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demografia da Ásia.
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Olá, querido aluno! Tudo bem?
Hoje, continuaremos nossos estudos sobre a população e a demografia da Ásia.
Nosso objetivo é analisar as características da população e sua distribuição no
continente.

Características populacionais:
 É o continente mais populoso do planeta;
 Cerca de 50% da população asiática é urbana;
 O crescimento da população urbana está relacionado à chegada de

pessoas em busca de melhores condições de vida e ao êxodo rural;
 Enquanto algumas áreas são densamente habitadas, outras, como a
Sibéria, na Rússia, o Deserto de Gobi, na Mongólia, e os desertos do
Oriente Médio, são pouco habitadas.
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Atualidades

Nos últimos anos, a Ásia tem sido palco de um número muito grande de
movimentos migratórios. Esse intenso fluxo explica-se por conta de áreas em
guerras, com perseguições políticas e religiosas.
A Síria, que está em guerra há oito anos, transformou-se em uma área de
repulsão; inúmeros sírios se refugiaram em outras áreas, buscando segurança.
Outra explicação para essa alta saída de asiáticos do continente é a “fuga de
cérebros”, mão-de-obra altamente qualificada que acaba procurando áreas de
melhor valorização, partindo geralmente para a Europa e a América do Norte.
A mão-de-obra não qualificada também acaba saindo, por conta do alto
desemprego; busca trabalho em países ricos que possuem pouca mão-de-obra e
muita oferta de emprego, principalmente na construção civil.
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Religiões na Ásia
Islamismo e
judaísmo, que
surgiram nas
tribos
nômades da
antiga
Palestina

Xintoísmo,
que se
constituiu
no Japão

RELIGIÕES

Confucionismo, que
se originou na China

Cristianismo,
oriundo do
Oriente Médio

Hinduísmo e
budismo,
que
nasceram na
Índia

Percebe-se uma
variedade grande de
religiões no continente.
Muitas delas estão em
conflitos há bastante
tempo. Essa diversidade
religiosa apresenta-se,
também, em culturas
diferenciadas que integram
o perfil do povo asiático.
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A China abriga quase 1,4 bilhão de habitantes. Apesar da grande população
absoluta, a densidade demográfica do país é de 150 hab./km², por conta de sua
extensão territorial.
A transição demográfica chinesa explica-se por ações políticas e econômicas
que o país adotou desde 1979 (governo de Mao Tsé Tung), como o controle de
natalidade (política natalista), que determina que o casal pode ter apenas um
filho. Essa determinação excluía os casais formados por filhos únicos e as famílias
camponesas de minorias étnicas ou que tiveram primeiramente uma filha.
Em 2015, o governo flexibilizou a política natalista por conta de pesquisas
demográficas que mostraram problemas futuros em relação à mão-de-obra no país
a partir de 2050.
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Índia: populosa e povoada

A população da Índia ultrapassará em
25% a da China, atualmente o país mais
populoso do mundo, no ano de 2050,
segundo um estudo divulgado pelo
Population Reference Bureau (PRB), uma
organização privada sem fins lucrativos
norte-americana.
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De acordo com os dados, a população
indiana, que atualmente é de 1,37 bilhão,
será 8% maior que a chinesa (1,39 bilhão)
até meados de 2030. Já em 2050, assumirá
a liderança, atingindo 25% a mais.
Fonte: <https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/08/
populacao-da-india-ira-ultrapassar-em-25-da-china-em-2050.html>
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Japão: os segredos da vida longa
 Maior expectativa média de vida do planeta;
 Existem mais de 65 mil japoneses com mais de cem anos;
 Alguns fatores determinantes: alimentação saudável, atividade física, acesso a

medidas de saúde pública, educação, cultura e atitudes de higiene no dia a dia;
 No pós-guerra, o governo começou a investir em ações de saúde pública.
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Para ir além!

Robôs criados para auxiliar idosos no Japão:
<https://www.youtube.com/watch?v=wrBv8Yfmoeo>
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