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Dinâmica da população brasileira e 
crescimento migratório no BrasilMódulo 8

Atividades para sala

01  E

 A partir das décadas de 1940 e 1950, o processo de urbani-
zação, impulsionado pela industrialização da Era Vargas e 
Juscelino Kubitschek, promoveu melhorias nas condições 
médicas, higiênicas e sanitárias que, somadas às revolu-
ções bioquímicas, reduziram a taxa de mortalidade, favo-
recendo a explosão demográfi ca do Brasil.

 O nível de urbanização registrado no Sudeste justifi ca o 
maior crescimento demográfi co da região. Os indicado-
res socioeconômicos da Região Nordeste atenuam sua 
curva populacional. A Região Sul manteve constantes seus 
índices de crescimento, sem forte contribuição do fl uxo 
migratório para a região. As regiões Norte e Centro-Oeste 
apresentam comportamento próximo em seus números 
absolutos de população.

02  E

a) (F) Ao longo do censo, o país registrou desníveis do cres-
cimento com momentos de explosão demográfi ca.

b) (F) Na década de 1980, houve uma redução no ritmo 
de crescimento da população brasileira, impulsio-
nada pelo processo de urbanização que já vinha 
ocorrendo desde os anos 1950.

c) (F) A queda na taxa de mortalidade alterou o ritmo 
de crescimento da população brasileira a partir da 
década de 1940.

d) (F) O Brasil observa o crescimento da expectativa de 
vida de homens e mulheres. Os índices de violência 
têm maior refl exo na evolução da taxa de homens 
na população.

e) (V) O casamento mais tardio e a preocupação com o 
elevado custo na formação do indivíduo, impulsio-
nados pela urbanização, têm provocado redução 
na taxa de fecundidade da mulher brasileira.

03  E

 A taxa de natalidade foi reduzida acentuadamente a par-
tir da década de 1960, quando a maioria da população 
brasileira passou a ser urbana, refl etindo cada vez mais 
no comportamento e nos padrões culturais das pessoas. 
Entre as principais razões para a redução da taxa de fecun-
didade estão as alterações do papel da mulher na família 
e na sociedade, com a sua participação cada vez maior no 
mercado de trabalho, e a possibilidade do planejamento 
familiar com a maior oferta de métodos contraceptivos.

04  C

 Os imigrantes começaram a chegar efetivamente ao Brasil 
a partir de 1808, ano marcado pela presença de açoria-
nos. Depois dessa fase, presencia-se a chegada em massa 
de imigrantes alemães e italianos. Uma das características 
marcantes desse processo de imigração é o fato de que as 
condições de povoamento e de trabalho desses imigran-
tes eram muito ruins, provocando, por vezes, reações polí-
ticas adversas entre os governos em questão.

05  E

a) (F) A política de incentivo à migração do século XIX 
incrementou a migração ocorrida no início do 
século XX.

b) (F) A instabilidade da migração coincide com o ciclo 
da economia cafeeira.

c) (F) A imigração para o Brasil entre 1850 e 1930 foi 
estimulada pela economia cafeeira brasileira, que 
estava em alta e precisava de mais mão de obra.

d) (F) O crescimento econômico do Brasil só voltou na década 
de 1970, marcado pelo “milagre econômico”.

e) (V) Diante do desemprego provocado pela crise do 
café (1929), Getúlio Vargas instituiu, em 1934, a lei 
que estabelecia cotas de imigração para o Brasil.

06  D

 Em meio a uma atmosfera de preconceito, a imigração 
japonesa não foi aceita unanimemente. Havia os que con-
sideravam os japoneses inassimiláveis; para tais, era prefe-
rível a imigração branca e europeia, uma vez que possibi-
litaria o branqueamento da população brasileira, formada, 
até então, por mestiços.

Atividades propostas

01  D

 A explosão demográfi ca do Brasil ocorrida no período de 
1950 a 1970 foi resultado da manutenção de elevadas taxas 
de natalidade e uma brusca queda na mortalidade, fato 
decorrente do processo de industrialização que impulsio-
nou a urbanização, melhorando as condições médicas, 
higiênicas e sanitárias da população.

02  B

 Após a década de 1940, verifi cou-se uma explosão demo-
gráfi ca com elevada taxa de natalidade e uma queda 
acentuada de mortalidade, conforme se pode verifi car na 
tabela. Dentre os fatores que justifi cam a queda na taxa de 
mortalidade no período, podem ser citados a urbanização 
e a melhoria médico-sanitária.
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03  A

 A partir de 1970, ocorreu uma queda nas taxas de cres-
cimento vegetativo em virtude da distribuição de contra-
ceptivos e melhoria educacional.

04  B

 O gráfico mostra a evolução demográfica do Brasil no 
período de 1950 a 2010, o qual revela o crescimento da 
população urbana, impulsionado pelo processo de indus-
trialização, que trouxe modificações no espaço rural.  
A urbanização estabelece uma relação direta com o cres-
cimento demográfico, tendo influência na evolução das 
taxas de natalidade e mortalidade. Confirmando essa ten-
dência, o gráfico indica que o crescimento da população 
urbana teve um ritmo próximo ao da população total.

05  A

 Embora o Brasil tenha recebido grande contingente popu-
lacional de outros países, o fator que justifica o aumento 
populacional é o crescimento vegetativo, resultado da 
diferença positiva da taxa de natalidade sobre a taxa de 
mortalidade. O envelhecimento da população combinado 
com o comportamento da taxa de fecundidade provoca a 
redução do crescimento populacional do Brasil.

06  D

 No quadro Criança morta, Candido Portinari denuncia um 
dos principais problemas sociais do país. Na obra, o artista 
expõe o sofrimento dos migrantes nordestinos provocado 
pela seca, pela desnutrição e pelos altos índices de morta-
lidade infantil no Nordeste.

07  B

 Nas últimas décadas, o Brasil passou a ter uma situação 
de relativo equilíbrio econômico, gerando maior oferta 
de emprego em diversas áreas e passando a receber imi-
grantes de países vizinhos, como Paraguai e Bolívia e, mais 
recentemente, do Haiti.

08  C

 A abolição da escravatura, em 1888, fez crescer a oferta de 
emprego na cafeicultura, estimulando a imigração euro-
peia. Com o fim do trabalho escravo, o país necessitava 
de mão de obra, levando os fazendeiros a se responsabi-
lizarem por cobrir as despesas do imigrante durante o pri-
meiro ano de trabalho, além de fornecer uma parcela de 
terra para o sustento da família, fatos que fizeram crescer a 
imigração do período de 1890 a 1899.

 A unificação da Itália desestruturou as indústrias manu-
fatureiras do Sul, que, diante da concorrência com as do 
Norte, se desorganizaram, gerando desemprego tanto no 
ramo industrial como no agrícola, constituindo outro fator 
que promoveu a imigração europeia para o Brasil.

09  A
 No final do século XIX e no início do XX, a necessidade 

de mão de obra para a lavoura do café, que se expan-
dia para o Oeste paulista, levou o estado de São Paulo 

a estabelecer medidas como a restituição da passagem, 
visando estimular as migrações para a região.

10  E

 No final do século XIX, o apogeu do café e a abolição 
da escravidão levaram o Brasil a estimular as migrações, 
momentos em que muitos fazendeiros prometiam remu-
neração para o trabalho no café e financiamento do trans-
porte, atraindo milhares de imigrantes para o país. Porém, 
quando chegaram ao Brasil, muitos ficaram abandonados 
nos portos ou enfrentaram o não cumprimento dos acor-
dos por parte dos fazendeiros.

11  A

 A imigração japonesa constitui o quinto grupo mais 
numeroso que se dirigiu para o Brasil. Os primeiros imi-
grantes chegaram em 1908 e planejavam tornar-se pro-
prietários de terras. No oeste de São Paulo, os imigrantes 
japoneses plantaram café, algodão e amendoim. No Vale 
do Ribeira, plantaram chá e banana e, nos arredores da 
capital, desenvolveram o setor hortifrutigranjeiro.

12  A

 A imigração italiana no Brasil teve como ápice o período 
entre 1880 e 1930. Os italianos começaram a imigrar em 
número significativo para o Brasil a partir da década de 
1870. Foram impulsionados pelas transformações socioe-
conômicas em curso no norte da Península Itálica, que 
afetaram, sobretudo, a propriedade da terra. Um aspecto 
peculiar à imigração italiana em massa é que ela come-
çou a ocorrer pouco após a unificação da Itália (1861). 
No Brasil, os italianos, ao lado de brasileiros, trabalharam 
ativamente nas fábricas, que se multiplicavam pelo país. 
Surgiram, então, pessoas que se destacaram. O exemplo 
mais notável é de Francesco Matarazzo, criador do maior 
complexo industrial da América Latina do início do século 
XX, tendo sido um dos marcos da modernização do Brasil. 
Dessa forma, membros da comunidade italiana passaram 
a compor a elite paulista.


