos húngaros. Para 

o ACNUR, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos 

radicais e não pelo próprio governo do país. 

Disponível em: http://pt.euronews.com. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 

O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pelo ACNUR por ser considerado um 

caminho para o(a) 

a) alteração do regime político. 

b) fragilização da supremacia nacional. 

c) expansão dos domínios geográficos. 

d) cerceamento da liberdade de expressão. 

e) fortalecimento das práticas de discriminação. 

 

7. (Uepg 2019) Sobre as migrações no mundo, assinale o que for correto. 

(01)  A xenofobia é um dos desdobramentos da migração em nível global, utilizada por grupos de 

extrema-direita com posições ultranacionalistas de aversão ao elemento estrangeiro. 

(02)  O Brasil recebeu imigrantes provenientes da Venezuela devido à crise política gerada no governo 

de esquerda de Maduro, com incidentes de violência, no estado de Roraima, entre alguns 

brasileiros e venezuelanos. 

(04)  Além dos refugiados que saem do seu país natal por motivos políticos, religiosos, étnicos etc. 

existem também milhões de pessoas deslocadas contra sua vontade, vivendo no próprio país de 

origem, muitos em acampamentos ou moradias improvisadas. 

(08)  Mais da metade do tráfico de humanos no mundo constitui-se de meninas e mulheres e o 

assunto é tema de debate sobre Migração Internacional e Desenvolvimento na ONU. 

(16)  O governo Donald Trump, nos EUA, construiu um muro em toda extensão da fronteira com o 

México com custos pagos integralmente pelos mexicanos, como prometera em campanha 

presidencial, reduzindo assim, a entrada de imigrantes ilegais provenientes da América Latina. 

Soma: (   )  
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8. (Uerj 2019) 

O desafio de pensar a imigração como política pública 

O conflito entre brasileiros e venezuelanos desencadeado no dia 18/08/2018 em Roraima é apenas o 

mais recente e dramático episódio do desafio que o tema da imigração representa hoje para o Brasil. 

Os registros de ataques na cidade de Pacaraima evidenciaram não apenas a falta de estratégia que 

tem marcado a política migratória brasileira, mas também a ameaça de crescimento de um sentimento 

anti-imigrante, que já se expressa na intensa politização do tema revelada nas redes sociais durante 

esses últimos dias. 

 
Adaptado de nexojornal.com.br, 26/08/2018. 

Apresente um efeito positivo para a economia do Brasil, decorrente do tipo de migração abordada, 

justificando-o com base nas informações da reportagem. 

Também com base na reportagem, identifique uma alteração na estrutura populacional do estado de 

Roraima, resultante da entrada desse grupo específico de migrantes. 
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Gabarito 

 

1. A 

A construção de Brasília realizada durante o governo JK era vista como símbolo de modernização e 

integração, ambos centrais no Plano de Metas do então presidente. O apelo simbólico pode ser percebido 

no texto, pois a narrativa evidencia a construção de um novo “tempo”. Do ponto de vista sociocultural, a 

migração de milhares de trabalhadores, sobretudo do Norte e do Nordeste, foi central para viabilizar o 

projeto. 

 

2. A 

A letra da música destaca o processo de migração interna no Brasil, entre diferentes estados e regiões 

do país, a partir do parentesco dos familiares. 

 

3. C 

O processo de desenvolvimento econômico das regiões brasileiras e a histórica concentração de terras 

no país contribuíram para que algumas regiões apresentassem aspectos atrativos para a população, tais 

como a oferta de empregos, e outras, fatores repulsivos, tal como é destacado na letra da música. Nesse 

cenário, surge a figura do retirante, migrante que se desloca em busca de melhores oportunidades. 

 

4. E 

A opção que correlaciona corretamente o mapa e a causa do deslocamento apontado é a letra E, que 

representa o deslocamento entre as Regiões Sudeste e Nordeste, denominado migração de retorno. Esse 

deslocamento se intensificou a partir da década de 1980, motivado pela saturação da Região Sudeste e 

pelo crescimento econômico da Região Nordeste. 

 

5. D 

A fuga de cérebros constitui o fluxo migratório de mão de obra qualificada de países em desenvolvimento 

para países desenvolvidos. O fenômeno, no contexto da migração internacional, é muito debatido, pois 

representa um prejuízo para o desenvolvimento desses países. 

 

6. E 

As medidas adotadas pelo governo húngaro em relação aos refugiados sérvios contribuem para reforçar 

ações e comportamentos xenófobos da sociedade húngara contra um grupo de indivíduos que se viu 

forçado a migrar. 

 

7. 01 + 02 + 04 + 08 = 15 

O item 16 é o único incorreto. Embora a construção do muro seja desejada por Trump e tenha sido alicerce 

de sua campanha política, não foi ele que iniciou a construção, e sim o democrata Bill Clinton. 

 

8. Um dos efeitos positivos para a economia: Atendimento à demanda por mão de obra mais qualificada, 

considerando o nível médio de escolaridade dos imigrantes; ampliação da população em idade ativa, pois 

a ampla maioria dos venezuelanos está no auge da idade produtiva (20 a 39 anos). 

Uma alteração na estrutura populacional: Ampliação da população adulta, pois mais de 70% dos 

imigrantes estão nessa faixa etária; tendência de elevação da natalidade, em virtude do predomínio de 

adultos em idade reprodutiva entre os imigrantes. 


