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APRESENTAÇÃO

1

A população de um país cresce ou eventualmente diminui por dois processos: 
a diferença entre o número de pessoas que entraram (imigrantes) e o número 
das que saíram (emigrantes) e o saldo entre os nascimentos e os óbitos.

No caso do Brasil, apenas o último processo é de grande importância, pois a imi-
gração só teve influência significativa no crescimento populacional entre o fim do 
século XIX e 1934. Mesmo assim, foi muito maior o peso do crescimento natural 
ou vegetativo (a diferença entre os índices de natalidade e os de mortalidade).

Diante do aumento da expectativa de vida e do envelhecimento gradativo da 
população em praticamente todos os países do mundo, ocorreu, nos últimos 
anos, uma redefinição dessas faixas etárias. Isso também é reflexo da entra-
da cada vez mais precoce dos jovens no mundo adulto, em decorrência, por 
exemplo, da  permissão para dirigir automóveis ou para votar e da criminaliza-
ção penal, que na maioria dos países começa aos 15 anos de idade.

Gerações, gênero e atividades econômicas.
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Estudantes em restaurante universitário da Universidade de Brasília (DF), em 2013. A proporção 
de jovens na população total, e mesmo entre os estudantes universitários do país, vem diminuin-
do a cada ano.
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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 a configuração da PEA no Brasil.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Distribuição da população por gêneros.

 • Papel da mulher na sociedade atual.

 • Como se configura a População Economicamente Ativa – PEA.

 • Atuação do jovem na sociedade e na economia atual.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
População brasileira e sua identidade. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 114).

Explique como é feita a divisão da sociedade por faixas etárias; explique como 
as mudanças dessas faixas etárias e das populações distribuídas nelas alte-
ram também a dinâmica social e econômica.

Mostre como a pirâmide etária é composta e como interpretar os dados ex-
pressos nela. Utilize a pirâmide (página 116) para explicar.

AULA 2

Inicie a aula mostrando, com auxílio das pirâmides etárias (página 117), quais 
são os estágios de desenvolvimento de cada pirâmide de acordo com o nível 
do país. Mostre as evoluções e as tendências de acordo com cada etapa do 
desenvolvimento. Foque nos problemas sociais e econômicos de cada predo-
minância de faixa etária.

Mostre como o jovem tem atuado na economia atual, e a triste realidade do 
trabalho infantil, ainda presente na nossa sociedade. Peça aos alunos que 
discutam sobre isso e pensem em soluções para acabar com essa realidade.

AULA 3

Inicie a aula mostrando a questão de gêneros na sociedade, as atividades 
realizadas por homens e por mulheres e como o estigma de “trabalho de ho-
mem” e “trabalho de mulher” vem sendo desconstruído. Mostre que a atuação 
da mulher na economia vem aumentando. Peça aos alunos que listem, no 
caderno, quais são os pontos que têm relação com esse fato.

Mostre também que a mulher vem cada vez mais chefiando a família e sendo 
a base econômica da casa.

AULA 4

Inicie a aula explique explorando o infográfico (páginas 120 e 121). Peças aos 
alunos que discutam a diferença de salários entre homens e mulheres que 
exercem a mesma função, por que ocorre e como acabar com isso.

Mostre como são classificados os componentes da PEA e em quais setores 
da economia mais atuam.
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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

Peça aos alunos que relacionem o aumento do desemprego com a expansão 
do setor informal.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


