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A diversidade da Indonésia: IDH das províncias (2017)
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A diversidade da Indonésia: grupos étnicos
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A diversidade da Indonésia: distribuição das religiões

Fonte: Wikicommons. Disponível em: h
 ttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Indonesian_religions.png Acesso em
22 de março de 2019.

TEXTOS
Mapa político das províncias
O mapa político das províncias mostra as diversas subdivisões existentes na
Indonésia, muitas delas fruto da característica insular do país. A Indonésia é
formada por uma grande quantidade de ilhas. As partes marrons presentes no
mapa político do país representam os trechos que não fazem parte da
Indonésia. Perceba que algumas ilhas são metade rosa e outra metade marrom,
o que significa que uma mesma ilha pertence a mais de um Estado.
A Papua (em rosa, no canto direito) é um conjunto de dois territórios indonésios,
Papua e Papua Ocidental (esta encontra-se no mapa com seu antigo nome: Irian
Jaya). A metade marrom que aparece pouco no mapa junto à Papua é o Estado
independente chamado “Papua-Nova Guiné”, o qual faz parte da Oceania. A
Papua e Papua Ocidental são administrados pela Indonésia desde 2003 e
exigem a proclamação de um Estado independente e soberano que se chamaria
República da Papua Ocidental.
No ano de 2016 houve uma campanha nas redes sociais que promoveu a
hashtag #LetWestPapuaVote. O objetivo era juntar o apoio da comunidade
internacional a tempo para a reunião dos Parlamentares Internacionais para
West Papua (IPWP), na casa do Parlamento do Reino Unido, no dia 3 de maio de
2016.
A Indonésia é acusada de cometer abusos sistemáticos contra os habitantes da
Papua Ocidental. Há relatos sobre a pesada militarização na região, resultando
em graves violações dos direitos humanos. Enquanto isso, o movimento de
independência é tratado como um grupo terrorista. A cobertura da imprensa
sobre a Papua Ocidental é rigorosamente monitorizada, por isso há pouca
informação sobre a situação real do povo no território.
Fontes: Matéria sobre a campanha “Papua Livre”. Disponível em:
https://pt.globalvoices.org/2016/04/07/campanha-papua-livre-chega-as-redes-so
ciais-em-busca-de-apoio-global/. Acesso em 22 de março de 2019.
Mapa do IDH
A capital da Indonésia, Jacarta, é a mancha verde escura na ponta esquerda da
Ilha de Java. Seu IDH é superior a 0,8. Sabendo-se que o IDH varia de 0 a 1, 0,8 é
acima da média mundial, que é 0,702.
Perceba que a Indonésia apresenta variados IDHs, sendo dividida em 6 classes
de cores diferentes. A Papua Ocidental é uma das províncias da Indonésia mais
ricas em recursos naturais, mas sua taxa de pobreza é elevada, o que lhe

garante o IDH mais baixo da ilha junto com a Papua.
O pesado investimento na exploração dos recursos naturais (gás natural,
petróleo, cobre, níquel, dentre outros) juntamente com a abertura da economia
promovida na década de 1990 atraíram as indústrias transnacionais para o país.
Apesar de garantirem superávits comerciais importantes para a Indonésia, o
país não tem tradição em educação, muito menos na qualificação técnica de sua
mão de obra. Essa situação acaba perpetuando um baixo nível de vida que é
medido pelo IDH (TAMDIJAM, 2013, p. 250). Apesar de Jacarta ter o IDH acima da
média mundial, o IDH da Indonésia é 0,694 (2017), abaixo da média mundial,
portanto.
Fonte: TAMDIJAN, James Onnig. Geografia: estudos para a compreensão do
espaço. Volume único. 2º ed. São Paulo: FTD, 2013.
Mapa da diversidade étnica e religiosa
Com mais de 250 milhões de habitantes, a Indonésia é o quarto país mais
populoso do mundo e o primeiro entre os países islâmicos. O povo indonésio
está distribuído por distintos grupos étnicos, linguísticos e religiosos.
Aproximadamente 60% da população vive em Java, a ilha mais populosa do
mundo, onde está localizada a capital Jacarta.
Há cerca de 300 diferentes grupos étnicos nativos e 742 línguas e dialetos
diferentes no país. A maioria dos indonésios são descendentes de povos de
língua austronésia, cuja origem pode ser atribuída ao antigo idioma
proto-austronésio, que possivelmente se originou na ilha de Taiwan. Outro
grande grupo são os melanésios, que habitam o leste da Indonésia. O maior
grupo étnico são javaneses, que compreendem 42% da população e são
politicamente e culturalmente dominantes.
Os indonésios de origem chinesa são uma minoria étnica influente que compõe
entre 3% e 4% da população. Grande parte do comércio e da riqueza indonésia
de propriedade privada está nas mãos dos indonésios chineses. Empresas
chinesas presentes na Indonésia são parte da chamada "rede de bambu", uma
rede de empresas chinesas no exterior que operam nos mercados do Sudeste
Asiático e que compartilham uma família e laços culturais comuns.
Apesar de muita gente associar o islamismo apenas ao Oriente Médio ou ao
Norte da África, mais de 60% dos muçulmanos vivem no Sudeste da Ásia, em
especial na Indonésia, país com a maior população islâmica do mundo
(FURQUIM JR, 2015, p. 139).
A grande maioria dos países da Ásia apresenta diversas minorias religiosas
ativas, o que acaba agravando algumas tensões existentes, motivo pelo qual o
continente asiático é hoje aquele que mais sofre em decorrências de ataques
violentos ligados a motivos religiosos no mundo.
Na Indonésia, os cristãos representam menos de 10% da população, pouco mais

de 20 milhões de indivíduos frente a mais de 90 milhões de muçulmanos, e são
constantes as alegações de ataques e discriminação.
A religião é tão onipresente na Indonésia que os cidadãos são obrigados a
declarar nos seus documentos de identidade qual das seis religiões aprovadas
eles seguem, embora em algumas regiões possam deixar este item em branco.
Entretanto, este pode ser um convite à discriminação e uma fonte de problemas
burocráticos, por isso muitos adeptos das crenças tradicionais simplesmente
declaram nos seus documentos a religião predominante na área em que vivem.
Cerca de 90% dos indonésios são muçulmanos, o que confere aos líderes
religiosos islâmicos um prestígio político enorme. Atualmente, alguns grupos
islâmicos ortodoxos querem mudar a Constituição a fim de tornar o islamismo a
religião oficial de Estado.
Se pelo viés econômico a Indonésia apresenta um notório desempenho como
novo tigre asiático, pelo viés étnico-religioso, essa unidade encontra-se em
tensão por conta da tentativa de proclamação de um Estado independente e
soberano, a República da Papua Ocidental.
Fontes: FURQUIM JR, Laércio. Geografia cidadã: 9º ano, ensino fundamental.
São Paulo: Editora AJS, 2015.
Jornal Estadão:
https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,as-mais-antigas-crencas-da-i
ndonesia-querem-o-reconhecimento-oficial,70002283717. Acesso em 22 março
de 2019.
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“A unidade na diversidade foi longe
demais e colocou todas as religiões
em apenas algumas ‘caixas’ ”.
“Indonésios ateus podem ser alvos de
bullying.”

