Migração
1-As migrações populacionais sempre exerceram um importante papel na organização do espaço
brasileiro, como ocorreu nas décadas de 70 e 80, quando agricultores do sul do pai ́s deixaram pequenas
propriedades em busca de novas fronteiras agri ́colas para o plantio de grãos, principalmente no Mato
Grosso do Sul. Como conseqü ência da ocupação dessa região do pai ́s, o cerrado sofreu intensa
devastação, a ponto de atualmente estar em vias de extinção.
a)Quais foram os principais fatores responsáveis pela migração desses pequenos agricultores?
b)Identifique a unidade de relevo em que se instalaram esses pequenos agricultores e aponte uma
característica dessa unidade que tenha favorecido a expansão agri ́cola.
c)Analise as consequências do tipo de agricultura aí desenvolvido na dinâmica das águas do Pantanal
Matogrossense.
2-Analise o gráfico.

Sobre a imigração no Brasil, assinale a alternativa correta:
a) A quantidade de imigrantes de origem ibérica superou, no peri ́odo citado, o número de imigrantes
italianos.
b) A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil saiu do leste Europeu.
c) Os italianos tornaram-se os principais imigrantes no Brasil depois da crise econômica na Itália, em
1970.
d) Os principais fluxos de imigração no Brasil foram dos países em desenvolvimento, como China e I ́ndia.
3-Os pai ́ses formadores da América Anglo-Saxônica e da Europa Ocidental ainda atraem um considerável
contingente migratório, formado principalmente por grupos de:
a) islâmicos, principalmente da Turquia, os quais fogem das perseguiçõ es realizadas por grupos favoráveis
a um Estado laico.
b) sul-americanos e japoneses, que, por sua inserção no mundo globalizado, facilitam o movimento
demográfico de empresários e de mão-de-obra especializada para trabalharem em empresas
transnacionais.
c) populaçõ es pobres da Á frica, Ásia e América Latina, as quais, na falta de melhores oportunidades de
trabalho, correm riscos, vivendo, muitas vezes, na clandestinidade.
d) subsaarianos, que fogem das epidemias de Aids e de outras doenças sexualmente transmissi ́veis,
sendo facilmente incorporados no mercado de trabalho.
e) europeus orientais, que procuram oportunidades de trabalho e também asilo poli ́tico, fugindo das
perseguiçõ es de grupos associados ao crime organizado que assumiram o comando das ex-repúblicas
soviéticas, após a dissolução da URSS.
4-As proposiçõ es abaixo tratam das migraçõ es e do papel do Estado no processo no mundo globalizado.
I - Até a década de 1970, muitos governos dos pai ́ses desenvolvidos estimularam as migraçõ es objetivando
mão de obra qualificada. No final da década de 1990, esses mesmos governos começaram a restringir a

imigração, temendo a concorrência com a mão de obra local. Os Estados Unidos institui ́ram a
obrigatoriedade do Green Card (documento que autoriza a permanência no país).
II - Com a globalização da economia, os pai ́ses de economia desenvolvida têm requisitado trabalhadores
especializados em pai ́ses periféricos, num movimento conhecido como “fuga de cérebros”.
III - Parte da população migrante em alguns pai ́ses tem sido vi ́tima de intolerância e xenofobia, exercidas
por grupos que hostilizam, negam e excluem sua cultura, contribuindo para conflitos, mortes e
destruição.
IV- As poli ́ticas que negam a liberdade cultural estão tendo cada vez menos aceitação. Muitos governos
têm-se conscientizado da necessidade do multipluralismo, da tolerância e do entendimento cultural.
Estão corretas:
a) apenas as proposiçõ es I e III.
b) apenas as proposiçõ es I e II.
c) apenas as proposiçõ es II e III.
d) apenas as proposiçõ es III e IV.
e) todas as proposições.
5-Os dados dos últimos censos demográficos do Brasil indicam aumento da migração urbano-urbano e da
pendular. Com base nesta afirmação, explique uma causa para o aumento atual da migração pendular.
6- Cite três consequência negativa ocasionada pelo deslocamento das pessoas do Nordeste brasileiro para
outras regiõ es.
7-Cite dois fatores de repulsão.
8-Atualmente, o fluxo se inverteu, apesar de o nordeste ser a região de maior repulsão, tem ocorrido
migração sudeste-nordeste. Caracterize este tipo de migração.

Gabarito
1)a) Dentre os vários fatores responsáveis pela migração, podemos citar: a crescente concentração
fundiária no sul do país devido a valorização da terra e os incentivos governamentais para a região CentroOeste estimulando a ocupação em uma região de terra farta e barata (o Pólocentro e o Prodecer).
b) Planalto Central, relevo aplainado favorecendo a mecanização.
c) A principal conseqüência deste tipo de agricultura (monocultura, culturatemporária) é o aumento da
erosão do solo e o assoreamento dos rios alterando o regime fluvial de cheias e vazantes dos rios da
região.
2) A
3) C
4) E
5) Causas do aumento da migração pendular:
-Crescimento das metró poles e/ou das regiõ es metropolitanas;
-Desenvolvimento de atividades terciárias e quaternárias nos espaços urbanos;
-Distância espacial entre os locais de moradia, estudo e trabalho;
-Aumento no tempo de deslocamento entre os pontos de circulação;
-Deslocamento diário de trabalhadores do espaço urbano para o rural;
-Menor custo de vida nas cidades pequenas próximo à s cidades médias e grandes;

6) Consequências negativas: podemos citar a perda da identidade do indivi ́duo causada pela ruptura com
seu lugar de origem, ou seja, o distanciamento físico nas relaçõ es familiares e de amizades, assim como
pelo abandono das imagens dos lugares que marcam o cotidiano das pessoas: bairros, ruas, povoados etc.
Outra consequência diz respeito à condição de forasteiro, de estranho, e à necessidade de integração com
o novo espaço físico e social. A população nordestina, em alguns casos, sofre preconceito regional. Mais
uma consequência é a discriminação decorrente dos modos de falar e de vestir, do gosto musical etc. As
condiçõ es de moradia dessa população que migra para as grandes cidades são precárias, pois poucos são
os que conseguem moradia digna. Muitos moram nas periferias dos grandes centros urbanos, onde faltam
serviços básicos, como assistência à saúde, coleta de lixo, esgotamento sanitário, pavimentação das ruas,
entre outros.
7) Fatores de repulsão populacional: a estagnação econômica das áreas de repulsão, a concentração
fundiária, que gera conflitos nestas áreas, as catástrofes naturais, como as secas perió dicas e as geadas, a
ausência de serviços educacionais de boa qualidade. A ampliação das relaçõ es capitalistas no campo, que
desestrutura as antigas relaçõ es tradicionais de trabalho (a parceria, o arrendamento etc.), a mecanização
da agricultura, a substituição da lavoura por pastos e a grande especulação imobiliária são também as
causas da fuga da população do campo para a cidade.
8) Migração de retorno é quando uma ou mais pessoas migram para o estado ou cidade em busca de
melhores oportunidades e não conseguem fixar-se, ou por ter alcançado melhoria na qualidade de vida e
decidem voltar a sua cidade natal.

