Meio século de demografia da África subsariana
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demográfico da região. Com efeito, se os

contracepção (em 2008 ainda era baixa, a

esta probabilidade varia entre 80 e 206 por

temporal em apreço, apenas contrariada por

movimentos migratórios dentro do conti-

utilização de qualquer método de controle

1.000, respectivamente na África Meridional

alguns países ou territórios insulares, com

nente contribuíram, grandemente, para a

da fecundidade, por parte das mulheres

e na Central (no Chade e em Angola, uma

transições concluídas (Maurícia, Reunião e

diminuição da pressão demográfica regista-

do arco etário 15-49 anos oscilando entre

em cada cinco crianças morre antes dos

Seicheles), mas cujos parâmetros demográ-

da em certos países da região e respectivo

13% na África ocidental e 58% na África

cinco anos de idade).

ficos e de desenvolvimento socioeconómico

crescimento populacional, o mesmo não se

meridional, com valores nacionais variando

Associadas a esta situação estão as doenças

em nada se assemelham aos do continente –

pode dizer quanto aos fluxos migratórios

entre 3% no Chade e 78% na Maurícia);

próprias da pobreza, provocadas pela

atente-se na diferença dos valores registados

dos subsarianos direccionados para fora

a intensidade da mortalidade infantil e

desnutrição e pela falta de adequadas con-

pelo índice de desenvolvimento humano,

de África, os quais não foram, até final do

juvenil, particularmente elevada na região,

dições de saneamento, responsáveis pelas

em 2006, entre a África subsariana (0,495), a

milénio, de grande amplitude. Realmente,

a qual pode constituir um sério obstáculo à

altas prevalências de doenças do aparelho

Maurícia (0,802) e as Seicheles (0,836).

no ano 2000, os imigrantes nos países da

mudança dos comportamentos reproduti-

digestivo, assim como doenças imunopreve-

Possuindo a África subsariana um enorme

OCDE nascidos na África subsariana repre-

vos e, consequentemente, à diminuição da

níveis, tais como o sarampo, a coqueluche, a

potencial de crescimento, fruto de uma

sentavam menos de 1% do total.

intensidade do fenómeno.

difteria e a poliomielite e a própria sida.

intensidade ainda muito elevada da

No que respeita à evolução do índice sinté-

Indicadores de mortalidade elevados são,

Em 2005 e no que toca à mortalidade

fecundidade e de um expectável aumento

tico de fecundidade e da esperança média

quase sempre, manifestações decorrentes da

materna, uma dúzia de países registava taxas

da longevidade (pesem embora as questões

de vida à nascença, devido, essencialmente,

pobreza, dado que a dinâmica demográfica

superiores a 1.000 por 100.000 nados-vivos,

que se colocam, no que respeita à influência

a determinantes de natureza sociocultural

é fortemente influenciada pela económica,

com destaque para a Serra Leoa, o Níger e o

da sida e de outras doenças graves, no devir

(por exemplo, a preferência por descen-

principalmente em regiões com grandes de-

Chade (respectivamente, com 2.100, 1.800 e

da população), a ONU, no seu cenário de

dências numerosas, registada na grande

sigualdades sociais, como é o caso da África

1.500 óbitos por 100.000 nados-vivos).

evolução mais plausível, prevê que, no hori-

maioria das sociedades da África negra, está

subsariana. Partindo de níveis elevados de

amplamente documentada), a região foi e

mortalidade (no quinquénio 1960-1965, as

Transição demográfica

milhões e que praticamente um em cada

continua a ser a mais fecunda do planeta

crianças recém-nascidas na região tinham

e devir da população

cinco cidadãos do mundo seja subsariano.

(em 2005-2010, o número de filhos por

diante de si uma expectativa média de vida

O processo de transição demográfica foi

Como seria de esperar, a trajectória entre

mulher era de 5,1 versus 2,3 na Ásia e na

de 41,5 anos, contra cerca de 70 anos na

iniciado na região subsariana nos anos 50,

2010 e 2050 comporta alterações significati-

América Latina e Caraíbas e 1,5 na Europa).

Europa e na América do Norte), a África

tendo a baixa da mortalidade precedido a da

vas a nível das componentes do movimento

Com efeito, e sobretudo na primeira parte

subsariana conheceu, até 1990, avanços

natalidade, como aliás aconteceu na grande

natural, dado que o número médio de filhos

do arco temporal observado, a fecundidade

razoáveis a nível do calendário do fenóme-

maioria dos países ocidentais. Todavia, no

por mulher registará uma baixa sensível

atingiu níveis muito elevados (mais de

no, dado que a esperança de vida registou

Ocidente, a transição decorreu de forma

entre 2010 e 2030 (decréscimo previsto de

6,5 filhos por mulher, em média, chegan-

progressos na ordem dos 8 anos. Os ganhos

gradual (demorou entre um a dois séculos

1,7), fixando-se em 2,5, em 2050. Quanto à

do mesmo a ultrapassar os 7,0 filhos na

mais importantes verificaram-se na África

a concretizar-se) e ocorreu em simultâneo

esperança de vida à nascença, cifrar-se-á em

África oriental, onde dois países, Quénia e

meridional (quase 11 anos).

com a melhoria das condições de vida das

65,9 anos em 2050, facto que representa,

Ruanda, superaram a média da sub-região,

Posteriormente e em consequência da

populações. No que diz respeito à parte

relativamente a 2010, ganhos médios anuais

com descendências superiores a 8 filhos

deterioração das condições de vida das

continental da África subsariana, os avanços

de 0,36 anos.

por mulher), diminuindo posteriormente

populações, provocada, entre outros, pela

registados a nível da medicina e do controle

Como seria lícito esperar, a distribuição

(globalmente e até 2010, uma baixa de 1,5

eclosão e/ou agravamento de conflitos, pelo

das epidemias foram mais determinantes

dos efectivos por grandes classes de idades

filhos). O caso da África meridional, com 6,2

recrudescimento de certas doenças infeccio-

para o declínio da mortalidade do que a

registará alterações significativas no que

e 2,6 filhos por mulher, respectivamente no

sas como a malária e o aparecimento de ou-

própria melhoria das condições económicas

toca às crianças e aos jovens, com um

início e no final do período de observação,

tras como a sida (principal causa de morte

e sociais.

decréscimo de 14 pontos percentuais,

merece destaque, sobretudo pela forma

a par da malária) e pela própria fome que,

Contudo, as guerras, epidemias e catástrofes

entre 2010 e 2050; quanto à parte relativa

sustentada como ocorreu o declínio do

ciclicamente, fustiga determinados países

naturais, entre outras, condicionaram e/ou

dos idosos, esta não chegará a duplicar: de

fenómeno.

da região, assistiu-se, até há pouco tempo, à

alteraram os processos de transição

3,1% para 5,9%. ■

De realçar o papel desempenhado por facto-

redução dos ganhos e mesmo à inversão das

demográfica desencadeados nos países

res de ordem demográfica, no que respeita

tendências de baixa da mortalidade, como

do continente, hipotecando os progres-

aos níveis e tendências da fecundidade,

foi o caso da África meridional e da central.

sos alcançados até finais dos anos 80, no

dos quais se destacam: a intensidade e o

Particularmente preocupante é a situação da

âmbito da transição epidemiológica, com

calendário da nupcialidade (o casamento

mortalidade das crianças de tenra idade e

implicações notórias na mortalidade global

é praticamente universal e muito precoce,

das próprias mães. Com efeito, a proba-

e específica (nomeadamente das crianças e

particularmente nas mulheres, facto que au-

bilidade de uma criança falecer antes de

das mães) e na própria fecundidade.

menta a duração da sua exposição ao risco

celebrar o seu 5.º aniversário, estimada para

Assim, transições lentas ou bruscamente

de procriar); o espaçamento dos nascimen-

o quinquénio 2005-2010, é de 148 por cada

interrompidas pelo impacto da guerra e/ou

tos (cuja prática tende a diminuir, mas ainda

1.000 nados-vivos (contra 58 na Ásia e 9 por

da sida caracterizam o essencial da evolução

é corrente nalgumas culturas); o recurso à

1.000 na Europa). A nível das sub-regiões,

demográfica da África subsariana, no arco

zonte 2050, a região seja povoada por 1.753
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