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População brasileira - A dinâmica da população no território 
   
 Para compreender melhor a passagem do tempo apresentada nesta atividade, leia o texto: 

 A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema 

relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A tendência acentuou-se a partir de 

1534, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias e se formaram núcleos sociais 

importantes em São Vicente e Pernambuco. Foi um movimento ao mesmo tempo colonizador e povoador, 

pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo num processo de 

miscigenação que incorporou portugueses, negros e indígenas. 

Brancos 

 O Brasil é o país de maior população branca do mundo tropical. O movimento de portugueses e 

demais grupos, vindos em grande número para o Brasil em diversas épocas — italianos, espanhóis, alemães, 

eslavos, sírios para o Brasil cresceu durante o séculos de colonização até o século XVIII. A descoberta de 

minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais foi o grande fator de atração migratória. Calcula-se que nos 

primeiros cinquenta anos do século XVIII entraram, só em Minas, mais de 900.000 pessoas.  

Índios 

 Os indígenas brasileiros pertencem aos grupos chamados paleoameríndios, que provavelmente 

migraram em primeiro lugar para o Novo Mundo. Estavam no estádio cultural neolítico (pedra polida). 

Agrupam-se em quatro troncos linguísticos principais: o tupi ou tupi-guarani, o jê ou tapuia, o caraíba ou 

karib e o aruaque ou nu-aruaque. Há além disso pequenos grupos linguísticos, dispersos entre esses 

maiores, como os pano, tucano, bororo e nhambiquara. Atualmente os índios acham-se reduzidos a uma 

população de algumas dezenas de milhares, instalados sobretudo nas reservas indígenas da Amazônia, 

Centro-Oeste e Nordeste. 

Negros 

 Os negros, trazidos para o Brasil como escravos, do século XVI até 1850, destinados à lavoura de 

cana-de-açúcar, à mineração e à lavoura de café, pertenciam a dois grandes grupos: os sudaneses e os 

bantos. Os primeiros, geralmente altos e de cultura mais elaborada, foram sobretudo para a Bahia. Os 
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bantos, originários de Angola e Moçambique, predominaram na zona da mata nordestina, no Rio de 

Janeiro e em Minas Gerais. 

 Surgiu assim o terceiro grupo importante que participaria da formação da população brasileira: o 

negro africano. É impossível precisar o número de escravos trazidos durante o período do tráfico negreiro, 

do século XVI ao XIX, mas admite-se que foram de cinco a seis milhões. O negro africano contribuiu para o 

desenvolvimento populacional e econômico do Brasil e tornou-se, pela mestiçagem, parte inseparável de 

seu povo. Os africanos espalharam-se por todo o território brasileiro, em engenhos de açúcar, fazendas de 

criação, arraiais de mineração, sítios extrativos, plantações de algodão, fazendas de café e áreas 

urbanas. Sua presença projetou-se em toda a formação humana e cultural do Brasil com técnicas de 

trabalho, música e danças, práticas religiosas, alimentação e vestimentas. 

Os  mestiços 

 A esses três elementos fundamentais vieram inicialmente acrescentar-se os mestiços, surgidos do 

cruzamento dos três tipos étnicos anteriores, e cujo número observou tendência sempre crescente. 

Ocupam portanto lugar de grande destaque na composição étnica da população brasileira, representados 

pelos caboclos (descendentes de brancos e ameríndios), mulatos (de brancos e negros) e cafuzos (de 

negros e ameríndios). 

 A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e à exploração da 

terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho rural. Deve-se aos 

imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de culturas, assim como 

o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural do imigrante também é notável. 

Outros Grupos 

 Os principais grupos de imigrantes no Brasil são portugueses, italianos, espanhóis, alemães e 

japoneses, que representam mais de oitenta por cento do total. Até o fim do século XX, os portugueses 

aparecem como grupo dominante, com mais de trinta por cento, o que é natural, dada sua afinidade com 

a população brasileira. São os italianos, em seguida, o grupo que tem maior participação no processo 

migratório, com quase trinta por cento do total, concentrados sobretudo no estado de São Paulo, onde se 

encontra a maior colônia italiana do país. Seguem-se os espanhóis, com mais de dez por cento, os 

alemães, com mais de cinco, e os japoneses, com quase cinco por cento do total de imigrantes. 

 Em todas as colônias, ressalta igualmente o papel desempenhado pelo imigrante como introdutor 

de técnicas e atividades que se difundiram em torno das colônias. Ao imigrante devem-se ainda outras 

contribuições em diferentes setores da atividade brasileira. Uma das mais significativas apresenta-se no 

processo de industrialização dos estados da região Sul do país, onde o artesanato rural nas colônias 

cresceu até transformar-se em pequena ou média indústria. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, imigrantes 

enriquecidos contribuíram com a aplicação de capitais nos setores produtivos. 

Por: Priscila Mota de Araujo 

Texto adaptado de: https://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/os-povos-no-brasil-miscigenacao 

 Agora, pegue seu livro de Geografia – Aprender Juntos 5º ano e abra na Unidade 4. Leia com 
atenção a página 42 até 44, sobre a ocupação do território brasileiro e distribuição da população.  
  
 Observe que o mapa demonstra como o território foi ocupado durante o período de colonização 
por Portugal. Durante a leitura, tente relacionar o primeiro mapa com o segundo para entender porque 
atualmente as maiores populações estão em determinadas regiões. Em seguida, responda as atividades da 
página 44. Na atividade 2, converse com um adulto de sua casa.  

 
Bons estudos e até a próxima semana! 
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