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APRESENTAÇÃO

1

Costuma-se dividir a população por gerações de acordo com a idade de cada 
pessoa. É a chamada distribuição etária (por idade) de uma população, que 
tradicionalmente é dividida em três faixas:

Jovens – até 14 anos; Adultos – de 15 a 64 anos; idosos ou terceira idade – de 
65 anos em diante. 

Até há alguns anos usava-se o critério de classificar como “jovens’ pessoas 
com até 19 anos e “idosos” pessoas a partir dos 60 anos. Contudo, ultima-
mente, essas faixas etárias foram redefinidas por todas as organizações in-
ternacionais. Há dois motivos para essa redefinição: o aumento na expectati-
va de vida, o que ocasiona uma expansão na proporção de pessoas idosas; e 
o ingresso cada vez mais precoce dos jovens na vida adulta.

População: gerações, gênero e trabalho
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Jovens posando para foto na Etiópia, um país que ainda tem a maioria de sua população com 
menos de 18 anos de idade, o que vai se tornando raro com a diminuição nas taxas de natalidade 
e aumento na expectativa de vida da população. Foto de 2014.
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre a distribuição etária da população no 
mundo.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Como dividir a população por idade.

 • Como direcionar as políticas públicas para atender a população 
de acordo com as faixas etárias majoritárias.

 • Como a questão de gêneros ainda é pouco falada.

 • A sociedade e as atitudes discriminatórias com as mulheres.

 • Distribuição das funções da economia nos diversos grupos po-
pulacionais.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Crescimento populacional e dinâmica: migrações. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 78).

Explique como é distribuída a população por faixa etária e como se caracteri-
za um país jovem e um país maduro.

Mostre como é feita uma pirâmide etária, quais dados são utilizados e quais 
informações são passadas através dela. Explique também como a evolução 
da população pode ser verificada nas pirâmides. Relacione a questão da eco-
nomia como fator preponderante.

AULA 2

Inicie a aula mostrando como a população vem se apresentando mais velha ao 
longo das últimas décadas e como isso afeta a sociedade, o mercado de tra-
balho e a economia. Explore a tabela (página 81). Explique que a tendência po-
pulacional dos países desenvolvidos é apresentar uma população mais velha.

Abra uma discussão com os alunos, mediante essa situação de uma sociedade 
mais velha, e como eles acham que os idosos devem ser integrados na sociedade.

AULA 3

Inicie a aula explicando como a estrutura social por sexos é equilibrada. Mos-
tre como se caracteriza o papel da mulher na economia. Utilize a tabela (pá-
gina 83), destacando para a pouca presença da  mulher na política mundial.

Inicie um debate sobre o papel da mulher na sociedade. Questione se eles 
acham que há ou não o preconceito em algumas atividades econômicas 
quanto a presença de mulheres exercendo-as.

AULA 4

Inicie a aula explicando como é composta a população ativa e sua participa-
ção nos diversos setores da economia. Mostre também como se configura 
a população inativa e como se comportam os dados sobre desemprego no 
mundo. Utilize o mapa (página 86) para ilustrar. 

Caracterize os setores da economia e aponte o setor de maior crescimento. 
Peça que os alunos relacionem  o motivo do aumento de um desses setores 
em detrimento dos outros.

Finalize a aula com os exercícios do livro.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


