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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos de conhecimento: Dinâmica populacional. 

 

REFLETIR SOBRE ASPECTOS QUE CONTRIBUEM PARA A ATRAÇÃO POPULACIONAL. 
 

Migração - Consiste no ato da população deslocar-se espacialmente, ou seja, pode se referir à 

troca de país, estado, região, município ou até de domicílio. As migrações podem ser 

desencadeadas por fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. 

Migrações Internas - A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um 

mesmo território, ou seja, entre regiões, estados e municípios. Tal deslocamento não provoca 

modificações no número total de habitantes de um país, mas altera as regiões envolvidas nesse 

processo. 

No Brasil, um dos fatores que exercem maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem 

econômica, uma vez que o modelo de produção cria espaços privilegiados para a instalação de 

indústrias, forçando indivíduos a se deslocarem de um lugar para outro em busca de melhores 

condições de vida e à procura de emprego para suprir suas necessidades básicas de 

sobrevivência. 

No entanto, nas últimas décadas, as regiões Centro-Oeste e Norte têm sido bastante atrativas 

para os migrantes, pois, após a década de 1970, a estagnação econômica que atingiu e ainda 

atinge a indústria brasileira afetou negativamente o nível de emprego nas grandes cidades do 

Sudeste, gerando pouca procura de mão de obra, ocasionando a retração desses fluxos 

migratórios. Assim, as regiões Norte e Centro-Oeste, que já captavam alguma parcela desse 

movimento, tornaram-se destinos da migração interna do Brasil. 

As políticas públicas para a ocupação do oeste brasileiro foram determinantes para esse 

redirecionamento dos fluxos migratórios no Brasil. A construção de Brasília, os investimentos em 

infraestrutura, novas fronteiras agrícolas, entre outros fatores, contribuíram para essa nova 

distribuição. 

O Sudeste continua captando boa parte dos migrantes brasileiros. A região recebe muito mais 

gente do que perde. O Centro-Oeste também recebe mais migrantes do que perde, sendo 

atualmente o principal destino dos fluxos migratórios no Brasil. O Sul e o Norte são regiões onde o 

volume de entrada e saída de migrantes é mais equilibrado. A Região Nordeste tem recebido cada 

vez mais migrantes, sendo a maioria proveniente do Sudeste (retorno), mas continua sendo a 

região que mais perde população para as demais. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/migracao-interna-no-brasil.htm | Acesso em 19/06/2020. 
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Compreendendo o significado: 

 

Estagnação: Situação em que o produto nacional não mantém o mesmo nível de crescimento do 

potencial econômico do país. 

Retração: Ato ou efeito de retrair(-se) ou puxar(-se) para trás, retraimento. 

Proveniente: Que provém, originário, oriundo, procedente. 

Fonte: https://michaelis.uol.com.br/ 

 

 

1- Como é caracterizado o processo de migração? Destaque o principal motivo deste 

fenômeno no Brasil. 

_  

_  

 

 

2- Quais regiões, segundo o texto, têm sido bastante atrativas para os migrantes? 

_  

_  

 

 

3- Complete com as regiões correspondentes, de acordo com o texto abaixo. 

 

Sudeste – Centro-oeste – Sul – Norte 

 

O _    continua captando boa parte dos migrantes brasileiros. A região recebe 

muito mais gente do perde. O __    também recebe mais migrantes do que perde, 

sendo, atualmente, o principal destino dos fluxos migratórios no Brasil. O ___   e o  ___

   são regiões onde o volume de entrada e saída de migrantes é mais equilibrado. 


