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APRESENTAÇÃO

1

O mundo atingiu 7,3 bilhões de pessoas em 2015, sendo que 1,2 bilhão foi 
acrescentado apenas nos primeiros 15 anos deste século. De acordo com a 
ONU, mesmo com a queda das taxas de crescimento no mundo, o aumento 
populacional ainda é expressivo, pois nascem a cada ano aproximadamente 
80 milhões de pessoas. A maior parte desse contingente humano vai habitar 
os países em desenvolvimento na Ásia, na África e na América Latina, com os 
maiores índices de crescimento demográfico do mundo e as situações socio-
econômicas mais precárias.

Crescimento populacional:  
tendências e dilemas.
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 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que ao concluir o capítulo, os alunos tenham com-
preendido:

 • A dinâmica demográfica.

 • As teorias demográficas.

 • A distribuição da população no mundo.

 • Os fatores de aumento e queda das taxas de natalidade e 
mortalidade.

 • Como calcular essas taxas.

 • Como o aumento da população pode alterar a dinâmica global.

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

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • Caderno de anotações

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

Peça aos alunos que pesquisem sobre os países com maior população do 
mundo.

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula propondo a atividade da página 131. 

Explique como são calculadas as taxas de natalidade e mortalidade. Como se 
configura a população mundial atualmente e quais são as tendências para o 
futuro.

Explique o que é o crescimento vegetativo, crescimento demográfico, a taxa 
de fecundidades. Diferencie populoso de povoado, explicando a diferença en-
tre população absoluta e população relativa. Explore o mapa da página 133.

AULA 2

Inicie a aula relacionando o crescimento populacional à Revolução Industrial. 
Como os avanços tecnológicos na área da saúde puderam prolongar a expec-
tativa de vida e diminuir as taxas de natalidade infantil. Apresente as teorias 
demográficas: Malthusiana, neomalthusiana, reformista e transição demográfi-
ca. Peça aos alunos que analisem todas eles e apresente no caderno um texto 
apontando os pontos que poderiam ser aceitos e contestados na visão deles.

Mostre como a atual sociedade de consumo pode devastar os recursos natu-
rais. Abra uma discussão sobre as consequências do consumismo.

Fale do problema da fome no mundo, suas causas e possíveis soluções.

Finalize a aula com as atividades das páginas 140 e 142.

AULA 3

Inicie a aula apresentando a dinâmica populacional do Brasil, como a popula-
ção brasileira mudou desde a década de 1970, e como está se comportando 
atualmente.

Mostre a importância do entendimento dessas dinâmicas demográficas, e o 
atendimento focado para as populações que representam uma parcela maior 
na distribuição etária, como os Governos trabalham a infraestrutura para os 
grupos populacionais dominantes.

Explique como são feitas as pirâmides etárias e quais os dados que ela ex-
pressa. Utilize as pirâmides da página 145 para ilustrar a diferença populacio-
nal entre os países em desenvolvimento e os países já desenvolvidos.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, através dos debates e 
discussões. Verifique a compreensão do material nas produções de textos, 
durante as argumentações nas discussões, a exposição da pesquisa, nas ar-
gumentações e na resolução dos exercícios.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

 

AULA 4

Inicie a aula explicando que nos países com número grande de jovens o in-
vestimento do governo deve ser com educação. Geralmente países em de-
senvolvimento apresentam esse perfil, e terão uma mão de obra vasta para 
conseguirem se desenvolver. Nos países já desenvolvidos o perfil é de uma 
população mais velha. Mostre qual o perfil brasileiro da população e qual a 
tendência para os próximos anos.

Finalize a aula com as atividades da página 147.

AULA 5
 

Inicie a aula explicando o papel da mulher na sociedade e as conquistas já 
alcançadas, mostre que há muito a se alcançar, e explique eu alguns cargos, 
pagam mais aos homens do que as mulheres. Fale também da violência con-
tra as mulheres. 

Mostre como é a política demográfica na China. Como era a política do filho 
único, como chegou ao fim.

Destaque a diferença de gêneros no Brasil, apresente a lei Maria da Penha e 
sua importância. Faça um debate sobre a questão de identidade social, como 
os alunos veem a população LGBT.

Exponha os fatores que podem aumentar a expectativa de vida.

Finalize a aula com as atividades do livro.


