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RESUMO
A população mundial, no ano de 2017, chegará ao 

valor aproximado de 7,5 bilhões de habitantes. O 

estudo demográfico procura entender as razões e 

os efeitos desse crescimento. A preocupação com 

o ritmo do crescimento populacional não é algo re-

cente e, para explicar a razão desse crescimento e 

suas consequências, surgiram diversas teorias de-

mográficas.

Principais teorias demográfi-
cas

→ Teoria Malthusiana
Formulada por Thomas Malthus, no final do século 

XVIII. Segundo ele, haveria um desequilíbrio entre 

o crescimento populacional e a disponibilidade de 

alimentos. Esse desequilíbrio levaria a um quadro 

de fome, pois Malthus acreditava que a população 

crescia em progressão geométrica (2, 4, 8, 16, 32, 

64…), enquanto a produção de alimentos crescia em 

progressão aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6…).

O equívoco dessa teoria consiste no fato de que 

Malthus não previu que os avanços tecnológicos na 

agricultura e na indústria seriam capazes de aumen-

tar a produção de alimentos, que se tornou muito 

além de necessária para sustentar a população.

→ Teoria Reformista ou Marxista
Surgiu a partir da formulação de diversos pensado-

res que contestavam a Teoria Malthusiana por de-

fender os interesses burgueses e a manutenção dos 

estratos sociais como forma de conter o crescimen-

to populacional. Segundo essa teoria, a desigualda-

de não estava na relação entre o número de pessoas 

e a produção de alimentos, mas sim na má distribui-

ção de renda. Por se aproximar das teorias formula-

das por Karl Marx, também ficou conhecida como 

Teoria Marxista.

A Teoria Reformista defende que a solução para 

essa desigualdade seria a formulação de políticas 

públicas que visem combater a pobreza e a aplica-

ção de direitos trabalhistas que assegurem a renda 

do trabalhador.

→ Teoria Neomalthusiana
Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a po-

pulação mundial cresceu consideravelmente, uma 

grande explosão demográfica, tanto nos países de-

senvolvidos quanto nos subdesenvolvidos, que ficou 

conhecida como “Baby boom”. Disso surgiu a Teoria 

Neomalthusiana, pois, novamente, a população vol-

tou a crescer, fazendo-se necessário um controle da 

natalidade através de métodos contraceptivos.

→ Teoria Ecomalthusiana
Essa é a teoria mais recente, segundo a qual o cres-

cimento populacional exagerado exerce uma grande 

pressão sobre os recursos naturais, o que pode ser 

um risco irreversível para o futuro ao intensificarem-

-se impactos ambientais, como o Aquecimento Glo-

bal e o desmatamento. Portanto, a solução seria o 

desenvolvimento sustentável.

Uma crítica feita a essa teoria é o fato de que des-

considera o fator econômico como fundamental 

para compreender a pressão sobre os recursos na-

turais, uma vez que os países ricos são os que mais 

impactam o meio ambiente, apesar de apresenta-

rem taxas de natalidade cada vez menores.

Pirâmides demográficas

São gráficos que expressam o número de habitantes 

de uma cidade, estado ou país, a partir de sua distri-

buição por gênero (homens e mulheres) e faixa etá-

ria (jovens, adultos e idosos).

A pirâmide etária é dividida horizontalmente em três 

partes:

 

Base
corresponde à população 

jovem.

Corpo
corresponde à população 

adulta.

Ápice
corresponde à população 

idosa.
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A idade limite de cada grupo varia de uma pirâmide 

etária para outra. Essas idades ficam sinalizadas no 

eixo vertical do gráfico. Essa pirâmide também é di-

vidida em dois lados, que são correspondentes aos 

gêneros masculino e feminino.

Compreender a representação de uma determinada 

população permite observar a tendência de cresci-

mento populacional e, com isso, é possível realizar 

um planejamento populacional futuro. Por exemplo, 

se a parte mais larga da pirâmide é a faixa de jovens, 

há necessidade de investimentos na educação; se a 

parte mais larga é a faixa de adultos, há necessidade 

de criação de mais oportunidades de emprego; se 

a faixa de idosos é a mais larga, há necessidade de 

atenção à questão previdenciária.

Destacam-se quatro tipos de pirâmides mais co-

muns:

✓ Pirâmide jovem: apresenta uma base larga, de-

vido à elevada natalidade da população, e as outras 

partes menos largas. Geralmente, é associada aos 

países subdesenvolvidos.

✓ Pirâmide adulta: apresenta a base larga, porém, 

observa-se que o corpo e o ápice têm se alargado, 

ou seja, é uma pirâmide de transição.

✓ Pirâmide envelhecida: apresenta o corpo mais 

largo que as outras partes da pirâmide. Geralmente, 

é associada aos países desenvolvidos.

✓ Pirâmide rejuvenescida: nessa pirâmide, obser-

va-se a tendência de crescimento da população jo-

vem, devido ao aumento da fecundidade.

EXERCÍCIOS DE AULA
1. Os mecanismos regentes da dinâmica populacional são objetos de discussões 

teórico-ideológicas que orientam as ações adotadas para controlá-la. Sobre as 

teorias demográficas e a dinâmica populacional, é possível afirmar, de forma 

correta, que:

a) os seguidores da teoria de Malthus, sobre a população, consideram o grande 

crescimento populacional um obstáculo ao desenvolvimento socioeconômico 

da humanidade, defendendo políticas de controle radical da natalidade entre as 

classes sociais mais pobres.

b) o aumento da expectativa de vida da população mundial decorreu dos avan-

ços da medicina, da higiene sanitária, da tecnologia alimentar e da alfabetização 

em massa, que elevou as taxas de natalidade e o crescimento vegetativo nos pa-

íses em desenvolvimento.

c) os métodos anticoncepcionais, difundidos em todo o mundo, eliminaram o ris-

co de explosão demográfica e asseguraram taxas de natalidade e de crescimen-

to vegetativo uniforme e equilibrado, nos diversos continentes e países entre as 

diferentes classes sociais que os habitam.

d) o desenvolvimento técnico-científico permitiu a ocupação de áreas antes con-

sideradas anecúmenas, como o norte da Ásia e a África Equatorial, que passa-

ram a ser povoadas e populosas, devido ao grande crescimento demográfico 

nelas ocorrido no século XX.

e) os movimentos migratórios são responsáveis pela difusão da população na 

Terra e pela existência de equilíbrio nas estruturas, por sexo, por idade e por 

ocupação, nos continentes, países ou regiões e lugares onde ocorrem mais in-

tensamente.
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EXERCÍCIOS DE CASA
1. Uma velha discussão

O debate sobre se o mundo será capaz de suportar o crescimento demo-

gráfico sem entrar em colapso remete ao embate entre as teorias de dois 

influentes pensadores, Karl Marx e Thomas Malthus. 

Em seu “Ensaio sobre o Princípio da População”, Malthus diz que os povos 

tinham uma tendência natural a crescer em progressão geométrica (como 1, 

2, 4, 8, 16 ...), enquanto a produção de alimentos crescia em progressão arit-

mética (1, 2, 3, 4, 5 ...). Para ele, seria necessário frear a natalidade para criar 

uma sociedade de bem-estar. 

Malthus defendia sua idéia de natureza da dinâmica populacional com tal 

entusiasmo que chegou a criticar a ajuda estatal aos pobres. Ele argumen-

tou que isso estimularia o crescimento de uma parcela da população que 

não teria como se sustentar, e serviu como ideólogo de muitos políticos re-

acionários. 

Não por acaso Marx, ao comentar a teoria de Malthus em “O Capital”, usou 

termos deselegantes para se referir ao colega inglês: “O idiota supõe que a 

multiplicação do homem é um processo puramente natural, que requer con-

tenção, controle externo para não se dar em proporção geométrica.” 

Para Marx, não existiam leis naturais regendo o crescimento demográfico, e 

a existência de um grupo de excluídos da sociedade era fruto das contradi-

ções do capitalismo, explica a geógrafa da USP Amélia Luisa Damiani. Inde-

pendentemente do tamanho da população, o capitalismo teria interesse em 

manter um grupo de excluídos para segurar o valor baixo dos salários e ter 

um exército de trabalhadores industriais de reserva. (...) 

Galileu, mar. 2004.

Seguem abaixo algumas medidas que permeiam a discussão sobre o problema 

da exclusão social. Assinale a que estaria em consonância com a teoria de Mal-

thus, segundo exposta no texto de referência.

a) Alfabetização de adultos.

b) Bolsa-escola.

c) Cesta básica.

d) Esterilização de mulheres de baixa renda.

e) Qualificação profissional.
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3.

2.

Adaptado de ADOUMIÉ, 
Vincent et al. Histoire 

géographie, 6ème. Paris: 
Hachette Éducation, 2004

A ilustração expressa uma perspectiva sobre o crescimento da população mun-

dial coerente com a seguinte teoria demográfica:

a) liberal

b) malthusiana.

c) marxista.

d) neomalthusiana.

e) reformista.

Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o ponto de vista ne-

omalthusiano?

a) “Controle populacional – nosso passaporte para o desenvolvimento.”

b) “O crescimento gera fraternidade e riqueza para todos.”

c) “População abundante, país forte.”

d) “Sem reformas sociais o país se reproduz e não produz.”

e) “Justiça social, sinônimo de desenvolvimento.”

“Os países ricos, em função de sua renda mais elevada e consequente nível 

de consumo, são responsáveis por mais da metade do aumento da utilização 

de recursos naturais. A população dos países mais pobres do mundo paga, 

proporcionalmente, o preço mais elevado pela poluição e degradação das 

terras, das florestas, dos rios e dos oceanos, que constituem o seu sustento. 

Uma criança que nascer hoje em Nova lorque, Paris ou Londres vai consu-

mir, gastar e poluir mais durante a sua vida do que 50 crianças em um país 

‘em desenvolvimento’.”

(Adapt.) Relatório do Desenvolvimento Humano/ PNUD, 1998.

4.
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5.

Baseando-se nos princípios explicativos das teorias demográficas, o texto acima:

a) Concorda com a teoria Reformista, que atribui ao excesso populacional a cau-

sa da miséria no mundo, constituindo uma ameaça aos recursos naturais neces-

sários à sobrevivência humana.

b) Comprova a teoria Neomalthusiana, que defende a necessidade de controlar 

a natalidade nos países pobres para que eles possam atingir os níveis de desen-

volvimento e consumo dos países ricos.

c) Nega a teoria Malthusiana, que defende a elevação do padrão de vida e de 

consumo nos países pobres, entendendo a fecundidade como uma variável in-

dependente a ser controlada.

d) Nega a teoria Neomalthusiana, que identifica uma população numerosa como 

principal causa do desemprego, pobreza e esgotamento dos recursos naturais.

e) Comprova a teoria Malthusiana, que associa crescimento populacional e es-

gotamento dos recursos naturais, defendendo a necessidade de reformas socio-

econômicas para preservá-los.

BRASIL. IBGE. Censo 
demográfico 1991-2010. Rio 

de Janeiro, 2011.

A interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasi-

leira demonstram um(a) 

a) menor proporção de fecundidade na área urbana. 

b) menor proporção de homens na área rural. 

c) aumento da proporção de fecundidade na área rural. 

d) queda da longevidade na área rural. 

e) queda do número de idosos na área urbana.
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6.

Texto relativo às questões 6, 7 e 8.

Os gráficos abaixo, extraídos do sítio eletrônico do IBGE, apresentam a distribui-

ção da população brasileira por sexo e faixa etária no ano de 1990 e projeções 

dessa população para 2010 e 2030.

A partir da comparação da pirâmide etária relativa a 1990 com as projeções para 

2030 e considerando-se os processos de formação socioeconômica da popula-

ção brasileira, é correto afirmar que 

a) a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melho-

ram as condições de vida da população.

b) a população do país tende a diminuir na medida em que a taxa de mortalidade 

diminui.

c) a taxa de mortalidade infantil tende a aumentar na medida em que aumenta o 

índice de desenvolvimento humano.

d) a necessidade de investimentos no setor de saúde tende a diminuir na medida 

em que aumenta a população idosa.

e) o nível de instrução da população tende a diminuir na medida em que diminui 

a população.

Se for confirmada a tendência apresentada nos gráficos relativos à pirâmide etá-

ria, em 2050, 

a) a população brasileira com 80 anos de idade será composta por mais homens 

que mulheres. 

b) a maioria da população brasileira terá menos de 25 anos de idade. 

c) a população brasileira do sexo feminino será inferior a 2 milhões. 

d) a população brasileira com mais de 40 anos de idade será maior que em 2030. 

e) a população brasileira será inferior à população de 2010.

7.
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8.

9.

Se forem confirmadas as projeções apresentadas, a população brasileira com 

até 80 anos de idade será, em 2030,  

a) menor que 170 milhões de habitantes. 

b) maior que 170 milhões e menor que 210 milhões de habitantes.  

c) maior que 210 milhões e menor que 290 milhões de habitantes.

d) maior que 290 milhões e menor que 370 milhões de habitantes.

e) maior que 370 milhões de habitantes.

Adaptado de http://ibge.
gov.br

A proporção de homens e mulheres nesta pirâmide etária é explicada pelo com-

portamento do indicador demográfico denominado:

a) taxa de migração

b) expectativa de vida

c) crescimento vegetativo

d) sobremortalidade feminina

10. Pirâmides etárias brasileiras

Nas duas últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de 

oferecer uma resposta às transformações na composição etária da população 

brasileira. Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais direta-

mente na seguinte iniciativa:

a) revisão das bases da legislação sindical

b) alteração das regras da previdência social

c) expansão das verbas para o ensino fundamental

d) ampliação dos programas de prevenção sanitária
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QUESTÃO CONTEXTO
“Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reve-

lam que, entre 2010 e 2020, a nação concentrará entre 67% e 70% de sua 

população em idades de 15 a 64 anos. A porcentagem de pessoas com ida-

des entre 15 e 24 anos, consideradas ingressantes na vida laboral pelo cri-

tério do IBGE, será de 17,41% em 2010 e 16,34% em 2020. Esse contingente 

de mão de obra será da ordem de 33,64 milhões em 2010 e 33,85 milhões 

em 2020, considerando a população total do país em 193 milhões aproxima-

damente em 2010 e 207 milhões em 2020. Agora é, portanto, a hora de se 

investir em atividades que favoreçam a inserção de um grande contingen-

te populacional no mercado de trabalho e, mais ainda, que garantam que 

essa inserção ocorra por meio da produção de bens e serviços de maior va-

lor agregado, capazes de alçar o país a um patamar superior na escala da 

competitividade.”

O texto acima se refere a um momento crucial na transição demográfica de um 

país emergente. Defina o que é Janela Demográfica e, a partir de seus conhe-

cimentos sobre a pirâmide etária brasileira, identifique as futuras medidas que 

o governo do país terá que adotar para garantir o bem-estar de sua população.

Adaptado de: https://
iaf.jusbrasil.com.br/

noticias/2532388/e-hora-do-
brasil-aproveitar-a-janela-

demografica.
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01.
Exercícios para aula
1. a

02.
Exercícios para casa
1. d

2. d

3. a

4. d

5. a

6. a

7. d

8. c

9. a

10. b

03.
Questão contexto
Janela demográfica, ou bônus demográfico, é o pe-

ríodo em que a População Economicamente Ativa é 

superior ao contingente da População Economica-

mente Inativa (jovens e idosos). Nesse sentido, há 

uma população ativa que é suficiente para susten-

tar o contingente de crianças e idosos. Todavia, em 

um futuro próximo, a pirâmide etária brasileira apre-

sentará um ápice mais largo (maior número de ido-

sos), com um corpo reduzido (64% de adultos) e uma 

base estreita (menor número de jovens). Esse enve-

lhecimento da população exigirá do governo medi-

das voltadas para a população idosa, como um sis-

tema de previdência social mais robusto em termos 

de recursos, maior número de hospitais, bem como 

serviços médicos específicos para essa população 

(medicina geriátrica).

 

GABARITO


