
Vamos entender as consequências dos movimentos migratórios? 
 
Em uma migração, os jovens são a maioria, pois estão em busca de emprego e 
tem maior facilidade. Muitas vezes quando os idosos se mudam vão em busca 
de melhores condições como cidades menos violentas, mais seguras. Até 
mesmo em caso de seca ou guerra os idosos insistem mais tempo em 
permanece na região por diversos fatores. 
 
Estas são duas cidades hipotéticas: 
 
 

CIDADE 1 

 

CIDADE 2 

 

  
Imagine as situações abaixo e escreva o que acontece com as cidades: 
 
1ª situação: a cidade 1 começa a ter desemprego e a cidade 2 tem mais chance 
de emprego. Os jovens da cidade 1 que estão em busca de oportunidade de 
emprego vão para a cidade 2, mas na cidade 2 também muitos jovens na fase de 
procurar o primeiro emprego.  
O que aconteceu com a cidade 2? Essa cidade terá dificuldades. Quais? Como 
será seu crescimento e mão de obra? O que aconteceu com violência e o com os 
espaços para moradia? O que aconteceu com o sistema de saúde? 
E com a cidade 1? O que ocorreu? 
 
2ª situação: a cidade 1 é reconhecida pelo governo do seu estado como a 
melhor cidade para se viver: possui melhores escolas básicas, o sistema de 
saúde é o melhor para o atendimento da 3ª idade, gestantes, casos de 
queimados e para crianças e adolescentes, possui uma enorme indústria 
automobilística, mas não possui faculdades. Essa cidade possui muitos jovens. 
Já a cidade 2 possui excelentes faculdades, mas não oferece muitos empregos e 
o sistema de saúde é precário. Essa cidade possui muitos idosos. 



Quais os fluxos migratórios você acha que pode ocorrer entre essas duas 
cidades? Havendo estes fluxos migratórios citados por você o que aconteceria 
com cada uma delas? 
 
 
 


