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Texto base da disciplina de Geografia: Deslocamento populacional – 
dispersão da população mundial e migrações.  
 
1 – Leia e  continue copiando mais uma parte do texto. 
 
3 – Algumas grandes dispersões humanas 
 
 Há milhares de anos grupos humanos deixaram seus lugares de origem rumo a outros por 
diversas razões. Embora grandes deslocamentos populacionais sejam conhecidos desde a 
Antiguidade, vamos analisar apenas os principais ocorridos durante a Idade moderna (1453-1789) 
e a idade Contemporânea (1789 aos dias atuais).  
 
- Séculos XV ao XVIII  
 Um dos grandes momentos da história das migrações humanas, na Idade Moderna (1453-
1789), ocorreu como consequência da expansão marítimo-comercial europeia, nos século XV e 
XVI. Com os avanços técnicos da navegação marítima, europeus, principalmente portugueses, 
espanhóis, ingleses, holandeses e franceses, deixaram de navegar nas proximidades da costa 
europeia e africana e se lançaram à travessia dos oceanos, incorporando ao mundo europeu da 
época territórios da América, da Ásia e da porção sul da África.  
 As trocas comerciais que se estabeleceram entre esses espaço geográficos impulsionaram 
deslocamentos populacionais ou migrações internacionais de europeus para a América, Ásia e 
África. Foi o caso, por exemplo: das migrações de portugueses para o Brasil, de franceses para o 
Canadá, de ingleses para os Estados Unidos e o Canadá, de espanhóis para o que ficou 
conhecido como América espanhola ou hispânica México, Panamá, Peru, Etc.), e também de 
europeus para a Ásia e a África, onde implantaram entrepostos comerciais.  
 Ao mesmo tempo em que nesses séculos ocorreram migrações espontâneas ou 
voluntárias, milhões de negros africanos foram forçados a se deslocar da África para as 
Américas para servir como mãos de obra escrava. Foi a mais numerosa migração forçada da 
história humana. Calcula-se que mais de dez milhões de negros foram obrigados a migrar para as 
Américas.  
 Quanto à Austrália e à Nova Zelândia, somente foram incorporadas ao mundo europeu no 
século XVIII, após, portanto, América, Ásia e África. Mas foi na primeira metade do século XIX 
que o fluxo migratório, principalmente de ingleses, acentuou-se em direção a esses países da 
Oceania.  
 
- Séculos XIX e XX 
 Podemos dividir os grandes deslocamentos populacionais nos séculos XIX e XX em três 
períodos.  
 O primeiro foi durante o século XIX e aproximadamente a primeira metade do século XX, 
quando milhões de europeus migraram para países do continente americano. A principal causa 
dessas migrações foi a busca, por parte dos imigrantes, por melhores condições de vida, fator de 
ordem material ou econômica.  
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 Nesse período, também ocorreu fluxos emigratórios de europeus para Austrália e Nova 
Zelândia, atraídos pelas terras de boa qualidade para a agricultura, pelas boas pastagens para a 
criação de gado e pela descoberta de ouro.  
 O segundo período se inicia com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), estende-se até a 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e se prolonga pelos anos de 1960.  
 A implantação de governos autoritários ou ditatoriais na Itália, na Alemanha, na União 
Soviética e na Espanha, nos anos de 1920 e 1930, e a perseguição às pessoas contrárias aos 
regimes causaram grande movimento populacional na Europa, principalmente de refugiados. 
 Após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e diante de uma Europa arrasada 
pelo conflito, muitos europeus migraram para outros países e continentes em busca de melhores 
condições de vida.  
 O terceiro período iniciou-se nos anos de 1960 e 1970, prolongando-se até os dias atuais. 
Nesse período, os grandes avanços científicos e tecnológicos que unificaram o mundo, 
permitindo informações em tempo real, somados à rapidez dos meios de transporte, contribuíram 
para que os movimentos migratórios se acentuassem. Outra característica desse período é a 
intolerância religiosa, ética, política etc, que causou, em várias regiões do mundo, um quadro 
doloroso de refugiados e deslocados internos.       


