
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                            UNIDADE 1 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
• Reconhecer os elementos de produção do espaço geográfico brasileiro; 

págs. 09 a 11. 

• Entender os elementos da formação social, nacional com destaque para o 

contato entre indígenas, europeus e africanos; págs. 13, 16 a 22. 

• Entender a expansão das atividades econômicas entre os séculos XVII e 

XIX: págs. 12 a 15. 

• Perceber a integração nacional e desequilíbrios regionais; pág. 25. 

• Comparar os diferentes mapas no período da evolução da divisão regional 

brasileira. Págs. 25 a 30. 

• Diferenciar regiões geoeconômicas e divisão regional; págs. 30,31. 

_______________________________________________________________ 
 
ROTEIRO DE ESTUDO: 
 
A PRIMEIRA DIVISÃO DAS TERRAS BRASILEIRAS: 

 

Quando iniciou a colonização do Brasil em 1534, o governo português dividiu o 

território em faixas, que se estendiam do litoral para o 

interior, até a linha de Tordesilhas. Portugal e Espanha assinaram, em 1494, o 

Tratado de Tordesilhas, no qual ficaram definidas suas áreas de domínio e 

exploração. 

Essas faixas eram chamadas de CAPITANIAS HEREDITÁRIAS, e cada uma 

delas era doada pelo rei a um donatário devia administrar, desenvolver e 

proteger a capitania que recebia. 

 

 A EXPANSÃO ECONÔMICA, DO TERRITÓRIO ( DO SÉCULO XVII A XIX). 

Acrescentei o século XVI, para melhor entendimento. PÁGS. 12 E 13). 

 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
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O dinamismo econômico do Brasil está relacionado a processos 

socioeconômicos e históricos e ao estabelecimento de sua sociedade, 

organização política e cultura. Veja um resumo dos principais fatos ocorridos na 

história da economia brasileira. 

 

A economia no início da colonização: 

O primeiro processo econômico desenvolvido em terras brasileiras no século XVI 

foi a exploração do pau-brasil. Surgiram então as feitorias no litoral atlântico, 

onde a madeira retirada da floresta era armazenada e depois encaminhada para 

a metrópole. 

Na metade do século XVI, com a implantação das lavouras de cana-de-açúcar – 

pelo método de plantation (grandes propriedades monocultoras voltadas para o 

mercado externo) – e o estabelecimento de engenhos para a produção de 

açúcar, essa atividade econômica fez grande sucesso no Nordeste. 

 

Mas a ampliação do negócio açucareiro teve um alto custo ambiental, que foi a 

devastação da Mata Atlântica, além dos impactos sociais decorrentes da mão-

de-obra escrava e da concentração de terras gerada pela histórica apropriação 

de terras no Brasil. 

 

Nessa época, outro setor bem desenvolvido pela Coroa portuguesa foi o tráfico 

negreiro, que fornecia mão-de-obra para os canaviais. Ainda nesse período, 

surgiram os primeiros núcleos urbanos, e a cidade de Salvador foi fundada para 

sediar o governo português na colônia. 

 

Nos séculos XVII e XVIII, tiveram início a atividade pecuária, a organização de 

expedições para a captura de indígenas, transformados em escravos, e a 

exploração do interior em busca de metais preciosos. 

 

A criação de gado bovino, que abriu os sertões nordestinos para os luso-

brasileiros, tomou-se uma atividade econômica de grande rentabilidade, O 

mesmo sucedeu com a mineração, após a descoberta do ouro pelos 

bandeirantes paulistas nos últimos anos do século XVII. 



 

A extração de metais preciosos assumiu tamanha importância que a sede do 

governo foi transferida de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, o porto do 

ouro, mais próximo dos núcleos de garimpeiros da “região das minas”. Ao 

mesmo tempo, a multiplicação das vilas mineiras criou, pela primeira vez na 

colônia, uma vida urbana de maior densidade, marcada por movimentos 

culturais, como a poesia dos árcades e a arquitetura e escultura do Barroco 

mineiro. 

 

Outro destaque econômico do século XVIII foram as chamadas “drogas do 

sertão“, extraídas da Floresta Amazônica: produtos locais como cacau, baunilha 

e urucum alcançaram altos preços como condimentos. 

 

SÉCULO XIX 

O produto que marcaria o período começa a ganhar importância por volta do 

meio do século, constituindo-se logo no principal produto de exportação do país, 

chegando quase a preencher toda a pauta de exportação: esse produto era o 

café, e sua importância para a economia brasileira duraria ainda quase cem 

anos, extrapolando o século XIX, fazendo a riqueza de uma elite agrícola no 

sudeste do país, e efetivamente, atrasando a industrialização do Brasil. 

 

No Brasil, existem vários tipos de desigualdades sociais, no entanto, as 

desigualdades não se limitam apenas a fatores como cor, posição social e raça, 

ainda convivemos com as desigualdades regionais, que se referem às 

desigualdades entre as regiões, entre estados e entre cidades. 

 

Podemos tomar como exemplo, levando em conta o panorama da pobreza nos 

estados, a região Nordeste, nessa região se encontra os estados que possuem 

maior concentração de pessoas com rendimento de até meio salário. Outra 

disparidade marcante entre o Centro-sul e o Nordeste está no desenvolvimento 

humano. 

 

• A integração nacional e desequilíbrios regionais: 

 



No Brasil, existem vários tipos de desigualdades sociais, no entanto, as 

desigualdades não se limitam apenas a fatores como cor, posição social e raça, 

ainda convivemos com as desigualdades regionais, que se referem às 

desigualdades entre as regiões (5 Regiões Brasileiras: Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste), entre estados e entre cidades. (Pág. 27) 

 

Podemos tomar como exemplo, levando em conta o panorama da pobreza nos 

estados, a região Nordeste, nessa região se encontra os estados que possuem 

maior concentração de pessoas com rendimento de até meio salário. Outra 

disparidade marcante entre o Centro-sul e o Nordeste está no desenvolvimento 

humano. (Regiões Geoeconômicas divididas em Região Amazônia, Nordeste e 

Centro-Sul, onde agrega as regiões com maior concentração de recursos -  Pág. 

30);  e através da divisão do Meio técnico-Científico-informacional (Região 

Amazônia, R. Nordeste, R. Centro-Oeste e Região Concentrada, onde oferece 

todos os recursos necessários. (PÁG. 30) 

_______________________________________________________________ 
 
 
ATIVIDADES PARA RESPONDER. PESQUISE SEMPRE QUE ACHAR 
NECESSÁRIO: 
 

1. Pesquise o Mapa do Brasil Político para comparação do território: 

 

De acordo com o mapa o Brasil era considerado um arquipélago 

econômico durante o período colonial. Os portos eram fechados para o 

comércio internacional e a colônia mantinha relações apenas com 

Portugal. Por isso o Brasil era um arquipélago econômico. 

 

                 A economia e o território brasileiro no século XVII – pág. 12 



 
 

Responda as questões: 

a) Que produto predominava na Região Nordeste    

b) Onde observamos a produção da cana-de-açúcar?  

c) Onde predominava a extração de ouro?   

d) Onde encontravam-se as Drogas do Sertão?   

 

2. No mapa  (século XIX), pág. 13 -  (Estes espaços seriam os que são  

 

produzidos em função do mercado externo e deles dependentes diretos).  

 

Leia o texto:  

 

Produção da agroindústria da cana-de-açúcar, na Zona da Mata Nordestina nos 

séculos XVI e XVII; produção de tabaco no Recôncavo Baiano; agricultura do 

algodão, no Maranhão Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba e o 



avanço da Pecuária da região Nordeste, expandindo-se para o interior do Brasil, 

no século XIX.  Mineração, principalmente em Minas Gerais, Goiás e Mato 

Grosso, no século XVIII; cultura do cacau na Zona da Mata Nordestina, a partir 

do século XIX; cafeicultura nas terras do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 

Paulo, no século XIX. 

RESPONDA. Qual produto no século XIX se expandiu, da Região Nordeste, para 

o interior do Brasil, voltado para exportação? 

 

3. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os 

prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para 

serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa 

migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao 

Brasil. No primeiro momento, sua mão de obra foi utilizada para trabalho 

escravo de qual produto? 

a) Café 

b) Algodão 

c) Trigo 

d) Engenhos de cana 

e) Extração da borracha 

 

 

4. As razões que fizeram com que no Brasil colonial e mesmo durante o 
império a escravidão africana predominasse em lugar da escravidão dos 
povos indígenas podem ser atribuídas a (à): 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) setores da Igreja e da Coroa que se opunham à escravização 

indígena; fugas, epidemias e legislação antiescravista indígena que a 
tornaram menos atraente e lucrativa. 
 

b) religião dos povos indígenas, que proibia o trabalho escravo. 
Preferiam morrer a ter que  se submeterem às agruras da escravidão 
que lhes era imposta nos engenhos de açúcar ou mesmo em outros 
trabalhos.   

 

c) reação dos povos indígenas, que, por serem bastante organizados e 
unidos, toda vez que se tentou capturá-los, eles encontravam alguma 
forma de escapar ao cerco dos portugueses. 



 

d) ausência de comunicação entre os portugueses e os povos indígenas 
e à dificuldade de acesso ao interior do continente, face ao pouco 
conhecimento que se tinha do território e das línguas indígenas. 

 

e) um enorme preconceito que existia do europeu em relação ao 
indígena, e não em relação ao africano, o que dificultava enormemente 
o aproveitamento do indígena em qualquer atividade. 

 

5. Observe a figura a seguir: 

 
Mapa da divisão regional do Brasil 

 

O critério adotado, na 
divisão regional descrita no 
mapa, tem por referência: 

a) a base física territorial, 
onde se destacam as 
bacias hidrográficas. 

b) os aspectos 
demográficos, 

considerando-se a 
distribuição da população 
brasileira. 

c) o setor secundário, 
mediante o número de 

estabelecimentos 
industriais. 

d) as características 
socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. 

e) os elementos de ordem natural relacionados com os tipos climáticos. 

 

6. Eram características dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos 

portugueses, em 1500: 

a) a obtenção de recursos baseada na coleta, caça e agricultura. 

b) a existência de apenas um idioma comum a todas as tribos. 

c) a existência de grandes cidades, como a dos astecas. 

d) a ausência de artesanato 



 

 

7. Observe o mapa e pesquise, para responder a questão: 
 

 

 

Analise: O número 4 identifica a região que apresenta maior índice de 

industrialização.  

 Responda: Quais são os dois Estados e comente sobre a processo de 

industrialização. 

 

8.  De acordo com a divisão regional brasileira estabelecida pelo Instituto de 
Geografia e Estatística (IBGE), o país possui cinco Regiões: Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Relacione as Regiões Brasileiras e seus 
Estados correspondentes: 

 

 

 



 
 

9. O Brasil é considerado o país da soja. Aponte a região brasileira, que tem 
participação expressiva: 

 
 

 

 

10. As cotas raciais, termo oficial utilizado pelo governo brasileiro, também 

popularmente grafado cotas raciais, são as reservas de vagas em instituições 

públicas ou privadas para grupos específicos classificados por etnias, na maioria 

das vezes, negros e indígenas. 

DISSERTE sobre as cotas raciais, dê sua opinião e justifique a sua análise. 

 

 
(A) 

 
REGIÃO SUL 
 

 

  (   ) 

 
Espírito Santo, Minas Gerais, São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

(B) 

 
 
REGIÃO NORTE   (   ) 

 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal. 

(C) 

 
REGIÃO SUDESTE 
 

  (    ) 

Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, 
Pará, Rondônia e Tocantins. 

(D) 

 
REGIÃO NORDESTE 
 

 (    ) 

 
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul. 

(E) 

 
 
REGIÃO CENTRO-OESTE 
 

 (    ) 

 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe e Bahia. 


