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HISTÓRIA – AULA 2 
 
Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e culturas. 

Objeto do Conhecimento: A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no 

espaço: nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras. 

 

MIGRAÇÕES 
 

Com o processo de globalização atualmente existente, as pessoas se deslocam 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. 

Quando as pessoas estão saindo de um 

determinado local, elas estão emigrando, e, 

quando estão chegando, 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. [...] 

• 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. 
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• Nomadismo: é quando as pessoas se deslocam entre diferentes pontos, não tendo um 

local fixo de moradia. 

Compreender as migrações é importante, pois elas obedecem a algumas razões 

econômicas, sociais e naturais, evidenciando a existência de inúmeros outros fenômenos. 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/migracoes.htm | Acesso em 12/01/2021 
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Após a leitura do texto, responda as perguntas: 

 

1-  Diferencie imigrando e emigrando. 

  

  

  

 

 

2- Leia as situações abaixo e classifique em migração pendular, migração sazonal, 
migração permanente, êxodo rural, migração cidade-cidade e nomadismo. 
 
a) Você vai e volta da escola todos os dias. 

  

 
b) Minha família se mudou da zona rural para o centro da cidade. 

  

 
c) Meus primos moravam na cidade de Campinas e se mudaram para a cidade de São 

Paulo. 

  

 
d) As famílias que trabalham no circo viajam muito e, por isso, moram em trailers. 

  

 
e) Meus vizinhos foram morar na Argentina e não têm data para voltar ao Brasil. 

  

 
f) Meu amigo irá morar na França por 1 ano e depois voltará ao Brasil. 
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3- Você conhece alguém que passou por algum tipo de migração? Converse com algum 

responsável que possa contribuir para a realização dessa atividade. 

  

  

  

  

  

 

 

4- Ilustre um dos modos de migração apresentado no texto. 
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