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A demografia é uma área do 
conhecimento da Geografia, mais 
especificamente das aplicações de ciências 
sociais. O termo pode ser entendido, 
literalmente, como o estudo do povo. 
Também conhecida como Geografia da 
População, a demografia tem como base a 
análise e a interpretação dos mais diversos 
dados quantitativos, principalmente aqueles 
oriundos da estatística.

O QUE É DEMOGRAFIA



O “Brasil” antes do domínio Português

Há várias estimativas sobre o montante da 
população indígena à época da conquista, tendo cada autor 
adotado um método próprio de cálculo (área ocupada por 
aldeia, densidade da população etc.). Julian Steward, no 
Handbook of South American Indians calculou em 1.500.000 
os índios que habitavam o Brasil (S teward , 1949). William 
Denevan projetou a existência de quase 5.000.000  
indígenas na Amazônia (B ethell , 1998:130-131), sendo 
reduzida posteriormente essa projeção para cerca de 
3.600.000 (H emming , 1978).

O historiador John Hemming elaborou detalhadas 
tabelas por região, estimando em 2.431.000 a população 
indígena em 1500. Entretanto, seu trabalho sofreu críticas, 
pois transportou dados populacionais de séculos posteriores 
para 1500, além de incluir grupos que não se situavam em 
certos lugares naquele século (Monteiro, 1995). Especialista 
em demografia histórica, Maria Luiza Marcílio (2004) adotou 
os números de Hemming, enfatizando o caráter precário e 
incompleto das fontes coloniais.

FONTE: A Presença Indígena na Formação do Brasil (2006)



O etnólogo Curt Nimuendaju assinalou no 
seu mapa etno-histórico a existência de cerca de 
1400 povos indígenas no território que 
correspondia ao Brasil do descobrimento. Eram 
povos de grandes famílias lingüísticas – 
tupi-guarani, jê, karib, aruák, xirianá, tucano 
etc. – com diversidade geográfica e de 
organização social. A respeito dos povos Tupi 
haveria várias hipóteses de sua dispersão sobre 
o território brasileiro.

Charruas
Minuanos
Guenoa
Arachane
Carijó
Caaró
Guaraní
Kaingang
Guaraná
Pirané



Declínio demográfico das civilizações ameríndias (Brasil)

A depopulação sofrida pelas populações indígenas se deu 
principalmente através de guerras de conquista, extermínio e 
escravização, além do contágio de doenças, como a varíola, o 
sarampo e a tuberculose, que dizimavam grupos inteiros 
rapidamente, sofrimento testemunhado por jesuítas como José de 
Anchieta e Manoel da Nóbrega. O poder desarticulador das doenças 
pode ser exemplificado com a epidemia de varíola que entre 
1562-1565, em poucos meses, matou mais de 30.000 indígenas na 
Bahia (Hemming , 1978:144).

Entretanto, a história demográfica dos indígenas desde 1500 
não deve ser compreendida apenas como uma sucessão de doenças, 
massacres e violências diversas. A dispersão populacional, 
demonstrada no mapa etno-histórico de Nimuendaju, possibilitou 
diversas reações dos povos indígenas ao contato com os 
colonizadores, entre as quais a promoção de grandes 
deslocamentos para escapar à escravidão e às consequências das 
moléstias trazidas pelos europeus.



Mapa etno-histórico de Nimuendaju



População brasileira no Século XVIII

Durante meio século, de 1890 a 1940, a população 
brasileira apresentou índices de crescimento próximos a 1,8% 
ao ano. Nessa época, predominava um padrão de 
crescimento populacional resultante da coexistência de 
altas taxas de natalidade e de mortalidade. Entre 1920 e 
1940, por exemplo, a taxa de natalidade girou em torno de 
44%, e a taxa de mortalidade ultrapassam os 25%, em 
consequência, o crescimento vegetativo manteve-se em 
patamares inferiores a 2%. 

Nas primeiras décadas do século 20, a maior parte da 
população brasileira vivia na zona rural, as crianças 
participavam desde muito cedo dos trabalhos na lavoura, 
uma família numerosa dispunha de mais trabalhadores e 
portanto de maior renda familiar, isso ajuda a entender as 
altas taxas de natalidade então vigentes. Entretanto, os 
serviços de saneamento básico e acesso ao sistema de saúde 
eram privilégios de uma parcela minoritária da população. 
As doenças epidêmicas e endêmicas espalhavam-se, 
resultando as altas taxas de mortalidade. Somente a partir 
de 1940 que esse quadro viria a mudar.



No dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou 
a Lei Áurea, um dispositivo legal de apenas dois 
parágrafos que, formalmente, proibiu a escravidão no 
Brasil.

A abolição da escravidão foi o desfecho de um 
processo longo, que por razões políticas, econômicas e 
sociais, levou ao desmantelamento da escravidão no 
Brasil.

Depois da abolição, não foram implementadas 
medidas para inserir a população negra na sociedade. 
Não houve, por exemplo, nenhuma ação para viabilizar o 
acesso à terra e à moradia e os negros tinham que 
disputar o mercado de trabalho com os brancos e 
imigrantes – na maior parte das vezes mais qualificados e 
sem carregar o ranço da escravidão recente. Os libertos 
também ficavam às margens das políticas de saúde e 
educação, impedindo que eles exercessem uma verdadeira 
cidadania.

Abolição da escravatura



A imigração para o Brasil tornou-se mais a partir de 1850, 
quando teve fim o tráfico de escravizados. A maior parte dessa 
entrada de imigrantes no país tem relação com a demanda de mão 
de obra para lavoura cafeeira por intermédio do estado ou de 
fazendeiros. 

Vale ressaltar que o estado brasileiro já incentivava 
imigração de europeus principalmente após a chegada da família 
real portuguesa para o Brasil, com intuito de embranquecimento 
da população. 

De 1850 a 1880, entraram no território brasileiro cerca de 
cinco milhões de migrantes. Desse Total cerca de 3 milhões fixaram 
definitivamente. A maior entrada de migrantes se deu a partir da 
Abolição da escravidão em 1888 que impeliu o governo a procurar 
nova mão de obra no continente europeu e no Japão. 

As despesas do Imigrante na vinda para o Brasil geralmente 
era custeado pelo governo ou por proprietários de terra em seu 
país de origem Imigrante sua família assinavam contrato de 
trabalho, visto que o empregador era o maior beneficiário, os 
imigrantes firmavam negócio iludidos pela propaganda e sem ter 
conhecimento acerca do lugar em que prestariam serviços.

Grandes Migrações



1 fase(1800-1850) o fluxo de imigrantes para o Brasil, nessa fase, é 
pequeno quando comparado com o período seguinte. Incentivava se o 
tráfico de escravos, visto que se tratava de mão de obra 
gratuita(forçada). Tal contexto repele a vinda de outros imigrantes. 

2 fase (1850-1930) nesse perímetro, a imigração para o território 
brasileiro recebeu um impulso. Entre os fatores determinantes para isso, 
podem-se citar a proibição do tráfico de escravos, a iniciativa do governo 
Imperial de prover as despesas de transporte de migrante, o crescimento 
da cafeicultura e abolição da escravatura. 

3 fase (1930 até o presente) fase de migração para o Brasil foi 
desiste mulata por uma série de acontecimentos, entre os quais se podem 
citar os seguintes: A Revolução de 1930, a constituição de 1934, a Segunda 
Guerra Mundial e a melhora do padrão de vida de muitas populações do 
continente europeu. Sendo que nos anos 80 do século XX, o Brasil 
registrou pela primeira vez o saldo migratório negativo.

Principais grupos:
● Portugueses
● Espanhóis
● Italianos
● Alemães
● Japoneses



No Brasil, o sistema escravista foi superado através de 
um incompleto processo de abolição, que não procurou 
estabelecer um projeto de inserção social e econômica aos 
egressos do cativeiro na nova ordem que se estabeleceu após 13 
de maio de 1888. E uma das razões centrais para esse abandono 
dos negros após a superação da escravidão foi o pensamento 
racialista em vigência entre o final do século XIX e as primeiras 
décadas do século XX. Esse pensamento justificou, entre outras 
políticas, o incentivo à imigração europeia por parte das elites 
econômicas e do próprio Estado, enquanto, ao mesmo tempo, 
defendia a ideia de que os não-brancos, principalmente os 
negros, representavam um fator de atraso para a nação 
brasileira e, portanto, não era interessante promover sua 
integração. 

Podemos afirmar que o abandono das populações 
egressas da escravidão, bem como de seus descendentes, foi 
uma ferramenta do projeto de branqueamento do Brasil, pois 
através desse abandono, estimava-se que o país iria se livrar 
dos negros. 

A política de embranquecimento do Brasil

Missa Campal celebrada em ação de graças pela Abolição da Escravatura no Brasil, 1888. São Cristóvão, Rio de Janeiro. 
(Foto: Antonio Luiz Ferreira)



Após 1940, observamos a crescente diminuição das taxas de 
mortalidade, visto que, eram resultados de campanhas nacionais de 
vacinação em massa e de erradicação de doenças endêmicas. Acrescente 
eficiência dos sistemas de comunicação e transporte ajudou a disseminar 
as novas práticas médicas nas regiões mais populosas do país,e, com isso, 
o número de casos de malária, tuberculose, tétano, paralisia infantil e 
muitas outras doenças diminuiu sensivelmente a partir de então, embora 
que o sistema de saneamento básico ainda era precário (sendo até hoje 
um grande problema) 

Esses números fundamentaram alarmismo demográfico que tomou 
conta do país na década de 50 e 60. Para muitos especialistas, alta taxa 
de natalidade era responsável pela pobreza do país e constituíam um 
entrave ao desenvolvimento. Eles acreditavam que controlar o 
crescimento vegetativo da população era uma das tarefas mais urgentes 
do governo. Outros pensavam justamente o inverso: A pobreza é que 
constitui a causa da alta da atualidade. Para eles, a melhor forma de 
diminuir as taxas de natalidade era elevado nível de vida da população, 
por meio de uma melhor distribuição de renda nacional. Demografia e 
desenvolvimento eram temas Gêmeos na discussão nacional.

A explosão demográfica brasileira



● Migração pendular: é um fenômeno que não se trata propriamente de uma 
migração, pois é uma transferência momentânea, diária. É caracterizada pelo 
deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, 
estado ou país. Ocorre comumente nas regiões metropolitanas.

● Transumância: nesse tipo de migração, um grupo de pessoas muda de cidade, 
estado ou país por um determinado período, geralmente alguns meses, e 
continua tendo como referência de moradia o local de origem. É o caso de 
trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros estados trabalhar no 
corte de cana-de-açúcar, por exemplo, e, encerrado o período de colheita, 
retornam para seus estados de origem.

● Êxodo rural: é o deslocamento de pessoas do campo para as cidades. Essa 
mudança é permanente e, geralmente, ocorre porque os habitantes do campo 
buscam na cidade melhores condições de vida. Entretanto, essa migração 
pode ser involuntária, quando acontece, por exemplo, em decorrência da 
mecanização do trabalho no campo.

Migrações

● Êxodo urbano: é mais raro de acontecer, mas é o oposto do êxodo rural. 
Acontece quando pessoas que vivem na zona urbana (cidades) mudam 
para a zona rural (campo).

● Nomadismo: apesar de ser muito rara na atualidade, essa modalidade de 
migração é caracterizada pela ausência de fixação permanente. As pessoas 
nômades mudam de lugar periodicamente e não estabelecem moradia fixa 
em nenhum lugar.

● Diáspora: é a rápida dispersão de um grupo populacional de um território. 
Em geral, essa migração é involuntária ou forçada. Temos como exemplos 
mais expressivos a diáspora africana (ocorrida por força da escravidão 
colonial) e a diáspora judaica (expulsão dos judeus da Palestina pelo 
Império Romano).



A distribuição da estrutura etária da população é feita em três faixas: jovens do 
Nascimento até os 19 anos, adultos de 20 até 59 anos e idosos de 60 anos em diante. 
Ultimamente, entretanto, pense procurado faixas etárias. A principal razão para isso é o aumento 
da expectativa de vida, o que ocasiona uma elevação da proporção de pessoas idosas. Outro 
motivo é a entrada cada vez mais precoce dos jovens em dimensões da faixa etária dos adultos, 
com a expansão, em algumas Nações, da permissão de votar ou dirigir automóveis para maiores 
de 16 anos, a responsabilidade penal, além de outras atividades ou responsabilidades civis. 

De acordo com essa divisão da população entre as faixas etárias principais, os países 
podem ser classificados da forma descrita a seguir: 

● países jovens: quando mais de 50% da população se encontra na faixa etária 
jovem. 

● países maduros: quando mais de 50% população é composta por adultos. 
A estrutura etária de uma população se divide apenas nas três faixas etárias 

anteriormente mencionadas. Pode-se também marchas menores, por exemplo, de 5 ou 10 anos. 
Isso costuma ser feito por meio de um gráfico que se denomina pirâmide etária. Ao observar a 
pirâmide de uma população, nota-se que a população jovem, já o corpo, parte intermediária, 
representa a população adulta; enquanto topo, ou ápice, representa a população idosa.

Estrutura etária 



Pirâmide etária



Pirâmide etária do Rio Grande do Sul



Pirâmide invertida


