
O Crescimento Populacional 
Ano População Mundial 

1800 1 bilhão 

1925 2 bilhões 

1958 3 bilhões 

1974 4 bilhões 

1987 5 bilhões 

1999 6 bilhões 

2005 6,4 bilhões 

DEMOGRAFIA 

Fatores Responsáveis: 
O crescimento vegetativo  
 (CV=TN-TM) 



País TN (‰) 
 

TM (‰) 
 

CV E. de Vida 

Argentina 20,0 9,0 1,1 71 

China 19,7 6,7 1,3 70 

EUA 15,0 8,O 0,7 76 

Brasil 26,8 7,9 1,9 71 

A cada 100 habitantes nascidos em 2000: 
58 eram asiáticos  
14 eram africanos 
9 latino-americanos 

DADOS DEMOGRÁFICOS 



 



 



FASES OU PERÍODOS 
1ª FASE AN e AM 
2ª FASE AN e BM 
3ª FASE BN e BM 
 
*ALGUNS AUTORES ADMITEM A 
EXISTÊNCIA DE UMA 4ª FASE 
(BN e AM), CARACTERIZANDO 
UM CRESCIMENTO VEGETATIVO 
NEGATIVO 



TEORIAS DEMOGRÁFICAS 

MALTHUSIANA 

ALARMISTA 

PROGRESSÃO 
ARITMÉTICA E 
GEOMÉTRICA 

SUJEIÇÃO 
MORAL 

NEOMALTHUISIANA 

PESSIMISTA/ 
ANTINATALISTA 

ADOÇÃO DE TODOS M. 
ANTICONCEPCIONAIS 

REFORMISTA/
MARXISTA 

OTIMISTA 

REFORMAS 
SÓCIO-
ECONÔMICAS 



 
 
 
 
 
O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA 
  

 1871- O governo brasileiro organizou a 
primeira repartição de estatística, 
preparando-se para o primeiro censo 
demográfico oficial (população de 
9.930.478). 

 

 1890 a l920- grande contribuição da 
imigração (expansão cafeeira e abolição). 

 



 A partir do final de 1960 ocorre uma 
desaceleração demográfica, em redução 
das taxas de fecundidade: proliferação 
dos métodos anticoncepcionais; presença 
das ONGs realizando planejamento 
familiar, emancipação da mulher; a 
urbanização e o alto custo na formação do 
indivíduo. 



 (*) as constituições de 1934,37 e o 
decreto-lei de 1941 estimularam o 
crescimento populacional. 

 

 (*) as constituições de 1934,37 e o 
decreto-lei de 1941 estimularam o 
crescimento populacional)*) de 1930 a 
1960 o Brasil possuía uma política 
demográfica natalista. 

 



ESTRUTURA ETÁRIA 

PAÍSES JOVENS ADULTOS  VELHOS 

SUÉCIA 20,0% 66,0% 14,0% 

BRASIL 38,6% 53,5% 7,9% 

•(*) Na pirâmide etária brasileira nota-se 
uma presença maior do sexo feminino, 
motivos: maior mortalidade masculina 
(drogas, acidentes e violência urbana). 



 



 



 



MIGRAÇÕES 

 CAUSAS: 

 

 Naturais: seca, inundações, geadas, erosão, 
furacão, vulcão, terremotos e tsunami; 

 

 Política: perseguição das ditaduras civis e 
militares em vários países do mundo. 

 

 Étnico-raciais: a perseguição aos turcos e 
ciganos na Europa. 

 

 



 

 

 Religiosa: protestantes na Europa antiga e 
inúmeros conflitos de ordem religiosa no 
Oriente médio e África. 

 

 Econômica: é a migração mais comum no 
mundo. Ex: os italianos que chegaram ao 
Brasil no início do século XX. 

 

 



 CONSEQUÊNCIAS 
 

 Influência na formação étnica e  
cultural(língua , religião , seitas ,hábitos e 
costumes). 
 

 Influência na  ocupação e distribuição do 
território. 
 

 Concorrência e/ou contribuição na mão  
de  obra. 

 Conflitos raciais, formação de quistos e 
xenofobia. 

 





QUAL O PESO DOS ILEGAIS? 

 Todos os anos, entre 2,5 milhões e 4 
milhões de imigrantes cruzam fronteiras 
internacionais sem autorização. 
 

 Cerca de 10% dos imigrantes na Europa 
estão irregulares.  
 

 Estima-se que 10 milhões de migrantes 
vivam irregularmente nos Estados Unidos. 
Metade é de mexicanos. 



 

 

 Dados do censo dos EUA mostravam que , 
em 2000, 212 mil brasileiros residiam no 
país, mas as estimativas indicam que isso 
não é nem um terço da realidade. De 
acordo com a pesquisadora Ana Cristina 
Martes, só na área metropolitana de Nova 
York vivem 230 mil brasileiros.  



E O DINHEIRO DOS MIGRANTES? 

 Emigrantes enviaram oficialmente 167 
bilhões de dólares à família em países 
pobres em 2005. Estima-se ainda que as 
remessas informais sejam uma vez e 
meia maior. Com isso, elas passariam de 
450 bilhões.  
 

 Os maiores receptores de dinheiro são a 
Índia, a China, 21,3 bilhões; e o México, 
18,1 bilhões. 



 Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o 
13º entre os receptores de dinheiro de 
emigrantes, com 3,6 bilhões de dólares 
em 2004, 1 bilhão a mais do que ganhou 
exportando carne bovina. 



PRINCIPAIS MOVIMENTOS 
POPULACIONAIS 

 Êxodo Rural  CAMPO CIDADE 

 
 

P – desenvolvidos – Rev. Industrial 
P – subdesenvolvidos – rápida 
mecanização agrícola e industrialização 
tardia. 
 
 
 
 
 
 
 



O ÊXODO RURAL NO BRASIL 

 



O ÊXODO RURAL NO BRASIL 

CAUSAS: 
 Os problemas naturais 
 Concentração fundiária 
 O estatuto do trabalhador rural de 1964  
 Fascínio urbano 
 
CONSEQUÊNCIAS: 
 Inchação das cidades (favelas e invasões) 
 Inchação do setor terciário 
 Diminuição das lavouras de subsistência 
 Marginalidade, criminalidade e delinqüência.  

 
 
 



TRANSUMÂNCIA 

 Reversível, Sazonal e Periódica 

 

 Europa  

 

 NE do Brasil 

 

Outros tipos de transumância no Brasil: 

Os pecuaristas no Pantanal Matogrossense 

Os catadores de castanha na Amazônia 

MONTANHA PLANÍCIE 

ZONA DA MATA AGRESTE 



MIGRAÇÃO PENDULAR 

 

 PERIFERIA CENTRO 

CIDADE A CIDADE B 

Nomadismo 
 
Pessoas sem residência fixa. Exemplos: os 
ciganos e a população circense. 



A IMIGRAÇÃO NO BRASIL 

 Por que a imigração? 

 

a) Necessidade de povoar o território. 

b) Necessidade de mão de obra. 

c) Ideologia do Branqueamento 

 

 



PRINCIPAIS PERÍODOS 

1) 1808 A 1850 – Fraco Fluxo 

2) 1850 a 1934 – Intenso Fluxo 

3) Após 1934  - Diminuição progressiva da 
imigração 

 



PRINCIPAIS GRUPOS  

 Portugueses, italianos, espanhóis, 
alemães, japoneses  e outros (eslavos, 
russos, holandeses, franceses, coreanos, 
chineses, argentinos, uruguaios, 
paraguaios e chilenos).  

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://deise.info/images/Vivaos100anosdeImigraoJaponesanoBrasil_1212C/bandeirabrasiljapao.jpg&imgrefurl=http://deise.info/?q=Save+Us+From+Berlusconi&paged=338&usg=__3VB9SwV0PQvwe37COzUhdg5_Llc=&h=400&w=400&sz=20&hl=pt-BR&start=231&um=1&itbs=1&tbnid=oz4Y1RlyI5eADM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=imigrantes+japoneses+no+brasil&start=220&um=1&hl=pt-BR&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1


MIGRAÇÕES INTER-REGIONAIS 
NO BRASIL 

 MIGRAÇÕES INTER-REGIONAIS  
 

  Com exceção da região Sul (e principalmente 
dos estados de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul), cuja população é 
predominantemente branca de origem 
européia, as demais regiões são marcadas 
por um elevado grau de miscigenação étnica, 
resultante de um intenso movimento 
migratório interno, onde a presença de 
nordestinos e mineiros tem sido 
predominantemente. 



PRINCIPAIS CICLOS ECONÔMICOS 

 A agroindústria canavieira (XVI) 

 A expansão pastoril (XVII) 

 A mineração (XVIII) 

 O café (XIX e XX) 

 A Borracha (XIX e XX) 

 A indústria (a partir de 1930) 



 A marcha para o oeste 

(projetos agrícolas, const. da ferrovia e 
fundação de Brasília) 

 

 A policultura atual (Amazônia e Centro-
Oeste projetos de colonização do INCRA) 

 

 

Nas migrações internas o elemento 
predominante foi o nordestino. 

 

 



A EMIGRAÇÃO NO BRASIL 

 A partir de 1980 o Brasil tornou-se um 
país emigratório. Razões: arrocho salarial, 
crise econômica e repressão política. 
 

Fuga de cérebros (artistas, escritores, 
professores, cientistas, pesquisadores, 
etc...) 

 Segundo MRE ( Ministério das reações 
externas, 2,5 milhões de brasileiros 
residem fora do país 



PRINCIPAIS FLUXOS 

 EUA – Miami, Boston e N. York (maiores 
colônias) 

 Japão – Filhos e netos de japoneses 
executam trabalhos braçais (os 
dekasséguis conhecidos como 3 Ks – 
kitanai, kitsui e kiken 

 Paraguai – os brasiguaios que trabalham 
na agropecuária e no comércio 

 Europa – Portugal, Itália, França e 
Espanha. 



OUTROS FLUXOS 

 Guianas 
 Colômbia 
 Venezuela 
 Peru 

 
 Bolívia – seringueiras, madeireiras, 

garimpo e gás natural 
 Argentina  
 Uruguai 



 



 



A COMPOSIÇÃO ÉTNICA DO 
BRASIL 

 



 1-Em seu primeiro censo, em1872 no 
império,o Brasil apurou o item raça com 
quatro classificações:branco,preto,pardo e 
caboclo. 

  Branco         Preto        Pardo        cabloco                



 2-Em 1991 passou a dotar as cinco 
categorias utilizados para cor ou raça : 
branca ,preta,parda,amarela e indígena. 

         Amarela                     Indígena 



 3-De acordo coma pesquisa nacionalidade 
domicílios 2009, do IBGE divulgada em 
2009 os brancos compõem o maior 
segmento da população brasileira com 
48,2% ,em seguida vem os pardos que 
chegam a 44,2% ;os pretos com 6,9%;os 
amarelos com 6,9% ;os amarelos com 
0,4% e os indígenas com 0,2%. 

 



 4-A composição por regiões: os brancos são 
maioria nas regiões Sul e Sudeste; os pardos no 
norte, nordeste e centro-oeste. A Bahia é o 
estado brasileiro coma maior população preta 
(16,81%), seguida por RJ(11,1%);MT (9,8%)e o 
ES(9,1%). 

 

 

 5-Em função da discriminação racial existente no 
país ,muitos pretos se declaravam pardos,porém 
isso vem mudando ,em 2008 tornaram-se pela 
primeira vez maioria da população brasileira. 

 

 



 6-Os negros em 2009 representam 51,2% 
da população superando os brancos, 
indígenas e amarelos,que juntam 
totalizam 48,8%. 

 

 

 7-O avanço da população negra ganhou 
impulso em decorrência dos trabalhos dos 
movimentos sociais em resgatar a cultura 
e a história dos negros brasileiros 



 OS BRANCOS 

 Os brancos respondem por 48,2 % da 
população brasileira. A origem dos brancos: 
atlanto mediterrâneos 
:portugueses,espanhóis,italianos e 
franceses;germanos ou 
teutões:alemães,holandeses,suíços e 
austríacos e eslavo-russo , ucranianos e 
poloneses e asiáticos – sírio-libaneses e 
japoneses 

 A influência cultural dos brancos foi decisiva 
na língua, religião, hábitos e costumes, além 
das organizações político-administrativas. 

 



      Atlanto           Germanos        Asiáticos 

Mediterrâneos              



 OS NEGROS 
 Os negros começam a ser traduzidos para o 

Brasil em meados do século XVI, como 
escravos. 

 Foram 3,5 a 4,0 milhões de africanos 
desembarcados no decorrer da história. 

 Durante mais de 300 anos, a mão de obra 
escrava foi a principal força de trabalho no 
país e a base da atividade econômica. 

 Por vários séculos, desde o ciclo da 
cana-de-açúcar (séculos XVI e XVII) até 
o ciclo do café (séculos XIX e XX), o 
negro africano foi o braço sustentador da 
economia brasileira, estando presente 
em todas as atividades produtivas 
fundamentais do país: 
 



 



 Na agroindústria açucareira do 
Nordeste, iniciada no século XVI. 

 



 Na atividade mineradora nos séculos 
XVII e XVIII em MG e na Região 
Centro-Oeste. 

 



 Na lavoura algodoeira nos séculos 
XVII e XVIII no Maranhão. 

 



 Na cultura cafeeira no século XIX na 
Região Sudeste (Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo e São Paulo) e 
na atividade industrial. 

 



 A respeito da quantidade de 
escravizados no Brasil, 3,5 a 4 
milhões é a cifra mias aceita pelos 
estudiosos. Estes grupos de origem 
africana pertenciam a inúmeras 
etnias, com costumes, crenças e 
idiomas diferentes. Quanto às áreas 
de origem, dois grupos se 
destacaram: os sudaneses e os 
bantos.  
 



 Os sudaneses 
são descritos 
como mais altos 
e corpulentos 
que os bantos. 
Desembarcaram 
principalmente 
em Salvador, 
mas depois 
muitos foram 
levados para 
trabalhar na 
extração do 
ouro em MG. 
Compreendem 
dois grupos: 
 



 Islamizados, ou seja, de religião 
islâmica ou mulçumana – 
haúças, mandingas e fulas 
(Guiné e Sudão); 
 



 não-islamizados, ou seja, 
iorubas ou nagôs (Nigéria), jejes 
(Benin) e fanti-achantis (Costa 
do Marfim, Libéria, Serra Leoa, 
Gâmbia). 
 



 Bantos -» Provenientes de Angola, do 
Congo e Moçambique, eram de menor 
porte. Os principais portos de 
desembarque foram Recife, São Luís e 
Rio de Janeiro. 

   A maioria da população até por volta do 
início do século XIX, em 1890 os negros 
estavam reduzidos a menos de 15% do 
total do país. Para isso contribuíram, 
principalmente, a proibição do tráfico 
negreiro, a miscigenação, a elevada 
mortalidade dos afro-brasileiros e a 
imigração européia. Em 1999, não 
ultrapassavam 5,4 da população do país. 
 



Angolanos (bantos) 



O Índio   



 Os grupos indígenas do Brasil 
concentram-se na Amazônia, seu 
último refúgio. Vejamos alguns dados 
Anúario estatístico do Brasil, de 2001, 
e do instituto Socioeconômico sobre 
estes povos e as áreas que ocupam: 

 

 

Obs:As áreas distribuem-se por 24 
estados, com exceção do Distrito 
Federal, Rio Grande do Norte e Piauí. 

 



 Cerca de 60% da população indígena vive 
no Centro-Oeste e Norte (cerrado e 
Amazônia) e possui 98,75% da extensão 
das terras indígenas na Amazônia Legal. A 
parcela de 1,25% restante abriga os outros 
40% da população indígena do país, 
localizada nas regiões mais ocupadas do 
Nordeste, Sudeste e Sul. 

 O estado do Amazonas apresenta a maior 
concentração de terras indígenas(35,7%), 
seguido do Pará e Roraima. No Amazonas 
encontra-se a maior população indígena de 
todo país (25% do total), seguido de Mato 
Grosso do Sul e Roraima. 
 



 A maior área (9.664.975 km2) é a do povo 
ianomâmi, que ocupa terras dos estados do 
Amazonas e Roraima. A maior população 
(13.600 pessoas) é a terra indígena do Alto 
Rio Negro. 

 A menor área, denominada Jaguará e 
situada em São Paulo, tem apenas 2 
hectares (20.000m2) e é habitada por 30 
pessoas. 

 A menor área, denominada Jaguará e 
situada em São Paulo, tem apenas 2 
hectares (20.000m2) e é habitada por 30 
pessoas. 

 As etnias mais populosas são ticuna e 
guarani (superior a 29 mil pessoas), 
guajajara, kaingang, terena e makuxi (de 10 
mil a 20 mil pessoas); sateré-maué, 
potiguara, xavante e ianomâmi (5 mil a 10 
mil pessoas). 
 


