POPULAÇÃO BRASILEIRA

Povo Brasileiro
Com o atual desenvolvimento das pesquisas no ramo da ancestralidade genômica,
foi possível estabelecer a contribuição das três matrizes básicas para a formação
do povo brasileiro - indígena, europeia e africana. Esses estudos comprovam a
riqueza genética da população e a intensa miscigenação, que desde o período
colonial tem caracterizado o processo de formação da população brasileira: ainda
não foi encontrado um só brasileiro 100% europeu ou 100% africano. A maioria
dos chamados brancos brasileiros possui traços de indígenas e de africanos em
seu DNA, ou seja, a maior parte da população brasileira é constituída de mestiços.
Dentre os mestiços, também chamados de pardos, o grupo mais numeroso é o
mulato (mestiço de europeu e africano), devido à elevada miscigenação entre
portugueses e africanos, desde o período colonial. Também temos o caboclo ou
mameluco (mestiço de europeu e indígena) e o cafuzo (africano e indígena).
O IBGE utiliza as denominações preta, branca e amarela para classificar as
pessoas de acordo com a cor de pele. Utiliza, também, as denominações parda e
indígena. A denominação "parda" terminou sintetizando a intensa mestiçagem
ocorrida no Brasil, englobando as expressões cafuzo, caboclo e mulato.
Devido à grande entrada de escravizados africanos durante o período colonial, em
1800 a população afro-brasileira correspondia à quase metade da população
(47%); os mestiços representavam 30% e os eurobrasileiros, 23%. Em 1880, a
população afro-brasileira já estava reduzida a 20%, os eurobrasileiros contavam
com 42% e os mestiços, 38% da população total.

Página 1
com Prof. Giba

No Censo 2000, éramos quase 170 milhões de habitantes no Brasil. Em 2010,
esse número aumentou para mais de 190 milhões e, segundo a projeção do IBGE,
em 2013 a população brasileira ultrapassou os 200 milhoes.
Desse total, existem aproximadamente 97 milhões de mulheres e
93 milhões de homens. De acordo com o lugar onde moram, essas
pessoas distribuem-se em áreas urbanas ou rurais.
A população que vive em áreas rurais é bem menor do que a que vive em áreas
urbanas. Mas antigamente não era assim. Em 1950, a população rural era muito
maior do que a urbana. Que tal comparar algumas décadas da distribuição da
nossa população?

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

INDÍGENAS NO SÉCULO XXI
Fazendo parte não só do passado, mas também do
presente da sociedade brasileira, os indígenas que
chegaram ao século XXI enfrentam inúmeros problemas
para manter seus recursos ambientais, sua cultura e seu
modo de vida.
De acordo com entidades indigenistas, existem
atualmente no Brasil 241 povos indígenas, que, ao todo,
falam 180 línguas diferentes. Seja morando em aldeias,
seja em agrupamentos mistos ou em reservas indígenas,
esses povos vivem em constante disputa por terras com fazendeiros, construtores
de estradas, madeireiras, empresas mineradoras e grileiros.
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Embora muito tenha sido feito para a preservação
dessas etnias, ainda persistem indicadores sociais
preocupantes. Segundo a ONU (Relatório do
desenvolvimento humano 2004), os povos
indígenas recebem, muitas vezes, menos cuidados
de saúde que o restante da população. Em 2003, o
governo brasileiro gastou 7 dólares per capita em
cuidados de saúde para a população indígena,
contra 33 dólares em média para o país.
Em algumas tribos, detectou-se um elevado nível
de desnutrição infantil. É o caso, por exemplo, dos
indígenas guarani-kaiowá, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A redução de
suas terras dificultou a agricultura, obrigando-os a trabalhar em usinas e fazendas
da região. Muitos sofrem com o alcoolismo ou se tornaram mendigos em áreas
urbanas; no conjunto, os guarani-kaiowá ainda apresentam elevada taxa de
suicídio.
Todos esses problemas favoreceram a conscientização e organização dos
indígenas. Nas décadas de 1970 e 1980 surgiram vários movimentos e entidades
nacionais e internacionais de apoio à causa indígena.
Um exemplo é o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), criado em 1972. Esse
organismo, vinculado à igreja católica, busca favorecer a integração entre aldeias
e povos dispersos, promover assembleias indígenas e garantir a diversidade
cultural.
Em 1992 foi fundada o Capoib (Conselho de Articulação dos Povos e
Organizações Indígenas do Brasil), depois da curta experiência de representação
nacional da UNI (União das Nações Indígenas), formada em 1980.
No entanto, devido à dispersão territorial das
sociedades indígenas, a maioria de suas organizações
tem um caráter étnico ou uma base local. São
exemplos a CGTT (Conselho Geral da Tribo Ticuna) ou
o CIR (Conselho Indígena de Roraima).
Depois de muito lutarem por seus direitos, lideranças
indígenas ingressaram em diversas instituições da
sociedade brasileira e passaram a participar dos
mecanismos políticos nacionais. Atualmente, diversos
indígenas exercem cargos públicos, pois não há
qualquer restrição ao indígena em votar e ser
candidato, desde que ele seja capaz de se expressar
em português.
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O NEGRO NO BRASIL

Capturados e escravizados na África, os primeiros africanos chegaram ao Brasil
na primeira metade do século XVI, possivelmente em 1532. O início dessa vinda
forçada é explicado pelos lucros decorrentes do tráfico de escravizados e pela
necessidade de força de trabalho para a então nascente economia canavieira.
Por vários séculos, o negro africano foi o braço sustentador da economia
brasileira. Esteve presente em todas as atividades produtivas fundamentais do
país, desde o ciclo da cana-de-açúcar (séculos XVI e XVII), passando pela atividade
mineradora (séculos XVII e XVIII em Minas Gerais e na Região Centro-Oeste) até
o ciclo do café (séculos XIX e XX na Região Sudeste) e a atividade industrial.
- os sudaneses, provenientes de regiões próximas ao Golfo da Guiné, na África
Ocidental; mais altos e corpulentos, foram para Salvador e depois para Minas
Gerais;
- os bantos, originários de Angola, Congo e Moçambique; de menor porte,
desembarcaram em Recife, São Luís e Rio de Janeiro.
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A respeito da quantidade de escravizados que entraram no Brasil, a cifra mais
aceita pelos estudiosos oscila entre 3,5 e 4 milhões de pessoas. Esses grupos de
origem africana pertenciam a inúmeras etnias, com costumes, crenças e idiomas
diferentes.
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, eles compunham 5,4% da população. Se a proporção de pessoas negras
diminuiu de forma marcante, a discriminação contra elas pouco se alterou. A
discriminação persiste não apenas no tocante à cor, estendendo-se também ao
nível social, à qualidade de vida e à classe social. Segundo dados do Censo 2000, a
renda da população negra é menor do que a da branca; há mais negros (14,6%) e
pardos (8,4%) no emprego doméstico do que brancos (6,1%), e mais brancos
(5,7%) entre os empregadores do que negros (1,1%) e pardos (2,1%).
Mesmo após a abolição da escravidão (1888), os afro-brasileiros enfrentaram
grandes obstáculos. Competindo em desigualdade com os imigrantes da Europa,
que detinham mais conhecimentos técnicos, os afro-brasileiros e pardos exescravizados e seus descendentes não puderam incorporar-se ao modelo de
desenvolvimento urbano-industrial. Em 1893, os imigrantes já representavam
79% do pessoal ocupado nas atividades manufatureiras e 85% nas atividades
artesanais.
Excluídos do processo de desenvolvimento socioeconômico do país,
desempregados, sem acesso à boa escola e ao mercado de trabalho e com poucas
oportunidades, os afro-brasileiros, ao lado de outros grupos (mulatos, índios),
engrossaram a imensa parcela de marginalizados.
Na economia globalizada, a situação agravou-se: o mercado de trabalho exige
mão-de-obra sofisticada e qualificada, afastando ainda mais os afro-brasileiros do
processo produtivo. Nem mesmo a tão propalada ideologia da democracia racial,
que apregoa a existência de uma convivência harmoniosa entre brancos e nãobrancos no país, conseguiu esconder essa dura realidade.
Apesar do reconhecimento do racismo, as conquistas desses grupos têm
resultado mais da atuação de organismos da iniciativa particular do que de
políticas de não-discriminação ativa por parte do poder público. Essas políticas
propõem medidas de preferência eletiva a grupos minoritários, visando eliminar
as desigualdades. Um exemplo é a adoção de incentivos para empresas que
contratam mão-de-obra afro-brasileira ou de outros grupos desfavorecidos.
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IMIGRANTES NO BRASIL: HISTÓRICO E CAUSAS
O Brasil, país relativamente novo, muito extenso, com regiões pouco povoadas e
rico em recursos naturais, tem se caracterizado pela intensidade dos movimentos
migratórios, principalmente a imigração e as migrações internas.
A imigração para o Brasil pode ser compreendida em três períodos:
Primeiro período imigratório (1808-1850). A imigração foi muito pequena,
graças principalmente ao desinteresse das pessoas em emigrar para um país de
regime escravagista. Entre 1808 (chegada da família real e assinatura do decreto
que oficializou a imigração) e 1850, o governo implantou várias colônias, em geral
no sul do país, com a finalidade de garantir a posse dessa área, até então
despovoada e cobiçada pelos espanhóis. São exemplos a fixação de açorianos no
Rio Grande do Sul (1808), que deu origem à cidade de Porto Alegre; a fundação da
cidade de Nova Friburgo (1818) por suíços-alemães e de São Leopoldo (1824)
pelos alemães no sul do país; a instalação da colônia alemã de Santo Amaro
(1829), nas proximidades da capital paulista.
Segundo período imigratório (1850-1934). Foi o mais importante e intenso, por
causa da proibição do tráfico negreiro (Lei Eusébio de Queirós, de 1850), da
rápida expansão da cafeicultura e conseqüente necessidade de mão-de-obra, do
emprego do sistema de trabalho assalariado, dos incentivos por parte do governo
e dos fazendeiros de café e, finalmente,
da abolição da escravidão em 1888.
Nesse período, o Brasil recebeu cerca
de 80% do volume total de imigrantes
registrados até o início da década de
1980, a maior parte formada por
italianos (678 mil) que, em razão da
crise econômica e do desemprego na
Itália, vieram trabalhar na cultura
cafeeira.
Terceiro período imigratório (após
1934). Caracteriza-se pela diminuição
progressiva da imigração, por causa
principalmente da crise da cafeicultura, resultante da quebra da Bolsa de Valores
de Nova York (1929), e da criação de leis que restringiram a entrada de
imigrantes. Dessas, a Lei de Cotas da Imigração, pro mulgada em 1934, foi a mais
importante. Ela determinava que só poderia vir para o Brasil, por ano, o máximo
de 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade que entrara no país nos 50
anos anteriores. A Segunda Guerra Mundial e a posterior recuperação econômica
da Europa também provocaram uma reorientação dos fluxos migratórios.
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De
acordo
com
a
nacionalidade,
os
cinco
grupos mais numerosos de
imigrantes até 1983 foram,
pela ordem: portugueses,
italianos, espanhóis, alemães
e japoneses.
Na
década
de
1990,
verificou-se certo afluxo de
imigrantes - em especial
coreanos,
bolivianos,
chineses,
argentinos
e
uruguaios - para os grandes
centros urbanos do país,
principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Sem a documentação necessária para
sua legalização, esses imigrantes ficam sujeitos a condições precárias de
subsistência. Constituem mão-de-obra barata e até escravizada, explorada por
grupos mais antigos de imigrantes, de quem dependem para obter emprego e
moradia. Enfrentam preconceitos, dificuldades de integração e de reconstrução
de sua identidade como grupo social.
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TESTES
1. (EsPCEx) Com relação à participação do saldo migratório no crescimento
populacional brasileiro, é correto afirmar que:
a) foi mais expressivo na última década do século XIX, sobretudo em função da
cafeicultura, que atraía a mão de obra imigrante.
b) foi pouco expressivo na década de 1950, a qual foi marcada pela emigração
maior do que a imigração, desacelerando o crescimento populacional.
c) foi pouco expressivo a partir da década de 1940, embora tenha representado,
em números absolutos, um contingente de imigrantes superior ao observado
nas três décadas anteriores.
d) foi bastante expressivo na década de 1980, principalmente devido ao acelerado
crescimento econômico brasileiro, o qual atraiu de modo significativo mão-deobra estrangeira.
e) de 1931 a 1940 foi muito importante, apesar da lei de cotas estabelecida em
1934, chegando a superar, em números absolutos, a última década do século
XIX.
2. (ENEM)

Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos
socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais
envolvendo povos indígenas se explica pela
a) fertilização natural dos solos.
b) expansão da fronteira agrícola.
c) intensificação da migração de retorno.
d) homologação de reservas extrativistas.
e) concentração histórica da urbanização.
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3. (UFPB) Observe a tabela a seguir.

Com base na leitura da tabela e considerando o tema “dinâmica demográfica
brasileira”, é correto afirmar:
a) A população brasileira aumentou de forma significativa no período 1960-2010.
No entanto, na região Nordeste, identifica-se um inexpressivo aumento
demográfico, devido ao contingente populacional que migrou para o Sudeste do
país.
b) A população brasileira aumentou mais do que o dobro no período 1960-2010.
Porém, não se pode constatar o mesmo fenômeno em relação à população do
Ceará, Alagoas e Sergipe, estados com graves problemas sociais que
impulsionaram um êxodo de seus habitantes.
c) O crescimento populacional brasileiro é identificado em todos os estados
nordestinos. Contudo, há uma estabilização nesse crescimento no período
1980-1991, devido a políticas públicas de controle de natalidade nessa região.
d) O Estado de Sergipe, menor unidade territorial do país, apresentou um
aumento da sua população, devido à redução das taxas de mortalidade e aos
avanços da medicina, ocorridos em todo o país.
e) A Bahia é o estado nordestino com o maior número de habitantes, seguido por
Pernambuco e Maranhão. Essa ordem é explicada pelo processo de
industrialização de suas regiões metropolitanas.
4. (PUCSP) Passados quase dez anos da aprovação da lei que tornou crime a
prática de racismo no país, a discriminação racial continua impune no Brasil(...) Em
São Paulo, por exemplo, só há uma condenação com base na lei, proferida em
1995 contra radialista que fez comentários racistas no ar. No resto do país - que
tem 45% de sua população de origem negra - só haveria mais duas sentenças (...)
Face à impunidade, vários órgãos do Poder Judiciário e entidades de defesa dos
direitos humanos indicam a necessidade de um plano de ação, para que casos de
discriminação racial sejam identificados e reconhecidos pela Justiça brasileira.
(adaptado de "FOLHA DE S. PAULO", 23/08/1998)
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Considerando a abordagem geográfica da questão da Justiça no Brasil - a partir
do exemplo da discriminação racial -, examine as afirmações e assinale a
alternativa correta.
I - Para aplicar as leis, o Poder Judiciário deve estar estruturado em todo o
território nacional, de modo a tornar a justiça próxima de cada habitante. Esse
fato, no Brasil, está longe de ocorrer, em especial, nas áreas afastadas dos
centros mais importantes.
II - A violência policial ilegal contra populações pobres - em especial, as de origem
negra -, por vezes amplamente noticiada na imprensa, demonstra que alguns
setores do Estado violam as leis anti-racismo, dificultando ainda mais a
aplicação da justiça.
III - Apesar de ser expressivo no total da população, o segmento de origem negra
concentra-se, em sua maioria, no Nordeste, onde primeiro se instalou o regime
escravista colonial - o que explica o baixo índice de ocorrências de crimes de
racismo nas outras áreas do país.
IV - A introdução de equipamentos no território, o que possibilita um número
maior de relações no espaço, como redes de comunicação, informação e
transporte, por exemplo, contribui para melhorar o nível de respeito aos
direitos humanos no Brasil.
a) Somente a II e a IV estão certas.
b) Somente a I e a II estão certas.
c) I, II e III estão certas.
d) I, II e IV estão certas.
e) Todas estão certas.
5. (Mackenzie) Leia o texto para responder à questão.
“A seguir, nos Censos de 1900 e 1920, as informações sobre cor ou raça
não foram coletadas e, em 1910 e 1930, não foram realizadas operações
censitárias no País(...). Os Censos 1950 e 1960 reincorporaram o grupo pardo à
categorização de cor, como unidade de coleta e análise, sendo os primeiros
levantamentos que orientaram explicitamente nas suas instruções de
preenchimento a respeitar a resposta da pessoa recenseada, constituindo a
primeira referência explícita ao princípio de autodeclaração. No Censo 1970, mais
uma vez a variável foi excluída da pesquisa, sendo que a partir do Censo 1980 o
quesito voltou a ser pesquisado, desta vez no questionário da amostra. Em 1991,
foi acrescentada a categoria indígena às já mencionadas, após um século de
ausência desta identificação, passando a pergunta a ser denominada como de
“raça ou cor” e, no Censo 2000, de “cor ou raça”. Em 2010, último censo realizado,
repetiram-se as mesmas categorias de classificação da pergunta, que voltou ao
questionário básico aplicado à totalidade da população, sendo que, pela primeira
vez, as pessoas identificadas como indígenas foram indagadas a respeito de sua
etnia e língua falada.”
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/
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De acordo com o texto e com as características de formação étnica da população
brasileira, assinale a alternativa correta.
a) A população brasileira, a despeito de sua composição étnica de origens
variadas, apresenta histórica homogeneidade de características, tais como a cor
da pele. Esse fato torna discutível a inclusão dos termos “pardos” e “indígenas”,
restritos às características físicas e não culturais desses grupos.
b) O recenseamento da população segundo a cor da pele é importante para o
estabelecimento de políticas públicas de correção de desigualdades. Contudo, a
heterogeneidade da população é um fato de difícil medição, a exemplo da
histórica dificuldade da definição de alguns termos como “pardos” e “indígenas”.
c) A população brasileira é um exemplo de “democracia racial”, em que todos os
grupos classificados pelo IBGE, segundo a cor da pele, apresentam equilíbrio
nos dados de escolaridade, expectativa de vida e rendimentos. A retirada dos
termos “pardos” e “indígenas” comprova essa tese.
d) No Brasil, o princípio da “autodeclaração” confere amplos poderes ao Estado
para determinar a classificação da população de acordo com a cor da pele.
Desse modo, os recenseadores aplicam a metodologia correta, cientificamente
aceita e sem distorções, como historicamente podemos comprovar.
e) A homogeneidade da população brasileira segundo a cor da pele pode ser
modificada pela mudança dos critérios do IBGE para os diferentes
recenseamentos. Desse modo, a afirmação de que o Brasil é heterogêneo,
deriva muito mais das mudanças nos critérios de recenseamento do que
propriamente das características da população.

Gabarito: 1.a / 2.e / 3.d / 4.d / 5.b
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