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DEMOGRAFIA 
A Ciência da População 

 
Demografia – caracterizar, projectar e sistematizar o ordenamento espacial da população, analisar as 
modificações nas estruturas familiares, identificar as consequências do envelhecimento demográfico, as 
consequências do crescimento da população e da sua distribuição espacial, avaliar o efeito da dinâmica 
populacional no ambiente, são alguns aspectos de Demografia – Também considerada como a ciência da 
população. 
 
È do núcleo básico de conhecimentos identificadores da especificidade da Demografia que se ocupa o 
presente trabalho, ao procurar um equilíbrio entre a componente teórica da ciência da população e a 
componente instrumental e técnica. 
 
-- Objecto de estudo de Demografia é o comportamento do Homem em sociedade e igualmente necessita 
de todas as outras ciências sociais. 
-- Noutra perspectiva a Demografia tem o seu objecto de estudo especifico demasiadamente bem definido, 
facilmente quantificável, sobretudo quando tomamos na sua acepção mais restrita – o efeito da 
mortalidade, da natalidade e das imigrações no estado da população. 
-- O rigor dos métodos não deve fazer passar para segundo plano a natureza autêntica da Demografia: ser 
uma ciência social de raiz biológica e tendendo para uma visão ecológica dos comportamentos. Os dois 
grandes fenómenos demográficos – a natalidade e a mortalidade – são, antes de mais, processos 
biológicos que existem em todos os seres vivos, e as imigrações também existem na maior parte das 
sociedades animais. 
 
 

Capitulo I 
 

A ciência da população: a progressiva maturação da complexidade do seu 
objecto de estudo 
 
1- Introdução 
Demografia como ciência aparece na segunda metade do século XVIII. 
 
1.1 – As primeiras reflexões sobre população 
Grécia: 
Platão – população estacionária 5040 fogos. Defende a existência de um conjunto de medidas que visam 
proteger a família, assegurar a transmissão da terra a um único herdeiro, dar aos magistrados o poder de 
aumentar ou diminuir o nº de casamentos, consoante o volume da população e as condições económicas 
e sociais do momento. 
 
Aristoteles – ideias de Platão – mais realista ao pensar que a preocupação fundamental é a de encontrar 
um nº estável de habitantes. Não defende a existência de um nº fixo de habitantes, pelo contrário, ao 
aperceber-se que a mortalidade e a natalidade fazem variar o volume populacional, defende o principio da 
justa dimensão, a fim de evitar que uma população numerosa seja fonte de pobreza, crimes, violência e 
agitação social. 
 
Em síntese – podemos dizer que o aspecto fundamental do pensamento destes dois filósofos é o da 
defesa de uma população com um crescimento próximo do zero, de forma a tornar possível a existência 
de um equilíbrio social, político e económico. Recorrendo para isso ao aborto, ao infanticídio... 
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Políbio – contemporâneo de um período de declínio da população, constata que o país está em 
decadência devido à deterioração dos costumes – vaidade, amor pelos bens materiais, recusa do 
casamento, inferência pela criança. 
 
 
Romanos 
São militares e juristas que analisam os problemas populacionais numa óptica prática, ao sabor dos 
acontecimentos. O poder militar de Roma, a extensão do seu Império, exigem uma atitude populacionista. 
Na prática, os legisladores romanos limitaram-se à elaboração de leis que procuravam atingir esses 
objectivos – distribuição gratuitas de terras às famílias com mais de três filhos, punição do adultério, 
limitações em matéria de herança para os celibatários. 
 
Globalmente, podemos afirmar que na Antiguidade as questões relacionadas com a população foram 
fundamentalmente analisadas numa perspectiva política e social. Na Idade Media, dominada pelo 
pensamento cristão, a perspectiva foi bem diferente, foi dominantemente teológica e moral. 
Três grandes pensadores: 
Santo Agostinho 
São Gregrório 
São Tomás de Aquino 
 
Maniqueístas – que faziam a apologia da castidade absoluta. 
Gerósticos – que defendiam alguma tolerância sexual. 
 
Santo Agostinho e São Gregório defendem que o casamento um marido e mulher para gerar filhos. 
Condenam o aborto e o infanticídio bem como qualquer acção tendente a limitar os nascimentos. 
São Tomás de Aquino – defende a submissão da actividade humana à moral, reforça a condenação do 
infanticídio e do aborto, reconhece o valor do celibato religioso. 
 
-- A existência de um Estado forte implica a existência de um exército numeroso. 
Um exército numeroso só é possível quando a população é abundante. Neste contexto, não é de admirar 
que a doutrina de inspiração mercantilista seja considerada, no seu conjunto, explicitamente 
populacionista. 
 
-- No mercantilismo italiano existem três grandes pensadores: 
Maquiavel – não aceita todas as ideias mercantilistas, no que diz respeito que e estado é forte quando 
favorece o enriquecimento dos cidadãos. Mas defende uma população numerosa para poder reforçar o 
poder do príncipe. 
Campanela – com ideias muito próximas de Platão, retomando a discussão dos aspectos qualitativos da 
população.  
Botero – uma população numerosa deve ser a 1ª preocupação do Estado. Para que tal seja possível, 
defende o desenvolvimento da agricultura, da indústria e a diversificação dos ofícios. 
 
No mercantilismo francês existem duas correntes diferenciadas: 
Bodin, Montchrestien – defendem um populacionismo intransigente. 
Vauban – defende um populacionismo mais racional. Inventor dos recenseamentos. 
 
--o mercantilismo de Bodin e Montchrestien foi na prática materializada por Colbert (ministro das finanças 
de Luís XIV) – defendeu o aumento da população com o argumento de que este é favorável à balança de 
pagamentos, favorecendo as famílias numerosas e a imigração. 
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Inglaterra 
-- Mercantilismo diferente dos anteriores, é menos homogéneo e evolui ao longo do tempo. Não existem 
apenas factores formais, mas também questões de fundo que deram origem ao aparecimento de duas 
correntes distintas: 

• No princípio, a população é considerada como uma variável, entre tantas outras, do sistema social; 
• Posteriormente a população aparece como interessante em si própria...são os primórdios da 

demografia científica 
 
-- Na 1ª corrente não encontramos um populacionismo intransigente, mas autores que defendem a 
existência de um equilíbrio entre a população e os recursos: 

• Thomas More – estudou a miséria do seu país e atribuiu-lhe três factores: o luxo da nobreza, a 
existência de muitos domésticos improdutivos e a extensão das pastagens em prejuízo das terras 
cultivadas. 

• Francis Bacon – preconiza um crescimento da população dominantemente qualitativo. 
• Thomas Hobbes – concentra as suas atenções no equilíbrio entre a população e os recursos. “o 

homem é lobo do homem”. 
 
Língua Alemã 
-- Na época mercantilista, domina a ideia da necessidade de uma população numerosa. 
Lutero – mostra-se hostil ao celibato e é favorável ao casamento generalizado a todos os grupos sociais, 
incluindo o religioso. 
Philip Von Hornigk – defende o aumento da população sobretudo depois da Guerra dos Trinta Anos. 
Veit Von Seckendorff – deseja um estado cristão com uma população numerosa, onde a agricultura e a 
indústria se desenvolvam. 
Ernst Carl – defende que um país deve viver dos seus próprios recursos. 
 
Em síntese – a época mercantilista – época do absolutismo dos príncipes – é uma época dominada pela 
ideia do crescimento da população ser um bem precioso a defender. 
 
 
1.2 – A questão da população no século XVIII e a emergência da Demografia como 

ciência 
-- Os 1º anos do século XVIII são caracterizados por uma diminuição da população na maior parte dos 
países europeus. 
-- Os 2ª metade deste século, as condições de existência melhoram e o nº de habitantes aumenta em 
quase todos os países europeus. 
 
David Hume – filosofo inglês – opõe-se à tese do despovoamento defendida na França por Montesquieu e 
na Inglaterra por Wallace – pensa que a população do mundo aumenta naturalmente desde que o governo 
vela pela existência de uma prosperidade generalizada. 
Richard Cantillon – defende que os homens se multiplicam como os ratos desde que tenham meios de 
subsistência. Porém, o que torna original é o facto de tomar em consideração factores a que hoje 
chamamos de sociológicos, dá atenção ao modo de vida e aos hábitos sociais. Defende ideias fisiocráticas, 
nomeadamente quando afirma que o nº de habitantes depende directamente da vontade e do modo de 
vida dos proprietários, os quais servem de modelo às outras classes sociais. 
Mirabeau – é um dos principais representantes da escola fisiocrática. A fisiocracia ou o governo da 
natureza, é uma escola de economistas que marca o início do pensamento liberal no século XVIII – para 
ele, para que os homens sejam justos e bons, o meio mais seguro é torná-los ricos. 
 
-- A paternidade da palavra Demografia é, em geral, atribuída a Achille Guillard (1855), publicou uma 
obra intitulada Elementos de Estatística Humana ou Demografia Comparada. 
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-- Fase dos aritméticos políticos passou a ser importante a procura de uma medição rigorosa daquilo a que 
chamamos os movimentos e o estado de uma população. 
William Petty – foi o 1º a inventar o termo, cujo conteúdo procura explicitar logo no prefácio da sua obra 
intitulada “Aritmética Politica”. 
John Graunt – foi quem verdadeiramente escreveu o 1º livro de Aritmética Politica intitulado “Observações 
naturais e politicas feitas através das listas de óbitos. 
Edmund Hally – astrónomo e matemático, foi igualmente um dos 1º cientistas da população. Constrói 
tábuas de mortalidade a partir dos arrolamentos das paróquias de Breslau  
Buffon – matemático e estatístico traduz os trabalhos matemáticos de Newton e, explicita três leis 
fundamentais da fecundidade animal: 

• A fecundidade é inversamente proporcional à dimensão do animal; 
• O nº de nascimentos masculinos excede o nº de nascimentos femininos; 
• E a domesticação das espécies aumenta a fecundidade. 

Johann Peter Sussmilch – em a Ordem Divina – levou a efeito um conjunto de análises demográficas 
notáveis. Partindo dos registos paroquiais de Brandeboutg, elabora estimativas de população para a 
Prússia, constrói uma tábua de mortalidade, calcula várias relações entre nascimentos, casamentos e 
óbitos. 
Daniel Bernoulli – médico e matemático – é o autor do teorema sobre a lei dos pequenos números. No 
caso especifico da emergente ciência da população dá uma importante contribuição ao estudar os efeitos 
da vacina da varíola na mortalidade e nos efectivos sobreviventes. 
Pierre Simon – matemático e astrónomo – estuda a elação existente entre a estrutura por idades e a 
mortalidade, tendo construído uma tábua de mortalidade semelhante à de Buffon. 
Moheau – escreve o 1º tratado de demografia científica. Parte dos factos para a teoria segundo um 
método indutivo e é favorável ao aumento da população. 
 
 
1.3 – A importância do pensamento de Malthus na emergência da ciência da 

população 
Thomas-Rober Malthus – se existe miséria, o único remédio é a limitação do crescimento da população e 
a melhoria da produtividade na agricultura. Publica, sem mencionar o nome um livro intitulado “Ensaio 
sobre o Principe da População” - o livro é polémico e faz escândalo devido a uma das suas teses: a 
assistência aos pobres não serve senão para os multiplicar sem os consolar.  
 
A 1º edição é teórica, onde o princípio da população funciona como argumento principal na polémica que 
opõe Malthus a Godwin e a Concordet. A 2ª edição é um autêntico tratado de natureza científica, bem 
fundamentado em numerosas observações quantificadas e em leituras. 
Os autores que influenciaram Malthus intervêm em momentos diferentes do tempo: 

• Gogwin – as ideias destes filósofos constituem um acto de fé na perfeição humana, no progresso 
da igualdade, no destino pacífico da nossa espécie; para este autor, a igualdade fará desaparecer 
a preguiça, a brutalidade ignorância e a duração da vida aumentará fazendo assim com que o 
homem tenda para a felicidade. Em relação a um possível excesso de população ele diz que a 
população se adapta aos meios de subsistência que dispõe 

• Condorcet -  este filosofo procura elaborar uma síntese histórica dos progressos do espírito 
humano; nele encontramos a mesma fé numa sociedade igualitária, na perfeição humana, no 
progresso da ciência e interessa-se por esclarecer a questão da expansão demográfica porque 
pode criar problemas ao seu sistema igualitário – a contracepção regulará o futuro. 

• David Hume – para este filósofo existe uma enorme capacidade prolífica nas populações devido 
ao rápido crescimento da população nas colónias e à capacidade de recuperação a seguir a um 
desastre; a quantidade de meios de subsistência é um obstáculo no qual vai embater a 
capacidade prolífica (reprodução) dos homens. 
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• Robert Wallace – defende ideias contrárias às de D. Hume ao afirmar que as populações eram 
mais numerosas no passado porque obstáculos como a pobreza, o luxo, as instituições 
corrompidas são mais actuantes nos tempos modernos. Explicita assim, a ideia da progressão 
geométrica que será um dos pilares do pensamento de Malthus, bem como a ideia de que uma 
sociedade igualitária corre a caminho da perdição devido à reprodução descontrolada dos homens 
e à avareza da terra. 

• Adam Smith – Malthus aprendeu com este autor a ideia de duplicação da população a um ritmo 
rápido quando os recursos são abundantes, a ideia de que a expansão demográfica é mais lenta 
quando existe uma insuficiência de meios e a ideia de equilíbrio entre população e meios de 
subsistência. 

• Richard Price – é importante não pelas ideias mas pela informação numérica sobre o crescimento 
da população americana que Malthus utilizará em diversas passagens do seu Ensaio. 

 
Em sintese – antes de Malthus já se pensava que uma população, submetida à influência única do instinto 
de reprodução, duplicada cada 25, 20 ou15 anos, que a terra era incapaz de produzir uma quantidade de 
alimentos suficientes para acompanhar este crescimento populacional, que existem obstáculos que podem 
ajustar as populações ao nível de recursos disponíveis. Malthus, aproveitando todas estas ideias dispersas, 
é original pela ligação que este estabelece entre todas elas, pela força e precisão com que trata estes 
temas, pelas análises detalhadas que elabora dos diversos tipos de obstáculos e por ter explicitado as 
consequências do princípio da população. 
 
Quanto ao primeiro dos eixos temáticos da obra de Malthus – população e subsistência – Malthus 
distingue duas leis antagónicas: 

• a lei da população que cresce em progressão geométrica (1,2,4,8,16...) 
• a subsistência que cresce em progressão aritmética (1,2,3,4,5,6,...) 

Malthus explica quais são as três condições para que uma população cresça rapidamente: 
• os casamentos são fecundos porque contraídos numa idade precoce; 
• quanto maior for o nº de crianças, maior será o nº de casamentos mais tarde; 
• o intervalo que medeia entre o casamento e a morte tende a aumentar devido ao aumento da 

duração média de vida. 
 
Quanto ao segundo dos eixos temático – os obstáculos ao crescimento da população – coexistem dois 
tipos de classificação nas sucessivas edições do ensaio. Na edição de 1798, Malthus apenas admite o 
vício e a miséria; a partir de 1803, junta um terceiro obstáculo – a obrigação moral. 
Quanto ao vício, é difícil compreender o seu pensamento. Em todo o caso ele distingue dois tipos de vícios: 

• O vício do celibato – celibato sem respeitar as regras da castidade. 
• E o vício no casamento – infanticídio, aborto, métodos anticoncepcionais, instabilidade das uniões 

e adultério. 
Quanto à miséria, este obstáculo engloba um conjunto de factores que levam à morte prematura. 
Por último, a obrigação moral, ele entende que se trata do celibato em conjunto com a castidade 
prolongada, até ao momento em que se é capaz de alimentar uma família. 
 
Quanto ao terceiro dos eixos temáticos – os remédios – Malthus não hesita em afirmar que o único 
remédio que não prejudica nem a felicidade moral nem a felicidade material é a obrigação moral. 
O que ele entende por “falsos remédios”: 

• Os sistemas igualitários 
• A emigração 
• A lei dos pobres 
• Crescimento dos meios de subsistência. 

 
 
 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                                          Disciplina /41018 - Demografia 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 7 de 31 

1.4 – Maltusianismo, neomalthusianismo e as reacções ao pensamento malthusiano 
 

Nos últimos anos de vida de Malthus, ou mais precisamente em 1822, Francis Place publica um livro 
intitulado Ilustrações e Provas do Principio da População no qual defende uma posição intermédia nas 
teses que opõem Godwin a Malthus. 
Mas não é totalmente malthusiano, na medida em que não está de acordo com os meios defendidos por 
Malthus. A solução não consiste em limitar o nº de casamentos (o casamento nas idades jovens 
conduz à felicidade), mas em limitar o nº de nascimentos no interior do casamento. 
 
A doutrina malthusiana era essencialmente conservadora, na medida em que defendia explicitamente o 
ponto de vista que os poderes públicos e a sociedade não eram responsáveis pela miséria existente nas 
classes trabalhadoras. A miséria era uma consequência da tendência destas classes a uma multiplicação 
sem controlo. Talvez por esta razão um certo tipo de pensamento conservador se tenha apropriado destas 
ideias. Ao ser apoiado pelo liberalismo económico, a defesa do neomalthusianismo significa, em princípio, 
a preferência por um crescimento lento da população. 
 
O pensamento liberal de tendência malthusiana tem em J. Baptiste Say – o seu principal representante ao 
constatar que, a natureza multiplicou os germens da vida com uma profusão tal que, quaisquer que sejam 
os acidentes subsiste sempre um nº de pessoas mais do que suficiente para que a espécie humana 
continue. 
 
Para Say a solução consiste em encorajar os homens a poupar mais e ater menos filhos. Partilha com 
Malthus a opinião de que a população de um país deve ser proporcional aos recursos e que os homens 
não são suficientemente previdentes. Afasta-se do pensamento de Malthus quando este afirma que o 
sistema social de uma nação, ao criar a desigualdade na partilha das riquezas, limita o nº de habitantes. A 
maior originalidade de Say reside na substituição da noção malthusiana de meios de subsistência pelo 
conceito de meios de existência, onde se inclui para além dos bens alimentares outros bens como o 
vestuário, a habitação e outros bens necessários a que hoje chamamos condições básicas de existência. 
 
Joseph de Maistre – é adepto da origem divina da sociedade, admira a solução proposta por Malthus para 
resolver o problema da população incluindo o recurso ao celibato como forma para controlar a população. 
 
São vários os autores que adoptam o pensamento de Malthus na sua variante neomalthusiana nos quais 
se destaca Sruart Mill – para este economista, o progresso económico produz resultados contraditórios: 

• Por um lado, favorece a população diminuindo o custo dos objectos manufacturados mas,  
• Por outro lado, exerce um travão na medida em que a expansão demográfica faz subir o custo de 

produção dos produtos do solo. 
É dos primeiros autores a pensar que a generalização do trabalho feminino terá como consequência o 
declínio da natalidade. 
 
Durante o século XX a escola liberal francesa afasta-se progressivamente das teses malthusianas, e no 
fim do século está consumada a separação com os restantes pensadores liberais. Dois grandes 
pensadores destacam-se por entre os demais: 

• A. Dumon – constata a existência de uma oposição entre o crescimento da população e o 
desenvolvimento do individuo, porque os recursos limitados ou servem para o consumo individual 
ou para o consumo familiar. Chama a este processo de movimentação na estrutura social a 
capilaridade social, que se manifesta particularmente nas sociedades democráticas que combinam 
a igualdade social com a igualdade económica. 

• Emile Durkheim – um dos fundadores da sociologia científica, a expansão da população é 
acompanhada por uma mudança qualitativa da sociedade. O aumento do volume e da densidade 
da população traduzem-se, geralmente, na extensão das cidades favorecendo-se assim a divisão 
do trabalho. A solidariedade de mecânica passa a orgânica. Esta necessidade em aumentar o 
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nível cultural e em participar numa rede social densa acaba, na prática, por se transformar num 
factor limitativo dos nascimentos. 

 
Charles Fourier – é contra as ideias malthusianas por pensar que a sociedade deve criar condições de 
crescimento harmónico, e que uma mudança nos costumes no domínio alimentar, no trabalho das 
mulheres ou na educação física é suficiente para disciplinar naturalmente a fecundidade. 
Proudhon – procura provar que a ameaça malthusiana é falsa a alarmista contrapondo um conjunto de 
cálculos que têm como objectivo demonstrar que o Principio da População assenta em cálculos irrealistas. 
São cálculos sem fundamentação e de qualidade duvidosa. 
Marx – critica Malthus por ter concebido a sua lei da população no contexto de uma sociedade natural, 
composta por seres humanos isolados, entregues à livre concorrência e ignorando o facto de os 
fenómenos populacionais, tal como os outros fenómenos sociais, estarem submetidos à evolução histórica. 
Para Marx, cada período da história obedece a uma lei específica da população. 
Engels e Lenine – defendem ideias muito próximas de Marx, não acrescentando algo de novo. 
 
A posição dos anarquistas em relação ao problema da população varia com os diversos autores. 
William Vogt – introduz as primeiras preocupações de carácter ecológico de uma forma mais consistente, 
ao afirmar que a exploração agrícola e florestal do globo se faz de forma anárquica e descontrolada. 
René Dumont – recusa uma civilização baseada no consumo e é contra o crescimento descontrolado da 
população por aumentar a poluição e delapidar as riquezas existentes. 
Josué de Castro – que é considerado um antimalthusiano por defender a ideia que não é o excesso de 
população que gera a fome mas o inverso. As carências alimentares estimulam o instinto sexual e 
aumentam a fecundidade das populações. Ele verificou que os países de maior fecundidade são os de 
menor consumo de proteínas e que inversamente os de menor fecundidade são os de maior consumo de 
proteínas. 
 
O debate sobre as questões do excessivo crescimento da população é, no entanto, admiravelmente 
enriquecido e sistematizado durante o século XX com Alfred Sauvy. As temáticas mais relevantes: 

• O primeiro grande tema está relacionado com o complexo de análises feito acerca do tema o 
óptimo da população. Qual deve ser o nº óptimo de habitantes de um dado território para que o 
nível de vida seja o mais elevado possível? 

• Segunda fase – fixar dois nº exactos, determinados através de uma complexa formulação 
matemática, entre os quais podia variar a população. O seu óptimo de população não é um nº 
rígido, porque entre os dois limites superior e inferior é possível fixar várias hipóteses intermédias 
que asseguram o bem-estar generalizado da população. 

• Fase final da sua vida e da sua investigação Sauvy substitui a ideia de óptimo da população pela 
ideia de crescimento óptimo da população. Constatando que se existem populações que têm 
gente a mais devido ao seu estádio de desenvolvimento tecnológico e económico, existem outras 
que têm gente a menos. Mais importante do que encontrar um nº fixo de habitantes, ou um 
intervalo de variação aceitável, é fixar um ritmo de crescimento óptimo na população que permita 
atingir os seus objectivos específicos, objectivos esses que nunca podem pôr em causa a ordem 
ambiental, social e económica em que se insere a população. 

Outra grande temática de Sauvy é a inserção da temática populacional nos seus cálculos de economia da 
população, dando assim um contributo decisivo naquilo a que mais tarde se passou a chamar a nova 
Ecologia Humana. Ficaram célebres as suas análises do equilíbrio população-recurso com base no 
triângulo lobo-cabras-pastagem. Ele diz que é o equilíbrio entre os diversos elementos da cadeia alimentar 
que é preciso assegurar em cada unidade espacial. 
Finalmente, o nome de Sauvy ficou para sempre ligado à explicação de um dos maiores dilemas com que 
nos debatemos no momento actual – crescer ou envelhecer. 
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1.5 – A transição demográfica  
Na época contemporânea, dois grandes conjuntos teóricos agrupam a maior parte das principais correntes 
de pensamento: 

• O primeiro conjunto é o malthusianismo. 
• É a teoria da transição demográfica. 

Transição demográfica – significa a passagem de um estado de equilíbrio, em que a mortalidade e a 
fecundidade têm elevados níveis, para um outro estado de equilíbrio, em que a mortalidade e a 
fecundidade apresentam baixos níveis, na sequência ou paralelamente a um processo de modernização. 
A transição demográfica é um modelo de leitura das grandes transformações demográficas que ocorreram 
ou que estão a ocorrer na época contemporânea. 
Segundo a teoria da transição demográfica, todos os países já passaram ou terão de passar por quatro 
fases de evolução: 

• 1º Fase – do «quase-equilibrio» antigo ou de «pré-transição» caracterizada pela existência de uma 
mortalidade elevada e uma fecundidade igualmente elevada. 

• 2º Fase – do declínio da mortalidade como consequência de uma melhoria generalizada das 
condições de higiene e de saúde. 

• 3ª Fase – do declínio da fecundidade como consequência de uma nova atitude face à vida 
apoiada por meios modernos de intervenção na fecundidade. 

• 4ª Fase – do «quase-equlibrio» moderno entre uma mortalidade com baixos níveis e uma 
fecundidade igualmente baixa; o crescimento natural da população tende para zero. 

  
 
1.6 – O objecto de estudo da Demografia  
Apesar de a preocupação com os problemas da população remontarem à Antiguidade, a Demografia como 
ciência apenas aparece na segunda metade do século XVIII. 
 
Foi Achille Guillard que, na sequencia de uma tendência de pensamento que consistiu em considerar os 
problemas ligados à população como interessantes em si, que inventou o nome «Demografia Comparada». 
Neste autor, encontramos a seguinte definição de Demografia: «Em sentido amplo abrange a história 
natural e social da espécie humana; em sentido restrito, abrange o conhecimento matemático das 
populações, dos seus movimentos gerais, do seu estado físico, intelectual e moral». 
 
Varias definições de demografia pag. 44 e 45 
 
Uma definição aprofundada de Demografia comporta 5 elementos fundamentais: 

• 1º Lugar – não se analisa pessoas isoladas mas conjuntos de pessoas delimitadas espacialmente 
e com um significado social. Esta análise é feita observando, medindo e descrevendo a dimensão 
(significa o volume da população), a estrutura (significa a sua repartição por subconjuntos 
específicos) e distribuição (diz respeito à sua repartição no espaço). 

• 2º Lugar – este estudo científico da população não se pode ocupar apenas do aspecto estático, ou 
seja, descrever os aspectos específicos mencionados num determinado momento do tempo; 
também se deve preocupar em saber quais são as mudanças ocorridas nos elementos que 
caracterizam o estado da população e qual a intensidade e direcção dessas mudanças. 

• 3º Lugar – analisa os factores, ou as variáveis demográficas que são responsáveis pelas 
variações ocorridas no estado da população e qual a intensidade e direcção dessas mudanças. 

• 4º Lugar – a Demografia também se ocupa dos efeitos que cada uma das variáveis demográficas 
tem nos aspectos globais e estruturais da população, bem como dos efeitos inversos 

• 5º Lugar – a demografia também se preocupa com questões relacionadas com as determinantes 
dos comportamentos demográficos e com as consequências da evolução do estado da população. 
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1.7 – Unidade e diversidade da Demografia 
Uma Demografia Formal ou Análise Demográfica, onde se analisam apenas as variáveis dependentes – 
volume, estrutura e distribuição espacial – e as variáveis independentes – natalidade, mortalidade e 
migrações. 
 
Em geral, as diferentes «demografias» aparecem agrupadas em seis grandes áreas disciplinares: 

• A análise demográfica 
• As projecções Demográficas e a Prospectiva 
• A Demografia histórica 
• Os estudos de População ou demografia Social 
• As politicas Demográficas 
• E a ecologia humana 

  
A originalidade da demografia Histórica reside no seguinte: 

• Não ter estatísticas feitas 
• As fontes que utiliza não terem sido elaboradas com objectivos demográficos 
• O tratamento dessas fontes ter dado origem ao aparecimento de novos métodos e de novas 

técnicas. 
 
A História da População não é um ramo da Demografia – é um ramo da Historia. 
Enquanto a História da População procura reflectir sobre os dados existentes acerca do estado e dos 
movimentos das populações do passado. 
A demografia Histórica define-se, sobretudo, a partir das fontes que utiliza e da metodologia que 
desenvolve para investigar o passado. 
A História da População limita-se à utilização dos dados demográficos para explicar o passado num 
perspectiva de dinâmica social. 
 
A Paleodemografia é um ramo da Demografia Histórica – distingue-se da Demografia Histórica pelas 
fontes e pelos métodos específicos que utiliza – entende-se o estudo das populações do passado 
através de uma metodologia específica que permite analisar fontes diferentes das escritas. Estas fontes 
são, em geral, constituídas por material antropológico e arqueológico (esqueletos e epitáfios), material 
toponímico (nome de lugares) e por informações paleogeograficas (condições climáticas). 
 
Analise transversal – indicadores que resultam da combinação dos dados dos recenseamentos com os 
dados do estado civil. 
 
Em síntese o grande sucesso do «método de Henry» deve-se a três factores fundamentais: 

• Ao caminho traçado pelo método – os dividendos são grandes e o risco é bastante limitado; 
• À estandardização do método e dos materiais que utilizam, garantindo a qualidade e a 

comparação dos resultados; 
• À organização da investigação que permitiu ultrapassar as querelas pessoais. 

 
A demografia Histórica, mais do que qualquer outra ciência social, se tornou particularmente atenta à 
qualidade dos dados. A Demografia Histórica deixou de ser uma ciência auxiliar, residual, para passar a 
ser uma ciência que se autonomiza com métodos e técnicas próprias, diferentes das outras ciências, 
inclusive da própria Demografia. 
Para que fosse possível o desenvolvimento da Demografia Histórica, num tão curto espaço de tempo, 
dois factores foram decisivos: 

• O desenvolvimento da Analise Demográfica – forneceu a componente técnica 
• E o aparecimento da chamada Nova História – contribuiu com os frutos da vaga neopositivista. 

Novos caminhos da Demografia Histórica actual: 
• Analisar o progresso da instrução através da frequência das assinaturas. 
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• Compreender a sexualidade, a liberdade dos costumes e a ilegitimidade explorando as fichas dos 
casamentos e dos nascimentos. 

• Reexaminar a prática religiosa através da exploração do movimento sazonal dos casamentos e 
dos nascimentos. 

• Explorar a existência de crises de mortalidade através de uma simples contagem de óbitos. 
 
Os estudos de População ou Demografia Social. 
Na Demografia Formal ou Análise Demográfica, ponto de passagem obrigatório para se poder estudar um 
dos outros ramos, temos a essência do saber demográfico. 
 
Kingsley Davis – num trabalho intitulado Demografia Social, procurou definir o seu objecto de estudo: 
«estuda as causas do comportamento demográfico».  
Ford e Young – no seu livro demografia Social precisaram o seu conteúdo: «Existem duas vias para se 
estudar as relações entre os factores sociais e culturais e as variáveis populacionais: os factores sociais e 
culturais podem ser encarados como variáveis independentes que explicam a estrutura e a dinâmica 
populacional….». 
 
Na Análise Demográfica utilizam-se apenas variáveis demográficas que são utilizadas como variáveis 
independentes e como variáveis dependentes. Nas novas disciplinas que integram a Demografia Social, o 
acento tónico da análise desloca-se para as variáveis não demográficas que são utilizadas como causas 
ou como consequências. A diferença reside, assim, no facto dos fenómenos demográficos poderem ser 
explicados por factores diferentes dos demográficos, ou seja, factores sociais, psicológicos, económicos, 
culturais, históricos, ambientais. 
 
Podemos afirmar que em Estudos de População, os factores não demográficos são utilizados para explicar 
os problemas demográficos:  

• A influencia dos níveis de rendimento ou dos estilos de vida no nível de fecundidade;  
• A influencia do tabagismo e da situação profissional no nível de esperança de vida. 

Mas, também é possível uma segunda aproximação. 
Os factores demográficos serem variáveis independentes ou explicativas de variáveis não 
demográficas ou de problemas sociais contemporâneos:  

• Explicar a influência da estrutura por idades na votação partidária ou nos hábitos de consumo;  
• O efeito do aumento da duração média de vida no aumento do nº de pensionistas. 

 
Porem, os efeitos da evolução demográfica do mundo actual não têm apenas aspectos quantitativos. 
Novos problemas qualitativos começaram a aparecer. O progresso da biotecnologia, em particular a 
possibilidade de determinar o sexo e a crescente capacidade de intervenção directa no embrião humano in 
útero, criam novas potencialidades cujos efeitos são ainda mal conhecidos.  
Pagina 57. 
 
 
As Politicas Demográficas 
O crescimento ou a diminuição de uma população são consequência directa dos movimentos natural e 
migratórios nela existente, ou seja, são a consequência da evolução da natalidade, da mortalidade e dos 
movimentos migratórios. O objectivo teórico de qualquer politica demográfica consiste, fundamentalmente, 
na orientação desses movimentos, ou seja, em actuar sobre os modelos (ou sobre os efectivos) tendo em 
conta determinados objectivos económicos e sociais. 
 
Neomalthusianos – entendem que o controlo da população é o factor essencial para um processo de 
desenvolvimento. 
Antimalthusianos – defendem o ponto de vista inverso, ou seja, primeiro tem de haver o desenvolvimento 
e só posteriormente se regulam as questões relacionadas com a população. 
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A ecologia humana 
Demografia é uma ciência social de raiz biológica: os dois grandes fenómenos demográficos – a 
natalidade e a mortalidade – são manifestações sócio-culturais de processos biológicos, ou seja, a 
Demografia estuda fenómenos que, sendo biológicos na origem, sofrem profundas modificaçãoes quando 
inserido na sociedade. Em sentido restrito, a Demografia procura compreender como é que o estado da 
população se modifica através de dois tipos de movimento – o natural e o migratório – mas, numa 
perspectiva mais abrangente, preocupa-se com as causas e as consequências da evolução estrutural, da 
ocupação do espaço e dos movimentos da população. 
 
Ecologia – é uma ciência que se ocupa do estudo das relações dos seres vivos com o seu meio. O estudo 
desta ciência é centrado no sistema constituído pelo conjunto de seres vivos e nos diferentes 
componentes do seu ambiente (água, atmosfera, solo), bem como nas suas inter-relações. 
Na biosfera vivem os animais e os vegetais e esta compreende a atmosfera ate uma altitude de cerca de 
15 mil metros. 
O solo ou a litosfera até a algumas dezenas de metros de profundidade, as águas doces e as camadas 
superficiais das águas marinhas formam a hidrosfera. 
Na sua evolução conceptual surgem três ramos da ecologia: 

• A vegetal 
• A animal 
• A humana. 

Das muitas formas que existem para considerar a ecologia, sobrevivem, desde o início do seu 
estabelecimento como ciência, duas divisões clássicas: 

• A auto-ecologia – Shroter – para designara parte da ecologia que estuda a influencia dos factores 
externos sobre os seres vivos. 

• A sineecologia – Shroter – diz respeito às comunidades de espécies, isto é, ao estudo das 
relações existentes entre uma comunidade e o ambiente em que se insere, especialmente no que 
respeita à sucessão ecológica. 

 
Ecologia humana – uma nova e ainda recente área do saber, que perspectiva o estudo de Homem, 
agrupado em populações, numa constante interacção com o ambiente que o rodeia. Uma nova 
perspectiva para todas as áreas da actividade humana, fundamentalmente para a manutenção do 
equilíbrio entre ecossistemas e sistemas humanos. 
Na ecologia humana intervêm todos os factores bióticos e abióticos que interferem na ecologia das 
plantas e dos animais, no entanto as dualidades Homem/animal e cultura/natureza defrontam-se com o 
facto de o Homem não ser apenas um indivíduo biológico ou psicossocial, mas a totalidade «bio-psico-
social». 
A partir dos anos 50 dá-se um novo impulso teórico na Ecologia Humanas para o qual contribuíram 
decisivamente os trabalhos de: 

• Quinn – a ecologia humana é um campo especializado de análise sociológica que investiga: 
aspectos subsociais 8bioticos), tanto espaciais como funcionais, que surgem da interacção entre o 
Homem e o meio ambiente; a natureza e forma dos processos, através dos quais surge e se altera a 
estrutura social. 
Neste sentido, uma estrutura ecológica é a comunidade com uma determinada distribuição no espaço 
e com uma divisão funcional de trabalho. 
• Hawley –e uma abordagem holística (realidade como um todo) da organização, ao nível macro do 
estudo das organizações humanas. Parte do pressuposto darwiniano da «luta pela existência», da 
necessidade de adaptação ao meio. 

A ecologia humana assenta em três vectores fundamentais operativos: 
• A adaptação 
• O crescimento 
• A evolução. 
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Não existe Ecologia Humana sem população, dado que a adaptação se realiza mediante uma organização, 
e nesta o que conta são as propriedades de grupo. A importância da organização pode ser considerada 
em duas perspectivas: 

• A estática – conjunto de funções e relações 
• A dinâmica – processo de adaptação a um meio ambiente  

 
Na mesma linha de Hawley está Ducan. – Para este o conceito mais importante da ecologia humana é o 
ecossistema, que é constituído por quatro elementos: 

• População  
• Meio ambiente 
• Tecnologia 
• Organização. 

Ele define Ecologia Humana como o estudo das inter relações entre as populações humanas e os 
«ambientes», por meio de uma tecnologia regulada pela organização social. 
 
Na actualidade a ecologia humana é considerada como um novo nível de pensamento ao alcance das 
diferentes disciplinas, deixando de ser vista como um capitulo de uma ciência ou a síntese de todas as 
ciências ou ainda o estudo das áreas marginais de todas as ciências. 
É definida – como o estudo das relações, em tempo e em espaço, entre a espécie humana e as outras 
componentes e processos do ecossistema de que é parte integrante. 
O objectivo – é conhecer a forma como as populações humanas concebem, usam e afectam o ambiente, 
bem como o tipo de respostas existentes às mudanças ocorridas no ambiente biológico, social e cultura. 
 
O conceito de ambiente – passou assim a abranger os elementos físicos, químicos, biológicos, tanto 
naturais como artificiais, bem como os orgânicos e os inorgânicos. Mais ainda, passou a incluir o Homem, 
nas suas formas de organização da sociedade, nas inter-relações existentes e na sua capacidade de 
transformação do meio físico envolvente. 
 
 
1.8 – A metodologia da Demografia 
A demografia tem como objecto fundamental o estudo científico da população tendo em conta os cinco 
parâmetros de análise explicitados anteriormente: 

• Estuda conjuntos de pessoas em vez de pessoas isoladas 
• Preocupa-se com os aspectos estáticos mas também com os dinâmicos 
• Analisa os factores responsáveis pelas mudanças ocorridas no estado da população 
• Estuda as ligações existentes entre as diversas variáveis demográficas 
• Preocupa-se com as causas e com as consequências da evolução do sistema demográfico. 

Quadro da pagina 67. 
 
 

Capitulo II 
A explosão demográfica – um velho problema com novas dimensões 

 
Introdução 
 
2.1 – A população antes do aparecimento da escrita  
O homem verdadeiramente acabado surge com a consciência de si, dos outros, da duração, no seio de 
uma «vivência urbana». 
Um aspecto essencial para se compreender o complexo processo da hominização é a consciência de que 
o Homem tem duas memórias: 
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• A biológica – que se inscreve na dupla espiral do código genético 
• A cultural – que distingue de todos os outros animais.  

O homem acabado não começa verdadeiramente senão quando a memoria cultural atinge o seu pleno, ao 
dominar o ambiente que o cerca, domesticando plantas e animais. 
 
A grande revolução do Neolítico consistiu, fundamentalmente, em «fabricar homens», reprogramar a 
memoria cultural e conservar o homem vivo tanto tempo quanto possível. O que impediu o Homem do 
paleolítico de crescer foi a obrigação de errância das tribos em território de caça. Quando esta começa a 
rarear ocorriam grandes migrações que faziam aumentar a mortalidade dos grupos populacionais mais 
vulneráveis. A vitória da agro-pastorícia é antes de mais a estabilidade do lar e uma melhor protecção da 
mulher grávida e da criança. 
 
 
2.2 – Os primeiros dados numéricos de interesse demográfico 
Em síntese – estas primeiras civilizações (Egipto e Mesopotâmia) acerca das quais dispomos de algumas 
informações escritas respeitantes à população, revelam-nos a existência de uma dinâmica populacional 
pouco conhecida, complexa e diversificada. Muito há a esperar ainda das investigações em curso. Porém, 
apesar da sua diversidade, existem alguns elementos comuns: guerra, crises de mortalidade motivadas 
pela fome, conhecimentos de contracepção, a existência de grandes migrações. É uma demografia de 
povos imigrantes cuja errância ritma a História, misturando populações, costumes e civilizações. 
 
 
2.3 – A Antiguidade: do crescimento ao primeiro «mundo cheio» 
A população começou a diminuir significativamente a partir do século III da nossa era devido ao efeito 
combinado de vários factores – Chaunu 1990: 

• As crises de mortalidade – peste autonina 
• As fomes 
• As limitações dos nascimentos 
• A importância dos escravos e o regime particular a que se encontravam submetidos – não lhes era 
permitido o casamento e a reprodução 

 
 
2.4 – O nascimento do Ocidente Medieval e o declínio da população 
As invasões bárbaras acabam por desmantelar o já frágil mundo da Antiguidade, dando progressivamente 
origem ao aparecimento do Ocidente Medieval. É de novo um acontecimento demográfico que determina e 
define, durante uma lenta transição, a passagem do período antigo para o período medieval: as migrações. 
 
Dispomos hoje de bastantes elementos sobre as consequências deste longo processo: as redes de 
comunicação, a organização monetária e comercial foram totalmente destruídas, os campos foram 
abandonados, a fuga das populações provocou a escassez de mão-de-obra.  
Para além da desorganização da economia e da administração, um outro factor veio acelerar o declínio da 
população: as pestes. 
O segundo ciclo de pestes, já melhor conhecido e estudado, acelera ainda mais o declínio demográfico. 
 
 
2.5 – A recuperação demográfica do Ocidente Medieval e o aparecimento de um 
segundo «mundo cheio» 
O século VII marca, para a maior parte dos historiadores da população, o ponto mais baixo do declínio 
demográfico europeu.  
A rede de comunicação encontrava-se completamente destruída, os campos abandonados, a fome e a 
miséria reinava por toda a parte. Porém, neste mundo mediterrânico arruinado, onde existem duas zonas 
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de relativa prosperidade – o Império Bizantino a Este e o mundo controlado pelos árabes a Sul – a 
ocorrência de alguns acontecimentos importantes vão dar origem a um lento processo de recuperação: 

• A inter penetração entre o Mediterrâneo e o mundo bárbaro tem como resultado uma melhor 
alimentação 
• Os Germanos, têm uma agricultura muito itinerante, com grandes rotações e com a utilização dos 
terrenos incultos vão proporcionar as condições que permitem reforçar a melhoria da alimentação 
• O aparecimento da charrua medieval e da rotação trienal das culturas difundem-se rapidamente e 
em todo o mundo cristão 
• A existência de uma oscilação climática favorável. 

 
Neste período de «transição bárbara» é de admitir que a contracepção e o aborto, largamente difundidos 
na sociedade romana, tivessem desaparecido lentamente ou fossem de reduzida utilização. 
 
Porém, à medida que nos aproximamos do século XII, começa a consolidar-se uma nova situação que tem 
como características fundamentais os seguintes aspectos – Chaunu: 

• Existe uma oposição entre uma elite que pratica a ascese sexual e a grande massa de população 
a quem era exigido pouco 
• O celibato vai-se alargando progressivamente a todos os sacerdotes 
• O casamento começa a deixar de ser generalizado, deixa de ser dominantemente pubertário para 
passar a ser progressivamente pós-pubertário. 
• A moral do casal foi formulada em termos muito rigorosos por Santo Agostinho, ao nível dos 
comportamentos concretos, a pressão social exige apenas a observância de um mínimo de regras: as 
relações sexuais devem ser no interior do casamento, todos tem direito ao casamento mesmo os mais 
humildes, o casal deve evitar práticas que afastam o casamento da sua função procriadora 
• As regras mais restritas que procuram regular as relações sexuais em função do calendário 
litúrgico nunca foram rigorosamente aplicadas. 

 
 
2.6 – A peste negra 
Esta nova peste vem da Ásia, em particular da China, a peste tem como origem a fome. 
A peste instala-se na Europa Ocidental até 1670, com um último aparecimento isolado de 1720 a 1722. a 
segunda metade do século XIV é particularmente sombria: 

• Em 1348 a peste fez desaparecer 25% da população da Europa Ocidental 
• Quando a população começava a recuperar, em 1360, aparece outro surto que é tão severo como 
o 1ª – 23% de perdas 
• Em 1369 surge outro surto, embora menos forte – 13% de perdas 
• Em 1375 também se estima existirem cerca de 13% de perdas. 

 
Em geral, sem entrarmos nos aspectos específicos dos diferentes países, podemos afirmar que o século 
XIV e a primeira metade do século XV foram épocas de claro declínio populacional. A possibilidade da 
dinâmica populacional voltar a ser de sinal positivo ficou severamente afectada. Porém, depois destas 
vagas epidémicas se atenuarem, a população reconstitui-se lentamente. O modelo demográfico do Antigo 
Regime mostrou, assim, a eficácia do seu funcionamento. 
 
 
2.7 – O modelo demográfico do Antigo Regime  
Três traços essenciais caracterizam a evolução global da população do continente europeu durante o 
Antigo Regime: 

• O crescimento moderado da população de 70 milhões no inicio do século XIV para 111 milhões 
em meados do século XVIII 
• As quebras de crescimento populacional ocasionado pelas crises de mortalidade 
• As crises de subsistência. 
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As crises de mortalidade têm duas fases: 

• A fase da peste – embora iniciada no século XIV é particularmente intensa nos séculos XV e XVI 
• A fase das epidemias sociais – que se estende até ao inicio da época contemporânea. 

 
Alguns historiadores da população tiveram uma visão mecanicista das sociedades humanas nesta época, 
ao pensarem que o verdadeiro elemento regulador era o fenómeno mortalidade.  
 
As crises de subsistência não parecem estar aptas a desempenhar o papel de mecanismo regulador no 
caso de haver excesso de população. 
 
Existem três aspectos fundamentais, caracterizadores do casamento nas sociedades de Antigo Regime: 

• Não existem relações sexuais fora do casamento 
• Não existe coabitação de casais 
• Não existe casamento sem casa. 

 
Nas estruturas económicas e sociais do Antigo Regime, o nº de explorações variava muito lentamente: 

• Uma grande parte das terras era alugada nas mãos da nobreza e do clero – esta concentração 
assegurava aos proprietários rendimento, tranquilidade e segurança 
• A grande maioria dos camponeses era proprietária de terras minúsculas constituídas por uma 
casa e um pequeno terreno muito difíceis de dividir 
• A construção de uma nova casa não estava ao alcance de um assalariado, por mais económica 
que fosse e, mesmo que tal fosse possível, as terras disponíveis eram poucas. 

 
A sociedade rural do antigo Regime tinha, assim, uma tendência a produzir, através do mecanismo auto-
regulador, cinco consequências importantes: 

• Criadagem 
• Celibato forçado 
• Errância 
• Mendicidade 
• Emigração. 

 
 
2.8 – O crescimento da população na Europa Ocidental e o terceiro «mundo cheio» 
O crescimento da população, na segunda metade do século XVIII, é um fenómeno europeu que ultrapassa 
o quadro das regiões industrializadas e que não pode ser explicado por uma revolução agrícola. A 
revolução económica foi uma hipótese de trabalho que não se confirmou. O mesmo não aconteceu com a 
existência de progressos lentos, mas significativos, na luta contra a morte: a esperança de vida aumenta, a 
mortalidade infantil diminui, a mortalidade estival das crianças também diminui. 
 
Assim, é possível esquematizar o arranque demográfico da Europa Ocidental da seguinte forma – 
Dupâquier 

• 1º Etapa (1650-1750) – as populações submetidas a crises periódicas de mortalidade põem a 
funcionar em pleno o mecanismo auto-regulador 
• 2º Etapa (segunda metade do século XVIII) – os acidentes, sendo menos frequentes, associados a 
um certo progresso técnico da medicina, diminuem a mortalidade e a população aumenta. 
• 3º Etapa (primeira metade do século XIX) – a industrialização, ao permitir fazer baixar a idade do 
casamento, relança o crescimento demográfico – a emigração para o outro lado do Atlântico vai-se 
tornando cada vez mais importante 
• 4º Etapa (segunda metade do século XIX) – o recuo da mortalidade, associado a um grande 
progresso da medicina e das condições de higiene e saúde, acaba de vez com o mecanismo auto-
regulador. 
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Em síntese, a grande mutação não resultou de um modelo simplista, que apenas considera os efeitos 
directos e indirectos das condições de saúde – modelo simplista, pagina 92 – mas de um modelo mais 
complexo que integra diversas componentes – modelo de Dupâquier, pagina 93. 
 
A revolução industrial, a consequente destruição do mecanismo auto-regulador das sociedades do Antigo 
Regime demográfico, a melhoria das probabilidades de sobrevivência, vão criar condições para a 
existência de um grande crescimento demográfico na Europa. 
 
 
2.9 – A evolução da população nas restantes partes do mundo. 

 
2.10 – A explosão demográfica: um fenómeno novo ou um velho problema com 

novas características? 
A primeira grande conclusão a que chegámos é a de que a preocupação com «excessivo nº de 
habitantes» não é um fenómeno exclusivo da época contemporânea, e nem tão-pouco a explosão 
demográfica observada nos dias de hoje é um fenómeno inteiramente novo. 
 
É com a revolução industrial que o sistema demográfico do Antigo Regime é destruído, provocando um 
aumento no nº de nascimentos, uma diminuição no nº de óbitos e, consequentemente, um grande 
crescimento populacional no continente europeu. 
 
A resposta á pergunta inicial – é negativa. 
 
 
 

Capitulo III 
Aspectos iniciais de uma investigação em análise demográfica: os ritmos de 
crescimento e a análise das estruturas demográficas. 
 
Introdução 
O desenvolvimento da Demografia enquanto Ciência da População está fundamentalmente ligado à 
diversidade dos seus métodos e técnicas específicas para cada uma das variáveis que integram o 
movimento da população – mortalidade, natalidade e movimentos migratórios, técnicas essas que variam 
consoante a natureza dos dados (serem de boa ou má qualidade) e a perspectiva de análise (longitudinal 
ou transversal). 
Também existem técnicas específicas para analisar a dinâmica das populações com dados incompletos 
(como é o caso da maior parte dos países em vias de desenvolvimento), as populações do passado 
(Demografia Histórica) e para projectar as populações a curto, médio e longo prazo (Projecções 
Demográficas). 
 
 
3.1 – Volumes, ritmos de crescimento de uma população e densidade 
Quando dispomos, ao longo do tempo, de diversas informações acerca do volume de uma população, a 
primeira análise que normalmente se executa é a do cálculo do ritmo de crescimento. Esse ritmo de 
crescimento deve proporcionar um resultado anual médio, de forma a se poder comparar períodos de 
diferente amplitude. 
 
Nota – suponhamos uma população que num momento 0 é Po, num momento 1 é P1.... 
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Para se medir o ritmo de crescimento de uma população existem fundamentalmente três processos em 
análise demográfica: 

• Contínuo  
• Aritmético 
• Geométrico 

 
Cálculo das densidades populacionais – consiste em dividir o total de habitantes existentes numa 
determinada unidade espacial, pela superfície dessa unidade. 
É uma medida simples, sem complicações técnicas e bastante grosseira por não ter em conta as 
características físicas do espaço onde se insere a população que estamos a analisar. 
 
 
3.2 – As estruturas demográficas 
Estas estruturas são sempre analisadas em sentido restrito, ou seja, são uma subdivião em grupos a partir 
de determinadas características demográficas. Podemos desta forma, obter diversos tipos de estruturas: 
por sexos e idades, por estado civil, por actividade económica, por níveis de instrução. 
Só as duas primeiras é que interessam em Análise Demografia, porque: 

• A importância dos sexos justifica-se pelo facto das populações masculina e feminina 
desempenharem diferentes funções na sociedade, devido ao complexo de factores biológicos, 
sociais, culturais. 

• A repartição por idades é importante, porque: 
              -- A necessidade de analisar os efeitos especializada específicos de cada idade; com o aumento 
da idade muitos comportamentos e capacidades vão-se modificando; 
              -- A necessidade de comparar determinados aspectos nas fases fundamentais da vida – início da 
socialização, ensino básico, puberdade, entrada na universidade,... - em pessoas com diferentes idades. 
 
Em Análise Demográfica, costuma-se chamar ao primeiro aspecto o efeito idade e ao segundo o efeito de 
geração. Esses efeitos, podem e devem ser analisados em cada um dos sexos. 
 
Sob o ponto de vista técnico, a melhor forma de analisarmos a distribuição de uma população por sexos e 
idades é através de uma representação gráfica muito particular, conhecida pelo nome de pirâmide de 
idades 
 
Pirâmides de idades – as pirâmides de idades são gráficos que permitem ter uma visão de conjunto 
da repartição da população por sexos e idades: as idades são representadas no eixo vertical. Os efectivos 
são representados em dois semi-eixos horizontais – o da esquerda é reservado aos efectivos masculinos 
e o da direita é reservado aos efectivos femininos.  
Quanto ao seu processo de construção, existem dois tipos fundamentais: 

• As pirâmides por idades 
• As pirâmides por grupos de idades. 

Em ambos os casos os efectivos podem ser utilizados em números absolutos ou em números relativos. 
Os dois grandes tipos de pirâmides de idades que são utilizados como referência são os seguintes: 

• Pirâmides em acento circunflexo – é uma pirâmide de idades típicas dos países em 
desenvolvimento, das populações do Antigo Regime ou das sociedades tradicionais. A natalidade 
e a mortalidade são muito elevadas configurando uma forma que dá à pirâmide uma base larga – 
elevadas proporções de jovens – e um topo da pirâmide com efectivos reduzidos – diminutas 
proporções de pessoas idosas. 

• Pirâmide de urna – é uma pirâmide típica dos países desenvolvidos, que se encontram na última 
fase da transição demográfica; os níveis de natalidade e mortalidade são muito baixos, o que 
implica a existência de uma pirâmide de idades com uma base muito reduzida – elevada 
proporções de jovens – e um topo bastante empolado – elevadas o proporções de pessoas idosas. 

 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                                          Disciplina /41018 - Demografia 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 19 de 31 

As relações de masculinidades 
As pirâmides de idades nunca são simétricas: 

1º - Nascem mais rapazes do que raparigas – fazendo com que a base de uma pirâmide de idades 
seja maior do lado masculino do que do lado feminino 
2º - A mortalidade – que é o factor mais relevante na explicação da redução dos efectivos, é sempre 
mais precoce no sexo masculino do que no sexo feminino. 

O cálculo é simples – basta dividir em cada idade (ou grupo de idades) os efectivos masculinos pelos 
efectivos femininos, multiplicar o resultado por 100 e representá-los graficamente. 
 
Efeito de geração – cada geração tem a sua história própria, marcada por diferentes situações sanitárias, 
por migrações diferenciais segundo o sexo, o que pode implicar o aparecimento de profundas 
modificações no seu modelo natural deste gráfico. 
 
Os grupos funcionais e os índices-resumo 
Quando queremos comparar não duas ou três estruturas populacionais mas um número 
consideravelmente maior. 
Em análise demográfica, quando se quer ter uma visão rápida da evolução ou da diversidade das 
estruturas populacionais, opta-se por compactar a informação segundo determinados critérios. 
O critério mais importante é o da idade, ou seja, concentra-se num reduzido número de grupos a totalidade 
da informação, de modo a tornar mais funcional a análise – grupos funcionais – a população total, em 
vez de aparecer dividida em grupos de idades anuais ou quinquenais, passa a estar dividida em três 
grandes grupos: 0-14 anos; 15-64 anos e 65+anos ou 0-19anos; 20-59 anos e 60+anos. 
 
Uma vez decomposta uma estrutura demográfica em grupos funcionais podemos proceder à sua 
manipulação, no sentido de os transformar em indicadores que resumam a abundância de informação 
existente numa repartição por sexos e idades – são os índices-resumo – na construção destes índices 
tanto faz utilizar o critério de agrupamento 0-14 anos/65+anos, como o critério 0-19 anos/60+anos. Porém 
como cada vez mais no que diz respeito aos grandes sistemas de informação demográfica a nível 
internacional se utiliza o primeiro critério, é aconselhável a sua utilização para facilitar as comparações.  
 
Índices-resumo mais utilizados em análise demográfica são os que agrupam a informação respeitante à 
população potencialmente activa, os que aprofundam a análise do processo de envelhecimento e os que 
procuram proceder a estimativas indirectas de determinados parâmetros demográficos. 
Os principais são os seguintes: 

Percentagem de «jovens» - (população com 0-14anos/população total) X 100 
Várias fórmulas. Paginas 116/117 
 
O envelhecimento demográfico  
A partir da segunda metade do século XX, um novo fenómeno surgiu nas sociedades desenvolvidas – 
envelhecimento demográfico 
 
Em termos demográficos – existem dois tipos de envelhecimento: 

• Envelhecimento na base – ocorre quando a percentagem de jovens começa a diminuir de tal 
forma que a base da pirâmide de idades fica bastante reduzida. 
• Envelhecimento no topo – ocorre quando a percentagem de idosos aumenta, fazendo assim com 
que a parte superior da pirâmide de idades comece a alargar, em vez de se alongar, como acontece 
nas sociedades típicas dos países em vias de desenvolvimento. 

Estes dois tipos de envelhecimento estão ligados entre si: a diminuição percentual do grupo dos jovens 
implica um aumento proporcional dos outros dois grupos de idades, em particular no grupo de pessoas 
com idades mais avançadas. 
 
O principal factor natural responsável pelo envelhecimento demográfico foi o declínio da natalidade. 
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Em suma – a causa fundamental do envelhecimento demográfico é o declínio da fecundidade. Quando os 
países começam a chegar a níveis de não renovação das gerações, o efeito da melhoria das condições 
gerais de saúde reforça o processo de envelhecimento. As migrações podem reforçar ou atenuar a 
tendência natural da evolução do processo de envelhecimento. 
 
 

Capitulo IV 
Os sistemas de informação demográfica e a análise da qualidade dos dados 

 
Introdução 
 
4.1 – OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DEMOGRAFICA 
Os recenseamentos da população 
O departamento de Demografia das Nações Unidas define recenseamento de uma população como o 
conjunto de operações que consiste em recolher, agrupar e publicar, os dados respeitantes ao estado da 
população. Apesar do conteúdo destes dados variar de país para país, as Nações Unidas recomendam a 
existência de um conjunto mínimo de informações por serem consideradas como fundamentais: 

• Informações sobre a localização 
• Informações demográficas 
• Informações socioculturais 
• Informações sociais e económicas 
• Informações sobre a habitação 

Características dos recenseamentos: 
• A simultaneidade da recolha – devem ser realizados num determinado ano e por referência a um 
determinado dia do mês. 
• Exaustividade – é sempre o total da população que se procura conhecer e caracterizar. 

 
As estatísticas demográficas de estado civil 
Outra fonte fundamental da Demografia são as Estatísticas Demográficas de Estado Civil, se bem que a 
sua finalidade científica nem sempre seja evidente. O termo «estado civil» é bastante ambíguo ao 
identificar simultaneamente a situação de uma pessoa em relação ao seu nascimento, aos laços familiares 
e de parentesco. À existência de casamento ou óbito e indicar simultaneamente o serviço público 
encarregue de atestar esses factos. No entanto, o tratamento estatístico dos registos de estado civil 
permite seguir anualmente a evolução da natalidade, da mortalidade e todos os outros acontecimentos 
demográficos. 
 
Tal como acontece com o Recenseamento, as Estatísticas Demográficas de Estado Civil baseiam-se no 
princípio da declaração. Tem o mesmo carácter exaustivo, obrigatório e de localização espacial. A 
qualidade dos dados depende da eficiência dos serviços encarregues da recolha e da veracidade das 
informações prestadas. 
 
NUTS – a partir de 1988 – as Estatísticas Demográficas passarem a utilizar a Nomenclatura das Unidades 
Territoriais para Fins Estatísticos. 
 
 
4.2 – A ANÁLISE DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 
Testar o mérito dos dados disponíveis, de tal forma se desenvolveu esta área da Demografia, que existe 
uma especialização com o nome de «Análise Demográfica com Dados Incompletos e Incorrectos». 
 
A relação de masculinidade dos nascimentos 
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Este indicador relaciona o número de nascimentos masculinos por cada 100 nascimentos femininos, ou 
seja: 
R.M.N. = (nascimentos masculinos / nascimentos femininos) X 100 – é um índice frequentemente 
utilizado para apreciar a qualidade do registo dos nascimentos por sexo. 
 
 
O Índice de Whipple 
Se o método anterior se destina a analisar a qualidade dos dados das estatísticas de estado civil, este 
método tem como objectivo analisar a qualidade dos recenseamentos. 
Não se trata de um teste que tenha como finalidade a análise global da qualidade de um Recenseamento. 
Apenas procura demonstrar se existe ou não determinado tipo de distorções, frequentemente 
observadas em países (ou épocas) com estatísticas de má qualidade: a atracção pelos números 
terminados em 0 e 5. 
O cálculo do Índice de Whipple processa-se da seguinte forma: 

• Somam-se as pessoas recenseadas entre 23 e 62 anos (inclusive) 
• Somam-se as pessoas que, no intervalo considerado, têm idades que terminam em 0 e 5 
• O índice é obtido fazendo a relação entre esta segunda soma e 1/5 da primeira soma (ou 
multiplica-se a segunda soma por 5 e divide-se pelo total da primeira; nos dois casos multiplica-se, em 
geral, o resultado obtido por 100. 
Foi elaborada uma tabela de base empírica que nos permite interpretar a validade dos resultados 
obtidos. 

• Dados muito exactos - maior 105 
• Dados relativamente exactos – 105 -110 
• Dados aproximados -  110 – 125 
• Dados grosseiros – 125 – 175 
• Dados muito grosseiros – menor 175 

 
O Índice de Irregularidade 
Trata-se de um índice que, embora mais sofisticado, tem sensivelmente os mesmos objectivos do índice 
anterior. Em vez de termos um índice global que mede a atracção pelos números terminados em 0 e 5, 
torna-se agora possível medir todo o tipo de atracções: pelos números pares, impares, de 0 e 5 em 
separado, pelos terminados em 7, ou outros números. 
 
O Índice Combinado das Nações Unidas 
As Nações Unidas elaboraram um índice que, em vez de medir a tracção por determinadas idades, 
procura medir a qualidade global de um recenseamento. É um índice que combina dois indicadores de 
regularidade das idades (um para cada sexo) e um indicador de regularidade dos sexos.  
Em termos práticos, o ICNU calcula-se da seguinte forma: Página 143. 
A grelha é a seguinte: 

• Maior 20 – Bom 
• 20 – 40 – Mau 
• Menor 40 – Muito mau 

 
A Equação de Concordância 
A equação de concordância procura, como o próprio nome indica, verificar se existe ou não uma 
concordância entre os diversos sistemas de informação disponíveis. 
O princípio que preside à sua construção é bastante simples: durante um determinado período 
(normalmente entre dois recenseamentos) a população de uma região aumenta ou diminui devido a nela 
existirem dois tipos de movimentos – o natural e o migratório. 
  
 Px+n = Px + N – O + I – E   ou, Px+n = Px + Crescimento Natural + Crescimento Migratório 
Ou ainda: Crescimento entre Recenseamentos = C. Natural + C. Migratório 
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4.3 – O AJUSTAMENTO DOS DADOS IMPERFEITOS 
O reconhecimento da existência de dados com má qualidade teve como consequência o aparecimento de 
um conjunto de técnicas de análise destinadas à correcção dos mesmos. 
 
O método das médias móveis 
É um método muito utilizado para ajustar a informação por idades não só quando os dados são imperfeitos, 
mas quando apresentam grandes flutuações aleatórias devido à existência de pequenos números, como 
acontece quando analisamos certos concelhos em Portugal, ou ainda, quando levamos a nossa análise 
até ao nível da freguesia. 
Em geral utiliza-se três anos… mas pode ser um número superior. 
      Nx(*) = (Nx-1 + Nx + Nx+1) /3 
 
O método das Nações Unidas para ajuste de grupos quinquenais 
Página 146 – este método é também muito útil quando trabalhamos com informação com grupos etários 
quinquenais com bastantes flutuações. 
 
O método das Nações Unidas para a passagem de grupos decenais a grupos quinquenais. 
Método muito útil não apenas para os trabalhos em Demografia Histórica ou para países com dados 
incompletos mas também para análise a uma escala muito reduzida, onde por vezes é necessário agrupar 
a informação, ou por não existirem dados ou por existirem dados a um digito com grandes flutuações. 
Página 146 
 
O método de Sprague para estimar os efectivos por idade a partir dos grupos quinquenais 
Frequentemente em trabalhos de Análise Demográfica somos confrontados com o problema de não ser 
possível trabalhar com as informações por idade por terem muitas flutuações e tornarem os dados pouco 
fiáveis. Por exemplo, como executar um exercício prospectivo num concelho de Alentejo com poucos 
milhares de habitantes, quando tal exercício implica uma divisão por sexos e idades? 
A melhor forma de resolver este problema é agrupar a informação disponível em grupos quinquenais. 
Posteriormente podemos proceder à decomposição dos efectivos agrupados por idades através dos 
multiplicadores de Sprague. Pagina 147 
 
 

Capitulo V 
Os princípios de análise demográfica 

 
Introdução 
A demografia, ao analisar fenómenos e ao recolher acontecimentos pode ser redefinida, numa perspectiva 
de análise, como a ciência que estuda determinados fenómenos – natalidade, mortalidade, migrações – a 
partir de acontecimentos – nascimentos, óbitos, migrantes. A análise destes fenómenos é feita através de 
um conjunto de princípios que é comum a todas as variáveis: são os Princípios de Análise Demográfica. 
 
 
5.1 – O DIAGRAMA DE LEXIS  
O Diagrama de Lexis é um precioso instrumento da Análise Demográfica, na medida em que permite 
repartir os acontecimentos demográficos por anos de observação e por gerações 
 

• Trata-se de um diagrama onde no eixo OX (abcissas) se marcam os anos civis e no eixo OY 
(ordenadas) se marcam as idades dos indivíduos. 
• No eixo OX, traçam-se linhas verticais, paralelas ao eixo OY, que marcam simultaneamente o fim 
de um ano civil e o inicio do próximo – são as rectas do 31 de Dezembro ou do 1º de Janeiro. 
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• No eixo OY, traçam-se linhas horizontais, paralelas ao eixo OX – são as rectas exactas. 
• A escala escolhida para marcar a amplitude entre as rectas do 31 de Dezembro é a mesma das 
rectas que marcam as idades exactas permitindo assim o aparecimento de um conjunto de quadrados. 

 
 
5.2 – PRINCIPIOS GERAIS DE ANÁLISE DEMOGRAFICA 
Por princípios gerais de análise demográfica – entendemos um conjunto de regras fundamentais a que 
deve obedecer qualquer trabalho de investigação em Demografia. 
Veremos, os princípios gerais da análise demográfica, ou seja, os seis princípios fundamentais: 

• O «estado puro» e o «estado perturbado» 
Um dos princípios gerias da análise demográfica é a possibilidade de analisar os fenómenos 
demográficos tendo em conta dois tipos de efeitos ou interferências. 
«estado puro» - consiste em analisar os fenómenos demográficos sem interferências, proceder a uma 
analise demográfica. 
«estado perturbado» - consiste em analisar os fenómenos demográficos com interferências. 
• Acontecimentos renováveis e acontecimentos não renováveis 
Outro princípio geral de análise é a possibilidade de classificar os fenómenos demográficos em não 
demográficos  
Os acontecimentos não renováveis – são os que só podem ocorrer uma só vez – a mortalidade. 
Os acontecimentos renováveis – são os que podem ocorrer mais do que uma vez – natalidade, 
nupcialidade, divórcio, migrações. 
• Análise transversal e análise longitudinal 
A análise transversal ou análise do momento – consiste fundamentalmente em observar os 
acontecimentos demográficos num determinado período de tempo – normalmente um ano civil. 
A análise longitudinal ou por coortes- significa observar os acontecimentos ao longo da vida dos 
indivíduos – o que envolve vários anos de calendário. 
 

Coorte – é um conjunto de pessoas que são submetidas a um mesmo acontecimento de origem, durante 
um mesmo período de tempo. 
Se esse acontecimento de origem é o nascimento, a coorte toma o nome de geração. 
Se o acontecimento de origem for o casamento (ou outro qualquer), a coorte passa a chamar-se 
promoção. 
 
5.3 – PRINCIPIOS DE ANALISE LONGITUDINAL 
A distribuição é através de duas medidas fundamentais que não são mais do que dois parâmetros de 
distribuição dos acontecimentos o longo do tempo: 

• A intensidade – mede o nº médio de acontecimentos. 
• O calendário – mede-nos a repartição desses acontecimentos ao longo do tempo. 

 
Os dois indicadores podem ser calculados de uma outra forma: em vez de nos servirmos das frequências 
absolutas, podemos utilizar as frequências relativas. 
Estes novos índices têm o nome de acontecimentos reduzidos por reduzirem o nº de acontecimentos com 
a duração X à população inicial. 
Numa perspectiva longitudinal, a análise demográfica parte dos actos individuais (nascimento, morte, 
migração) para os processos ocorridos nas coortes (fecundidade, mortalidade, migrações) que são 
normalmente classificados e analisados em função da duração ocorrida a partir do acontecimento origem. 
O resultado da ocorrência destes processos pode ser visualizado num determinado momento do tempo 
quando observamos, em transversal, o conjunto das coortes, ou seja, o volume e a estrutura de uma 
população. 
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5.4 – PRINCIPIOS DE ANÁLISE EM TRANSVERSAL 
A análise em transversal preocupa-se pois, em princípio, com o volume e a estrutura da população num 
determinado momento do tempo – bem como com as mudanças ocorridas ao longo do tempo – e não com 
as coortes.  
 
Mas, para se compreender a existência de uma determinada estrutura populacional – ou de uma mutação 
ocorrida no volume populacional – tem de se ter em conta que os acontecimentos que integram a dinâmica 
populacional são resultantes da interacção entre as estruturas e os fenómenos demográficos. 
 
Assim: 

• A tarefa principal da análise transversal é separar estes dois factores de forma a medir o seu 
impacto na dinâmica populacional. 
• Uma segunda tarefa, como veremos, consiste em procurar avaliar a intensidade e o calendário 
dos diferentes processos que ocorrem nas coortes. 

 
--- Qual é o impacto de cada um dos factores… no nº total de acontecimentos observados durante um 
determinado período? 
O objectivo da análise demográfica será, separar o impacto, na dinâmica populacional que é devido à 
estrutura populacional, do impacto que é devido às frequências (taxas, acontecimentos reduzidos) ou 
modelos dos fenómenos demográficos. 
Ao princípio de análise que concretiza este objectivo em análise transversal chama-se – estandardização. 
 
--- Em que medida as frequências observadas num determinado período reflectem o comportamento das 
coortes? 
O objectivo da análise demográfica, neste caso, será o de procurar medir a intensidade e o calendário. Ao 
princípio de análise que concretiza este objectivo, em análise transversal, chama-se translação. 
 
Existem diversos tipos de taxas: 

• Taxas brutas – é uma medida grosseira que relaciona o total de acontecimentos observados num 
determinado período (normalmente um ano) com a população nesse mesmo período. As vantagens – 
são a sua rapidez de cálculo e necessitar de muitos poucos dados. O grande inconveniente resulta 
de ser um índice muito grosseiro e inadequado para distinguir a influência das frequências e das 
estruturas na mudança do volume populacional. Deve-se evitar: populações estimadas e trabalhar 
com um só ano. 
• Taxas definidas em função das idades ou dos grupos de idades – aplica-se exactamente o 
mesmo raciocínio das taxas brutas, com as mesmas precauções. Apenas se diferenciam no facto de 
serem calculadas por idades ou por grupos.  
• Taxas definidas em função da população de referência – calculam-se as taxas por idades, ou 
grupos de idades, onde os numeradores são os mesmos do caso anterior. No denominador, ou se 
coloca a população média ou o efectivo, submetido a um mesmo acontecimento de origem.  

 
Concentremo-nos no princípio da estandardização, que tem como objectivo fundamental manter 
constante o efeito das estruturas. Quando temos a possibilidade de calcular as frequências por idades ou 
grupos de idades (ou seja, quando os acontecimentos estão disponíveis nas estatísticas de estado civil por 
idades e as estruturas populacionais são conhecidas), podemos recorrer aos seguintes métodos: 

• O método estandardização directa ou método da população-tipo – consiste em calcular as 
taxas em cada duração x nas diversas populações a comparar e multiplicar essas taxas por uma 
«população modelo» ou uma «população-tipo» 
• Médias de frequência – consiste em comparar directamente as médias das frequências sem se 
recorrer a uma população-tipo; a média mais usualmente empregue é a media aritmética. 
• Analise por componentes principais aplica-se as frequências. 
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Quando os acontecimentos não estão disponíveis no estado civil, mas as estruturas populacionais são 
conhecidas, podemos recorrer: 

• Método da estandardização indirecta ou método das taxas-tipo – quando dos dados não nos 
permite calcular as frequências nas diferentes idades. O método consiste em escolher uma série de 
taxas como modelo ou como tipo e aplicar-lhe as diversas estruturas das populações que se querem 
comparar. 

 
Quanto ao segundo principio susceptível de ser aplicado numa analise em transversal – o principio da 
translação. Procura-se responder a duas importantes questões: 

• Será possível deduzir a intensidade e o calendário do fenómeno em análise a partir das 
frequências calculadas num determinado período de tempo? 
• Será possível transformar as medidas transversais em medidas longitudinais? 

A resposta é positiva. O método da coorte fictícia consiste justamente em transpor os fenómenos que se 
observam em transversal para uma coorte imaginária. Semelhante artifício permite-nos calcular, tal como 
na análise longitudinal, a intensidade, o calendário, os acontecimentos reduzidos, as taxas e os quocientes. 
 
 

Capitulo VI 
Análise da mortalidade 

 
Introdução  
As investigações sobre a mortalidade enquanto fenómeno social gravitam em torno de três eixos 
fundamentais: 

• Caracterização do declínio observado na época contemporânea 
• Estudo dos factores responsáveis põe esse declínio 
• Identificação das diferenças observadas entre determinados grupos. 

 
 
6.1 – AS TAXAS BRUTAS DE MORTALIDADE ENQUANTO MEDIDAS ELEMENTARES DA 
MORTALIDADE GERAL 
O processo mais simples que existe para medirmos o nível da mortalidade geral consiste em dividir o total 
de óbitos observados num determinado período pela população média. 
 
A Taxa Bruta de Mortalidade é um instrumento grosseiro que isola muito rudimentarmente os efeitos de 
estrutura. Daí a necessidade de recorrer a outros métodos que isolem de uma forma menos elementar o 
verdadeiro modelo do fenómeno.  
 
Taxa bruta – é a soma de produtos das estruturas relativas em cada idade pelas taxas nessas mesmas 
idades. Como ao conjunto das taxas por idades se chama o modelo do fenómeno mortalidade pode ser 
redefinida como uma resultante da interacção entre o modelo e a estrutura da mortalidade. 
 
A mortalidade tem um modelo único que tem a forma de um «U» 
 
 
6.2 – O PRINCIPIO DA ESTANDARDIZAÇÃO: O METODO DA POPULAÇÃO-TIPO 
Para se aplicar o princípio da estandardização podemos socorrer-nos de vários métodos: 

• Estandardização directa 
• Médias das frequências 
• Analise por componentes principais. 

 Vamos só estudar o primeiro. 
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O método de estandardização directa lembre muito brevemente que a sua aplicação implica um correcto 
cálculo de taxas por idades (ou grupos de idade) entre idades exactas. 
Semelhante constatação implica que convém ter sempre presente a precauções que devem presidir ao 
seu cálculo: fazer coincidir, sempre que possível, a população média com a população de um 
recenseamento e evitar trabalhar com um único ano de forma a eliminar as flutuações aleatórias e os erros. 
 
 
6.3 – AS MEDIDAS DE MORTALIDADE EM GRUPOS ESPECIFICOS 
As medidas de mortalidade infantil 
O indicador de mortalidade infantil mais conhecido é a taxa de mortalidade infantil. Se, numa perspectiva 
de análise demográfica, aplicarmos a noção de taxa, teríamos apenas de dividir o total de óbitos 
observados entre os 0 e 1 anos exactos pela população média existente nesse intervalo de idades.  
 
À taxa de mortalidade infantil, que resulta da aplicação da generalização da noção de quociente, é usual 
chama-se Taxa de Mortalidade Infantil Clássica. 
Tem a incontestável vantagem de relacionar directamente os óbitos no primeiro ano de vida com os 
nascimentos, em vez de o relacionar com a população média, como é o caso da aplicação da noção de 
taxa. 
 
Porem, esta forma de calcular a mortalidade infantil também não é inteiramente satisfatória porque os 
óbitos observados num ano civil, num ano completo, pertencem a duas gerações. 
 
A única solução é imputar os óbitos infantis a uma media ponderada dos dois efectivos de nascimentos em 
causa. Chama-se a este processo de cálculo o método da media ponderada e a taxa de mortalidade 
infantil passa a chamar-se a Verdadeira Taxa de Mortalidade Infantil e que tem a seguinte formula de 
cálculo. 
 
As causas que originam a mortalidade infantil podem ser agrupadas em duas grandes categorias: 

• As endógenas – que são as consequências de deformações congénitas (que nascem com o 
individuo), de taras hereditárias ou de traumatismos causados pelo parto. Estes óbitos ocorrem 
normalmente durante o primeiro mês, em particular nos primeiros dias. 
• As exógenas estão ligados a causas exteriores (doenças infecciosas, subalimentação, cuidados 
hospitalares insuficientes e acidentes diversos). 

 
A Taxa de Mortalidade Infantil Endógena – obtém-se dividindo o total de óbitos endógenos pelos 
nascimentos. 
A Taxa de Mortalidade Infantil Exógena – obtém-se dividindo o total de óbitos exógenos pelos nascimentos. 
 
Consequentemente, a taxa de mortalidade infantil clássica é igual à taxa de mortalidade infantil endógena 
mais a taxa de mortalidade infantil exógena. 
 
Existem outros tipos de taxa que são muito utilizados como indicadores do estado sanitário de uma 
população: 

• Taxa de Mortalidade Neonatal – obtém-se dividindo os óbitos de crianças com menos de 28 dias 
de vida pelos nados-vivos. 
• Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce e a Taxa de Mortalidade Neonatal   
• Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal – obtém-se dividindo os óbitos com 28-365 dias pelos 
nascimentos. 
• Taxa de Mortalidade Fetal Tardia ou Mortinatalidade – obtém-se dividindo o nº de fetos-mortos 
com 28 ou mais semanas de gestação pelos nascimentos 
• Taxa de Mortalidade Pré-Natal – obtém-se dividindo os óbitos pré-natais (óbitos fetais tardios e 
óbitos neonatais precoces) pelos nascimentos 
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• Taxa de Mortalidade Feto-Infantil – obtém-se dividindo os óbitos fetais tardios mais os óbitos com 
menos de um ano pelos nascimentos. 

 
A mortalidade por meses 
Existem vários métodos: 

• O método das proporções (ou percentagens) – consiste em, dividir os óbitos observados em cada 
mês pelo total anula e multiplicar o resultado por 100 par se obter o resultado em percentagem 
• O método das taxas mensais – reduz as taxas aos efectivos anuais multiplicando o nº médio de 
óbitos mensais pelo nº de dias do ano divididos pela população média. 
• O método dos nº proporcionais tem a mesma lógica do anterior e a sua grande vantagem reside 
no melhor poder de comparação, sobretudo quando se utiliza a representação gráfica neste método, 
dividem-se os óbitos mensais pelo nº de dias do mês. 

 
A mortalidade por causas de morte 
Para que uma análise deste tipo possa ser levada a efeito é necessário que se disponha de uma divisão 
dos óbitos anuais por causas de morte e que essa divisão possa ser comparável no tempo e no espaço. 
 
No estudo da mortalidade por causas podem utilizar-se os mesmos indicadores da mortalidade geral: 

• Taxas brutas 
• Taxas por idades 
• Taxas estandardizadas 

Em geral, os resultados são apresentados multiplicando os resultados obtidos por cem mil ou por dez mil 
para dar mais visibilidade aos resultados obtidos. 
 
 
6.4 – O PRINCIPIO DA TRANSLAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DASTABUAS DE MORTALIDADE 
Se com a aplicação do princípio da estandardização se procura manter o efeito das estruturas constantes 
(e encontrar índices comparativos), com o princípio da translação procura-se estimar a intensidade e o 
calendário a partir das frequências calculadas em transversal. Aplica-se assim, o método da coorte 
fictícia, que consiste em transpor os fenómenos que se observam num determinado momento do tempo 
para uma coorte imaginária. 
 
As funções de uma tábua de mortalidade são as seguintes: paginas 205/206/207/208. 
 
 
6.5 – METODOS INDIRECTOS DE MEDIDA DA MORTALIDADE – O CASO ESPECIFICO DASTABUAS-
TIPO DE MORTALIDADE 
Um dos métodos indirectos mais utilizados no estudo da mortalidade é o das tabuas-tipo de mortalidade. 
Os quatro modelos de mortalidade mais utilizados são os seguintes: 

• As tábua-tipo de mortalidade das Nações Unidas 
• As tábuas-tipo de Ledermann 
• As tabuas-tipo de Brass 
• As tabuas-tipo de Princeton (3 versões) – têm dois parâmetros. São constituídas por quatro 
modelos regionais de mortalidade, identificados com uma zona geográfica precisa: 
        * Modelo norte – aplicam-se aos países com elevados níveis sanitários. 
        * Modelo sul – aplicam-se aos países com muito boas condições sanitárias. 
        * Modelo este –  
        * Modelo oeste – aplica-se a todos os países em vias de desenvolvimento 

A utilização prática das tábuas é feita da seguinte maneira: 
• Escolhe-se a família que mais se aproxima do modelo de mortalidade da população a estudar 
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• No seio da família seleccionada escolhe-se o nível de mortalidade que melhor corresponde ao 
observado nessa mesma população 
• O diagnóstico é feito com base na taxa de Mortalidade Infantil e na eo 

 
6.6 – CONCLUSÃO 
Quando analisamos o fenómeno da mortalidade, a primeira coisa em que temos de pensar é que as 
probabilidades de morte de cada indivíduo dependem das suas características biológicas e das condições 
em que ocorre a sua existência, ou seja, do seu modo de vida. Numa probabilidade de morte existem 
factores intrínsecos e factores derivados do meio. 
 
 
 

Capitulo VII 
Análise da natalidade, fecundidade e nupcialidade 

 
Introdução 
A principal característica da natalidade no século XX é o seu declínio, declínio esse que é, em geral, 
posterior ao da mortalidade. Se a diminuição dos níveis de mortalidade na maior parte dos países 
desenvolvidos é anterior ao nosso século, o mesmo não acontece com a natalidade, cujo declínio ocorre 
praticamente no século XX. 
 
Em alguns países em desenvolvimento o declínio da natalidade ainda está no início do processo de 
transição. Pelo contrário, na maior parte dos países desenvolvidos a transição da natalidade já acabou e 
as gerações já não se renovam. 
 
A natalidade e a fecundidade aparecem muitas vezes empregues como sendo palavras sinónimas, quando 
têm um significado completamente diferente. 
Natalidade – mede a frequência dos nascimentos que ocorrem no conjunto da população total de um pais. 
Fecundidade – mede a frequência dos nascimentos que ocorrem num subconjunto específico – as 
mulheres em idade de procriar. 
 
 
7.1 – ASTAXAS BRUTAS ENQUANTO MEDIDAS ELEMENTARES DE ANÁLISE DA NATALIDADE E 
DA FECUNDIDADE 
O processo mais simples que existe para medirmos o nível da natalidade consiste em dividir o total de 
nascimentos num determinado período pela população média existente nesse mesmo período.  
 
A Taxa Bruta de Natalidade é um instrumento de análise muito grosseiro que isola muito rudimentarmente 
os efeitos de estrutura.  
Daí a necessidade de se recorrer a outros métodos que isolem numa forma menos elementar o verdadeiro 
modelo da natalidade. 
No caso concreto desta variável demográfica, podemos introduzir, ainda a nível dos indicadores grosseiros, 
uma correcção adicional. Essa correcção consiste em relacionar os nascimentos directamente com a parte 
da população em que eles ocorrem: a população feminina no período fértil (por convenção, dos 15 aos 50 
anos). 
 
Podemos redefinir as taxas de fecundidade geral como sendo uma soma dos produtos das estruturas 
relativas em cada grupo de idades do período fértil das mulheres pelas taxas nesses mesmos grupos de 
idades. 
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Apesar das diferenças existentes entre os diversos países do mundo, existe um modelo único que tem a 
forma de um «chapéu»: 

• Os valores partem de 0 no grupo 0-15 anos de idade 
• A partir dos 15 anos, a fecundidade é crescente até atingir um máximo entre os 20 e os 35 anos 
• A partir deste máximo, a fecundidade diminui até atingir de novo o valor 0 por volta dos 50 anos. 

 
A representação gráfica é muito importante neste tipo de análises, mas nem sempre é suficiente. Esta 
informação deve ser completa com o cálculo do calendário, ou a idade média da fecundidade (IMF) e com 
a variância das taxas de fecundidade (VTF). 
 
 
7.2 – TIPOS PARTICULARES DE NATALIDADE E FECUNDIDADE 
Alguns tipos particulares de natalidade e fecundidade: 

• A fecundidade por idades e por grupos de idades –  
• A fecundidade dentro do casamento 
• A fecundidade fora do casamento 
• A natalidade por meses 

 
 
7.3 – O PRINCIPIO DA ESTANDARDIZAÇÃO 
Separaremos os dois princípios fundamentais de análise: 

• O método da população-tipo ao estudo da fecundidade – é o mais utilizado. 
No caso especifico da natalidade e da fecundidade, uma aplicação particular do método das taxas-tipo é 
muito utilizada, não só em Demografia Histórica, como em todos os casos em que os dados são escassos: 

• Os índices de Coale – as taxas das mulheres Hutterite – necessitam de poucos dados, apenas 
do total de nascimentos no interior do casamento e fora do casamento, bem como das estruturas da 
população por idades, sexo e estado civil. Foi fundamentalmente devido ao facto de não necessitarem 
do conhecimento dos nascimentos por grupos de idades, que estes índices tiveram um grande 
sucesso. Apresenta três índices: 
               * O 1º é o Im – um indicador de nupcialidade 
               * O 2º é o Ig – um indicador de fecundidade no interior do casamento (antiga fecundidade 
legitima). 
               * O 3º é o Im – im indicador de fecundidade do casamento (antiga fecundidade ilegítima). 

 
 
7.4 – O PRINCIPIO DA TRANSLAÇÃO 
Se com a aplicação do princípio da estandardização se procura manter o efeito das estruturas constante, 
com o princípio da translação procura-se estimar a intensidade e o calendário a partir das frequências 
calculadas em transversal. Aplica-se o método da coorte fictícia, que consiste em transpor os fenómenos 
que se observam num determinado momento do tempo para uma coorte imaginária. 
 
 
7.5 – ANÁLISE DA NUPCIALIDADE E DO DIVORCIO: AS TAXAS BRUTAS ENQUANTO MEDIDAS 
ELEMENTARES DE ANÁLISE 
A nupcialidade não é uma variável demográfica autêntica, na medida em que o seu aumento ou a sua 
diminuição não afectam directamente a dinâmica populacional. É uma variável que apenas intervém na 
dinâmica populacional indirectamente através da fecundidade, se bem que, neste inicio de século, é cada 
vez mais acentuada e generalizada a tendência, em particular nos países desenvolvidos, para a 
separação entre os comportamentos da nupcialidade e da fecundidade. 
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7.6 – PROCESSO DE SUPERAÇÃO DAS LIMITAÇÕES DAS TAXAS BRUTAS NA ANÁLISE DO 
FENÓMENO NUPCIALIDADE 
 
O principio da estandardização 
O método de estandardização indirecta mais utilizado é o Im de Coale e é também o mais vulgarmente 
empregue. 
 
O principio da translação 
Desde que se disponha de informação sobre o nº de casamentos por grupos de idades, e sobre as 
estruturas populacionais por estado civil, é possível calcular uma tábua de nupcialidade. A partir da tábua 
de nupcialidade calcula-se a intensidade e o calendário. 
 
 
7.7 – CONCLUSÃO 
Tal como acontece com a mortalidade, a existência de diferentes níveis de fecundidade nas populações 
humanas é o resultado da confluência de um diversificado nº de factores da mais diversa natureza. 
 
As etapas mais importantes do ciclo de vida familiar segundo Vinuesa são as seguintes: 

• Fase da criação – começa com o casamento e acaba com o nascimento do 1º filho 
• Fase da expansão – desde o nascimento do 1º filho até ao nascimento do último. 
• Fase da estabilidade – desde o nascimento do último filho até à saída do 1º filho de casa. 
• Fase do declínio – desde a saída do 1º filho de casa até à saída do ultimo filho. 
• Fase do lar vazio – desde a saída do ultimo filho até à morte de um membro do casal. 
• Fase da extinção – desde a morte do 1º membro até à morte do último.  

 
 
 

Capitulo VIII 
Análise dos movimentos migratórios 

 
Introdução 
Os movimentos migratórios são de natureza diferente e integram a outra componente do crescimento total 
de uma população, a qual, em conjunto com o crescimento natural, determina a dinâmica de crescimento 
de um país ou de uma região. O crescimento migratório abrange três situações distintas: 

A emigração – saída da unidade espacial de observação para um país diferente. 
A imigração – entrada na unidade espacial de observação de pessoas de um país diferente. 
As migrações internas – entrada e saída na unidade espacial de observação, provenientes de outras 
unidades espaciais de um mesmo país. 

 
As variações dos movimentos migratórios no tempo e no espaço dependem de factores sociais e 
económicos complexos, de natureza interna e externa, em relação à unidade espacial em estudo.  
 
Migrações – o conjunto de deslocações no espaço físico de indivíduos, seja qual for a duração e a 
distância entre as deslocações. 
 
A mobilidade espacial é a capacidade de as pessoas se deslocarem no espaço, as migrações implicam a 
mudança do lugar de residência.  
 
As migrações implicam uma modificação da residência habitual. Essa modificação pode ocorrer dentro do 
país (migrações internas) ou fora do país (emigração e imigração). É deste tipo de problemas que se 
ocupa a análise demográfica. 
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8.1 – OS METODOS DIRECTOS DE ANÁLISE DOS MOVIMENTOS MIGRATORIOS 
Estes métodos, como o próprio nome indica, são os que utilizam directamente os dados disponíveis. Na 
prática, resumem-se ao cálculo das taxas brutas: 

T. Bruta Emigração = (Emigração / População) X 1000 
T. Bruta Imigração = (Imigrantes / População) X 1000 
T. B. Migração Total = ( (Emigrantes + Imigrantes) / População ) X 1000 

 
 
8.3 – OS METODOS INDIRECTOS DE ANÁLISE DOS MOVIMENTOS MIGRATORIOS 
Os métodos indirectos, como o próprio nome indica, servem para estimar a intensidade e a direcção dos 
movimentos migratórios quando estes não são passíveis de ser medidos directamente. 

• A equação de concordância  
• O método da população esperada – comparar os grupos de idades dos efectivos recenseados 
em dois momentos do tempo, t e t + n. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


