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Pode-se acompanhar o aumento progressivo da 

população feminina em todas as faixas etárias a partir de 

14 anos idade no Município de São Paulo. Esse cenário de 

mudanças firma-se a partir do Censo de 1980. Então, 

numa população total de 8.493.226 habitantes, 

tínhamos 4.150.555 homens (49%) e 4.342.671 mulheres 

(51%) no Município de São Paulo. Evidencia-se, ademais, 

a feminização do segmento de idosos no Município, 

sobretudo na faixa acima dos 80 anos, segundo dados do 

Censo de 2010. 

É  necessár io  mencionar  que a  questão do 

envelhecimento populacional vem chamando atenção 

desde os anos 1980, quando a fecundidade apresentou 

uma diminuição acentuada.

As comparações entre os grupos etários infanto-juvenis e 

os grupos de mais idosos, que apresentaremos a seguir, 

referentes aos quatro últimos censos no município são 

relevantes para a análise, sobretudo porque, segundo as 
1projeções  do IBGE, entre 2035 e 2040 a população idosa 

(65 anos e mais) no Brasil poderá alcançar um patamar 

18% superior ao das crianças (0 a 14 anos).  Nessa 

direção, o padrão etário da população por gênero 

também merece um olhar mais acurado.

Nesse sentido, em termos de grupos etários e sexo, no 

Censo de 1980, no Município de São Paulo, comparando-

se apenas as percentagens referentes às faixas etárias 

infanto-juvenis e de idosos, (acima de 60 anos) 

constatava-se um significativo contingente populacional 

na faixa de 0 a 14 anos, correspondendo, no total da 

população, a 30,8% de homens e 29,9% de mulheres. Na 

faixa de 60 anos e mais o contingente de homens 

representava 5,6% e o de mulheres representava 7,1% da 

população do Município. 

No censo de 1991, a população masculina perfazia o total 

de 4.653.208 homens (48%) e a feminina, de 4.992.977 

mulheres (52%).  A população infanto-juvenil (menos de 

15 anos) vinha diminuindo proporcionalmente. Em 

porcentagem, na faixa etária de 0 a 14 anos tínhamos 

29,9% da população masculina e 27,4% feminina, 

diferença ainda pouco significativa. No outro extremo, já 

foi possível observar um maior excedente populacional 

feminino na faixa etária acima dos 60 anos que 

correspondeu a 9% de mulheres e 6,9% de homens.

No Censo de 2000, computou-se 4.972.676 homens 

(47%) e 5.461.574 mulheres (53%). 

Na faixa etária de 0 a 14 anos, a população masculina 

correspondia a 26,4% e a feminina a 23,5%, 

prevalecendo, portanto, uma maioria masculina.  A faixa 

etária de 60 anos e mais já  apresentou a consolidação  do 

aumento do contingente populacional feminino, 

correspondendo a 10,6%, sendo que o masculino 

correspondeu a 7,9%.

De acordo com o Censo de 2010, a população masculina 

representa um total de 5.328.632 homens (47,35%) e 

5.924.871 mulheres (52,65%), sendo que na faixa etária 

de 0 a 14 anos, 22,3%  representa a população    

masculina e   19,4% representa a feminina. Finalmente, 

na faixa etária de 60 anos e mais, as mulheres 

representam 13,8 % da população e os homens 10,8% .

A análise dos dados censitários no Município para a série 

histórica 1980 -2010 demonstra que o  discreto 

excedente da população masculina ocorre apenas na 

faixa de 0 a 14 anos no conjunto dos Censos analisados a 

partir de 1980, porém a população idosa  na faixa de 60 

anos ou mais, evidencia claramente o constante 

crescimento do contingente  populacional feminino.
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É interessante mencionar que essa característica da 

população do município, corresponde atualmente a uma 
2razão de sexo  de 89,84, ou seja, quase 90 homens para 

cada 100 mulheres, segundo o Censo de 2010.

Em termos comparativos, no Estado de São Paulo, 

segundo o SEADE, a população feminina supera a 

masculina numa razão de sexo de 95 homens para cada 

100 mulheres. Contudo, essa relação também se 

diferencia segundo os grupos etários: na população com 

até 29 anos no Município, observa-se a razão de 99 

homens para cada 100 mulheres. Na faixa etária de 45 a 

59 anos, essa razão é de 83 homens para cada 100 

mulheres e, entre a população mais idosa (75 anos e 

mais) corresponde a 53 homens para cada 100 mulheres.

Prevalência das mulheres entre a população acima de 

65 anos

Um dado cada vez mais relevante para analisar a clivagem 

de gênero no envelhecimento populacional  diz respeito 
3ao índice de envelhecimento por sexo .             

Segundo dados do Censo de 2010, o índice de 

envelhecimento da população do Município de São Paulo 

é de 39,15; sendo que o índice de envelhecimento por 

sexo calculado para os homens é de 29,76 e para as 

mulheres, 48,83. 

Observa-se uma evolução notável nos índices de 

envelhecimento por sexo, com um excedente 

populacional feminino, sobretudo na região central, o 

que demanda um olhar de gênero para as políticas sociais 

referentes ao envelhecimento. Os serviços de cuidados 

de idosos precisam ser repensados também a partir da 

necessidade de alteração do padrão social de 

funcionalização das mulheres, com a já conhecida  

sobrecarga  das  mesmas nas   tarefas do cuidado.

Em 2010, no Município, consolidam-se os índices de 

envelhecimento menores nos distritos mais periféricos e 

índices altos nos distritos mais centrais. 

Para evidenciar os atuais contrastes intra-urbanos na 

cidade em relação aos índices de envelhecimento por 

sexo das regiões mais centrais, observa-se, segundo 

dados do Censo 2010 que, em grande parte dos seus 

distritos, os índices de envelhecimento femininos 

aproximam-se de quase o dobro dos índices masculinos. 

A título de exemplo, o Distrito da Consolação registra o 

maior índice de envelhecimento de mulheres que é de 

227,11 em relação a um índice de envelhecimento dos 

homens de 126,39.
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Gráfico 1- Evolução da população, por sexo e faixa etária

Fonte: IBGE. Censos Demográficos.
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Esses dados ilustram as rápidas mudanças ocorridas na 

população por idade e gênero, as quais devem ser 

consideradas no planejamento de políticas públicas 

urbanas. 
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Editoração

André de Freitas Gonçalves

1 - Essas projeções, segundo Comunicado do IBGE, serão refeitas a partir dos dados 

finais do Censo 2010.

2 - Razão de sexo expressa o número de pessoas do sexo masculino para cada 

grupo de 100 pessoas do sexo feminino. É obtida através do quociente entre 

população masculina e feminina por grupos de idade.

3 - O índice de envelhecimento aponta para mudanças na estrutura etária da 

população brasileira. Trata-se do número de pessoas idosas (com 65 anos ou mais 

de idade) para cada 100 pessoas jovens (de 0 a 14 anos). O índice de 

envelhecimento por sexo vem apontando para o excedente feminino na 

população total do município.
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Mapa 1- Índice de envelhecimento da população, segundo sexo, 2010
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1991 e 2000.
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