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Migração  É o 
movimento de uma 

população, temporário ou 
definitivo, de uma área 

para a outra. 



   Migrações Externas  quando as pessoas se 
deslocam de um país para outro. 

 

  

Intercontinentais: 
 
Migrações que se 
realizam entre 
continentes 
diferentes. 

Intracontinentais: 
 
Migrações que se 
realizam dentro 
do mesmo 
continente. 
 
 



Migração externa 

Os fluxos migratórios brasileiros dirigem-se 
principalmente, para os países desenvolvidos 
como: 

EUA 

Canadá 

Reino Unido 

Alemanha 

França 

Japão 

 





As Migrações Externas assumem duas formas: a 
Emigração e a Imigração. 

 

Emigração  saída de população do seu país 
para outro, para aí residir. 

 

Imigração  entrada da população de um país 
estrangeiro para aí residir. 





• Quanto à duração podem ser: 

 

Migrações definitivas: quando as pessoas se 
deslocam por tempo indeterminado. 

 

Migrações temporárias: quando as pessoas se 
deslocam por um determinado período de 
tempo. 

            Ex: migrações sazonais (vindimas, apanha 
da fruta,…) 





 Migrações diárias: também chamadas de 
movimentos pendulares. 

 

                   Movimentos pendulares: deslocações 
diárias entre o local de residência e o local de 
trabalho. 





 

• Quanto à forma as migrações podem ser: 

 

     Migrações Voluntárias: quando a decisão da 
deslocação é feita por vontade própria. 

 

     Migrações Forçadas: quando as pessoas são 
obrigadas a sair da sua área de residência, por 
razões que ultrapassam a vontade individual. 

                 Ex: Refugiados, deslocados,… 



Fluxo migratório na Europa 



   A Europa recebe, todos os dias, inúmeras 
pessoas oriundas da África e do Oriente Médio. 
O Mar mediterrâneo é uma das principais portas 
de entrada, mas, ao mesmo tempo, é um lugar 
onde mais se predem vidas de migrantes 
refugiados. 





 

• Quanto ao controle as migrações podem ser: 

 

 

       Migrações Legais: quando são realizadas com o 
conhecimento e autorização das entidades 
administrativas do país de destino. 

 

      Migrações Clandestinas: quando as pessoas 
entram e ficam num determinado país sem 
efetuarem os registos legais. 



Refugiados 

São pessoas que estão fora de seu país de 
origem devido a fundados temores de 
perseguição relacionados a questões de raça, 
religião, nacionalidade, pertencimento a um 
determinado grupo social ou opinião política, 
como também devido à grave e generalizada 
violação de direitos humanos e conflitos 
armados. 





Causas das Migrações 

• Catástrofes Naturais ou Ambientais: 

o Sismos; 

o Inundações; 

o Erupções Vulcânicas; 

o Secas prolongadas; 

o Etc. 

 



Fluxo migratório no Brasil 



• No Brasil, a migração interna atingiu seu ápice 
entre os anos 1960 e 1980, quando enormes 
contingentes se deslocaram do campo para as 
cidades, com destaque para o movimento de 
nordestinos rumo à Região Sudeste, 
sobretudo nos anos 1960 a 1980.  



• Nas últimas décadas, contudo, a migração 
interna tem diminuído bastante. O Nordeste 
ainda perde habitantes para outras regiões, e 
o Sudeste é o que mais recebe imigrantes, 
mas com intensidade cada vez menor. 



• Entre 1995 e 2000, 3,4 milhões de pessoas 
trocaram a região onde nasceram por outra. 
Já entre 2005 e 2010, esse número baixou 
para 3 milhões. Assim, a migração entre 
regiões perde força 



https://www.youtube.com/watch?v=_ldOiWFQC
sc 
   Atualmente o Brasil tem recebido grande número de imigrantes 
internacionais, a maioria advinda de países  que sofrem com graves 
convulsões políticas e econômicas : 

  Haiti 

 Síria 

 Somália 

 Congo 

 Angola 

 Venezuela 

https://www.youtube.com/watch?v=_ldOiWFQCsc
https://www.youtube.com/watch?v=_ldOiWFQCsc




Países com maior número 

de imigrantes 





O que é Xenofobia? 
 

   Significa aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. O 
termo é de origem grega e se forma a partir das 
palavras “xénos” (estrangeiro) e “phóbos” (medo). A 
xenofobia pode se caracterizar como uma forma de 
preconceito . O preconceito gerado pela xenofobia é 
algo controverso. Geralmente se manifesta através de 
ações discriminatórias e ódio por indivíduos 
estrangeiros. Há intolerância e aversão por aqueles que 
vêm de outros países ou diferentes culturas, 
desencadeando diversas reações entre os xenófobos. 


