Migração:
Significa, basicamente, o processo de deslocamento de população.
Os movimento migratórios entre países, regiõs, cidades e etc, ocorre por diversos motivos,
como: religiosos, naturais, político-ideológico, guerras entre outros.
Imigração x Emigração
Imigração  consiste em um movimento de entrada de pessoas.
Emigração  consiste em um movimento de saída de pessoas.
Portanto, um migrante, é ao mesmo tempo, um emigrante e um imigrante, pois para o espaço
que ele abandona ele é um emigrante e para o espaço que ele chega ele é um imigrante.
Este processo de migração não é um ato livre, é exercido um controle desse ato ao poder
soberano dos Estados e suas Políticas Migratórias.
Taxa de migração: representa o saldo entre as emigrações e as imigrações. Um saldo positivo
contribui para o crescimento populacional, ao contrário dos saldos negativos, que reduzem a
população.

Fatores migratórios:
Fatores de repulsão populacional: existem os compulsórios e os não compulsórios.
Fatores de repulsão compulsórios: são aqueles fora do controle da vontade do migrante
impedindo sua sobrevivência no seu lugar de origem, por motivos de: guerra, perseguições
religiosas, políticas, étnica ou outro tipo.
Fatores de repulsão não compulsórios: são aqueles que apesar de não impedirem sua
sobrevivência no seu lugar de origem, dificultam o acesso às condições que permitam uma
vida digna e de qualidade, fazendo com que o migrante saia em busca de um padrão de vida
mais elevado. Como exemplo: o desemprego, baixa renda, alto custo de moradia, etc.

Fatores de atração: estão ligados ao destino que o migrante escolhe a partir dos fatores de
repulsão, em busca de refúgios (fatores compulsórios) ou melhor qualidade de vida (fatores
não compulsórios).
Fatores de atração para migrantes dos fatores de repulsão compulsórios: Buscam lugares
próximos ao seu país de origem.
Fatores de atração para migrantes dos fatores de repulsão não compulsórios: Buscam os
países ricos, independente da distância com seu país de origem, na expectativa de melhores
condições de vida.

Consequências:
O deslocamento de pessoas provoca:
- O aumento do número de habitantes na área de atração e a diminuição na área de repulsão.
- Efeitos culturais:
Desterritorialização: processo no qual os imigrantes perdem seus laços com
seu país de origem, ao assimilar a cultura, idioma e costumes do novo país
em que residem.
Reterritorialização: processo inverso à desterritorialização, quando os
imigrantes remontam nesses países aspectos que viviam em seu país de
origem, como por exemplo: a criação de guetos culturais, restaurantes com a comida típica de
seu país, festas e utilização da língua de origem.
Trabalho: os imigrantes sofrem com as condições de trabalhos impostas à eles: salários
menores dos que os naivos, exploração de mão de obra principalmente com os imigrantes
ilegais forçados à exercer trabalhos pesados, etc.
-Xenofobia  aversão ao estrangeiro, praticados por grupos extremistas ou praticado pelos
Estados através de políticas de migração, dificultando a liberação de vistos, cobrança de taxas,
etc.

