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Esse material foi feito com exclusividade para 

os alunos do EREM JT para o prosseguimento 

dos estudos durante o período de quarentena. 

Ao final da leitura da ficha de aula respondam 

o questionário proposto pelo professor que 

será utilizado como parte da nota somativa.  

Cuidem da sua saúde, respeitem o isolamento 

social e lembrem-se que somos responsáveis 

por todos da nossa comunidade 

Deus cuide de vocês!!!! 

 

 

Estrutura da População 

 

   Estudar a estrutura da população é classificá-la 

em grupos determinados e segundo certos 

critérios.  

 

Estrutura da População por faixa Etária 

 

   A população de um país pode ser dividida, de 

acordo com a idade, em três grupos: jovens (0 a 19 

anos), adultos (20 a 59 anos) e idosos (acima de 60 

anos).  

   Nos países mais pobres, chamados 

subdesenvolvidos, as taxas de natalidade e 

fecundidade tendem a serem altas. Além disso, os 

problemas socioeconômicos influenciam em uma 

baixa expectativa de vida. Logo, podemos concluir 

que nesses países há uma alta taxa de jovens e uma 

baixa taxa de idosos em relação ao total da 

população.  

   Nos países desenvolvidos, por sua vez, a situação 

é completamente oposta. O número de jovens é 

relativamente pequeno, e continua diminuindo, e o 

número de idosos é alto, e continua aumentando. 

Esse envelhecimento demográfico vem 

preocupando as autoridades dos países 

desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, 

Japão, países europeus, dentre outros. Essa 

preocupação é decorrente do fato de uma redução 

na população economicamente ativa (PEA) e, 

devido ao alto número de idosos, elevados gastos 

com o sistema de saúde e previdenciário.  

   Por conta disso, diversos países desenvolvidos 

vêm buscando políticas natalistas, ou seja, 

estímulos para que sua população aumente o 

número de filhos.  

   Podemos analisar a estrutura etária de um 

população através de um gráfico chamado 

pirâmide etária. Esse pirâmide pode ser dividida 

em três partes:  

 

- Base (representa a população mais jovem); 

 

- Corpo (representa a população adulta) 

 

- Cume (representa a população idosa). 

 

   Observe a pirâmide abaixo:  

 

 

   As pirâmides dos países subdesenvolvidos 

apresentam uma base larga (elevado percentual de 

jovens) e um cume estreito (baixo número de 

idosos). Isso significa dizer que esses países 

possuem uma elevada natalidade e uma baixa 

expectativa de vida.  



   Já a pirâmide dos países mais desenvolvidos 

possuem a base mais estreita (pequeno percentual 

de jovens) e o cume mais largo (elevado percentual 

de idosos). Isso indica baixa natalidade e elevada 

expectativa de vida.  

   Observe as pirâmides abaixo que ilustram o que 

acabamos de falar:  

 

 

Estrutura da População por Gênero 

 

   Observe que o gráfico da pirâmide etária, além de 

representar a distribuição da população por idade 

no seu eixo vertical, apresenta também a 

distribuição da população por gênero no seu eixo 

horizontal (homens na esquerda e mulheres na 

direita).  

   Existe entre os jovens um percentual um pouco 

maior de homens do que de mulheres. Estima-se 

que para cada 105 meninos que chegam ao mundo, 

nasçam 100 meninas. Não existe até hoje uma 

explicação científica definitiva sobre esse 

fenômeno. 

   Já entre adultos e idosos há mais mulheres do 

que homens. Isso ocorre porque a expectativa de 

vida feminina é maior. Para alguns cientistas a 

explicação está nos hormônios femininos como o 

estrógeno e a progesterona, que possuem efeito 

antioxidante e melhoram o sistema imunológico. Já 

a testosterona, produzido em muito maior 

quantidade nos homens, seria imunossupressor e, 

a longo prazo, causa câncer de próstata, 

hipertensão e aterosclerose. No entanto, cabe 

ressaltar que essa explicação hormonal para a 

diferença etária não é consenso na ciência. 

   Para a maioria dos especialistas, a maior 

longevidade feminina tem dois motivos:  

 

- As mulheres cuidam mais da saúde, com visitas 

mais frequentes ao médico, maior preocupação 

com a alimentação, fumam e bebem menos do que 

os homens. 

 

- Os homens morrem mais por causas externas tais 

como violência, acidentes de trabalho e de 

trênsito. 

 

   Existem exceções do que falamos acima. Em 

países onde há uma cultura patriarcal muito forte, 

as mulheres costumam ter uma vida mais precária 

e uma menor expectativa de vida. Também, nas 

áreas que receberam um grande fluxo migratório 

relativamente recente, há uma tendência da 

população masculina ser maior.  

 

Estrutura da População por Ocupação 

Profissional 

 

   O termo ocupação compreende tanto atividades 

do mercado de trabalho formal (com carteira de 

trabalho assinada e direitos trabalhistas garantidos)  

como o informal (sem registro na carteira e nem 

direitos). Dessa forma, podemos classificar a 

população em:  

 

- População Economicamente Ativa (PEA) – 

Compreende toda e qualquer pessoa adulta 

empregada ou a procura de emprego. A idade base 

considerada na PEA, na maioria dos países, é de 15 

anos. No Brasil, a idade é de 16 anos, pois essa é a 

idade mínima considerada na Constituição para 

ingressar no mercado de trabalho. 

 

- População Economicamente Inativa (PEI) – São as 

pessoas que não estão empregadas e nem estão a 

procura de emprego. Como exemplo podemos citar 

aposentados, donas de casa que não exercem 

atividade remunerada e as crianças e adolescentes 

que ainda não atingiram a idade mínima para 

ingressar no mercado de trabalho. 



 

   É justamente a PEA que contribui e assegura 

condições para viabilizar investimentos sociais 

como educação, segurança, saúde e pagamento 

das aposentadorias e pensões. 

   A PEA se distribui por 3 setores:  

 

- Primário – compreende agricultura, pecuária e 

extrativismos (animal, vegetal e mineral); 

 

- Secundário – compreende as indústrias. 

 

- Terciário – compreende o comércio e a prestação 

de serviços. 

 

   O que temos observado é que, com a 

mecanização do campo e a robotização das linhas 

de produção das indústrias, os empregos nos 

setores primário e secundário estão diminuindo. As 

pessoas são obrigadas então a procurar trabalho no 

setor terciário que, na maioria dos países, vem se 

tornando o mais importante. É oque chamamos de 

“terciarização” da economia. 

   Importante ainda falar de razão de dependência 

e bônus demográfico. A taxa de dependência é a 

relação (divisão) entre o total de jovens e idosos 

pela população adulta. A ideia é obter uma relação 

entre as pessoas economicamente dependentes 

(jovens e idosos) e aqueles capazes de provê-las.  

   Claro que essa taxa de dependência é uma 

generalização. Temos muitas pessoas com mais de 

60 anos, ou seja, classificadas como idosas, que 

estão no auge de sua produtividade. Também 

temos crianças e adolescentes, na maioria das 

vezes por necessidade, trabalhando. Da mesmas 

forma, uma pessoa pode ter 30 anos, 

perfeitamente saudável e capaz, e ser sustentada 

pelos pais. 

   Quanto menor a taxa de dependência, melhor 

para o país, pois demonstra que há uma elevada 

parcela da população em idade produtiva. Quando 

essa taxa é menor do que 50% dizemos que é o 

momento do “bônus demográfico”, sendo o melhor 

momento para a economia de uma nação pois a 

parcela produtiva supera as demais.  

   Países subdesenvolvidos possuem uma taxa de 

dependência alta devido ao elevado número de 

jovens. Já os países mais desenvolvidos também 

apresentam elevada taxa mas por outro motivo: o 

elevado número de idosos.  

 

Estrutura da População – Distribuição de 

Renda 

 

   Distribuição de renda é a forma como se dá a 

repartição de bens e riqueza entre a população. 

Podemos dizer que, de uma geral, os países 

subdesenvolvidos possuem uma concentração de 

renda maior do que os países desenvolvidos.  

   Uma forma muito usada para se calcular a 

concentração de renda de uma população é o 

Coeficiente de Gini. Este consiste em uma equação 

matemática que dará um resultado que varia de 0 a 

1, onde 0 corresponde a completa igualdade e 1 

corresponde a completa desigualdade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Não existe um valor absoluto e único para se 

determinar o que é ser extremamente pobre, 

pobre, classe média e alta. Diferentes países e 

instituições adotam diferentes critérios. Um critério 

muito comum é o adotado pelo Banco Mundial que 

considera como linha de extrema pobreza um nível 

de renda com o qual uma família não consegue 

todos os recursos necessários para sua 

subsistência. Atualmente esse valor é de US$ 1,90 

por dia ou menos.  



   No Brasil existem também diferentes critérios 

para se determinar diferentes classes sociais. A do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

adota o salário mínimo como elemento de 

referência.  

Assim temos 5 classes sociais. São elas: 

 

- Classe A – aqueles que ganham acima de 20 

salários mínimos. 

 

- Classe B – aqueles que ganham entre 10 e 20 

salários mínimos. 

 

- Classe C – aqueles que ganham entre 4 e 10 

salários mínimos. 

 

- Classe D – aqueles que ganham de 2 a 4 salários 

mínimos. 

 

- Classe E – Quem recebe até 2 salários mínimos. 

 

Fim 


