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Abordagem teórica 
 Migração: fenômeno que explica o movimento da 

população pelo espaço 
 

 Não se trata de um fenômeno atual 
 

 Desde os primórdios da história o homem migra tanto em 
função da sua essência de buscar novos lugares como 
devido à sobrevivência 
 

 Os movimentos populacionais podem ser temporários ou 
definitivos, naturais ou forçados configurando áreas de 
atração e de repulsão 



Abordagem teórica 

 Os movimentos podem ser classificados em: 

 Espontâneos: quando são livres 

 Forçados: como ocorrem nos casos de escravidão e 
perseguição religiosa, étnica ou cultural 

 Controlados: quando o Estado controla a entrada de 
pessoas 



Movimentos populacionais 
internos 

 Nomadismo 

 

 Pendular 

 

 Transumância 

 

 Êxodo Rural 



Nomadismo  
 Modo de vida original do homem substituído pelo 

sedentarismo 

 

 É o modo de vida em que uma população ou 
comunidade não dispõe de habitações fixas e se 
mantém em movimentação permanente 

 

 É estreitamente ligado ao pastoreio, ao deslocamento 
dos rebanhos que levou ao deslocamento dos 
proprietários 



Pendular  

 Ocorrem do local de residência do indivíduo até o seu 
trabalho 

 

 Movimento reversível e diário. Ex: boia-fria 

 

 



Transumância 

 Movimento periódico e reversivo, causado por fatores 
climáticos, como mudanças de estações, secas 
temporárias ou atividades econômicas 

 

 No Brasil, a transumância acontece entre o Sertão e a 
Zona da Mata do Nordeste 

 

 



Êxodo Rural 

 É a saída da população do campo para as cidades 

 

 Muito comum nos países de industrialização tardia, 
após grande surto industrial 

 

 Consequências negativas: 
 Diminuição da mão de obra rural e da produção agrícola, 

como elevação do custo de vida 

 Desemprego e subemprego nas cidades, favelização, 
violência, falta de acesso à infraestrutura 



Principais deslocamentos 
internacionais  
 Principais motivos de deslocamentos: 

 Conflitos em diversas regiões do mundo 

 Desenvolvimento econômico desigual 

 

 Principal sentido do deslocamento: de países subdesenvolvidos 
ou em desenvolvimento em direção aos países desenvolvidos  

 

 Fim da segunda guerra mundial até os anos 1970: os países 
desenvolvidos incentivavam a imigração  

 

 A partir dos anos 1970: avanço do neoliberalismo e aumento do 
desemprego. Aversão à imigrantes e fechamento das fronteiras 
 


