
 

DESLOCAMENTOS POPULACIONAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disponível em: https://pt.slideshare.net/guilhermedrumond90/migracoes-39860324. Acesso em 12 de mar. de 2021. 

   

Migração é o deslocamento de pessoas de uma região para outra ou de um país para outro. 

Quando o deslocamento de pessoas ocorre dentro de um mesmo país, esse fenômeno é chamado 

de migração interna ou nacional. Os movimentos migratórios ocorrem por vários motivos, 

políticos, naturais, econômicos, psicológicos etc. 
 

Existem diversos tipos de movimentos migratórios que acontecem por vários motivos. Os 

principais deles são: 

 Migração interna: deslocamento dentro do território nacional. 

 Migração externa: deslocamento para fora do território nacional. 

 Migração sazonal: deslocamento sazonal de pessoas por determinado espaço de tempo. 

 Migração permanente: quando o indivíduo resolve ficar no local onde migrou. 

 Migração espontânea: deslocamento que ocorre por vontade da própria da pessoa(s). 

 Migração forçada: grupos de pessoas que são obrigadas a se deslocarem. 

 Migração regional: classificada em migração inter-regional (migrar para outro estado) ou 

intra-regional (migrar dentro do próprio estado)  

 Nomadismo: tipo de migração que se caracteriza pelo deslocamento constante de populações 

em busca de alimentos, abrigo etc. Esse tipo de migração é típico de sociedades primitivas e 

por conta disso encontra-se em extinção. 
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Um exemplo de migração muito comum no Brasil é o êxodo rural, que significa o 

deslocamento populacional do campo para a cidade em função do desemprego ocorrido pela 

substituição do trabalho humano por máquinas. E as principais estão relacionadas a fatores 

econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

 Fatores econômicos: busca de oportunidades de trabalho. 

 Fatores sociais: busca de melhores condições de vida. 

 Fatores culturais: busca de identificação cultural. 

 Fatores ambientais: busca por locais em que não haja problemas ambientais. 

Disponível em: https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/b3SUbWEaYf7H7kBRAwRVvGwxfte7DKc5HZgcDsNtTMCUx9nW56QKD8hx95q5/geo5-
01und04-texto-de-apoio.pdf /Adaptado Acesso em 12 de mar. de 2021 

 

1. De acordo com o texto, responda os itens a seguir: 

 

a) O que você entende por deslocamento populacional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

b) Cite 3 tipos de migração e fale sobre cada uma. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

c) Por que ocorrem os movimentos migratórios? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Leia o texto novamente e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falsa: 

(  ) Nomadismo se caracteriza pelo deslocamento constante de populações em busca de 

alimentos, abrigo etc. 

(   ) A migração acontece para as pessoas conhecerem novos lugares para se divertir. 

(   ) A busca por vagas de empregos e melhores atendimentos na saúde, educação é um dos 

fatores relacionados ao êxodo rural. 

(   ) A migração pode acontecer somente dentro do país. 

(   ) Êxodo rural, que significa o deslocamento populacional do campo para a cidade. 
 

 

3. Encontre no quadro, palavras que motivam a migração 

         

Moradia – Segurança – Filhos – Emprego – Saúde – Estudo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5406/migracoes-areas-de-atracao-populacional/novaescolaemcasa. Acesso em 12 de mar. 

de 2021. 

4. Observe a figura a seguir 
 

 
                     Disponível em: http://escola.britannica.com.br/assembly/145933/null. Acesso em: 12 de mar de 2021. 

 

a) Qual é o estado brasileiro representado neste mapa? 

___________________________________________________________________________ 
 

b) Faça uma pesquisa e descubra qual a região do Brasil se localiza o estado de Goiás. 

___________________________________________________________________________ 
 

c) O que você conhece sobre este estado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

http://escola.britannica.com.br/assembly/145933/null


 5. Leia a letra do Hino de Goiás. 

                                  

Santuário da Serra Dourada 

Natureza dormindo no cio 

Anhanguera, malícia e magia, 

Bota fogo nas águas do rio. 

 

Vermelho, de ouro assustado, 

Foge o índio na sua canoa. 

Anhanguera bateia o tempo: 

- Levanta, arraial Vila Boa! 

 

Terra Querida 

Fruto da vida, 

Recanto da Paz. 

Cantemos aos céus, 

Regência de Deus, 

Louvor, louvor a Goiás! 

 

A cortina se abre nos olhos, 

Outro tempo agora nos traz. 

É Goiânia, sonho e esperança, 

É Brasília pulsando em Goiás! 

 

O cerrado, os campos e as matas, 

A indústria, gado, cereais. 

Nossos jovens tecendo o futuro, 

Poesia maior de Goiás! 

 

A colheita nas mãos operárias, 

Benze a terra, minérios e mais: 

- O Araguaia dentro dos olhos, 

eu me perco de amor por Goiás! 

 
Disponível em: https://www.vagalume.com.br/hinos/hino-do-estado-de-goias.html. Acesso em 18 de mar de 2021. 

 

Após a leitura do texto, faça algumas pesquisas e responda: 

a) Qual é a origem do nome do estado de Goiás? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

b) Qual é a atual capital do estado? E qual foi a primeira capital? 

___________________________________________________________________________ 
 

c) Quais estados fazem divisa com Goiás? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

d) Quais são as origens do povo goiano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

e) Quais os movimentos migrações mais presentes no estado de Goiás? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

f) Como podemos definir a cultura do povo goiano? Ela sofreu influência de algum outro local?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



Respostas comentadas: 

1. Espera-se que o (a) estudante após a leitura do texto responda os itens. 

a) Espera-se que o (a) estudante tenha entendido que, deslocamento populacional é deslocamento de pessoas 

de uma região para outra ou de um país para outro. Um processo migratório. 

b) Espera-se que o (a) estudante fale sobre os tipos de movimentos migratórios. Ele poderá escolher três, dentre 

vários apresentados no texto. Migração interna; migração externa; migração sazonal; migração permanente; 

migração espontânea; migração forçada; migração regional; nomadismo. 

c) Espera-se que o (a) estudante saiba que os movimentos migratórios ocorrem por vários motivos, políticos, 

naturais, econômicos, psicológicos etc. 

2. Espera-se que o (a) estudante leia o texto novamente e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falsa: 

(V) Nomadismo se caracteriza pelo deslocamento constante de populações em busca de alimentos, abrigo 

etc. 

(F) A migração acontece para as pessoas conhecerem novos lugares para se divertir. 

(V) A busca por vagas de empregos e melhores atendimentos na saúde, educação é um dos fatores 

relacionados ao êxodo rural. 

(F) A migração pode acontecer somente dentro do país. 

(F) Êxodo rural, que significa o deslocamento populacional do campo para a cidade. 

3. Espera-se que o (a) estudante encontre no quadro as palavras que motivam a migração - moradia – Segurança 

– Filhos – Emprego – Saúde – Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Após observarem o mapa espera-se que o (a) estudante responda os itens a seguir: 

a) O estado brasileiro representado no mapa é o estado de Goiás. 

b) Após a pesquisa descubra que a região do Brasil que o estado de Goiás está localizado é a Região Centro-

Oeste. 

c) É esperado que faça um relato sobre seus conhecimentos a respeito do Estado de Goiás. 

5. Após a leitura da letra do Hino de Goiás responda: 

a) Espera-se que o (a) estudante  responda que o nome do estado de Goiás tem origem na tribo indígena 

“guaiás”, que quer dizer “indivíduo igual, gente semelhante, da mesma raça”.  

b) Espera-se que o (a) estudante  responda que  a atual capital do estado é Goiânia e a primeira capital foi 

Santa Cruz de Goiás. 

c) Espera-se que o (a) estudante  responda que os estados fazem divisa com Goiás são: Tocantins, Bahia, 

Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

d) Espera-se que o (a) estudante  responda que as origens do povo goiano se deu por meio da convivência 

entre os índios que aqui moravam e paulistas e portugueses que vinham em busca das riquezas do nosso estado. 

e) Espera-se que o (a) estudante  responda que os movimentos mais presentes no estado de Goiás são: 

migração interna; migração sazonal; migração permanente; migração espontânea; migração regional e que na 

maioria das vezes estão relacionadas ao trabalho. 

f) Espera-se que o (a) estudante defina a cultura de acordo com as características culturais do local onde 

vive. 



 

 


