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Introdução  

 Este trabalho cumpre o propósito de uma análise exploratória de dados envolta 

do aumento da participação da população idosa na vida social da região de São José dos 

Campos, no sentido de alimentar a percepção e o posicionamento dos movimentos 

sociais que lutam politicamente pelas garantias de direitos sociais dos Idosos.  

A abordagem metodológica se apoia em coleta e tratamento de dados advindos 

do SEADE/SP e MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, neste caso, via o RAIS/

CAGED. O texto oferece uma análise descritiva, seguida de um poder analítico coerente 

dos fatos do grupo social dos Idosos. O ponto de destaque é a inferência que resultou no 

indicador denominado como Dependência dos Idosos.  

O texto encontra-se dividido em quatro partes, afora os elementos conclusivos. 

No primeiro momento, as características que marcam a população idosa na região de 

São José dos Campos. Logo depois, as projeções do crescimento da população idosa, 

dando conta, em especial, de uma análise comparativa da série histórica. A terceira parte 

composta por uma análise da posição dos Idosos em relação ao trabalho e renda. Na 

quarta e última parte, a mostra do indicador de dependência dos Idosos. As 

considerações finais encerram os esforços deste trabalho.  

1. Características da população idosa  

 O gráfico 1 mostra a participação percentual da população idosa, isto é, as 

pessoas de 60 anos e Mais na região de São José dos Campos , no período de 2010 a 1

2018. Logo se vê que ocorreu uma variação positiva. Em Jacareí, por exemplo, no 

primeiro momento, os Idosos representavam 11,02%, poucos anos depois, em 2018, o 

percentual chegou em 14,56%. As demais cidades obedecem ao mesmo sentido de 

crescimento populacional.  

 

 Sabe-se que a Região Metropolitana de São José dos Campos está composta por um número maior de 1

cidades. Contudo, para os efeitos deste trabalho, as considerações sobre os seguintes municípios: São José 
dos Campos, Santa Branca, Pindamonhangaba, Jacareí, Igaratá e Guaratinguetá. 
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Gráfico 1 – Participação da população idosa frente a população total da Região de 

São José dos Campos (%)  

!  
Fonte: SEADE – 2019  

 A população pode ser compreendida a partir das distribuições etárias das pessoas 

idosas. De tal maneira, diz-se que as pessoas dentro da faixa de 60 a 64 anos são as mais 

representativas desta série, porém, é interessante notar que o grupo ligado à faixa etária 

65 a 69 anos aumentou muito de tamanho, e o que diz respeito as faixas etárias de 70 a 

74 anos e 75 e Mais, em 2018, os números de 30.547 e 36.476, respectivamente.  

Gráfico 2 – População idosa na Região de São José dos Campos (Faixas etárias)  

!  
Fonte: SEADE – 2019  
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2. Projeções do crescimento da população idosa  

O gráfico 3 é resultado de uma ferramenta analítica recém consolidada pelo 

SEADE (2019), por meio da qual torna-se viável o cálculo de projeções do crescimento 

populacional, em várias localidades do país. De tal modo, como se vê, a população 

idosa alcançará a representatividade em torno de 20% frente a população total, em todas 

cidades elencadas neste trabalho.  

Gráfico 3 – Projeção da participação da população idosa frente a população total 

da Região de São José dos Campos para 2030 (%)  

!  
Fonte: SEADE – 2019  

Em termos específicos, dá para se ver a distribuição desta projeção populacional 

em função das faixas etárias dos idosos, ademais o número total de idosos projetado 

para 2030, em cada cidade. De tal maneira, em Guaratinguetá, saí de 18.972, em 2018, 

para 27.157, em 2030. No mesmo sentido, a cidade de Igaratá, de 1.437 para 1.982. Em 

Jacareí, de 32.722 para 49.442. Na cidade de São José dos Campos, de 94.086 para 

150.219.  
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Gráfico 4 - Projeções da população idosa de Guaratinguetá para 2030 

!  
Fonte: SEADE – 2019  

Gráfico 5 - Projeções da população idosa de Igaratá para 2030 

!  
Fonte: SEADE – 2019  
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Gráfico 6 - Projeções da população idosa de Jacareí para 2030 

!  
Fonte: SEADE – 2019  

Gráfico 7 - Projeções da população idosa de Pindamonhangaba para 2030 

!  
Fonte: SEADE – 2019  
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Gráfico 8- Projeções da população idosa de Santa Branca para 2030 

!  
Fonte: SEADE – 2019  

Gráfico 9 - Projeções da população idosa de São José dos Campos para 2030 

!  
Fonte: SEADE – 2019  
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3. Trabalho e renda da população idosa em São José dos Campos  

Esta parte cuida dos aspectos ligados a dimensão do trabalho e renda. Neste 

quesito, fez-se a opção de considerar apenas a cidade de São José dos Campos, como 

ponto de referência, dado que se trata da maior economia e representatividade do grupo 

social em pauta. O primeiro aspecto é a discrepância entre o número dos idosos com 65 

anos e Mais versus o número de empregos formais para este grupo social. Em síntese, 

pode-se dizer que a maior parte da população idosa está afastada dos sistemas 

produtivos, por exemplo, em 2018, os idosos que se encaixam na condição de 65 anos e 

Mais somavam um total de 60.848 pessoas, porém, o número de empregos formais para 

este público apenas 2.187. Ademais, como se vê por meio do gráfico, o crescimento da 

população idosa não está sendo acompanhado pela evolução dos empregos. Na 

sequência, o gráfico 11 evidencia o número de empregos dos idosos em setores 

econômicos.  

Gráfico 10 - Comparativo entre o total de idosos e o número de empregos formais 
das pessoas de 65 anos e Mais em São José dos Campos  

!  
Fonte: MTE-RAIS (2019) 
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Gráfico 11 – Empregos formais dos idosos de 65 anos e Mais em setores 

econômicos de São José dos Campos – 2018 (%) 

!  
Fonte: MTE-RAIS (2019) 

4. Taxa de dependência dos idosos em relação a população adulta  

Esta parte mostra o indicador social da Taxa de Dependência dos Idosos, por 

meio do qual se apresentam as relações entre o grupo social dos idosos- e a população 

que está em idade ativa para a atuação nos sistemas produtivos, tendo o quadro 

comparativo entre 2010 e 2018. Em suma, a dependência dos idosos cresce em todas as 

cidades.  

Tabela 1 – Taxa de dependência dos idosos em relação a população adulta em 

cidades da região de São José dos Campos  

2010 2018

Guaratinguetá 19,30 24,76

Igaratá 19,15 24,34

Jacareí 16,49 22,22

Pindamonhangaba 15,28 20,45

Santa Branca 20,47 25,29

São José dos Campos 14,39 20,30



  11

Fonte: OMI – AGEMCAMP/SEADE – 2018 

 Este indicador coloca a vista o desafio que as cidades terão que alcançar uma 

capacidade de excedente econômico maior para manter o sistema de proteção social dos 

idosos.  

Considerações finais 

As observações finais deste trabalho se concentram em torno de três questões. O 

ponto de vista inicial envolve a discussão sobre o crescimento da população idosa nas 

sociedades da região de São José dos Campos. Os municípios elencados neste trabalho 

evidenciam um aumento substancial da expressão percentual dos idosos perante a 

população total. Para se ter um exemplo, na cidade de Jacareí, em 2010, os idosos 

representavam 11,02%, logo depois, em 2018, o percentual de 14,56%. Convém 

observar que os cálculos de projeção mostram que tal grupo social continuará a crescer 

para 20,74% da população total. Sem dúvida, tal processo deve ser qualificado como 

uma questão social, pois tão logo serão necessários muitos investimentos públicos para 

apoiar o sistema de proteção dos direitos sociais dos idosos.  

A segunda conclusão está ligada à condição de trabalho e renda dos idosos. Sabe-

se que em tal momento da vida, o ideal seria que este grupo social pudesse desfrutar das 

melhores condições de autonomia individual, via a aposentadoria, ademais os alcances 

aos direitos sociais de educação, esporte, lazer, cultura, saúde, entre outros direitos 

sociais, porém, devido a economia política que vigora no país, pouco ou quase nada é 

oferecido a população idosa, sendo assim, as pessoas idosas se põem ao trabalho para 

ajudar a família. Todavia, vê-se que os idosos não conseguem participar das atividades 

produtivas. O número de empregos formais ligados aos idosos é muito pequeno.  
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A terceira questão relacionada ao índice de dependência dos idosos em relação a 

população adulta em condições de trabalho. A primeira observação é que tal 

dependência vem crescendo muito na região de São José dos Campos. Ademais, na 

prática da vida familiar e social, os idosos acabam assumindo os compromissos 

financeiros dos jovens e adultos. A inversão do rito normal da história da vida social das 

famílias de trabalhadores.  

Finalmente, no plano político, a compreensão que as bandeiras pela defesa dos 

direitos sociais e a condição digna de vida dos idosos e das famílias dos trabalhadores 

deve assumir uma centralidade da pauta dos movimentos sociais.   
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