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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Prezado(a) professor(a),

A Geografia do Brasil, presente no currí-

culo da 6a série/7o ano do Ensino Fundamen-

tal, é retomada na 2a série do Ensino Médio 

de forma bem mais articulada, permitindo 

ao estudante estabelecer relações com maior 

profundidade. É preciso considerar que, neste 

primeiro Caderno, os temas mantêm estreitos 

vínculos entre si, com o intuito de apresentar 

uma visão de síntese sobre o lento e multiface-

tado processo de formação e inserção do ter-

ritório brasileiro no capitalismo internacional. 

Sugerimos, portanto, que essa abordagem seja 

realizada com olhos no passado e pé firme no 

presente, convidando você, professor, a desbra-

var com seus alunos uma trilha desafiante, com 

pontos de partida e de chegada muito bem ar-

ticulados. No início dessa trajetória, partimos 

da gênese geoeconômica do território durante 

os três séculos da colonização portuguesa e, 

percorrendo-a, observamos as heranças desse 

passado nas atuais disparidades regionais do 

Brasil e nas dificuldades que o país enfrenta 

ainda hoje para ampliar sua inserção comercial 

e econômica nos mercados internacionais. 

Em seguida, tendo como eixo condutor 

o espaço urbano industrial e agropecuário, 

convide seus alunos a continuarem na trilha 

do entendimento da formação do território 

brasileiro. Tenha em mente, porém, que ago-

ra cabe a nós redimensionar o que já foi vis-

to anteriormente, com ênfase nas dinâmicas 

socionacionais em andamento, decerto mais 

próximas da realidade dos alunos.

Esse novo desafio começa com o estudo 

sobre a industrialização e o espaço industrial 

brasileiro. Essa etapa será importante para 

construir conhecimentos prévios de conteúdo e 

conceituais para que os alunos compreendam, 

posteriormente, o processo de modernização 

da agricultura e as atuais redes e hierarquias 

urbanas dentro das perspectivas mais amplas 

da urbanização brasileira e de como se deu a 

integração entre campo e cidade. Outro tema 

de destaque neste Caderno são os conflitos 

socioambientais, cuja relevância se impõe nos 

dias atuais, evidenciando-os por meio da pro-

posta de situações-problema, a fim de criar 

condições para o posicionamento sociopolítico 

dos estudantes.

Evidentemente, nosso objetivo é estimular 

um diálogo, no qual o professor e os alunos pos-

sam exercitar uma visão processual no estudo 

da dimensão espacial dos fenômenos e aconte-

cimentos; em outras palavras, estabelecer a rela-

ção entre espaço e tempo e analisar os diversos 

contextos e marcas deixadas e produzidas pelas 

inúmeras sociedades que os construíram. Mais 

do que pretender “congelar” caminhos, este Ca-

derno guarda a expectativa de colaborar para 

o enfrentamento das salas de aula no dia a dia, 

contando com suas experiências e seus conheci-

oriEntAção SobrE oS ContEúdoS do VoLumE
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mentos acumulados na própria prática de ensi-

no. Assim, as Situa ções de Aprendizagem aqui 

propostas são, antes de tudo, sugestões de tra-

balho com conteú dos programáticos, práticas 

de ensino, recursos e materiais didáticos, de 

modo a oferecer orientações e alternativas de 

trabalho docente, tão-somente adicionais ao 

seu saber-fazer, que jamais deve ser substituí-

do. Bom trabalho!

Conhecimentos priorizados 

Este material foi organizado a partir do prin-

cípio de que o conteúdo curricular da Geogra-

fia na escolarização básica não visa a formar 

pequenos geógrafos, mas contribuir para que 

os alunos desenvolvam competências que lhes 

permitam ler e interpretar o mundo no qual 

vivem e atuam como agentes transformadores, 

em todas as suas dimensões. Assim, adotou-se 

neste Caderno a transposição didática de sabe-

res geográficos que lhes permitam ler e interpre-

tar a história territorial do Brasil, estimulando 

a formação de sujeitos conscientes. Perseguindo 

tal objetivo, procuramos propor Situações de 

Aprendizagem e elaborar atividades que lhes 

permitam desenvolver as competências necessá-

rias para ler e interpretar a realidade brasileira 

em todas as suas potencialidades, reconhecendo 

as etapas que deram corpo à atual configuração 

do território brasileiro.

Como sabemos, o território pode ser visto 

como uma dimensão do espaço geográfico (este 

compreendido como produção da sociedade 

em seu movimento histórico), o que nos leva a 

perceber como o estudo do território também 

estabelece vínculos com a ideia de cidadania. 

Desse modo, desenvolver tal conteúdo contribui 

de forma significativa para que os alunos com-

preendam a importância de estudar os proces-

sos histórico-geográficos responsáveis pela atual 

configuração territorial do Brasil. Para encami-

nhar tal proposta, é fundamental demonstrar 

que o território não é um dado natural, mas sim 

consequência de um longo processo de apro-

priação humana em todas as suas dimensões, 

sejam elas políticas, sociais ou econômicas. Tal 

enfoque orienta as Situações de Aprendizagem 

deste Caderno, no qual o território é visto como 

resultado da acumulação do tempo social, o que 

permite considerar que não há história fora de 

um território. Tal constatação confirma a exis-

tência de uma relação recíproca, tanto na cons-

tituição de uma sociedade como do Estado, 

ambos responsáveis pelas formas de projeção do 

país no sistema internacional.

Foi no esquadro do que explicamos ante-

riormente que as três primeiras Situações de 

Aprendizagem deste Caderno foram conce-

bidas. Tomadas em conjunto permitem uma 

visão de síntese sobre o lento e multifacetado 

processo de formação e inserção do território 

brasileiro no capitalismo internacional e têm 

por objetivo oferecer condições para que os 

estudantes compreendam certas heranças ter-

ritoriais, oriundas tanto do passado colonial 

como também da história recente do Brasil, o 

que lhes permitirá compreender as atuais dis-

paridades regionais.

É assim que, na Situação de Aprendiza-

gem 1 – A gênese geoeconômica do território  
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brasileiro, são sugeridas estratégias didáticas 

para fornecer aos alunos ferramentas para que 

possam compreender os principais aspectos 

econômicos relacionados à formação do ter-

ritório brasileiro entre os séculos XVI e XIX. 

Adotou-se, para tanto, a perspectiva dos cha-

mados “ciclos econômicos”, escolhidos em fun-

ção de um propósito principal: o de tornar clara 

a base material da construção do chamado “ar-

quipélago econômico”, configurado, justamen-

te, durante a economia colonial brasileira.

Na Situação de Aprendizagem 2, por sua 

vez, trabalha-se com a gênese das fronteiras bra-

sileiras, enfoque complementar que nos remete 

a conceitos básicos (definição, delimitação e de-

marcação) e para conteúdos complementares 

à história territorial do Brasil, já trabalhados. 

Ao se abordar a formação e a consolidação das 

fronteiras políticas e dos limites do território 

brasileiro durante a chamada “Era Rio Branco” 

(1902-1912), tem-se como objetivo descortinar 

outra forma de entendimento sobre a formação 

do trabalho político e diplomático. Não fosse 

isso, com relação aos conflitos fronteiriços ain-

da hoje em andamento em parte significativa 

dos países da América Latina, perderíamos a 

oportunidade de levar os alunos a compreender 

as principais razões que tornaram o Brasil uma 

exceção nesse contexto de disputas.

Também relacionada ao tema da formação 

territorial do Brasil, a Situação de Aprendiza-

gem 3 – Território brasileiro: do “arquipélago” 

ao “continente” não somente resgata como 

também aprofunda os conteúdos contemplados 

anteriormente, tendo como meta primordial 

levar os alunos a compreender como ocorreu 

a passagem do “arquipélago” ao “continente” 

na formação territorial brasileira. Destaca-se, 

neste momento, a importância das políticas de 

“integração nacional” durante os sucessivos 

meios geográficos que marcaram a formação do 

território. Entre recursos e estratégias emprega-

das para tal fim, assim como nas Situações de 

Aprendizagem anteriores, sugerem-se análise de 

mapas, aplicação de conceitos e leitura de textos.

A Situação de Aprendizagem 4, intitula-

da O Brasil e a economia global: mercados 

internacionais, prioriza a reflexão acerca das 

dificuldades enfrentadas pelo Brasil, quer na 

atualidade, quer no passado recente, para am-

pliar sua inserção comercial e econômica nos 

mercados internacionais. São priorizados te-

mas relevantes sobre a inserção do Brasil no 

mundo, como as dificuldades brasileiras junto 

aos principais mercados de exportação (Esta-

dos Unidos e União Europeia). Ademais, no 

percurso de aprendizagem proposto, os alunos 

poderão visualizar problemas comuns compar-

tilhados pelo Brasil com outros países de pas-

sado colonial, como África do Sul e Índia (daí, 

por exemplo, propormos pesquisa sobre o G-3 

e também sobre o G-20).

Com a Situação de Aprendizagem 5, pre-

tende-se ampliar o entendimento sobre as ori-

gens e configurações tanto do espaço industrial 

como dos espaços agropecuário e urbano bra-

sileiros. Espera-se conscientizar os estudantes 

acerca de seus principais problemas econô-

micos, sociais e, em certa medida, ambientais, 

sem, contudo, esquecer da gênese que ajuda 
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a compreendê-los, cuidado fundamental para 

melhor situá-los na Geografia do Brasil.

É assim que, na Situação de Aprendizagem 

5 – Os circuitos da produção (I): o espaço in-

dustrial, são sugeridas estratégias didáticas 

para proporcionar aos alunos uma visão de 

síntese sobre as bases explicativas que permi-

tem compreender a consolidação de um polo 

industrial no Sudeste e de periferias indus-

triais nas demais regiões do país.

Na Situação de Aprendizagem 6 – Os 

circuitos da produção (II): o espaço agro-

pecuário, trabalha-se o tema organização 

da produção na agricultura brasileira e as 

relações de trabalho, articulando-se ainda 

uma visão de síntese e conceitual sobre a 

modernização da agricultura brasileira para, 

posteriormente, de posse dos pré-requisitos 

construídos, suscitar pesquisa e debates sobre 

questões noticiadas largamente pela mídia. 

Isso é realizado por meio de procedimentos 

didáticos complementares, como o trabalho 

com textos jornalísticos, fotografias, mapas, 

letra de canção e sites de referência, com o 

objetivo de ajudá-lo a interagir melhor com 

seus alunos, proporcionando-se ainda oca-

siões para a decodificação da relação entre 

significantes e significados presente nos sig-

nos cartográficos dos mapas.

Na Situação de Aprendizagem 7 – Redes e 

hierarquias urbanas, não somente se resgatam 

como também se articulam em outra perspec-

tiva os conteúdos trabalhados anteriormente. 

O objetivo é levar os alunos a compreender 

como se deu a urbanização brasileira ao longo 

do século XX, estruturando conceitos como 

região metropolitana, espaço polarizado ou 

polarização, divisão territorial do trabalho, 

metrópoles nacionais e regionais, centros re-

gionais e sub-regionais, entre outros.

Além disso, pretende-se trabalhar os con-

ceitos relativos às diferentes formas de se 

processar a hierarquia urbana brasileira num 

contexto econômico internacional, que trans-

forma a natureza das relações entre as cidades 

e suas áreas de influência.

Quanto ao que propomos na Situação de 

Aprendizagem 8 – A revolução da informa-

ção e as cidades, abordam-se as repercussões 

da “era da informação” em seus aspectos in-

traurbanos, ou seja, no espaço das cidades e 

na vida das pessoas que nelas habitam, des-

tacando questões fundamentais e que mere-

cem a reflexão dos alunos, em particular: o 

“esvaziamento do espaço urbano” e a “dester-

ritorialização da sociabilidade”. Tal enfoque 

poderá propiciar reflexão e discussão coletiva 

sobre a atual privatização do espaço urbano 

em detrimento dos espaços públicos.

Competências e habilidades

Na 2a série do Ensino Médio, espera-se que 

os alunos consolidem a aprendizagem das inú-

meras habilidades apreendidas e exercitadas 

no decorrer da educação básica e que também 

aprimorem a maneira como tais procedimen-

tos compõem articuladamente o quadro de 
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autonomia intelectual de cada aluno. Deve-

mos considerar a importância desse aprimo-

ramento a fim de consolidar o desempenho 

cognitivo para o pleno exercício das compe-

tências não apenas em função das possibilida-

des de continuidade dos estudos, mas, acima 

de tudo, no tocante à autonomia e ao preparo 

para a cidadania e o mundo do trabalho. Des-

ta forma, propomos neste Caderno diversas 

possibilidades de articulação que levam em 

consideração as seguintes habilidades:

 f Ler, interpretar e produzir mapas e gráfi-

cos, utilizando-os como elementos quanti-

tativos e qualitativos para a compreensão 

de fenômenos naturais e sociais.

 f Identificar uma descrição que corresponda 

a um conceito ou às características típicas 

de objetos, da oralidade, de diferentes tipos 

de texto etc.

 f Discriminar e estabelecer diferenciações 

entre objetos, situações e fenômenos com 

distintos níveis de semelhança.

 f Interpretar o significado histórico-geográ-

fico apresentado em diferentes linguagens, 

como fatos, experiências, dados, gráficos, 

tabelas, figuras, desenhos, mapas, textos, 

descrições, poemas etc., e apreender seus 

significados e intencionalidades para utili-

zá-los na solução de problemas.

 f Explicar causas e efeitos resultantes de  

determinada sequência de acontecimentos.

metodologia e estratégias

Apresentamos inúmeras estratégias didá-

ticas, como aulas expositivas com a participa-

ção dos alunos, propostas de sensibilização 

para captar pré-requisitos com mediação do 

professor e procedimentos para organização 

de seminários e trabalhos escritos em grupo, 

estudos dirigidos, grupos de investigação, 

elaboração e exposição de trabalhos de pes-

quisa no mural da sala de aula.

Além disso, propomos também uma va-

riedade de recursos com o intuito de trazer 

amplas possibilidades de desenvolvimen-

to de competências por meio de inúmeras 

linguagens, como: leitura de mapas; utili-

zação de videodocumentários; leitura, in-

terpretação e comparação de textos; leitura 

e estabelecimento de relações entre gráficos 

e mapas, e destes com charges; análise de 

imagens; pesquisa na internet; quadros con-

ceituais; pesquisa em materiais didáticos; 

trabalho conceitual a partir da elaboração 

de textos dissertativos.

Avaliação

Foram propostas duas estratégias de ava-

liação para as Situações de Aprendizagem 

deste Caderno. A primeira refere-se à parti-

cipação individual dos alunos nas aulas e nas 

discussões. Ao professor caberá observar a 

participação de cada aluno, destacando um 

conceito que revele os objetivos propostos 

para a Situação de Aprendizagem. A segun-

da estratégia refere-se às formas de avaliação, 

considerando-se os conteúdos atitudinais e 

os procedimentais de pesquisa, possibilitan-

do ao professor avaliar o envolvimento do 

aluno em diferentes habilidades.
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Avaliação das 
atividades

objetivos atingidos

1. Muito bom
Atingiu plenamente os 
objetivos propostos

2. Bom
Atingiu grande parte dos 
objetivos propostos

3. Regular
Atingiu os objetivos mí-
nimos essenciais

4. Insuficiente
Não atingiu os objetivos 
mínimos essenciais

Para a atribuição de conceitos nas ativida-

des em grupo, de produção de textos e pesqui-

sa, sugerimos dois critérios complementares:

1. Conteúdo 
atitudinal

Valorizar a pontualidade 
na entrega, organização e 
envolvimento dos alunos 
e grupos na elaboração 
dos materiais solicitados 

2. Conteúdo 
procedimental 

de pesquisa

Considerar a presença de 
elementos metodológicos 
próprios de trabalhos 
de pesquisa, como capa, 
sumário, introdução, de-
senvolvimento do texto, 
conclusão e bibliografia

Sugerimos que a atribuição de conceitos 

leve em consideração os seguintes parâmetros 

para as atividades individuais:
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Entender a formação geoeconômica do ter-

ritório brasileiro é um ponto de partida para o 

desenvolvimento de outros conteúdos da Geo-

grafia do Brasil. Trata-se, assim, de abordar os 

processos que levaram à constituição do cha-

mado “arquipélago econômico” no decorrer da 

economia colonial. Isso contribui para que os 

alunos percebam, em seguida e no compasso do 

tempo social, os diversos períodos, assim como 

as características de integração entre as regiões 

brasileiras ocorridas no século XX e ainda em 

curso na atualidade. A Geografia histórica e eco-

nômica, sem dúvida, têm muito a oferecer a esse 

propósito, contribuindo com noções-chave mui-

tas vezes angariadas de outras áreas do conheci-

mento, mas que, tomadas desde uma perspectiva 

geográfica, ajudam a esclarecer a paulatina or-

ganização espacial e a dinâmica dos processos 

de povoamento e alocação de infraestruturas no 

território brasileiro de ontem e de hoje.

SituAçõES dE AprEndizAGEm

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 1 
A GêNESE GEOECONôMICA DO TERRITóRIO BRASILEIRO

Conteúdos: gênese da atual configuração do território brasileiro, considerando aspectos de ordem car-
tográfica, bélica ou militar, jurídica, ideológica, econômica; análise de mapas-síntese sobre a formação 
econômica e territorial do Brasil; processos e ciclos econômicos brasileiros; análise das circunstâncias 
histórico-geográficas responsáveis pela construção do chamado “arquipélago econômico” durante o 
Período colonial brasileiro; entre os conceitos trabalhados, destacam-se: colonização, conquista e domí-
nio territoriais, economia colonial, divisão internacional do trabalho, acumulação primitiva de capital, 
espaços extrovertidos, economia exportadora capitalista ou primário-exportadora. 

Competências e habilidades: estabelecer a diferenciação entre os conceitos acerca da formação econômi-
ca do Brasil; desenvolver habilidades de leitura e produção de textos contínuos (expositivos, descritivos 
e narrativos) e descontínuos (mapas); ler e interpretar mapas para extrair informações que permitam 
identificar singularidades e distinções das diversas etapas da formação territorial do Brasil; identificar 
dados, representações e informações encontrados em cartas e mapas, para comparar as diferentes etapas 
do processo de formação territorial do Brasil.

Sugestão de estratégias: leitura e comparação de mapas; aulas expositivas e trabalho conceitual; elabo-
ração de quadro conceitual.

Sugestão de recursos: mapas; aparelho de som.

Sugestão de avaliação: entrega dos trabalhos solicitados; participação geral nas discussões das etapas.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para estimular os alunos e introduzir o 

tema que iremos trabalhar nesta Situação 

de Aprendizagem, sugerimos que os incen-

tivem a trocar ideias com os colegas sobre 

a relação da localidade onde vivem com as 

atividades econômicas desenvolvidas histo-

ricamente na região. Peça que respondam 

às questões a seguir, presentes no Caderno 

do Aluno.
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A economia e o território no século XVI
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© HT-2003 MGM-LibergéoFonte: Baseado em Manoel Mauricio de Albuquerque, Atlas Histórico.

1. Qual atividade econômica impulsionou a 
formação da cidade em que você vive?
Resposta aberta. É importante que os alunos sejam auxiliados no 

levantamento de aspectos da história do município, principal-

mente das atividades econômicas que lhe deram origem.

2. Nos dias atuais, nas paisagens do lugar ou 
região em que você vive, é possível observar 
aspectos relacionados com a atividade econô-
mica identificada na questão anterior? Quais?

Figura 1 – Brasil: a economia e o território no século XVI. THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: dispa-
ridades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp, 2005, p. 35. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas 
feições do território nacional não estão representadas em detalhe; fronteiras atuais; sem indicação de norte geográfico). 

Resposta aberta. Sugerimos que os alunos sejam estimulados 

a observarem a realidade local em busca de traços da ativida-

de econômica citada na questão anterior.

Leitura e análise de mapa

Em seguida, os alunos serão desafiados a 

interpretar os mapas das Figuras 1, 2, 3 e 4, 

tendo como base as questões das páginas 15 e 

16, também disponíveis no Caderno do Aluno.
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Figura 2 – Brasil: a economia e o território no século XVII. THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: 
disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp, 2005, p. 37. Mapa original (base cartográfica com generalização; al-
gumas feições do território nacional não estão representadas em detalhe; fronteiras atuais; sem indicação de norte geográfico). 
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Figura 3 – Brasil: a economia e o território no século XVIII. THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: 
disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp, 2005, p. 39. Mapa original (base cartográfica com generalização; al-
gumas feições do território nacional não estão representadas em detalhe; fronteiras atuais; sem indicação de norte geográfico). 

A economia e o território no século XVIII
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Figura 4 – Brasil: a economia e o território no século XIX. THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: dispa-
ridades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp, 2005, p. 41. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas 
feições do território nacional não estão representadas em detalhe; fronteiras atuais; sem indicação de norte geográfico).

1. Quais assuntos estão relacionados nos títu-
los dos mapas? Após identificá-los, observe 
se as legendas exprimem a mesma relação.
Os assuntos relacionados nos títulos são economia e territó-

rio. As legendas exprimem essa relação tanto em função das 

atividades econômicas indicadas como por meio dos eixos 

de transportes (pecuária e ferrovias, por exemplo).

2. Com base na observação dos mapas, identi-
fique as atividades econômicas que se desta-

caram no século XVI e descreva como elas 
evoluíram até o século XIX.
As atividades que se destacam no mapa do século XVI são 

a extração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar e 

a pecuária. No mapa do século XVII, nota-se um aumento 

da área ocupada com o cultivo da cana-de-açúcar e com 

a pecuária (que começou a se expandir para o interior do 

território brasileiro), além do surgimento de outras ativida-

des econômicas, em especial, aquelas ligadas às drogas do 

A economia e o território no século XIX
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sertão. A atividade de exploração do ouro, bastante restrita 

no século XVII, é muito ampliada no século XVIII, incluindo 

também a mineração de diamantes. Nesse século, não houve 

expansão das atividades canavieiras e das drogas do sertão, 

ao contrário do que se observa com a pecuária, que avança 

cada vez mais para o interior do país. No século XIX, as áreas 

de plantio de cana-de-açúcar diminuem, a pecuária se ex-

pande para outras regiões do interior do país e a diversidade 

de culturas aumenta.

3. Nos mapas Brasil: a economia e o território 

no século XVII e Brasil: a economia e o terri-

tório no século XVIII, observe a evolução das 

cidades e vilas. No decorrer do tempo, o nú-

mero delas diminuiu ou aumentou? Justifique.

Nota-se, no intervalo de tempo em questão, um aumen-

to do número de cidades e vilas; de modo geral, acompa-

nhando o traçado dos eixos de transporte e o avanço da 

pecuária, além da atividade mineradora na área correspon-

dente ao atual Estado de Minas Gerais.

Etapa 1 – problematização 

Transposta a etapa prévia de contato com 

os mapas, pode-se problematizar o tema ou o 

assunto neles representado, fornecendo ques-

tões que recuperem os conteúdos e conceitos 

pertinentes, a fim de suscitar o debate em sala 

de aula. Estimule, assim, a reflexão dos alu-

nos, questionando-os sobre o tema, a partir 

das questões que estão propostas no Caderno 

do Aluno, na seção Desafio.

1. A partir da leitura dos mapas das Figuras 1, 2, 

3 e 4, quais informações permitem identificar 

no território brasileiro uma organização em 

“ilhas” e “arquipélagos” econômicos?

As informações relativas às atividades econômicas e, em par-

ticular no mapa da Figura 4, o traçado das ferrovias, que estão 

concentradas próximas ao litoral e com pouca penetração 

no interior do território brasileiro.

2. Como o estudo da história territorial de 
nosso país pode ajudá-lo a compreender as 
características atuais do território brasilei-
ro? Cite exemplos.
Espera-se que os alunos sejam motivados a buscar relações 

entre os processos econômicos do passado e as heranças que 

deixaram para o território brasileiro atual. Assim, entre outros 

caminhos possíveis, seria proveitoso considerar que o funcio-

namento da economia colonial ocorreu de acordo com a ló-

gica do comércio triangular atlântico, submetida ao monopó-

lio mercantil e controle metropolitano. No caso do Brasil, isso 

fez que no Período colonial (de 1500-1534 até 1808-1822) as 

cidades tenham se concentrado na franja costeira com aden-

samentos em algumas áreas (como o Saliente Nordestino e os 

Recôncavos das Baías de Todos os Santos e da Guanabara e em 

estuários e baixadas costeiras, como é o exemplo da Santista). 

Outros fatos capazes de chamar a atenção dos alunos: a mine-

ração de metais e pedras preciosas foi responsável pela interio-

rização do fato urbano nas Minas Gerais e em Goiás; a extração 

das drogas do sertão, por sua vez, promoveu esporádico assen-

tamento urbano na Bacia Amazônica e no Golfão Maranhense. 

O mesmo tipo de raciocínio poderá ser realizado pelo profes-

sor, tomando-se o caso do avanço do complexo cafeeiro pau-

lista no século XIX e início do XX, considerado o principal mo-

tor do processo de interiorização do crescimento urbano que 

avançou pelo Planalto Paulista ao longo do traçado das ferrovias 

que abriam terras e escoavam o café para o porto de Santos.

Após conduzir a discussão em torno dessas 

questões, utilize o material didático adotado 

em sua disciplina e selecione capítulos ou tre-

chos a serem lidos para a próxima aula. Solicite 

aos alunos que escrevam respostas individuais 

sobre as perguntas propostas anteriormente, 

incorporando também os elementos levanta-

dos durante a discussão em sala de aula.
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Etapa 2 – Aula expositiva e trabalho 
conceitual 

Após o desenvolvimento das etapas su-

geridas, utilize a aula expositiva e o auxílio 

da lousa para apresentar um quadro-síntese 

acerca dos principais conceitos até agora es-

tudados. Você poderá elaborá-lo de acordo 

com o modelo e as sugestões a seguir.

Colonização

Relação entre uma sociedade que se expande e os lugares onde ocorre essa expansão, configuran-
do uma conquista territorial ou uma adição de território ao patrimônio do colonizador. Exemplo: 
casos da América Portuguesa e da América Espanhola no colonialismo dos séculos XVI ao XIX, 
e da África e da Ásia no neocolonialismo (séculos XIX e XX). Entretanto, cabe esclarecer os sen-
tidos da colonização (de exploração e de povoamento), seus impactos na produção e organização 
dos espaços geográficos coloniais e sua herança na atualidade.

Colônia
Representa a consolidação de domínio territorial, o que implica apropriação de terras, submissão 
das populações defrontadas e também exploração dos recursos presentes no território colonial. 
Exemplo: casos da América, da África e da Ásia.

Conquista 
e domínio 
territoriais

A conquista sintetiza a essência da colônia e pode ser considerada um traço comum na maioria 
dos processos coloniais de exploração (envolvendo, inclusive, o uso da violência). No período ini-
cial da colonização, os europeus apropriaram-se de uma natureza e de territórios já humanizados, 
em maior ou menor grau, por povos que viviam no que viria a ser o atual território brasileiro. 

Economia 
colonial

Não se restringe apenas à economia do período colonial, ou seja, até 1822, ano correspondente 
à nossa independência política formal, mas prolonga-se até praticamente 1860-1870. Isso porque 
o que caracterizava a economia colonial eram as relações escravagistas de produção que o Brasil 
manteve até 1888, quando foi promulgada a Lei Áurea. Por esse critério, a implantação do capi-
talismo no Brasil se deu quando foram introduzidas as relações assalariadas de produção.

divisão 
internacional 
do trabalho

De modo simplificado, é a divisão do trabalho ou da produção, imposta pelos países colonizadores 
(metrópoles) às suas colônias, cabendo a estas o fornecimento de produtos primários e a compra 
de produtos manufaturados e industriais na interdependência econômica estabelecida com aqueles.

Acumulação 
primitiva de 

capital

Trata-se do processo de acumulação de riquezas ocorrido na Europa, entre os séculos XVI e 
XVIII, que possibilitou grandes transformações econômicas ocorridas com a primeira Revo-
lução Industrial (séculos XVIII e XIX).

Espaços 
extrovertidos

Espaços geográficos produzidos e organizados para atender o mercado externo. Exemplos: espa-
ço da agroindústria da cana-de-açúcar (séculos XVI e XVII), espaço da mineração (séculos XIX 
e XX), espaço do café (século XIX e XX) etc.1

“Arquipélago 
econômico”

Expressa a falta de integração entre as economias regionais que se constituíram como espaços 
relativamente autônomos de produção e consumo, guardando relações mais estreitas com os 
mercados externos do que entre si. Vale esclarecer para os alunos que a expressão se aplica à eco-
nomia e à configuração geoeconômica do território brasileiro no início do século XX, marcadas 
pela fragmentação em “ilhas” regionais, em grande parte resultantes da economia colonial.

Quadro 1.
        1 SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. O regionalismo nordestino: existência e consciência da desigualdade regional. 1a ed. São Pau-

lo: Moderna, 1984. p. 248. De acordo com o estudo citado, podemos reconhecer três tipos de espaço geográfico produzidos 
no Brasil, durante o período da economia colonial: 1) espaços voltados para o exterior ou espaços extrovertidos; 2) espaços 
voltados para fora do seu próprio espaço e articulados com os voltados para o exterior; 3) espaços voltados para si próprios. 
Com base no estudo indicado, todos eles mantinham uma articulação frágil entre si, em virtude do prevalecimento de relações 
escravistas de produção, da concentração de renda, da reduzida divisão social do trabalho e do limitado mercado interno.
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Realizado o trabalho com o quadro con-

ceitual (Quadro 1), sugerimos que explique 

para a sala que a história territorial dos paí-

ses de passado colonial não somente revela 

alguns componentes centrais de sua forma-

ção, como também traz à tona elementos 

essenciais para uma melhor compreensão de 

suas características territoriais contempo-

râneas. Nessa perspectiva, articule relações 

complementares entre os aspectos estudados 

e o povoamento do litoral, a monopolização 

do acesso à terra, o poder político das elites 

locais, os modos de apropriação da natureza 

e de usos dos recursos naturais etc.

Por fim, solicite uma pesquisa em livros 

didáticos (tanto o adotado pela escola como 

outros disponíveis na biblioteca) sobre os 

conceitos indicados e previamente discutidos, 

orientando os alunos a aprimorarem ou apro-

fundarem o quadro conceitual fornecido.

Para reforçar os aspectos estudados em 

sala de aula, nas seções Lição de casa, Pes-

quisa em grupo e Você aprendeu?, presentes 

no Caderno do Aluno, há uma sequência de 

atividades que desafiam os alunos a sistemati-

zar os conteúdos abordados nessa Situação de 

Aprendizagem. Sugerimos as atividades, rela-

cionadas a seguir, para o professor utilizá-las, 

caso seja conveniente, como parte das avalia-

ções da aprendizagem. 

As perguntas da seção Lição de 

casa abordam os aspectos históri-

cos e geoeconômicos da formação 

do território brasileiro.

1. Explique o tipo de colonização que ocorreu 

nos territórios que hoje pertencem ao Brasil.

Como em outros territórios da América, África e Ásia, nes-

ses territórios ocorreu a implantação da colonização de ex-

ploração. A organização da produção, da economia ou do 

sistema produtivo foi realizada com base no abastecimento 

do mercado externo. A introdução da grande propriedade 

agrícola – o latifúndio ou plantation – e da monocultura 

ocorreu com o objetivo de abastecer o mercado europeu de 

produtos tropicais e de matérias-primas.

2. Qual o significado da expressão “espaços 

extrovertidos” quando nos referimos à pro-

dução e à organização do espaço geográfi-

co durante o Período colonial brasileiro?

A expressão “espaços extrovertidos” refere-se aos espaços 

geográficos produzidos e organizados para atender o mer-

cado externo. No período colonial, os exemplos mais im-

portantes são o espaço da agroindústria da cana-de-açúcar 

(séculos XVI e XVII), o espaço da mineração (século XVIII), o 

espaço do café (séculos XIX e XX), entre outros.

3. Com base no mapa Brasil: a economia e o 

território no século XIX (Figura 4), justifi-

que o emprego da noção de “arquipélago 

econômico” para explicar a economia e a 

configuração geoeconômica do território 

brasileiro no início do século XX.

O uso da expressão “arquipélago econômico” procura in-

dicar a falta de integração entre as economias regionais 

que se constituíram como espaços relativamente autô-

nomos de produção e de consumo, guardando relações 

mais estreitas com os mercados externos do que entre si. 

Aplica-se à economia e à configuração geoeconômica do 

território brasileiro no início do século XX, marcadas pela 

fragmentação em “ilhas” regionais, resultantes em grande 

parte da economia colonial.
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4. Cite exemplos de características atuais do 

território brasileiro cuja origem remonta 

ao passado colonial do país.

O povoamento mais adensado do litoral, as redes de cidades, 

a concentração fundiária e a monopolização do acesso à ter-

ra, o poder político das elites locais etc.

Na seção Pesquisa em grupo suge-

rimos que os alunos pesquisem em 

livros e enciclopédias conteúdos 

sobre a América Portuguesa. Com os textos sele-

cionados, eles devem organizar as informações 

sobre os “ciclos econômicos” (cana-de-açúcar, 

mineração, café) por meio da elaboração de um 

quadro-síntese sobre os períodos, principais áreas 

de ocorrência dessas atividades e destino da pro-

dução. Para complementar a pesquisa e apresen-

tar os resultados obtidos, é preciso elaborar um 

mapa com título e legenda sobre as informações 

organizadas no quadro-síntese, representando-as 

no mapa mudo disponível no Caderno do Aluno.

O objetivo desta atividade é pesquisar as principais carac-

terísticas dos “ciclos econômicos”, desenvolvendo a síntese 

das principais informações e cartografando-as. Os alunos 

precisam apresentar, pelo menos, algumas das informações 

do quadro a seguir.

[...] a colonização não se orientara no sen-
tido de constituir uma base econômica sólida e 
orgânica, isto é, a exploração racional e coerente 
dos recursos do território para a satisfação das 
necessidades materiais da população que nela 
habita. Daí a sua instabilidade, com seus reflexos 
no povoamento, determinando nele uma mobi-
lidade superior ainda à normal dos países novos. 

Prado Jr., Caio. Formação do Brasil contemporâneo [1942]. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 75.

“Ciclo econômico” Cana-de-açúcar mineração Café

Período Séculos XVI e XVII. Século XVIII.
Segunda metade do século XIX 

ao início do século XX.

Principais áreas  
de ocorrência

Litoral do Nordeste, nos atuais 

Estados de Pernambuco, Paraíba, 

Sergipe e Bahia, além de peque-

nas áreas no litoral do Estado do 

Rio de Janeiro e de São Paulo.

Minas Gerais, Mato Grosso e 

Goiás.

Rio de Janeiro, São Paulo, sul de 

Minas Gerais e Espírito Santo, pos-

teriormente se expandiu para o 

norte do Paraná e Mato Grosso.

Destino da  
produção

Mercado europeu, comercia-

lizado via Portugal devido ao 

Pacto Colonial.

Portugal, mas, como consequên-

cia de acordos comeciais, o ouro 

brasileiro teve, em grande parte, 

como destino final a Inglaterra.

Europa e Estados Unidos.

Finalmente, na seção Você 

aprendeu?, sugerimos as se-

guintes atividades:

1. Retome os mapas sobre a economia e o ter-

ritório brasileiros do século XVI ao XIX 

(Figuras 1, 2, 3 e 4) e leia o trecho a seguir.

Quadro 2.
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Com base nos mapas e no texto fornecido, 

justifique a noção de “arquipélago econômi-

co” estudada nas aulas.

Os mapas retratam a configuração geoeconômica do territó-

rio brasileiro entre os séculos XVI e XIX, destacando a espacia-

lidade das principais atividades econômicas e das correntes de 

povoamento associadas. Por intermédio do estudo realizado 

sobre os ciclos econômicos no quadro da divisão internacio-

nal da produção e a consequente produção de espaços geo-

gráficos extrovertidos durante a economia colonial, os alunos 

poderão identificar a complementaridade de informações 

entre os mapas e o texto de Caio Prado Júnior, pois que este úl-

timo ressalta a instabilidade do povoamento em virtude de ati-

vidades econômicas organizadas em função do exterior e não 

dirigidas para a consolidação do mercado interno. Além disso, 

espera-se que as respostas expressem a compreensão de que 

quando, por alguma razão, ocorria o declínio ou decadência 

econômica de uma área de atração populacional, ou de certo 

espaço geográfico em construção, estes acabavam repelindo 

a população, justificando o termo “instabilidade” empregado 

no texto do historiador e geógrafo paulista. Disso resultou a 

fragmentação do território em “ilhas” regionais ou espaços re-

lativamente autônomos de produção e de consumo, guardan-

do relações mais estreitas com os mercados externos do que 

entre si, o que explica a expressão “arquipélago econômico”.

2. Fuvest 2001 – Quanto à formação do territó-

rio brasileiro, podemos afirmar que:

a) a mineração, no século XVIII, foi impor-

tante na integração do território devido 

às relações com o Sul, provedor de char-

que e mulas, e com o Rio de Janeiro, por 

onde escoava o ouro.

b) a pecuária no rio São Francisco, de-

senvolvida a partir das numerosas vi-

las da zona da Mata, foi um elemento 

importante na integração do territó-

rio nacional.

c) a economia no século XVI, baseada na 

exploração das drogas do sertão, inte-

grou a porção centro-oeste à região Sul.

d) a economia açucareira do Nordeste bra-

sileiro, baseada no binômio plantation e 

escravidão, foi a responsável pela incor-

poração, ao Brasil, de territórios perten-

centes à Espanha.

e) a extração do pau-brasil, promovida 

pelos paulistas por meio das entra-

das e bandeiras, foi importante na 

expansão das fronteiras do território  

brasileiro.

A alternativa “a” é a correta, pois a atividade minerado-

ra do século XVIII recebeu aporte da produção pecuária 

do Sul, e era por meio do porto do Rio de Janeiro que a 

produção era escoada. Com relação à alternativa “b”, não 

se pode associar, sem ressalvas, a integração do território 

nacional à atividade pecuária no Vale do São Francisco, 

pois esta teve o próprio rio como eixo. Quanto à alter-

nativa “c”, as drogas do sertão possibilitaram a ocupação 

rarefeita do vale de alguns rios amazônicos. No que tan-

ge às alternativas “d” e “e”, as afirmações são errôneas, 

pois a economia açucareira não foi responsável pelo fato 

citado, enquanto o pau-brasil, atividade de escambo, 

restringiu-se à porção litorânea.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 2 
A GêNESE DAS FRONTEIRAS BRASILEIRAS

A gênese das fronteiras brasileiras constitui 

um enfoque complementar ao que foi desenvol-

vido na Situação de Aprendizagem 1. Abordar 

a formação e a consolidação das fronteiras polí-

ticas e dos limites do território brasileiro requer 

explicar a relevância da chamada “Era Rio 

Branco” (1902-1912) nesse processo, iniciado 

durante o Período colonial. Entretanto, o tra-

çado desse plano de estudo não visa somente 

esclarecer fatos passados da formação territo-

rial brasileira, mas principalmente conduzi-los 

a melhor entender outros da atualidade, como 

as razões que levaram o Brasil a não possuir 

atualmente conflitos fronteiriços com seus vizi-

nhos, o que não se verifica em parte significativa 

dos países da América Latina.

Conteúdos: conceitos relativos à história territorial do Brasil; formação e consolidação das fronteiras 
políticas e dos limites do território brasileiro, conceitos de definição, delimitação e demarcação de fron-
teira; análise dos fundamentos geopolíticos da “Era Rio Branco”.

Competências e habilidades: ler e interpretar mapas sobre os conflitos fronteiriços na América Latina 
e a gênese das fronteiras brasileiras; ler, interpretar e produzir textos contínuos sobre a “Era Rio Branco” 
(1902-1912); estabelecer relações entre fatos e conceitos, como os relacionados às quatro etapas do es-
tabelecimento das fronteiras políticas internacionais do Brasil (definição, delimitação, demarcação e 
densificação); interpretar processos histórico-geográficos por meio de aula expositiva e discussão sobre 
a “Era Rio Branco”; comparar mapas para extrair a temporalidade e a espacialidade dos limites 
político-administrativos dos Estados brasileiros.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de mapas-síntese do processo de consolidação das fron-
teiras políticas do Brasil; aulas expositivas concomitantes à aplicação da Situação de Aprendizagem e 
conforme se fizer necessário, ancoradas nos mapas selecionados; leitura, interpretação e comparação 
entre diferentes registros (mapas, texto).

Sugestão de recursos: aulas expositivas; mapa dos conflitos fronteiriços na América Latina; mapas-sín-
tese do processo de consolidação das fronteiras políticas e administrativas do Brasil; excerto de texto.

Sugestão de avaliação: entrega dos textos solicitados no final da etapa prévia e da etapa 2; participação 
geral nas discussões das etapas.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização 

Com o propósito de atrair a atenção dos 

alunos para o tema que será estudado, apre-

sente a questão e o mapa da Figura 5, dispo-

nível no Caderno do Aluno.
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Leitura e análise de mapa

Nesta etapa, ajude os alunos a interpretar o 

mapa da Figura 5 e, em seguida, peça que respon-

dam às questões a seguir no Caderno do Aluno.

1. Observe o título e a legenda. Qual é o as-

sunto retratado no mapa?

Conflitos fronteiriços entre países da América Latina e o con-

flito existente entre Grã-Bretanha e Argentina pela posse do 

arquipélago das Malvinas.

2. Sugira outro título para o mapa.

Os alunos podem propor vários títulos relacionados com a 

ideia de conflitos, fronteiras e/ou delimitação de territórios.

3. O que o mapa revela sobre o Brasil com 

relação ao assunto retratado?

O objetivo desta questão é situar a gênese das fronteiras na-

cionais do Brasil em um contexto regional mais amplo. Espe-

ra-se que os alunos concluam que a delimitação territorial 

do país é resultado de um processo histórico que o diferencia 

dos países vizinhos. Alguns alunos poderão complementar 

Figura 5 – Um conti-
nente em pé de guerra. 
O Estado de S. Paulo, 
7 out. 2007, p. A-18. 
Mapa original (sem 
escala; sem indicação 
de norte geográfico).
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essa ideia, lembrando que o Brasil é o único país na Amé-

rica que resultou da colonização portuguesa e que não se 

fragmentou em vários outros países, como ocorreu com as 

antigas colônias espanholas.

4. Por que o Brasil não consta na lista de con-

flitos atuais?

Deverá ser destacado que os conflitos fronteiriços entre o Bra-

sil e seus vizinhos ocorreram em outros momentos, como na 

Guerra do Paraguai e na formação do Estado do Acre, como 

também aconteceu com os litígios negociados pacificamente – 

como o da fronteira com a Guiana Francesa, resolvido em 1897, 

com a arbitragem da Suíça, sendo a defesa realizada pelo Barão 

de Rio Branco. Porém, desde a assinatura do Tratado de Petró-

polis (1909), o país vive uma situação relativamente estável com 

relação às suas fronteiras terrestres.

Considerando que um dos propósitos 

desta etapa prévia é levar os alunos a iden-

tificar um tema (no caso de interesse geo-

gráfico e atinente à história territorial do 

Brasil sob a perspectiva da consolidação de 

suas fronteiras e seus limites) para poste-

riormente problematizá-lo, sugerimos que 

o professor alie, em seguida, um recurso 

adicional para a sensibilização:

 f Priorize a aula expositiva sobre a obra de 

fronteiras do Barão do Rio Branco, consi-

derado o patrono da moderna diplomacia 

brasileira, convidando os alunos a registrar 

em seus cadernos as informações que pos-

sam complementar as ideias levantadas e 

discutidas anteriormente com relação ao 

mapa da Figura 5. Para a elaboração da 

aula expositiva, caso avalie oportuno, su-

gerimos consultar textos disponíveis na 

Biblioteca Virtual da Fundação Alexandre  

de Gusmão <http://www.funag.gov.br/

biblioteca>, acesso em: 1 nov. 2013. Em 

particular, recomendamos a seguinte obra: 

CARDIM, Carlos Henrique; ALMINO, 

João (Orgs.). Rio Branco, a América do Sul 

e a modernização do Brasil. Rio de Janeiro: 

EMC, 2002. Disponível em: <http://www.

funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/

RIOBRANCO_AmericaEaModer.pdf>, 

acesso em: 1 ago. 2013.

Leitura e análise de texto

No Caderno do Aluno, a fim de apri-

morar a competência leitora e escritora, 

sugerimos que os alunos realizem a análise 

do texto Fronteiras: o estilo negociador do 

Barão do Rio Branco como paradigma da 

política exterior do Brasil, tendo como base 

o roteiro a seguir.

 f Devem ler o texto e com auxílio de um 

dicionário esclarecer termos e expressões 

desconhecidas.

 f Em uma segunda leitura do texto, mais 

atenta, precisam sintetizar o conteúdo 

de cada parágrafo atribuindo um título a 

cada um deles.

 f Nos segundo e terceiro parágrafos, o autor do 

texto dialoga e se posiciona em relação ao es-

tudo de um geógrafo. Ele concorda com esse 

estudo? Discuta o tema com os alunos.

 f O sexto parágrafo pode ser lido como a 

conclusão do autor diante do que foi ex-

posto e explicado principalmente nos quar-

to e quinto parágrafos. Auxilie os alunos a 

fazer um resumo das ideias e informações 

apresentadas nesses três parágrafos.
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Não há necessidade mais imperiosa para um Estado do que ter fronteiras certas e reconhecidas, e foi 

a essa tarefa que Rio Branco deu o melhor de sua vida, retomando em vários casos os trabalhos (...) de 

seu pai, por quem tinha admiração extraordinária. No caso do Acre criou uma nova fronteira, na maior 

incorporação territorial de nossa vida de país independente, nos outros manteve as divisas que acháva-

mos ser as nossas. Fez mais, mas o que fica para a história são os tratados de limites. Não é exagero dizer 

que uma obra dessa magnitude e valorizada moralmente por ter sido feita sem guerras é sem par nos 

anais da diplomacia universal. Por isso Rio Branco tem o prestígio que nenhum outro diplomata tem, 

em nenhum outro país.

Num livro recente, com o bonito título de O corpo da pátria, o geógrafo Demétrio Magnoli diz que, 

diferente do que geralmente se afirma, apenas 17% de nossas fronteiras vêm dos tempos coloniais (o 

Rio Guaporé, por exemplo), a maior parte, 51%, foi estabelecida no período imperial (como a divisa no 

Pantanal), e 32% devem-se exclusivamente a Rio Branco (os limites do Acre) para falar nos três trechos 

da fronteira boliviana. Preferimos ficar com a opinião tradicional, que julga ter sido o grande feito da 

Colônia o estabelecimento das fronteiras do Brasil. Como diz o historiador de nossos dias Francisco 

Iglésias: “o mapa da América do Sul, quanto ao Brasil, foi fixado no principal ainda no período portu-

guês. Só acertos mínimos se fizeram depois”.

Na verdade o que há são camadas que se sobrepõem, de precisão cada vez mais nítida. Madri e 

Santo Ildefonso são a grande mancha colonial: afinal, o primeiro mapa que apresenta o Brasil, como 

um triângulo, ocupando metade do triângulo da América do Sul, é o Mapa das Cortes, de 1750. No 

Império tentou-se fixar bilateralmente todo o contorno terrestre do Brasil e muito se conseguiu; mas 

ainda sobraram para a República trechos em aberto, e seu fechamento, vimos, é a grande obra do 

Barão. Podemos até aceitar os números de Magnoli, admitindo como definitivos os acordos prévios. 

Desde Tordesilhas...

Rio Branco assinou tratados de limites com nove dos 11 vizinhos do Brasil (hoje são 10, o Equa-

dor tinha então a aspiração a chegar ao Amazonas). Com a Venezuela, tínhamos já o acordo de 

1859 e, com o Paraguai, as fronteiras haviam sido estabelecidas, aliás, pelo Visconde de Rio Branco, 

em 1871. O Paraguai é exceção curiosa, porque era uma das especialidades de Rio Branco: as clás-

sicas páginas que Nabuco dedica à Guerra do Paraguai em seu Um estadista da República (que se 

constituíram em livro isolado, em espanhol) muito incorporam das opiniões do Barão.

Como exemplo de variação de acordos, lembremos que a linha de limites do Brasil de certa for-

ma se interrompeu quando o Peru cedeu, em 1922, a soberania sobre o trecho Tabatinga-Apapóris 

à Colômbia (o chamado Trapézio de Letícia). Só em 1928, na gestão profícua de Octávio Man-
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gabeira no Itamaraty, a Colômbia voltou a aceitar a linha de 1909, que era a mesma do tratado 

de 1851, com o Peru. Muito importante, aliás, por ser o primeiro do Império e por estabelecer a 

doutrina do uti possidetis, que, sob certas condições, vigorou até Rio Branco.

Então, pode-se dizer que Rio Branco acabou com os problemas de fronteiras do Brasil? De certa 

forma, sim: depois dele, o que pode haver são problemas “na” fronteira, mas não problemas “de” 

fronteira, estes já resolvidos definitivamente por acordos bilaterais. Uma ilha que muda de lugar em 

relação ao talvegue do rio, um marco mal colocado, um trecho não bem caracterizado no tratado 

de limites, até, como vimos, a mudança de soberania sobre um trecho lindeiro; tudo isso pode acon-

tecer. Será preciso, então, resolver esses problemas práticos, mas sem mexer na teoria, incorporada 

aos acordos. Guimarães Rosa, durante muitos anos Chefe da Divisão de Fronteiras do Itamaraty, 

nos momentos de trabalho mais intenso, dizia com humor: “Só aceitei esse lugar porque me garan-

tiram que o Barão já havia demarcado todas as fronteiras do Brasil...”.

GOES FILHO, Synesio Sampaio. Fronteiras: o estilo negociador do Barão do Rio Branco como paradigma da política 
exterior do Brasil. In: CARDIM, Carlos Henrique; ALMINO, João (Org.). Rio Branco, a América do Sul e a moder-

nização do Brasil. Rio de Janeiro: EMC, 2002. p. 123-125. Disponível em: <http://www.funag.gov.br/biblioteca/index.
php?option=com_docman&task=doc_details&gid=364&Itemid=41>. Acesso em: 31 jul. 2013. 

O roteiro reforça que os alunos devem desenvolver uma leitu-

ra metódica do texto, aproximando-se progressivamente dos 

conteúdos tratados pelo autor. Para isso, você deve estimular o 

uso do dicionário para a ampliação do vocabulário da turma, 

além de provocar uma postura mais ativa dos alunos-leitores. É 

por isso que sugerimos uma primeira leitura para buscar o sen-

tido mais geral e, depois, uma segunda leitura, mais cuidadosa, 

na qual os alunos devem procurar detalhar o encadeamento 

das ideias do autor. Se os alunos seguirem essa orientação, eles 

não terão dificuldade em encontrar argumentos, uma vez que 

o diálogo crítico que o autor do texto estabelece com o pen-

samento do geógrafo Demétrio Magnoli é decorrência do 

encadeamento de sua própria argumentação. Os alunos de-

vem exercitar a sua argumentação. No último item, espera-se 

que os alunos identifiquem a importância dos acordos diplo-

máticos para a definição das fronteiras internacionais do Brasil, 

destacando a importância do trabalho desenvolvido por Rio 

Branco no começo do século XX.

Etapa 1 – Aula expositiva

Sugerimos este procedimento para infor-

mar aos alunos que o estabelecimento das 

fronteiras políticas internacionais constitui-se 

usualmente de quatro etapas:

 f definição, operação conceitual na qual é 

travado um acordo sobre os princípios ge-

rais para a produção dos limites;

 f delimitação, que consiste na fixação 

dos limites por meio de tratados inter-

nacionais; 

 f demarcação, que é a implantação física dos 

limites, por meio da construção de marcos 

em pontos determinados;

 f densificação ou caracterização, etapa na qual 

se realiza o aperfeiçoamento sistemático da 
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materialização da linha divisória, mediante 

intercalação de novos marcos, com o objetivo 

de torná-los cada vez mais intervisíveis, isto 

é, facilmente perceptíveis para os dois lados.

Cabe informar aos alunos que, no Brasil, 

a segunda dessas etapas, a delimitação, teve 

início no século XVIII, e, nos primeiros anos 

do século XX, os problemas de limites ainda 

pendentes foram negociados pelo Barão do 

Rio Branco. Um exemplo é a fronteira do 

Brasil com a Colômbia, delimitada pelo Tra-

tado de Bogotá (1907) e o Tratado do Rio de 

Janeiro (1928), após o tratado que definiu, 

no mesmo ano, a situação do Trapézio co-

lombiano, cuja posse estava até então em li-

tígio entre o Peru e a Colômbia. De maneira 

complementar, não deixe de comentar que, 

embora grande parte das questões fronteiri-

ças tenha sido resolvida com base em acor-

dos, a Guerra do Paraguai (1864-1870) foi 

um conflito marcante na história dos paí-

ses envolvidos. Entre outras consequências 

para o Brasil, o referido confronto resultou 

na resolução das questões de limites com o  

Paraguai e do problema da livre navega-

ção nos rios da Bacia do Prata, em especial 

quanto ao Rio Paraguai, permitindo maior 

atenção dos governantes às ligações com a 

província de Mato Grosso.

Etapa 2 – problematização baseada 
na leitura e interpretação de mapas

Contando com o apoio do que foi desenvol-

vido nas etapas anteriores, inicialmente concen-

tre a atenção dos estudantes para as fronteiras 

políticas atuais do Brasil, representadas nos ma-

pas das Figuras 1, 2, 3 e 4 (Situação de Aprendi-

zagem 1). Em seguida, com base nos indicadores 

cronológicos referendados nas figuras e presen-

tes nos títulos ou legendas respectivos, indague 

quais razões permitiriam afirmar ser equivoca-

da a utilização dessas fronteiras políticas para 

o caso dos territórios coloniais portugueses na 

América (particularmente, os casos dos mapas 

das Figuras 1, 2, 3 e 4).

Tenha em mente que o propósito aqui 

é explicitar para os alunos que o processo 

de consolidação das fronteiras terrestres do 

Brasil excede o Período colonial, levando-

-os a reconhecer que a maior parte da linha 

de limites foi estabelecida depois da Inde-

pendência, durante o Império ou no início 

do período republicano, na chamada “Era 

Rio Branco” (1902-1912).

importante: peça para que sistematizem 
argumentação a respeito em um texto a ser 
entregue no final da aula. 
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Para reforçar os aspectos estudados em 

sala de aula, nas seções Lição de casa e Pes-

quisa em grupo, há uma sequência de ativi-

dades que desafiam os alunos a consolidar 

os conteúdos abordados nesta Situação de 

Aprendizagem. Sugerimos as atividades rela-

cionadas a seguir para que sejam utilizadas, 

conforme o interesse do professor, como par-

te das avaliações da aprendizagem.

As questões da seção Lição de 

casa são as seguintes:

1. Quais são as etapas usuais do estabelecimen-

to das fronteiras políticas internacionais?

•	 Definição: operação conceitual na qual é travado um acor-

do sobre os princípios gerais para a produção dos limites.

•	 Delimitação: consiste na fixação dos limites por meio de 

tratados internacionais.

•	 Demarcação: corresponde à implantação física dos limites por 

meio da construção de marcos em pontos determinados.

•	 Densificação ou caracterização: etapa na qual se realiza o 

aperfeiçoamento sistemático da materialização da linha divi-

sória, mediante intercalação de novos marcos, com o objetivo 

de torná-los mais facilmente perceptíveis para os dois lados.

2. Diferente de outros países da América Lati-

na, o Brasil não possui atualmente conflitos 

fronteiriços relacionados à delimitação e fi-

xação de seus limites territoriais. 

a) Comente, com suas palavras, o que foi 

a chamada “Era Rio Branco” e qual a 

importância desse período para enten-

der o fato citado.

José Maria da Silva Paranhos, Barão do Rio Branco, é con-

siderado o patrono da moderna diplomacia brasileira. 

Ocupou o Ministério das Relações Exteriores entre 1902 e 

1912, tendo definido as grandes linhas da política externa 

do Brasil no século XX. Durante o período colonial bra-

sileiro, os segmentos de fronteira delimitados represen-

tavam apenas 17% da extensão total da divisória terrestre. 

A delimitação da maior parte das fronteiras e linhas de 

limites terrestres do Brasil foi realizada depois da inde-

pendência, durante o Império ou na “Era Rio Branco”. O 

Império foi responsável pela fixação de pouco mais da 

metade da extensão total das fronteiras terrestres e, du-

rante a política externa do início do período republicano, 

marcada pela figura do Barão do Rio Branco, quase um 

terço da extensão da divisória terrestre do Brasil foi de-

finida. Assim, a “obra de fronteiras” da chamada “Era Rio 

Branco” ajuda a explicar a ausência de conflitos fronteiri-

ços atuais entre o Brasil e outros países da América do Sul.

b) Dê sua opinião quanto à importância, 

para um país, da delimitação de frontei-

ras sem a ocorrência de conflitos.

Resposta aberta. Os alunos devem argumentar, transportan-

do o que aprenderam para o texto. É importante que des-

taquem questões como as perdas materiais e humanas em 

conflitos, o desgaste político etc.

Na seção Pesquisa em grupo, os 

alunos devem pesquisar em li-

vros e enciclopédias conteúdos 

sobre o estabelecimento das fronteiras políti-

cas do Brasil e a chamada “Era Rio Branco”. 

Cada membro do grupo pode escolher um ou 

mais textos para a leitura e o estudo. Após 

esta etapa, eles devem organizar as informa-

ções reunidas e elaborar um texto que resuma 

as principais ideias sobre a “Era Rio Branco”.

Espera-se que os alunos identifiquem a dinâmica histórica 

que resultou na definição da maioria das áreas de fronteira 

no Brasil, destacando a influência do Barão do Rio Branco 

como mediador nos casos de litígio. As pesquisas podem 
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apresentar aspectos da biografia do Barão do Rio Branco, mas 

devem contemplar a questão dos limites territoriais brasilei-

ros e suas mudanças ao longo do tempo.

Para finalizar, na seção Você 

aprendeu?, sugerimos as ativi-

dades a seguir.

No que diz respeito às fronteiras e aos li-

mites atuais do território brasileiro, assinale 

a alternativa correta sobre os fatos relativos à 

sua demarcação e consolidação.

a) Antes mesmo de o país ser uma nação 

soberana, o território brasileiro já es-

tava completamente delimitado. Para 

tanto, muito contribuiu a assinatura do 

Tratado de Madri (1750) e do Tratado 

de Santo Ildefonso (1777), que separa-

ram as terras espanholas das terras por-

tuguesas na América.

b) Pela arbitragem ou pelo acordo dire-

to, sem conflitos armados acirrados que  

resultaram em grande número de mortes, 

até o final do século XVII os diploma- 

tas brasileiros estabeleceram as fronteiras  

atuais do território do Brasil, com base em 

documentação cartográfica, na história e 

no princípio do uti possidetis, ou direito de 

posse, consagrado no Tratado de Madri.

c) O trabalho de delimitação foi concluí-

do no século XIX e contou com a par-

ticipação ativa de vários diplomatas 

brasileiros, notadamente o Visconde 

do Rio Branco. Nos primeiros anos 

do século XX, os graves problemas de 

limites ainda pendentes foram solucio-

nados pela ação direta do Barão do 

Rio Branco.

d) Com uma fronteira marítima de 7 367 

quilômetros, o Brasil tem limites terres-

tres com 11 países da América do Sul: 

Equador, Chile, Uruguai, Argentina, 

Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Ve-

nezuela, Guiana e Suriname, e com o 

Departamento Ultramarino Francês da 

Guiana, em uma extensão da ordem de 

16 886 quilômetros.
O que torna equivocada a alternativa “a” é que o término 

do processo de demarcação e consolidação das frontei-

ras e dos limites atuais do território brasileiro ocorreu 

após a independência política do Brasil (1822), nos pri-

meiros anos do século XX. Em virtude da mesma razão, 

a alternativa “b” também não é correta, pois associa a 

consolidação das fronteiras internacionais atuais do Brasil 

ao final do século XVII, além de desconsiderar a Guerra 

do Paraguai (1864-1870) como conflito marcante e san-

grento na história dos países envolvidos. Na alternativa 

“d”, Equador e Chile não possuem fronteiras com o Brasil, 

sendo, portanto, 9, e não 11 países.
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Os conteúdos abordados nas Situações 

de Aprendizagem anteriores são resgatados 

e aprofundados nesta unidade, prosseguin-

do com o estudo da formação territorial do 

Brasil. Esse objetivo é realizado com des-

taque para a importância das políticas de 

“integração nacional” durante os sucessivos 

meios geográficos que marcaram a formação 

do território. Para tanto, são mobilizados 

procedimentos didáticos complementares, 

como trabalho com conceitos e leitura de 

mapas e de letra de música.

Conteúdos: análise de mapas e aplicação de conceitos acerca da tipologia da sucessão dos meios geo-
gráficos no Brasil, proposta pelos geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira; meios geográficos, 
integração territorial, grandes eixos rodoviários, intervenção e planejamento estatal, mercado interno, 
disparidades regionais, industrialização e urbanização, metropolização, região concentrada.

Competências e habilidades: ler, interpretar e comparar mapas; ler, interpretar e produzir textos contínuos, 
destacando as dimensões espaciais e territoriais presentes em mapas e letras de música; estabelecer re-
lações entre informações suscitadas por leituras cartográficas com outras linguagens, como letras de 
música; extrair informações implícitas ou explícitas em mapas.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de mapas; aulas expositivas; trabalho conceitual e sobre 
o conteúdo, com base em letra de música; fichamentos; redação.

Sugestão de recursos: mapas; fotos; aparelho de som.

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões; elaboração e entrega de fichamentos (eta-
pa 1) e redações (etapa 2).

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Leitura e análise de mapa

Apresente aos alunos os mapas da Figura 6, 

verifique se possuem dúvidas sobre os elemen-

tos da legenda e, se necessário, explique-os, es-

clarecendo vocabulário, termos e expressões.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 3  
TERRITóRIO BRASILEIRO: DO “ARQUIPÉLAGO”  

AO “CONTINENTE”
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Figura 6 a, b, c – Brasil: do arquipélago ao continente. THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: disparidades 
e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp, 2005, p. 43. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do 
território nacional não estão representadas em detalhe; fronteiras e divisas atuais; sem indicação de norte geográfico).

brasil: do arquipélago ao continente

Para auxiliar os alunos na interpre-

tação dos mapas, segue uma proposta de 

questões que poderão ser respondidas no 

Caderno do Aluno. Como uma etapa de 

sondagem prévia, o mais importante é que 

você consiga perceber o conhecimento que 

eles já possuem sobre o assunto e os pontos 

em que encontram dificuldades, procuran-

do, além disso, despertar-lhes o interesse 

pelo tema.

Distrito Federal

Centro de gravidade econômico 

Espaço realmente integrado à economia nacional

Rota marítima ou �uvial

Principais correntes migratórias 

Frentes pioneiras e eixos de progressão

Grande eixo rodoviário

Capital de Estado

Zona de in�uência dos principais focos econômicos

0 500 km
© HT-2003 MGM-Libergéo

0 500 km
© HT-2003 MGM-Libergéo

0 500 km
© HT-2003 MGM-Libergéo

Anos 1890 Anos 1940

Anos 1990
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1. Observe a localização do Distrito Federal 

nos três mapas. Que relação pode ser fei-

ta entre sua localização em 1940 e a atual 

com a abrangência dos espaços realmente 

integrados à economia nacional?

É possível ponderar com os alunos que a construção e a lo-

calização de Brasília (1961) promoveram um avanço dos es-

paços realmente integrados à economia nacional, antes res-

tritos às áreas de influência das capitais dos Estados do Nor-

deste ou São Paulo e Rio de Janeiro (antiga capital federal). 

Os grandes eixos rodoviários indicados no mapa c Anos 1990 

poderão auxiliar essa consideração, permitindo não somente 

a visualização como também a explicação de uma das razões 

fundamentais da integração territorial ocorrida no Brasil nas 

últimas quatro décadas do século XX.

2. Analise a evolução do “tamanho” das ca-

pitais e das suas respectivas zonas de in-

fluência nos três mapas. Que fatores inter-

feriram nesse processo?

Espera-se que os alunos levantem hipóteses, associando a ex-

pansão dos espaços realmente integrados à economia nacio-

nal com a importância econômica e populacional das capitais 

dos Estados brasileiros. Com o auxílio do professor, entre ou-

tros apontamentos, os alunos poderão relacionar a magnitude 

de São Paulo e do Rio de Janeiro na década de 1990 (e, ainda, 

atualmente) diante de outras capitais tanto em função de sua 

importância econômica no passado, como também da cen-

tralidade política exercida pelo Rio até a mudança da capital 

federal para Brasília, na década de 1960.

3. No mapa referente aos anos 1890, qual é 

o sentido da principal corrente migratória? 

Que atividade econômica impulsionou esse 

fluxo migratório?

No mapa relativo aos anos 1890, o sentido da principal cor-

rente migratória parte dos Estados do Nordeste brasileiro 

(em particular, do Ceará) em direção ao Estado do Amazonas 

e outros da Grande Região Norte. Consultando o mapa da 

Figura 4 (Situação de Aprendizagem 1), os alunos poderão 

identificar que a busca por drogas do sertão e o surto da bor-

racha consistiram nas principais atividades econômicas que 

impulsionaram esse fluxo migratório.

4. No mapa referente aos anos 1940, quais 

Estados estavam realmente integrados à 

economia nacional?

São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e, par-

cialmente, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e áreas próxi-

mas ao litoral de Estados do Nordeste (com exceção do Cea-

rá, do Piauí e do Maranhão).

Etapa 1 – Aulas expositivas

Com o apoio do mapa referente aos anos 

1890 da Figura 6, sugerimos apresentar e expli-

car aos alunos os conceitos e conteúdos indica-

dos na sequência, ressaltando suas relações com 

o mapa dos anos 1890. Com base no livro ou no 

material didático adotado, selecione as páginas 

relacionadas ao conteúdo ministrado em sala de 

aula e solicite fichamento para ser entregue.

Subsídios para o trabalho com o mapa 
Anos 1890 (Figura 6a)

Pode-se relacionar o mapa com o conceito de 

“meio natural”, que integra a tipologia da su-

cessão dos meios geográficos no Brasil proposta 

por Milton Santos e Maria Laura Silveira em O 

Brasil: território e sociedade no início do século 

XXI (Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 28-30. A 

obra integra o acervo da Sala de Leitura, caso 

seja interesse do professor consultá-la). 
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Associando a caracterização do “meio na-

tural” à caracterização geral do território bra-

sileiro, entre o século XVI e o início do XX, é 

possível destacar com os alunos que, duran-

te séculos (do século XVI até 1930), o Brasil 

pôde ser comparado a um “arquipélago” ou a 

um país desarticulado. Em síntese, três ordens 

de fatores podem ser destacadas:

1. Povoamento: concentrado no litoral e ao 

longo dos rios (influência do “meio natu-

ral”). Nas áreas mais distantes da costa – o 

sertão –, uma população dispersa se ocu-

pava da criação extensiva de gado e cultu-

ras de subsistência.

2. Ausência de integração: as áreas econô-

micas mais ativas e densamente povoadas 

estavam isoladas umas das outras, comuni-

cando-se apenas por via marítima (influên-

cia do “meio natural”).

3. Ocupação econômica: até meados do século 

XX, foi estimulada, principalmente, pela de-

manda de produtos para o comércio exterior.

Entre os exemplos de conteúdos relaciona-

dos ao “meio natural” que prevaleceu no Bra-

sil entre o século XVI e o início do século XX, 

e suas contrapartidas territoriais observadas 

no mapa Anos 1890 (Figura 6a), sugere-se 

ressaltar e analisar com os alunos:

1. Os ciclos econômicos e a incorporação ao 

território colonial na divisão internacional 

da produção – inclusive, é interessante citar 

o caso da cidade de Salvador (BA) como a 

primeira capital escolhida em 1549 por sua 

posição geográfica próxima à primeira ativi-

dade agrícola de peso, a cana-de-açúcar, no 

Recôncavo Baiano e também na zona da 

Mata do Nordeste.

2. A exploração do ouro e de pedras preciosas 

a partir do século XVIII, responsável pela in-

corporação de novas regiões à fronteira eco-

nômica (os atuais Estados de Minas Gerais, 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).

3. Como as necessidades de escoamento e de 

fiscalização da produção mineral deram ao 

Rio de Janeiro (que se tornou a segunda 

capital da colônia, em 1763, conforme re-

fletido no mapa 6a) as condições de desen-

volvimento, ampliadas com a chegada da 

família real portuguesa, em 1808.

Subsídios para o trabalho com o mapa 
Anos 1940 (Figura 6b)

Propomos que se faça o mesmo que foi indi-

cado no início desta etapa, mas agora com base 

no mapa Anos 1940 (Figura 6b). 

Pode-se relacioná-lo ao conceito de “meios 

técnicos” que também integra a sucessão dos 

meios geográficos no Brasil proposta por SAN-

TOS & SILVEIRA (2001: 28-30). Explique que 

a vigência desse meio geográfico é composta 

de vários subperíodos, durante os quais o ter-

ritório brasileiro incorporou a utilização das 

máquinas (telégrafos, ferrovias, portos etc.), de 

forma seletiva, caracterizando-se esse meio por 

desigualdades regionais. Em âmbito mundial, 
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o progresso técnico era geograficamente cir-

cunscrito, instalando-se em poucos países e re-

giões (no caso brasileiro, um exemplo seria São 

Paulo, conforme retrata o mapa b). 

Explique ainda que, a partir do final da Se-

gunda Guerra Mundial (1945) e até a década 

de 1970, o “meio técnico” apresenta subperío-

dos de transição que fornecerão as bases para 

a instalação do “meio técnico-científico-infor-

macional” (atual).

Associando a caracterização do “meio téc-

nico” à outra geral do território brasileiro entre 

o final do século XIX (mapa a) e meados da 

década de 1940 (mapa b), é possível destacar 

para os alunos que, no século XIX, com o de-

senvolvimento da economia cafeeira no Sudes-

te, começou a verificar-se uma nova inflexão no 

processo de valorização do território brasileiro 

(o que também coincide com a transição en-

tre o “meio natural” e o “meio técnico”). Suas 

principais características foram:

 f A construção de sistemas técnicos com o 

surgimento de setores comerciais e ban-

cários, associados às novas condições de 

transportes e comunicações (estrada de 

ferro, telégrafo e cabo submarino).

 f A relativa integração do território que, no 

início do século XX, era constatada em tor-

no do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas 

que, no entanto, não era efetiva nas demais 

regiões do país, que mantinham com aque-

les centros relações tênues e esporádicas.

 f A industrialização, cujo desenvolvimento 

ocorreu intensamente em São Paulo e 

arredores, permitindo que a cidade e o 

Estado tivessem adquirido papel central na 

vida econômica do país.

 f A ocupação econômica que, na década de 

1950, foi favorecida em virtude da amplia-

ção dos esforços para equipar o espaço 

nacional com vias de circulação e infra-

estrutura, fortalecendo as relações entre o 

Sudeste e as demais regiões.

 f A construção de Brasília, a nova capital do 

país, durante o governo de Juscelino Kubits-

chek (1956-1961), marco representativo do 

processo de interiorização, expandindo-o em 

direção ao Centro-Oeste e à Amazônia.

observação: os dois últimos aspectos guar-
dam relações diretas com a música Bye, bye, 
Brasil, de Roberto Menescal e Chico Buarque 
de Holanda (1979), que será trabalhada nes-
ta Situação de Aprendizagem, o que permite 
interpretá-la como uma narrativa sobre as 
transformações pelas quais o Brasil passou 
durante a vigência do “meio técnico”.

 f Por último, vale salientar com os alunos 

que, mais uma vez, o conjunto de proces-

sos indicados consolidou uma configura-

ção territorial que favoreceu o Estado de 

São Paulo, cuja capital firmou-se como a 

metrópole econômica do país (aspecto cla-

ramente representado nos mapas b e c).

Desse modo, entre os exemplos de conteúdos 

relacionados ao “meio técnico” que prevaleceu 

no Brasil entre o início do século XX e meados 

dos anos 1970, e suas contrapartidas territoriais 

observadas no mapa Anos 1940 (Figura 6b), 

sugere-se ressaltar e analisar com os alunos:
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alunos, destaque um aspecto importante dele 

decorrente: embora os dados naturais expli-

quem aspectos das atuais diferenças regionais 

do território brasileiro, nas últimas décadas o 

contínuo acréscimo de ciência e tecnologia ao 

território configura-se como o elemento cen-

tral da diferenciação.

Associando a caracterização do “meio técni-

co-científico-informacional” à outra geral do ter-

ritório brasileiro entre as décadas de 1970 e 1990 

(mapa c), é possível destacar com os alunos que, 

desde a década de 1970, o território brasileiro 

apresenta novas e significativas transformações. 

Podem ser assim resumidas, segundo temas:

 f Infraestrutura e integração nacional: apro-

veitamento das principais bacias hidro-

gráficas para a produção de eletricidade; 

modernização dos portos; construção de 

ferrovias orientadas para produtos espe-

cializados; desenvolvimento da rede rodo-

viária com a construção de autopistas nos 

principais eixos de circulação e de estradas 

vicinais, principalmente nas áreas de maior 

densidade econômica; instalação de rede de 

telecomunicações com alcance em todos os 

municípios, viabilizando maior contato com 

o resto do mundo.

 f Diversificação econômica e desconcen-

tração industrial: a partir das bases do 

desenvolvimento criadas anteriormente 

(sucessivos meios técnicos), a indústria 

tornou-se diversificada, inclusive inician-

do sua desconcentração; a agricultura, 

por sua vez, se moderniza no Sul e no 

Sudeste e em outras regiões, nas quais se 

 f a cafeicultura e as transformações do espa-

ço e da sociedade no Brasil;

 f o povoamento e as ferrovias em São Paulo e  

no Paraná em 1872 e 1946;

 f campanha “Marcha para o Oeste” (Esta-

do Novo);

 f a primeira Revolução Industrial no Brasil 

e a industrialização retardatária ou tardia;

 f a segunda Revolução Industrial no Brasil: 

períodos 1930-1955 e 1956-1980;

 f a construção de Brasília no governo  

Juscelino Kubitschek e os grandes eixos ro-

doviários (Rodovias Cuiabá-Porto Velho, 

Belém-Brasília etc.);

 f a terceira Revolução Industrial ou Revolu-

ção Tecnológica e a inserção do Brasil na 

economia mundial.

Subsídios para o trabalho com o mapa 
Anos 1990 (Figura 6c)

A proposta é repetir os procedimentos ante-

riores com o mapa Anos 1990 (Figura 6c). De 

modo similar, a ideia é relacioná-lo ao concei-

to de “meio técnico-científico-informacional”, 

que é o terceiro grande momento da sucessão 

dos meios geográficos no Brasil proposta por 

SANTOS & SILVEIRA (2001: 28-30). Seu 

funcionamento tem como base técnica a fu-

são das tecnologias da informação com as te-

lecomunicações, gerando as novas tecnologias 

da informação (daí ser possível traçar, mais 

adiante, as referências implícitas na letra da 

música Bye, Bye, Brasil à integração do terri-

tório e da sociedade brasileira pela televisão). 

Ao tratar do conceito em questão com os 
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destacam os Estados de Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso, Goiás e Bahia. No caso 

do Nordeste, a difusão da irrigação per-

mitiu o aproveitamento agrícola intensivo 

de parte de suas terras.

 f Nova fase de urbanização: se, por um lado, 

nos primeiros 450 anos da história do Bra-

sil, o povoamento e a urbanização foram 

praticamente litorâneos, atualmente cons-

tata-se um país urbanizado, com uma taxa 

de urbanização superior a 75% e diversos  

níveis e tipos de cidade. Fatos semelhan-

tes expressam que o país passa por uma 

nova fase da organização do espaço e da 

urbanização, fundada em uma vida de re-

lações mais extensa e mais intensa. Desde 

a década de 1970, constata-se a difusão do 

fenômeno urbano em todas as regiões (ur-

banização do território), com a multiplica-

ção do número de cidades locais e a criação 

de numerosas cidades médias em todos os 

Estados. Ao mesmo tempo, há o surgimen-

to de novas grandes cidades.

 f Região concentrada: representa a expres-

são mais intensa do “meio técnico-cien-

tífico-informacional”, pois é a área onde 

se verificam de modo contínuo os acrésci-

mos de ciência e tecnologia ao território. 

Embora sinais de modernização sejam 

constatados em todo o território, essa 

região é formada pelos Estados do Sul 

e do Sudeste. Reúne o essencial da ativi-

dade econômica do país, com São Paulo 

mantendo o papel de grande metrópole 

nacional, baseado em sua condição de 

centro informacional e não mais apenas 

como centro industrial.

Como subsídio para reforçar o en-

tendimento sobre os temas até aqui 

tratados, no Caderno do Aluno, na 

seção Lição de casa, são sugeridas as atividades 

a seguir, que consideram o mapa Brasil: do ar-

quipélago ao continente e as discussões feitas 

em sala de aula sobre os períodos de sucessão 

dos meios geográficos no Brasil.

1. Caracterize a principal diferença entre 

meio natural e meio técnico.

Espera-se que os alunos concluam que o meio natural é 

aquele regulado pelas dinâmicas da natureza, ainda que nele 

as técnicas também estejam presentes. Devem perceber, ain-

da, que as transformações do meio natural ocorrem lenta-

mente, ao contrário das que ocorrem no meio técnico, que 

se dão rapidamente devido ao uso das máquinas.

2. Relacione a coleção de mapas Brasil: do 

arquipélago ao continente (Figuras 6a, 6b 

e 6c) com os conceitos de meio natural, 

meio técnico e meio técnico-científico-in-

formacional. Justifique suas escolhas.

Na coleção de mapas, percebe-se o povoamento concentra-

do no litoral e ao longo dos rios, dada a importância dessas 

áreas para o transporte e dos recursos naturais nelas existen-

tes para a subsistência das populações (nas áreas mais distan-

tes da costa – o sertão –, uma população dispersa se ocupava 

da criação extensiva de gado e culturas de subsistência, sen-

do que as comunicações eram difíceis). No mapa referente 

aos anos 1890, a ausência de integração é outra característica 

que pode ser associada ao meio natural: nota-se que as áreas 

econômicas mais ativas e densamente povoadas estavam 

isoladas umas das outras, comunicando-se apenas por via 

marítima (influência do meio natural). O meio técnico sur-

ge quando o ser humano começa a se sobrepor em relação 

ao “império da natureza” por intermédio da construção de  
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sistemas técnicos. Os mapas Brasil: do arquipélago ao conti-

nente (anos 1890 e 1940) correspondem a períodos nos quais 

os sistemas técnicos foram adensados no território brasileiro 

por meio da incorporação das máquinas (telégrafos, ferro-

vias, portos etc.) de forma seletiva. A emergência do meio 

técnico esteve na origem das desigualdades regionais. No 

século XIX, por exemplo, com o desenvolvimento da eco-

nomia cafeeira no Sudeste, verifica-se uma nova inflexão no 

processo de valorização do território brasileiro (o que tam-

bém coincide com a transição entre o meio natural e o meio 

técnico). Suas principais características foram:

•	 a construção de sistemas técnicos, com o surgimento de 

setores comerciais e bancários, associados às novas con-

dições de transportes e comunicações (estrada de ferro, 

telégrafo e cabo submarino);

•	 a relativa integração do território que, no início do século 

XX, era constatada em torno do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, mas que, no entanto, não era efetiva nas demais re-

giões do país, que mantinham com esses centros relações 

tênues e esporádicas;

•	 a industrialização, cujo desenvolvimento ocorreu intensa-

mente em São Paulo e arredores, permitindo que a cidade e o 

Estado adquirissem papel central na vida econômica do país;

•	 a ocupação produtiva do território que, na década de 

1950, foi favorecida em virtude da ampliação dos esforços 

para equipar o espaço nacional com vias de circulação e 

infraestrutura, fortalecendo as relações entre o Sudeste e 

as demais regiões;

•	 a construção de Brasília, a nova capital do país, durante o 

governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), foi o marco re-

presentativo do processo de interiorização, expandindo-o 

em direção ao Centro-Oeste e à Amazônia;

•	 e, por último, esse conjunto de processos ajudou a conso-

lidar uma configuração territorial que favoreceu o Estado 

de São Paulo, cuja capital firmou-se como a metrópole 

econômica do país (aspecto claramente representado nos 

mapas relativos aos anos 1940 e 1990).

O conceito de meio técnico-científico-informacional refe-

re-se ao meio geográfico atual, cujo surgimento ocorreu a 

partir da década de 1970. Sua técnica é a fusão das tecno-

logias da informação com as telecomunicações, gerando 

as novas tecnologias da informação. No que diz respeito às 

transformações no território brasileiro decorrentes do meio 

técnico-científico-informacional, podemos destacar:

•	 aspectos relacionados à infraestrutura e à integração 

nacional, como: aproveitamento das principais bacias 

hidrográficas para a produção de eletricidade; moder-

nização dos portos; construção de ferrovias orientadas 

para produtos especializados; desenvolvimento da 

rede rodoviária com a construção de autopistas nos 

principais eixos de circulação e de estradas vicinais 

(principalmente nas áreas de maior densidade econô-

mica); instalação de rede de telecomunicações de al-

cance em todos os municípios, viabilizando o contato 

dos lugares com o restante do mundo;

•	 aspectos associados à diversificação econômica e à des-

concentração industrial: ou seja, a partir das bases do de-

senvolvimento criadas anteriormente (sucessivos meios 

técnicos), a indústria tornou-se diversificada, inclusive ini-

ciando sua desconcentração; a agricultura, por sua vez, se 

modernizou no Sul e no Sudeste e em outras regiões, nas 

quais se destacam os Estados do Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Goiás e Bahia;

•	 aspectos relacionados à nova fase de urbanização: se, por 

um lado, nos primeiros 450 anos da história do Brasil, o po-

voamento e a urbanização foram praticamente litorâneos, 

atualmente constata-se um país com uma taxa de urbani-

zação superior a 75% e diversos níveis e tipos de cidade. 

Fatos semelhantes expressam que o país passa por uma 

nova fase de organização do espaço e de urbanização, 

fundada em uma vida de relações mais extensas e mais 

intensas. Desde a década de 1970, constata-se a difusão 

do fenômeno urbano em todas as regiões (urbanização 

do território), com a multiplicação do número de cidades 
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locais, a criação de numerosas cidades médias em todos 

os Estados. Ao mesmo tempo, há o surgimento de novas 

grandes cidades;

•	 aspectos relacionados à região concentrada, que represen-

ta a expressão mais intensa do meio técnico-científico-in-

formacional, pois essa é a área onde se verificam de modo 

contínuo os acréscimos de ciência e tecnologia ao territó-

rio. Embora sinais de modernização sejam constatados em 

todo o território, essa região é formada pelos Estados do Sul 

e do Sudeste. Reúne o essencial da atividade econômica do 

país, com São Paulo mantendo o papel de metrópole na-

cional, baseado em sua condição de centro informacional e 

de serviços, e não mais apenas como centro industrial.

3. Dê exemplos do seu cotidiano que demons-

trem a presença do meio técnico-científico-

-informacional no espaço brasileiro.

Espera-se que os alunos apresentem, em sua resposta, pelo 

menos dois dos aspectos citados anteriormente, indicando 

produtos industrializados relacionados aos meios de comu-

nicação e de informação (telefones celulares, TV, internet), 

além da facilidade de obter informações sobre fatos de ou-

tras regiões ou países pelo acesso às redes de informação.

Etapa 2 – trabalho conceitual e com 
mapas, tendo-se por base letra de 
música

Professor, esta etapa poderá ser vista como 

uma Situação de Aprendizagem adicional 

para aprofundamento do que foi trabalhado 

anteriormente. Sugerimos que seja desenvol-

vida com os alunos com base em seu conhe-

cimento pessoal sobre as turmas com as quais 

trabalha, ou seja, avaliando o tempo e as con-

dições para aplicá-la no decorrer das aulas.

Ciente dessa advertência inicial, forme gru-

pos com os alunos e, com um aparelho de som 

portátil, peça que os membros de cada grupo 

ouçam a música Bye, Bye, Brasil 2 criada para o 

filme de mesmo título, de Carlos Diegues. 

Se possível, apresente a letra da música aos 

alunos e encoraje-os a assistir ao filme citado, 

fazendo breve comentário a respeito.

Leitura e análise de texto

Na sequência, crie ocasião para que os 

grupos formulem hipóteses sobre eventuais 

relações entre a letra da música e os mapas 

da Figura 6. Procure realizar essa proposta 

lançando questões desafiadoras para a classe, 

inclusive com apelo às impressões visuais e so-

noras extraídas desses dois registros compara-

dos. Sugerimos duas questões que poderão ser 

respondidas no Caderno do Aluno.

1. Seria possível dizer que a narrativa da le-

tra da música possui relações mais estreitas 

com um dos mapas Brasil: do arquipélago 

ao continente? Em caso afirmativo, qual 

deles e por quê?

2. Observem os elementos gráficos dos ma-

pas e ouçam com atenção o andamento e 

o ritmo da música. A partir das sensações 

visuais e sonoras, a música nos remete para 

qual dos três mapas apresentados?

2 Bye, Bye, Brasil. Composição de Roberto Menescal e Chico Buarque, 1979. © Warner Chapell/Marola Edições 
Musicais. Todos os direitos reservados.
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Por meio do registro e da sistematiza-

ção dos debates, espera-se que os alunos 

con cluam que a letra da música, escrita em 

1979, é uma espécie de “prenúncio” da nova 

configuração do Brasil, cada vez mais in-

tegrado pela rede urbana e pelos circuitos 

produtivos, cujo centro de gravidade econô-

mica gira em torno do eixo Rio de Janeiro-

-São Paulo. Dessa forma, Bye, Bye, Brasil 

pode ser considerada, ao mesmo tempo, um 

“adeus” ao país que tinha como base o pa-

drão espacial do pós-guerra e “boas-vindas” 

à nova configuração territorial.

Após discutir em sala de aula o que foi 

proposto, solicite a elaboração de redações 

individuais com base na opção formulada. 

É fundamental deixar claro que as redações 

devem ter por base os conteúdos e conceitos 

trabalhados nas aulas expositivas. Isso pode 

ser feito da seguinte forma: “redija um texto 

argumentativo sobre a música Bye, Bye, Brasil. 

Ao escrever, estabeleça relações entre a letra 

da música e os conceitos e informações estu-

dados nas últimas aulas, como a sucessão dos 

meios geográficos no Brasil e os grandes eixos 

rodoviários que surgiram no país a partir do 

governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961)”. 

Realize esse desafio com base em trechos e ex-

pressões utilizados na letra da música, como: 

“Eu tenho saudades da nossa canção/ Saudades 

de roça e sertão/ Bom mesmo é ter um cami-

nhão”; ou ainda: “No Tocantins/ O chefe dos 

parintintins/ Vidrou na minha calça Lee/ Eu vi 

uns patins pra você/ Eu vi um Brasil na tevê”.

Pensando em ajudá-lo nessa proposta, a 

seguir disponibilizamos a letra da música e 

oferecemos algumas considerações sobre deter-

minadas relações entre essa letra e os conteú-

dos estudados, que poderão ser exploradas ou 

estabelecidas pelos alunos. Considere apenas 

como uma sugestão, pois a letra em questão é 

por demais rica e impossível de ser analisada à 

exaustão para os fins aqui previstos.

Transcrição da letra Bye, Bye, Brasil 
(1979) e subsídios para interpretação

Apresentamos, a seguir, algumas associa-

ções entre os elementos da canção, bem como 

os conceitos e conteúdos estudados.

 f A melodia apresenta diferenças sutis (às 

vezes, apenas uma nota entre frases apa-

rentemente iguais) e harmonia sugestiva 

com sucessão de acordes improvisados, 

além de ritmo e andamento dinâmicos. 

O arranjo relaciona esse aspecto com a 

construção de um mapa afetivo da na-

ção brasileira e a percepção das trans-

formações pelas quais passava o Brasil 

nas duas décadas que antecederam 1979, 

com a modernização da sociedade.

“Oi, coração/ Não dá pra falar muito não/ 
Espera passar o avião/ Assim que o inverno 
passar/ Eu acho que vou te buscar/ Aqui tá 
fazendo calor/ Deu pane no ventilador/ Já tem 
fliperama em Macau”
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“Tomei a costeira em Belém do Pará/ Pu-
seram uma usina no mar/ Talvez fique ruim 
pra pescar/ Meu amor”

 f Modelo modernizador e excludente empreen-

dido pelos governos militares, que atendia 

aos interesses das grandes potências e da eli-

te econômica, com prejuízos para a cultura 

brasileira e a devastação da natureza.

“No Tocantins/ O chefe dos parintintins/ 
Vidrou na minha calça Lee/ Eu vi uns patins 
pra você/ Eu vi um Brasil na tevê”

 f Elementos da modernidade (avião) e do 

atraso da sociedade (ventilador em pane), 

inovações estrangeiras (fliperama).

 f Modernização associada à mobilidade e à 

pressa do personagem narrando, de um te-

lefone público, suas aventuras ambulantes 

para a namorada.

 f Mobilidade da população e decorrentes 

migrações inter-regionais no Brasil.

 f Processo de aculturação e assimilação de 

hábitos de consumo estrangeiros.

 f Formação da sociedade de consumo (con-

sumo de massa) e papel da televisão nesse 

processo.

 f Discussão da questão da uniformização cul-

tural, associada à difusão dos meios de comu-

nicação de massa (particularmente televisão) 

versus a diversidade cultural de um país de 

dimensões continentais, de formação social 

híbrida e diferenças econômicas acentuadas.

 f Papel da televisão no projeto de inte-

gração nacional dos governos militares, 

firmado após 1969 (dez anos antes da 

composição da letra da música), quando 

a Embratel (Empresa Brasileira de Tele-

comunicações) permitiu a formação das 

primeiras redes brasileiras de televisão, li-

gando emissoras localizadas no eixo Rio-

-São Paulo a afiliadas distribuídas pelo 

território nacional, transmitindo a mesma 

programação ao vivo e em tempo real.

 f Tanto na letra da música como no filme de 

mesmo nome há conexão entre o país que 

começava a nascer em substituição a um 

que começava a acabar pela tela das tele-

visões que invadiam o interior do Brasil e 

redefiniam os espaços públicos e privados 

(é por essas razões que o verso “Eu vi um 

Brasil na tevê” pode ser visto como uma 

das melhores imagens do Brasil nas últi-

mas décadas).

 f Naquele período, a televisão passou de 

um simples veículo de comunicação e en-

tretenimento de massa a um sistema que 

permitia aos brasileiros se reconhecerem 

como tal e estabelecerem novas formas 

de sociabilidade.

“Capaz de cair um toró/ Estou me sentin-
do tão só/ Oh, tenha dó de mim/ Pintou uma 
chance legal/ Um lance lá na capital/ Nem tem 
que ter ginasial/ Meu amor”

 f Construção de Brasília (1960) e atração da 

população.

 f Grandes eixos rodoviários (Rodovias Cuia-

bá-Porto Velho, Belém-Brasília etc.).
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“No Tabariz/ O som é que nem os Bee 
Gees/ Dancei com uma dona infeliz/ Que tem 
um tufão nos quadris”

 f A uniformização e a influência da cultura 

estrangeira nos rincões do país.

 f Vale lembrar aos alunos que, nos versos 

de Chico Buarque, o brasileiro é visto 

como um eterno retirante, um sonhador, 

sempre debandando dos centros urbanos 

em busca de melhores oportunidades. 

Lembre-se, dentre outras, da canção Pe-

dro pedreiro (1965): Pedro que esperava “o 

dia de voltar pro Norte”.

 f A obra de Chico Buarque capta um país de 

dimensões continentais, onde a diversidade 

não se restringe à natureza, à cultura e às 

condições sociais, mas revela-se na fisiono-

mia de seu povo (“dona infeliz”).

“Tem um japonês trás de mim/ Eu vou dar 
um pulo em Manaus/ Aqui tá quarenta e dois 
graus/ O sol nunca mais vai se pôr”

 f Embora Chico Buarque nunca tenha con-

firmado, vale dizer aos alunos que o verso 

pode ser uma alusão ao ministro das Minas 

e Energia do governo Médici, Shigeaki Ueki.

“Eu tenho saudades da nossa canção/ Sau-
dades de roça e sertão/ Bom mesmo é ter um 
caminhão/ Meu amor”

 f A música de Chico Buarque acompanhou as 

transformações da sociedade de um país es-

sencialmente agrário para um país industrial 

(transição do “meio natural” para o “meio 

técnico”). Sua geração vivenciou a frenética 

urbanização da população brasileira, sobre-

tudo a partir da década de 1960, quando mi-

lhares de pessoas abandonaram o campo em 

busca de empregos e melhores condições de 

vida. O aumento da concentração fundiária, 

a mecanização da agricultura e o desenvolvi-

mento dos meios de transporte e comunica-

ção impulsionaram o fenômeno.

 f Se, em 1940, a população urbana era de 

31,3% do total, em 2010 já aglomerava 84% 

dos brasileiros. Esse crescimento se mostra 

mais impressionante se revelado em núme-

ros absolutos, que compreendem também o 

crescimento vegetativo: em 1940, a popula-

ção urbana era constituída de 12,8 milhões 

de habitantes; em 2010, subia para aproxi-

madamente 161 milhões.

“Bye bye, Brasil/ A última ficha caiu/ Eu pen-
so em vocês night and day/ Explica que tá tudo 
okay/ Eu só ando dentro da lei/ Eu quero vol-
tar, podes crer/ Eu vi um Brasil na tevê/ Peguei 
uma doença em Belém/ Agora já tá tudo bem/ 
Mas a ligação tá no fim/ Tem um japonês trás 
de mim/ Aquela aquarela mudou/ Na estrada 
peguei uma cor/ Capaz de cair um toró/ Estou 
me sentindo um jiló/ Eu tenho tesão é no mar/ 
Assim que o inverno passar/ Bateu uma saudade 
de ti/ Tô a fim de encarar um siri/ Com a bênção 
de Nosso Senhor/ O sol nunca mais vai se pôr”
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que podem ser aproveitadas como parte das 

avaliações de aprendizagem. 

Na seção Pesquisa individual  

sugerimos uma pesquisa sobre 

migrações, dinâmica do povoa-

mento, economia e organização do espaço geo-

gráfico do Brasil ao longo do tempo. Esse 

estudo deve destacar os principais movimentos 

migratórios que ocorreram no Brasil, procu-

rando compreender as causas dessas migrações 

e as consequências para a dinâmica social do 

país. É importante que o trabalho cite as mu-

danças ocorridas no espaço brasileiro a partir 

das principais atividades econômicas.

Já na seção Pesquisa em grupo 

o objetivo é organizar as infor-

mações sobre o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) e sobre 

suas principais obras, bem como discutir as 

vantagens e as desvantagens da iniciativa a 

partir da argumentação baseada em opiniões 

diversas. É importante que os alunos perce-

bam que não existe uma única opinião sobre 

o tema e saibam argumentar sobre isso.

Para finalizar esta Situação de 

Aprendizagem, na seção Você 

aprendeu? está disponível para 

os alunos a seguinte atividade:

Observe o mapa da Figura 7 e assinale a al-

ternativa correta sobre o critério utilizado na re-

gionalização do Brasil.

 f Ritmo frenético, mistura de elementos (mo-

derno e arcaico), transformações rápidas e 

modernização.

No plano da História, por todos os motivos 

reunidos, o país que nascia e que foi celebra-

do por Bye, Bye, Brasil era filho do projeto de 

integração nacional promovido pela ditadura 

militar e que ganhou força paralelamente ao 

fechamento do regime político e ao cercea-

mento das liberdades democráticas no final 

da década de 1960. Seu êxito se deu graças 

à modernização tecnológica que desenvolveu 

os meios de comunicação e, nunca é demais 

lembrar, a um sistema de censura altamente 

repressor, sem critérios claramente definidos 

sobre o que podia ou não ser veiculado, e que 

tratava a integração territorial como questão 

de segurança nacional.

No plano da Geografia, ao menos de ma-

neira central, é possível relacionar os elemen-

tos da letra da música com o período “meio 

técnico” e, particularmente, com um de seus 

subperíodos, o “técnico-científico”, que for-

neceram as bases para a instalação do “meio 

técnico-científico-informacional”. Ambos fo-

ram tratados com os estudantes nas aulas ex-

positivas sugeridas e possuem fortes relações 

com a “revolução das telecomunicações”.

Com o intuito de reforçar os temas estu-

dados nesta Situação de Aprendizagem, no 

Caderno do Aluno, nas seções Pesquisa in-

dividual e Pesquisa em grupo, há atividades 
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Figura 7 – Regiões brasileiras. Fonte: SANTOS, Milton; 
SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no 
início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. LXIV. 
Mapa original (base cartográfica com generalização; algu-
mas feições do território nacional não estão representadas 
em detalhe;  sem indicação de norte geográfico).

regiões brasileiras

REGIÃO AMAZÔNIA

REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO-OESTE

REGIÃO CONCENTRADA

a) O mapa retrata a nova divisão regional 

do Brasil proposta pelo IBGE em 2007, 

tendo por base a densidade demográfica 

e a expansão industrial.

b) O mapa reflete a divisão regional do Brasil 

por regiões geoeconômicas, subdividindo-

-o em três complexos regionais. Formula-

da pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, 

sua primeira versão é de 1967 e, no plano 

especial, espelha os resultados da integra-

ção promovida pela concentração indus-

trial no Sudeste, além de levar em consi-

deração o grau de polarização econômica 

em cada uma das regiões. Os principais 

critérios para essa regionalização foram a 

história da ocupação do espaço geográfi-

co e as diferenças socioeconômicas. 

c) O mapa retrata a tradicional divisão regio-

nal do Brasil formulada pelo IBGE a par-

tir de 1969. O Brasil é dividido em macror-

regiões homogêneas, agrupando Estados 

com características comuns por critérios 

naturais, econômicos e demográficos. Para 

sua delimitação foram utilizados critérios 

como a análise de população, formas de 

ocupação do solo, aspectos culturais, hábi-

tos e tradições e também o estágio de de-

senvolvimento de cada região.

d) O mapa organiza uma síntese das regio-

nalizações do Brasil segundo critérios 

como formas de ocupação do solo, aspec-

tos culturais, hábitos e tradições das po-

pulações dos Estados brasileiros.

e) O mapa representa a proposta do geó-

grafo Milton Santos, divulgada em 2001. 

Diante de outras divisões regionais do 

Brasil, determina um novo conjunto re-

gional que se estende de Minas Gerais ao 

Rio Grande do Sul, tendo por núcleo o 

Estado de São Paulo. Essa divisão regio-

nal baseia-se no impacto da revolução 

técnico-científica na vida de relações do 

território brasileiro, acompanhada pela 

densidade dos fluxos de capital, merca-

dorias, pessoas e informações.
Espera-se que os alunos sejam capazes de interpretar o mapa 

fornecido com base no conceito de região concentrada de-

senvolvido na Situação de Aprendizagem 3. Por esse meio 

poderão identificar tanto a autoria da divisão regional em 

questão, como também suas relações com o conceito de 

meio técnico-científico-informacional abordado por oca-

sião do trabalho com o mapa da Figura 6c.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 4 
O BRASIL E A ECONOMIA GLOBAL:  

MERCADOS INTERNACIONAIS

dial com outros países de passado colonial, 

como África do Sul e Índia. Pensando nisso, 

essa Situação de Aprendizagem propõe recur-

sos e estratégias de aprendizagem sobre o G-3 

(Fórum IBAS) como também sobre o G-20, 

explorando ainda as dificuldades brasileiras 

junto aos principais mercados de exportação 

(Estados Unidos e União Europeia) e os im-

passes comerciais discutidos na OMC (Orga-

nização Mundial do Comércio).

Conteúdos: relações econômicas do Brasil na economia mundial, comércio mundial e regional; análise 
da balança comercial brasileira; análise geoeconômica dos parceiros comerciais do Brasil; conceitos 
de protecionismo, superávit, déficit e saldo da balança comercial, OMC (Organização Mundial do 
Comércio), dumping, G-20.

Competências e habilidades: leitura, interpretação e produção de textos contínuos (narrativas, textos 
de pesquisa, textos técnicos) e descontínuos (mapas, gráficos e tabelas); leitura e análise de textos ar-
gumentativos, distinguindo pontos de vista diferentes; extrair informações implícitas ou explícitas em 
textos de diversas naturezas; elaborar mapas e quadros conceituais; comparar dados representados em 
diversas linguagens.

Sugestão de estratégias: elaboração de quadro conceitual; pesquisa e leitura de artigos de jornais, re-
vistas e internet; grupos de investigação; leitura, interpretação e elaboração de tabelas; elaboração de 
trabalho escrito; apresentação e exposição de mural.

Sugestão de recursos: mapa; tabelas; textos jornalísticos; internet; mural. 

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões, aulas e grupos de investigação; entrega 
e leitura de artigo jornalístico solicitado; elaboração e entrega de quadro conceitual; trabalho escrito 
(em grupo) e mural.

O estudo sobre a inserção do Brasil na atual 

fase de globalização nem sempre vem acom-

panhado por estratégias didáticas prévias que 

permitam situar as atuais dificuldades do país 

em relação ao seu passado histórico. Com as 

Situações de Aprendizagem percorridas, tal 

problema ora não se apresenta, pois o que 

se espera é que os alunos já sejam capazes de 

relacionar os problemas comuns compartilha-

dos pelo Brasil no âmbito do comércio mun-

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Como recursos para o trabalho desta Si-

tuação de Aprendizagem, propomos a Figu-

ra 8 e os Quadros 3 e 4.
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Quadro 3 – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria do Comércio 
Exterior. Balança Comercial Brasileira - Dados Consolidados 2012. Disponível em: <http://www.
desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1365787109.pdf>, p. 29. Acesso em: 18 nov. 2013.

Quadro 4 – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria do Comércio Exterior. 
Balança Comercial Brasileira - Dados Consolidados 2012. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.
gov.br/arquivos/dwnl_1365787109.pdf>, p. 19. Acesso em: 18 nov. 2013.
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Sugestão sobre como trabalhar com a 
Figura 8 e os Quadros 3 e 4

Não perca de vista, professor, que esta etapa 

é dedicada a levar os alunos a organizar as in-

formações que possuem sobre o tema comércio 

exterior brasileiro e a inserção do Brasil na eco-

nomia mundial. Assim, propomos estratégias 

visando possibilitar um primeiro momento de 

aproximação com esse tema, cujo aprofunda-

mento somente será oportuno nas demais eta-

pas desta Situação de Aprendizagem.

Por ora, sugerimos apenas obter uma lista-

gem das informações prévias dos alunos sobre o 

tema e, na medida do possível, uma primeira am-

pliação de seu vocabulário. Caso se depare com a 

situação de alunos que saibam muito sobre o as-

sunto e as noções básicas relacionadas, estimule-

-os a compartilhar esse saber com seus colegas. É 

de posse desses objetivos que propomos:

Leitura e análise de mapa e tabelas

 f Apresente aos alunos o mapa e as tabelas 

(Figura 8 e Quadros 3 e 4).

 f Em seguida, sugerimos o seguinte roteiro 

de questões, presentes também no Caderno 

do Aluno:

1. Qual é o significado dos termos balança co-

mercial, superávit e déficit?

“Balança comercial” é o termo utilizado para representar as 

importações e exportações de um país. Quando o saldo da 

balança comercial é positivo, significa que as exportações 

são maiores que as importações e, portanto, há superávit; 

quando o saldo da balança comercial é negativo, há déficit.

2. Há correspondência entre o título do mapa e 

os aspectos indicados na legenda? Justifique.

Há correspondência entre o título e a legenda do mapa. 

Nele, estão demonstrados os principais mercados para os 

quais o Brasil exporta seus produtos e os principais mercados 

dos quais o Brasil importa produtos.

3. Analisando o mapa, identifique com quais 

países do mundo o Brasil mantém intensas 

relações comerciais.

Estados Unidos, Argentina, México, países europeus, Japão, 

China, Coreia do Sul, Índia e Nigéria.

4. Observando no mapa as semicircunferên-

cias nos Estados Unidos, China e Nigéria, 

o que você pode concluir a respeito da par-

ticipação desses países no comércio exte-

rior brasileiro?

Os Estados Unidos e a China têm grande participação no co-

mércio exterior brasileiro com destaque às exportações para 

a China e as importações para a Nigéria.

5. Compare o mapa e as tabelas e responda:

a) Quais foram os quatro países que mais 

exportaram para o Brasil em 2012? 

China, Estados Unidos, Argentina e Alemanha. 

b) O Brasil apresenta saldo comercial nega-

tivo ou positivo com os países menciona-

dos na resposta da questão anterior?

No caso da China e da Argentina, o saldo comercial é po-

sitivo, ou seja, o volume da exportação de produtos brasi-

leiros é maior do que o volume de produtos importados. 

Com relação à Alemanha e aos EUA, o saldo da balança co-

mercial é negativo porque o Brasil importa mais produtos  

do que exporta. 
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c) Qual foi o país que mais importou pro-

dutos brasileiros em 2012? 

China.

d) O que aconteceu com as importações 

brasileiras para o país mencionado na 

resposta anterior entre 2011 e 2012?

O volume das exportações brasileiras para a China de 2011 

para 2012 caiu em 7%. Ainda assim, a China manteve-se 

como o principal país comprador do Brasil.

Por fim, sugerimos que remeta os alunos 

ao seguinte trabalho:

 f Trazer para a sala de aula ao menos um 

artigo ou texto relacionado aos temas e 

aos conceitos discutidos e ilustrados pela 

Figura 8 e pelos Quadros 3 e 4 trabalhados 

nesta etapa.

Etapa 1 – Quadro conceitual, jornais 
e grupos de investigação

Elaboração do quadro conceitual

Com base na pesquisa que cada aluno rea- 

lizou anteriormente, organize a elaboração de 

um quadro conceitual. Propomos que, com a 

mediação e a correção do professor, um ou 

mais alunos voluntários escrevam na lousa as 

noções pesquisadas pelos colegas, para se che-

gar a um produto final.

Esclareça as dúvidas porventura existentes e 

peça que registrem o quadro conceitual elabora-

do coletivamente. 

Leitura em grupo de matérias de jornais

Organize a sala em grupos de alunos para 

que discutam as matérias jornalísticas relacio-

nadas ao tema e levadas para a sala de aula. 

Acompanhe o trabalho dos grupos e esclareça 

eventuais dúvidas.

Recolha, para avaliação baseada no crité-

rio de participação, as matérias de jornais tra-

zidas pelos alunos.

Formação de grupos de investigação

Finalizada a atividade anterior, aproveite 

os grupos formados para propor eixos temáti-

cos de pesquisa, com o intuito de elaborarem 

e entregarem o que se pede a seguir.

 f Trabalho escrito, cuja entrega deverá ser 

agendada (se possível, sugerimos que a 

data agendada coincida com a última eta-

pa desta Situação de Aprendizagem).

 f Mural, cuja entrega, exposição e discus-

são deverão ser agendadas para o mesmo 

dia do trabalho escrito, por meio do qual 

é solicitada uma síntese dos resultados 

obtidos no trabalho escrito. Explique 

que o objetivo é expor, apresentar e dis-

cutir o mural em sala de aula, de modo 

que cada grupo socialize seus conheci-

mentos com os demais. Esclareça que 

o mural poderá ser construído a partir 

de fotos, artigos de jornais, reportagens, 

mapas e outros registros que ilustrem fa-

tos relacionados à inserção do Brasil na 
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economia global e nos mercados inter-

nacionais (a princípio, pode-se propor 

que o mural fique exposto em sala de 

aula e, posteriormente, na escola, para 

que os grupos que o criaram respondam 

às questões feitas pelos visitantes).

Na sequência, oferecemos uma sugestão 

de como organizar os grupos por eixos temá-

ticos. Caso julgue viável, o professor poderá 

ampliar os temas ou modificá-los:

 f Grupo de investigação 1 – Impasses comer-

ciais entre Brasil e Estados Unidos

Caracterizar a política externa adotada 

pelos Estados Unidos com relação às impor-

tações de produtos agrícolas brasileiros e a 

outros produtos subsidiados pelo governo es-

tadunidense que afetam a economia brasileira.

 f Grupo de investigação 2 – O Brasil e as con-

trovérsias comerciais na OMC

Pesquisar fatos relacionados à Or ganização 

Mundial do Comércio (OMC), organismo in-

ternacional que tem por objetivo promover e 

regular o comércio entre as nações e que pos-

sui o Comitê de Arbitragem e o órgão de So-

lução de Controvérsias para resolver impasses 

comerciais entre os seus países-membros. Ao 

realizar a pesquisa, enfatizar as questões bra-

sileiras relacionadas.

 f Grupo de investigação 3 – O papel do Brasil 

no G-20

Explicar o que é o G-20 e sua situação 

atual, levando em consideração que este foi 

criado em 2003, sob a liderança do Brasil, 

para pressionar, junto à OMC, o fim dos sub-

sídios agrícolas, um dos entraves para a plena 

liberalização do comércio. 

 f Grupo de investigação 4 – Exemplos de im-

pactos dos subsídios agrícolas da União 

Europeia no Brasil e no mundo

Esclarecer como a questão dos subsídios 

agrícolas fornecidos pela União Europeia (UE) 

aos seus produtores e à exportação é desfavorá-

vel ou prejudicial aos países não desenvolvidos 

e, particularmente, ao Brasil. Ao desenvolver 

o trabalho escrito sobre o tema, relacionar 

exemplos sobre a questão, como o que ocorre 

na África do Sul e na Namíbia, países onde a 

importação de produtos agrícolas subsidiados 

pela União Europeia causa fortes impactos na 

produção local (para se ter ideia, a indústria 

de enlatados ou de conservas desses países tem 

substituído os produtos locais pelos impor-

tados, ofertados a preços mais baixos; conse-

quentemente, há forte retração na produção 

local, perda de empregos no campo, abandono 

das terras pelos proprietários rurais, ampliação 

da concentração da terra e agravamento da si-

tuação de dependência alimentar ao exterior).
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Etapa 2 – Entrega dos trabalhos

Entrega dos trabalhos escritos e exposição 

e discussão entre os grupos e o professor do 

mural solicitado na Etapa 1.

A fim de trabalhar os conceitos apresen-

tados nesta Situação de Aprendizagem, apre-

sentamos algumas atividades sugeridas no 

Caderno do Aluno.

Na seção Lição de casa, do Cader-

no do Aluno, propomos a seguinte 

atividade:

1. Explique o que é o G-3 ou Fórum Ibas (Fó-

rum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul).

O Ibas foi estabelecido em 6 de junho de 2003, mediante 

a “Declaração de Brasília”. Suas metas principais são aproxi-

mar as posições dos três países em instâncias multilaterais, 

desenvolver a cooperação comercial, científica e cultural no 

âmbito Sul-Sul e democratizar a tomada de decisão interna-

cional no âmbito de fóruns e organismos internacionais. Os 

países do Ibas buscam interesses convergentes, como refor-

mar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e mudar 

a política de subsídios agrícolas praticada pelos países de-

senvolvidos. Em função desses objetivos comuns, defendem 

uma ordem internacional multipolar, estruturada com maior 

atenção aos países em desenvolvimento.

2. O que é o G-20?

O G-20 foi criado em Cancún, no México, em 2003, sob a li-

derança do Brasil. Consiste em um grupo formado por cerca 

de 20 países, tanto desenvolvidos como também, e principal-

mente, emergentes e em desenvolvimento, que lutam por 

ampliar suas participações no comércio global.

3. Qual é o principal objetivo do G-20 junto à 

OMC?

Junto à OMC, o G-20 busca a redução dos subsídios agrícolas 

que os países desenvolvidos concedem aos seus produtores 

rurais, de forma a ampliar a participação dos países emergen-

tes no comércio mundial de alimentos.

Na seção Pesquisa individual su-

gerimos uma atividade de pesqui-

sa sobre o Fórum Ibas, também 

conhecido como G-3, em jornais, revistas e 

internet, identificando as áreas de cooperação 

entre os países que o integram. Após reunir e 

ler textos sobre o assunto, peça que elaborem 

uma dissertação sobre o tema “A política ex-

terna brasileira e a cooperação Sul-Sul”.

Espera-se que os alunos discutam a importância da participa-

ção brasileira em questões de caráter internacional e o seu 

papel de influência na América Latina e também entre outros 

países do Hemisfério Sul. É importante que eles identifiquem 

as iniciativas de cooperação nas áreas de educação, saúde e 

tecnologia, entre outras. Novamente, o mais importante nes-

ta atividade é a avaliação da capacidade de argumentação de 

cada aluno diante da temática proposta.

Para finalizar, na seção Você 

aprendeu?, está disponível a se-

guinte atividade: 

 Fuvest 2008 – Uma das características 

do setor agropecuário, na atualidade, é 

a alta especialização produtiva, que re-

força a necessidade de circulação de ali-

mentos pelo planeta. Como, todavia, os 

custos de produção são muito distintos 

nas diferentes porções do globo, políti-

cas de subsídios agrícolas e de barreiras 
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protecionistas foram e continuam sendo 

adotadas por alguns Estados, no sentido 

de proteger seus produtores rurais. Sobre 

políticas de subsídios agrícolas e barrei-

ras protecionistas:

a) Cite dois países que as utilizam de for-

ma sistemática e, ao menos, um produto 

por país citado.

Os Estados Unidos (EUA) e os países da União Europeia (UE) po-

derão ser citados pelos alunos como os que utilizam subsídios 

agrícolas. Entre outros produtos, os EUA subsidiam milho, trigo, 

soja e suco de laranja. A UE, por sua vez, subsidia principalmente 

cereais, como trigo e milho, além de carne e leite, erguendo 

barreiras fitossanitárias para impedir a importação, compro-

metendo inclusive as exportações de carne brasileira. Na UE, 

desde a década de 1960, a existência da PAC (Política Agrícola 

Comum) garante subsídios agropecuários para todos os países-

-membros. No interior da UE, a França se destaca como um dos 

países que mais defendem a manutenção dos subsídios.

b) Analise criticamente as ações recentes 

do Estado brasileiro junto à OMC e os 

resultados alcançados.

Existem vários exemplos dos resultados alcançados pela 

ação brasileira contra os subsídios. Os alunos poderão 

citar a vitória do Brasil junto à OMC (Organização Mun-

dial de Comércio) contra os subsídios estadunidenses 

para o aço e o algodão. Nos últimos anos, o governo 

brasileiro fortaleceu seu compromisso com a defesa de 

um comércio mais igualitário entre países desenvolvi-

dos e subdesenvolvidos.

entendimento do espaço industrial brasileiro. 

Aliam-se ao trabalho conceitual a perspecti-

va histórica e a abordagem sobre a atual dis-

tribuição espacial da atividade industrial no 

território nacional e, em particular, no Esta-

do de São Paulo. Além do auxílio de registros 

culturais diversos, esse conteúdo é problema-

tizado recorrendo-se à leitura, interpretação 

e comparação de mapas distintos. 

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 5 
OS CIRCUITOS DA PRODUçãO (I): O ESPAçO INDUSTRIAL

Esta Situação de Aprendizagem enfatiza 

o processo de industrialização brasileiro ofe-

recendo uma visão de síntese sobre as bases 

explicativas que permitem compreender a 

consolidação de um polo industrial no Su-

deste e de periferias industriais nas demais 

regiões do país. Nesse percurso, são sugeridas 

estratégias didáticas cujo objetivo é elucidar 

conceitos e conteúdos fundamentais para o 
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Conteúdos: industrialização; mercado consumidor; imigração; indústria de transformação; indústria ex-
trativa; indústria da construção; industrialização retardatária ou tardia; concentração industrial; eixos 
de industrialização (São Paulo); desconcentração e descentralização industriais; deseconomia de escala; 
“guerra fiscal” e isenção de impostos. 

Competências e habilidades: identificar e compreender as fases de industrialização do Brasil; conceituar 
industrialização retardatária ou tardia, aplicando seu significado e consequências para o caso brasi-
leiro; identificar a concentração industrial no Sudeste e os diferentes significados de descentralização 
e desconcentração industrial; visualizar a distribuição da atividade industrial no Estado de São Paulo 
por eixos de industrialização; resumir, organizar e produzir texto dissertativo sobre a industrialização 
brasileira a partir da síntese e comparação de informações em base cartográfica.

Sugestão de estratégias: interpretação de letra de canção e quadro; aulas expositivas; consultas e leitura 
do material didático adotado; pesquisa e leitura de artigos na internet; estudos dirigidos acompanhados 
de fichamento de textos e elaboração de quadro conceitual; resumo de informações em base cartográfica 
sob a forma de texto ou quadro sinótico. 

Sugestão de recursos: imagens; aparelho de som; material didático adotado; letra de música e mapas. 

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões e nos exercícios propostos; participação nos 
grupos; fichamento de textos; resumos de informações em base cartográfica (escrito ou quadro sinótico).

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para esta etapa, propomos levar para a sala 

de aula registros culturais que possam desper-

tar o interesse dos alunos para o tema que será 

abordado: o espaço industrial brasileiro.

Inicialmente, leia com os alunos a letra da 

canção Três apitos, de Noel Rosa. 

Vale informá-los de que se trata de um 

compositor, nascido no bairro de Vila Isabel, 

no Rio de Janeiro, em 1910, e que se tornou 

conhecido, anos mais tarde, como o “Poeta da 

Vila”. Ao longo de sua curta e densa carrei-

ra, Noel produziu aproximadamente trezen-

tas músicas, sozinho e com parceiros, sendo 

a maioria das letras de sua autoria. Compôs 

alguns “clássicos”, edificando uma obra que 

contribuiu para a formação da história da 

música popular brasileira. Esclareça também 

que a obra do compositor é centrada em um 

microcosmo social caracterizado pelo samba, 

pela Vila Isabel e pela sociedade carioca da 

década de 1930. Esse universo está bem pre-

sente na canção Três apitos, de 1933, cujo títu-

lo indica o espaço social em que se desenvolve 

a história narrada pelo autor: a emergente 

sociedade industrial brasileira, que originava 

duas classes sociais nascentes: a burguesia in-

dustrial e o proletariado tipicamente urbano, 

que começou a surgir com o enfraquecimento 

das oligarquias agrícolas.3 

3 Para aprofundar a interpretação da canção junto aos alunos sugerimos consultar o artigo Três apitos: uma 
análise, de João Carlos de Freitas, especialista em MPB pela Faculdade de Artes do Paraná. Disponível em:  
<http://www.brasilcultura.com.br/artigos/tres-apitos-uma-analise>. Acesso em: 1 ago. 2013.
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Figura 9 – Operários, de Tarsila do Amaral, 1933. Óleo sobre tela, 150 x 205 cm. Fonte: Acervo Artísti-
co Cultural do Palácio do Governo do Estado de São Paulo/Coleção Governo do Estado de São Paulo. 
Indicação complementar: <http://www.tarsiladoamaral.com.br>. Acesso em: 31 jul. 2013.

Três apitos (1933)

Quando o apito 
Da fábrica de tecidos
Vem ferir os meus ouvidos
Eu me lembro de você

Mas você anda
Sem dúvida bem zangada
E está interessada
Em fingir que não me vê.

Você que atende ao apito
De uma chaminé de barro
Por que não atende ao grito tão aflito
Da buzina do meu carro?

Você no inverno
Sem meias vai pro trabalho
Não faz fé com agasalho
Nem no frio você crê...

Mas você é mesmo
Artigo que não se imita
Quando a fábrica apita
Faz réclame de você.

Nos meus olhos você lê
Que eu sofro cruelmente
Com ciúmes do gerente impertinente
Que dá ordens a você.

Sou do sereno
Poeta muito soturno
Vou virar guarda-noturno
E você sabe por quê

Mas você não sabe
Que enquanto você faz pano
Faço junto do piano
Estes versos pra você.

Noel Rosa
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Em seguida, apresente e discuta com os 

alunos a tela Operários, da pintora Tarsila do 

Amaral (1886-1973), realizada no mesmo ano 

em que Noel Rosa compôs Três apitos. 

Explique que o quadro foi pintado pela 

“primeira-dama do modernismo brasileiro”, e 

que a artista foi uma das responsáveis pela arte 

genuinamente nacional. A tela Operários pode 

ser vista como uma obra emblemática da fase 

social da pintora e retrata o início da industria-

lização brasileira, conferindo destaque para as 

pessoas que vieram de diversas partes do país 

e do mundo (imigrantes de diversas naciona-

lidades) para trabalhar nas fábricas da região 

Sudeste. Não perca a oportunidade de explorar 

alguns elementos essenciais do quadro com os 

alunos, como, por exemplo:

 f  os rostos dispostos numa vertical, sugerin-

do parte da estrutura de uma pirâmide, tal-

vez a base da pirâmide social;

 f  o emprego de linhas sinuosas, que per-

mitem à pintora construir, num bloco 

compacto, uma série de retratos realistas, 

trabalhando cada figura na sua individua-

lidade, sem deixar de enfatizar o coletivo, 

preocupação da sua fase social, na qual a 

figura humana configura uma realidade 

que torna o quadro uma amostra das con-

dições e sentimentos de sua classe;

 f o contraste entre as linhas sinuosas, arredon-

dadas e ovais na representação das figuras 

humanas, e as formas retas e cilíndricas da 

fábrica (o prédio e as chaminés), observando 

também como, nestas últimas, as formas cha-

padas e as cores frias (o azul do céu e os cinzas 

das chaminés) projetam os operários para o 

primeiro plano, como se a figura se deslocas-

se do fundo (o que sugere que as formas geo-

métricas adquirem um significado no quadro, 

mostrando-nos a dureza do trabalho).

Para promover a síntese entre os dois regis-

tros culturais utilizados e introduzir os alunos 

na perspectiva geográfica de abordagem do 

tema espaço industrial brasileiro, sem a preo-

cupação de obter respostas certas ou erradas, 

sugerimos lançar algumas perguntas apenas 

para estimular a discussão. As questões, ex-

postas a seguir, podem ser respondidas no Ca-

derno do Aluno.

1. Quais são os elementos nas duas obras que 

sugerem a época em que elas foram criadas?
A letra da canção refere-se ao ritmo de trabalho nas fábricas 

de tecidos, pioneiras do processo de industrialização brasileira, 

cuja implantação em grande escala teve início nas primeiras 

décadas do século XX. A tela representa pictoricamente a for-

mação do operariado industrial, ocorrida na mesma época.

2. Como se caracteriza o período de indus-

trialização que o Brasil vivenciou na época 

em que a canção e o quadro foram criados?

Na década de 1930, o Brasil vivia um surto de industrializa-

ção sem precedentes na história, alavancado pela política 

desenvolvimentista e cujo fundamento era a construção de 

um parque industrial que contemplasse todas as etapas do 

processo produtivo, incluindo-se indústrias de base, de bens 

intermediários e de bens de consumo.

3. A partir dos elementos da canção e do qua-

dro, quais foram as prováveis transforma-

ções ocorridas no espaço geográfico a par-

tir da industrialização, particularmente no 

Rio de Janeiro e em São Paulo?
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O material analisado fornece pistas importantes sobre o 

cotidiano do operariado de origem rural e sobre sua diver-

sidade étnica, intensificada com a imigração, direcionada 

para as cidades em processo de industrialização. Além dis-

so, espera-se que os alunos mencionem a transformação 

da paisagem urbana resultante da construção de fábricas e 

moradias, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Etapa 1 – Problematização e aulas 
expositivas

Transposta a etapa prévia de contato com 

os registros culturais, pode-se problemati-

zar o tema ou assunto que se deseja tratar 

– neste caso, o espaço industrial brasileiro 

–, o que implica discutir, ao menos de forma 

introdutória, as fases de industrialização 

do Brasil. Para tanto, cremos ser essencial 

caracterizá-las brevemente em aula exposi-

tiva, subdividindo-as em períodos conforme 

sugestão na sequência. Lembre-se, aqui, que 

há inúmeras possibilidades de se dividir os 

períodos correspondentes à industrialização 

brasileira. Assim, para oferecer a perspec-

tiva histórica necessária para melhor com-

preender o desenvolvimento industrial no 

Brasil (o que poderá auxiliar o entendimen-

to de algumas de suas dificuldades atuais), 

sugerimos que o percurso expositivo seja 

realizado por intermédio de um eixo condu-

tor, isto é, adotando-se a noção de indus-

trialização retardatária ou tardia.

A expressão industrialização retardatária 

ou tardia designa o fato de que a industriali-

zação brasileira somente foi iniciada no fim do 

século XIX, no momento em que o capitalismo 

passava da fase competitiva para a monopolis-

ta. Neste contexto, as máquinas e a tecnologia 

utilizadas não foram produzidas no Brasil, mas 

sim importadas dos países que já as desenvol-

viam havia mais de um século, principalmente 

a Inglaterra. Isso gerou consequências ao lon-

go das demais fases de industrialização do Bra-

sil, como dificuldades de inserção do país na 

Terceira Revolução Industrial ou Tecnológica.

Na sequência, pode-se salientar que a Pri-

meira Revolução Industrial no Brasil somente 

foi completada em 1930, tendo ocorrido com 

mais de cem anos de atraso em relação aos 

centros mundiais do capitalismo. Entre outros 

fatores que contribuíram para que o Brasil se 

mantivesse em um quadro de fraco desempenho 

industrial até o início do século XIX, convém 

ressaltar: as relações escravistas de trabalho, o 

pequeno mercado interno, o Estado alheio à 

industrialização e as forças produtivas pouco 

desenvolvidas (vale também resgatar o passado 

colonial do Brasil e como ocorreu sua inserção 

no capitalismo mundial, conforme estudado na 

Situação de Aprendizagem 1). Cabe ressaltar 

que, entre 1880 e 1930, foram implantados os 

principais setores da indústria de bens de con-

sumo não duráveis ou indústria leve, e que, em 

razão de se manter numa situação de dependên-

cia em relação aos países mais industrializados, 

o Brasil não dispunha de indústrias de bens de 

capital ou de produção – ou seja, indústrias que 

fabricam o maquinário necessário para a produ-

ção de outros bens, algo essencial para o desen-

volvimento econômico de uma nação ou país.

A inserção do Brasil na Segunda Revolu-

ção Industrial também se deu com cerca de 

cem anos de atraso em relação aos centros 
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mundiais do capitalismo, podendo ser divi-

dida em dois períodos: de 1930 a 1955, que 

corresponde à política nacional desenvolvi-

mentista do governo Getúlio Vargas, respon-

sável pelo início da implantação da indústria 

de base no Brasil; e de 1956 a 1980, que, ini-

cialmente alicerçado no Plano de Metas que 

propunha “crescer 50 anos em 5”, marco da 

política desenvolvimentista de Juscelino Ku-

bitschek de Oliveira, corresponde ao período 

de incremento e consolidação da indústria de 

base, com fortes investimentos estatais nos 

setores de energia e transportes, com vistas 

a fortalecer as condições estruturais para o 

ingresso do capital internacional no Brasil.

Vale destacar para os alunos que a políti-

ca nacionalista da Era Vargas (1930-1945) e de 

seu segundo governo (1952-1954), se caracte-

rizou pelo desenvolvimento autônomo com 

base industrial. Para exemplificar tal política 

desse primeiro período de nossa industrializa-

ção (1930-1955), é interessante remeter os alu-

nos para a Figura 10, focalizando, ao menos, o 

caso da construção da Companhia Siderúrgi-

ca Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), 

cujo decreto-lei que determinou sua criação foi 

assinado em 30 de janeiro de 1941. Além das 

explicações em sala de aula sobre as razões que 

tornam a CSN um marco importante para a in-

dustrialização do Brasil, procure ressaltar o im-

pulso à industrialização brasileira em virtude  

da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A 

visão de conjunto sobre esse conteúdo poderá 

ser construída com os alunos, remetendo-os 

para o material didático adotado e para a 

rica documentação a respeito na página 

“CSN, uma decisão política”, disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Fatos 

Imagens/CSN>. Acesso em: 1 ago. 2013.
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Figura 10 – Foto recente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Localizada no Vale do Paraíba, em Volta Redonda (RJ), a 
Companhia Siderúrgica Nacional foi criada em 1941 por Getúlio Vargas. Constitui um marco da industrialização brasileira, pois 
o aço é matéria-prima fundamental para diversos setores industriais. Resultado de um projeto autônomo de desenvolvimento 
industrial na década de 1940, a CSN foi privatizada em 1993, deixando de ser uma empresa estatal. 
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O segundo período da industrialização 

brasileira (1956-1980) pode ser subdividido 

em três etapas, para fins didáticos: 

 f De 1956 a 1961, que corresponde ao 

mandato de Juscelino Kubitschek, no 

qual ocorreu o incremento da indústria 

de bens de consumo duráveis (principal-

mente automóveis e eletrodomésticos) e 

de setores básicos (energia elétrica e side-

rurgia). Esclareça que as diretrizes gerais 

quanto à industrialização dos governos 

Vargas e Kubitschek basearam-se no 

processo de substituição de importações. 

Contudo, no segundo caso, foi adotado 

um modelo de desenvolvimento asso-

ciado ao capital estrangeiro. Sugerimos 

informar que a política industrial do pe-

ríodo JK ratificou a concentração indus-

trial brasileira no Sudeste. Neste sentido, 

50 anos em 5: o Plano de Metas

[...] O Plano de Metas mencionava cinco setores básicos da economia, abrangendo várias metas cada 

um, para os quais os investimentos públicos e privados deveriam ser canalizados. Os setores que mais 

recursos receberam foram energia, transportes e indústrias de base, num total de 93% dos recursos alo-

cados. Esse percentual demonstra por si só que os outros dois setores incluídos no plano, alimentação 

e educação, não mereceram o mesmo tratamento dos primeiros. A construção de Brasília não integrava 

nenhum dos cinco setores.

As metas eram audaciosas e, em sua maioria, alcançaram resultados considerados positivos. O cresci-

mento das indústrias de base, fundamentais ao processo de industrialização, foi de praticamente 100% no 

quinquênio 1956-1961. [...]

SILVA, Suely Braga da. 50 anos em 5: o Plano de Metas. In: Os anos JK. Rio de Janeiro:  
CPDOC/FGV. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas>.  

Acesso em: 31 jul. 2013.

Importante: não deixe de explorar o fato de 

que esta industrialização foi parte do Plano de 

Metas, com o lema “crescer 50 anos em 5”, 

o que poderá ser viabilizado apresentando-se 

a Figura 11 e comentando-se o trecho que a 

acompanha (se possível, solicitar aos alunos 

uma pesquisa na internet a partir da fonte co-

mum dos respectivos texto e figura).

vale ressaltar que o modelo industrial 

característico deste período atrelava-se 

diretamente à necessidade de manter a 

produção de bens duráveis (automóveis, 

geladeiras, bens de capital etc.) nas proxi-

midades dos polos geradores de matéria-

-prima, ou seja, da produção siderúrgica 

e da disponibilidade de recursos energé-

ticos. Além disso, nessa região também 

se concentrava a maior parte do mercado 

consumidor.
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 f De 1962 a 1964, que corresponde a um pe-

ríodo de instabilidade e tensão política. Por 

esse motivo, foi acompanhado pela estagna-

ção e pelo declínio da economia e da indús-

tria no Brasil. 

 f De 1964 até meados de 1980, implica 

abordar, ao menos, as seguintes noções: 

modernização conservadora (projetos de 

crescimento econômico durante os gover-

nos militares, sem a inclusão de avanços na 

área social), “milagre econômico brasilei-

ro” (para designar o fato de que, no con-

texto dos governos militares e do projeto 

“Brasil-Potência”, entre 1967 e 1974, o país 

cresceu mais de 10% ao ano em média à cus-

ta de um endividamento crescente no exte-

rior), além da noção de “década perdida”  

(1980), na qual o país esteve submetido a 

fortes constrangimentos econômicos, fi-

nanceiros e, sobretudo, sociais.

Etapa 2 – Estudos dirigidos, 
fichamentos e quadro conceitual

Leitura e análise de texto e imagem

Como proposta a ser desenvolvida em sala 

de aula, sugerimos a seguinte sequência de ati-

vidades, disponíveis no Caderno do Aluno.

1. Nesta atividade os alunos deverão ler o tex-

to Vargas e as bases do desenvolvimento, ana-

lisar a imagem da Figura 10 e responder às 

questões propostas.

Figura 11 – Previsão de “tempos” no Plano de Investimentos do Governo Juscelino Kubitschek. In: Diretrizes gerais do Plano Nacional 
de Desenvolvimento, 1955. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV/Arquivo Anísio Teixeira. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/
dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas>. Acesso em: 31 jul. 2013. 
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Vargas e as bases do desenvolvimento

[...] Em seus 19 anos de governo, e especialmente no último mandato, Getúlio promovera a 

criação de uma série de agências para estudar, formular e implementar políticas de desenvolvimen-

to, sempre dentro de uma ótica que valorizava a ação do Estado, a iniciativa local e o nacionalis-

mo. Entre esses empreendimentos figuravam o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE, hoje BNDES) e a Petrobras, e ainda vários outros, de caráter setorial ou regional, como o 

Plano Nacional do Carvão, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, 

o Banco do Nordeste, que visavam o mesmo objetivo de promover o desenvolvimento econômico a 

partir do dirigismo estatal.

Grande parte desse trabalho de planejamento foi elaborada pela Assessoria Econômica da Pre-

sidência da República criada por Getúlio em 1951 e comandada por técnicos de recorte naciona-

lista [...]. Uma das tarefas desse grupo foi exatamente a de planejar a instalação de uma indústria 

automobilística para o país, o que se tornaria uma das marcas registradas da administração de JK.

A exemplo de Vargas, JK incentivou a formação de comissões técnicas que deram continuidade 

a estudos em andamento. Essas comissões ou grupos de trabalho tinham sido amplamente aciona-

das por Vargas como instrumentos para contornar a tradição clientelística do Brasil e facilitar a 

formação de bolsões de excelência capazes de lidar com questões de planejamento que exigissem 

decisões rápidas. [...]

JK beneficiou-se de um aparelho de Estado já montado, com capacidade de planejar, taxar, 

executar, financiar e cobrar, para pôr em marcha um plano de governo que lhe daria notoriedade. 

Valeu-se do planejamento, que já era uma marca registrada no país desde os anos 30, e dos corpos 

técnicos que o Brasil havia formado. A par de tudo isso, soube dar legitimidade política às suas 

ações prestigiando as instituições representativas e domesticando os descontentamentos militares. 

Maximizou os recursos que o país tinha e criou fatos novos (como a construção de Brasília), sempre 

orientado pela visão estadocêntrica de desenvolvimento, tão predominante na época. [...]

O Brasil que Vargas deixou. In: Os anos JK. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/
dossies/JK/artigos/OBrasilQueVargasDeixou/BasesDesenvolvimento>. Acesso em: 31 jul. 2013.

a) A empresa registrada na fotografia 

(Figura 10) foi construída com recur-

sos estatais e inaugurada na década de 

1940. Considerando o tipo de produto 

ali produzido, explique a sua impor-

tância estratégica para a economia na-

cional daquela época.

A Companhia Siderúrgica Nacional foi um marco no de-

senvolvimento da indústria de base no Brasil, produzin-

do lâminas de aço e chapas semiprocessadas, insumos 

fundamentais para o abastecimento das indústrias de 

bens de consumo. Construída durante a Segunda Guer-

ra Mundial (1941-1945) e inaugurada em 1946, a fábrica 

cumpriu um papel estratégico para a economia nacio-
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nal, uma vez que os países centrais interromperam a ex-

portação desses bens.

b) De acordo com o texto, qual foi o 

legado que a chamada Era Vargas 

deixou para o governo Juscelino  

Kubitschek (JK)?

Além de inúmeras estatais fundamentais para o desenvolvi-

mento nacional, tais como a Petrobras e o BNDES, Juscelino 

Kubitschek herdou da Era Vargas um corpo técnico e admi-

nistrativo organizado sob a ótica da intervenção direta do 

Estado na economia.

c) Por que, segundo o texto, Juscelino Ku-

bitschek manteve uma “visão estadocên-

trica de desenvolvimento” ao assumir a 

Presidência da República? 

Porque, no governo do presidente JK, as ações estatais e o pla-

nejamento se mantiveram como motores do desenvolvimento 

do país. Assim, os planos de investimentos do Estado se tornaram 

estratégias de dinamização econômica e de desenvolvimento.

2. Na próxima atividade os alunos deverão 

ler o texto 50 anos em 5: o Plano de Metas, 

analisar a Figura 11 e responder às questões 

propostas.

a) De acordo com a Figura 11, o plano pre-

via uma curva na distribuição dos investi-

mentos no decorrer do governo JK. Quais 

seriam os anos de maior investimento? 

Discuta com os colegas e o professor e re-

gistre que efeitos esse investimento teria na 

recuperação econômica do país.

O período de maior investimento foi o do segundo e ter-

ceiro anos de mandato (1958 e 1959). Na perspectiva de JK e 

sua equipe, esse grande volume de investimentos geraria um 

maior dinamismo econômico ao país.

b) Segundo o texto, quais foram os setores 

considerados prioritários para os investi-

mentos no Plano de Metas? 

De acordo com o texto, energia, transporte e indústria de 

base foram os setores considerados prioritários para os inves-

timentos no Plano de Metas.

c) Por que a indústria de base era con-

siderada fundamental para a acelera-

ção do processo de industrialização 

brasileira?

Porque esse setor industrial é responsável pelo fornecimento 

de insumos e máquinas necessários para o funcionamento 

da indústria de bens de consumo.

Com base no problema da industrializa-

ção retardatária ou tardia e nas informações 

em sala de aula a respeito das fases da in-

dustrialização brasileira e utilizando-se ain-

da do excerto do texto Vargas e as bases do 

desenvolvimento, sugerimos ampliar o estu-

do sobre os conteúdos abordados lançando 

os alunos para estudo dirigido em classe e 

extraclasse. 

Com vistas a tal fim, sugerimos 

a seguinte atividade, conforme 

orientado na seção Pesquisa em 

grupo, no Caderno do Aluno.

 f  Oriente os alunos quanto à utilização do 

material didático adotado, selecionando, 

previamente, capítulos ou trechos a serem 

lidos sobre a industrialização do Brasil e 

que abordem os seguintes períodos:

– de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, com a 

política nacionalista da Era Vargas;
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– de 1956 a 1961, com o Plano de Metas 

do governo JK;

– de 1964 a meados de 1980, com os proje-

tos de crescimento econômico do regime 

militar;

– a chamada “década perdida” (1980);

– a década de 1990, o neoliberalismo e a 

globalização da economia em um perío-

do marcado pela abertura econômica e 

pela política de privatizações.

 f  Solicite a realização de fichamentos sobre 

os trechos lidos e a elaboração de uma re-

senha com o título “O processo de indus-

trialização do Brasil em textos didáticos de 

Geografia”.

Nesta etapa, sugerimos também direcio-

nar o estudo para o tema da globalização, do 

neoliberalismo e da industrialização no Brasil 

atual, de modo a levar os alunos a pesquisar 

sobre a abertura econômica e a política de 

privatizações na década de 1990, como tam-

bém os principais obstáculos enfrentados pelo 

Brasil para se inserir na Terceira Revolução 

Industrial ou Tecnológica. 

Etapa 3 – Comparação e resumo das 
informações em base cartográfica

Trabalhe com os alunos os mapas das Fi-

guras 12 e 13, estimulando-os, inicialmente, 

a trocar ideias com os colegas sobre o que 

conhecem a respeito dos aspectos retratados. 

Pouco a pouco, estimule a identificação da 

distribuição espacial da atividade industrial 

no Brasil. Sugerimos que essa iniciativa seja 

realizada em três passos interpretativos:

 f Compare os mapas das Figuras 12 e 13, 

levando os alunos a reconhecer a con-

centração industrial na região Sudeste, 

particularmente no Estado de São Pau-

lo, que desde meados do século XIX até 

a década de 1970 apresentou um desen-

volvimento urbano intenso, concentrado 

principalmente na região metropolitana 

de São Paulo, resultado do processo de 

industrialização que ocorreu no local. 

Explique que isso resultou da economia 

de escala capitalista, típica do período 

fordista: a concentração diminuía os 

custos de produção, pois a proximidade 

física reduzia os gastos com o transpor-

te de matéria-prima e mão de obra, além 

de maximizar o uso da infraestrutura 

instalada.

 f  Gere uma discussão acerca do tema da 

relativa desconcentração industrial, para 

a qual também poderá contribuir a ob-

servação dos mapas das Figuras 12 e 13.

 f Feito isso, sugerimos explicar que, desde 

a década de 1970, verificou-se uma alte-

ração no processo de desenvolvimento do 

Estado de São Paulo, com a diminuição 

da concentração industrial e populacio-

nal, que vinha ocorrendo desde o começo 

do século na região metropolitana de São 

Paulo. Para fundamentar essa afirmação, 

pondere que tal processo resultou de três 

fatores:
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Figura 12 – Distribuição espacial da indústria, 2009 – Empresas industriais. IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012, 
p. 136. Mapa original. Adaptado (supressão de escala numérica).

Distribuição espacial da indústria, 2009 – Empresas industriais
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Figura 13 – Principais setores industriais, 2009. IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012,  
p. 137. Mapa original. Adaptado (supressão de escala numérica).
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Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2009.
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município com mais de 
5 indústrias automobilísticas

"

município com mais de 10 indústrias
de fabricação de produtos de madeira

"

município com mais de 10 indústrias de
fabricação de produtos de minerais não metálicos

"

município com mais de 10 indústrias
de fabricação de produtos químicos

"

município com mais de 10 indústrias
de fabricação de produtos têxteis

"

município com mais de 
10 indústrias metalúrgicas

"

Principais setores industriais, 2009
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– o II Plano Nacional de Desenvolvi-

mento (PND, 1975-1979), que insti-

tuiu uma política econômica bastante 

clara de descentralização industrial, 

de São Paulo para o restante do país, 

enfatizando vantagens comparativas 

e especializações regionais. Como 

exemplos, podem ser citados a explo-

ração de minérios em Carajás (PA), 

Trombetas (PA), Caraíba (BA), Patos 

(MG), as siderúrgicas de Itaqui (MA), 

Tubarão (ES) e Açominas (MG), as 

petroquímicas de Camaçari (BA) e 

Paulínia (SP), uma fábrica de auto-

móveis em Betim (MG), os incentivos 

à CSN e à Vale do Rio Doce (RJ);

– a deseconomia de escala, isto é, a per-

da das vantagens comparativas da pro-

dução em decorrência dos altos custos 

produtivos, resultado de uma organi-

zação sindical forte, salários elevados, 

valores de terrenos e impostos elevados. 

Caso julgue oportuno, aproveite a oca-

sião para explicar as noções de “guerra 

fiscal” e isenção de impostos, amplian-

do o assunto;

– a expansão da infraestrutura no Estado, 

que facilitou a dispersão das atividades 

produtivas para regiões próximas à re-

gião metropolitana.

Leitura e análise de mapa

Transposta a discussão, feitos os esclare-

cimentos sobre eventuais dúvidas e a compa-

ração com base nos mapas, forme grupos de 

alunos e solicite que eles respondam às ativida-

des a seguir no Caderno do Aluno.

1. Com base no mapa da Figura 12, descreva 

a distribuição espacial da atividade indus-

trial no Brasil, em 2009.

O mapa revela a acentuada concentração da indústria brasi-

leira no Centro-Sul do país, especialmente nos Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais 

(neste último, especialmente na porção sul), Rio Grande do 

Sul, Espírito Santo e Goiás (encontra-se uma concentração na 

capital, Goiânia). Espera-se que os alunos identifiquem tam-

bém os polos de concentração de empresas industriais fora 

dessa região: é o caso, por exemplo, de Pernambuco e Bahia. 

No Ceará também existe uma concentração importante, loca-

lizada na capital, Fortaleza.

2. Relacione sua resposta anterior com a dis-

tribuição espacial dos principais setores 

industriais brasileiros, representada nos 

mapas da Figura 13.

Podemos afirmar que as atividades industriais concentram-se 

nas regiões Sudeste e Sul, com destaque para os Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Isso ocorre porque esse fenômeno é particu-

larmente intenso no caso das indústrias de elevado conteúdo 

tecnológico, que agregam mais valor a seus produtos. Na região 

Norte, podemos apontar a expansão do setor madeireiro e mo-

biliário; e na região Nordeste, setor de minerais não metálicos.

Na seção Lição de casa, sugerimos 

a seguinte atividade:

1. Observe o mapa Expansão da indústria no 

Estado de São Paulo (Figura 14) e, consul-

tando um mapa detalhado do Estado de 
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São Paulo, localize e escreva no mapa a se-

guir as cidades: São Paulo, Campinas, São 

José dos Campos, Ribeirão Preto, São José 

do Rio Preto e Presidente Prudente.

Trata-se de uma questão que mobiliza as competências li-

gadas à localização espacial dos fenômenos, nesse caso, das 

cidades industriais do interior paulista.

2. Com base no mapa Expansão da indústria 

do Estado de São Paulo (Figura 14) des-

creva a expansão da atividade industrial no 

Estado de São Paulo.

Essa expansão se deu principalmente no eixo que segue 

da capital até Campinas e Ribeirão Preto e no eixo do Vale 

do Paraíba.

Figura 14 – Expansão da indústria no Estado de São Paulo. THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: 
disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp, 2005, p. 157. Mapa original (base cartográfica com generalização; 
algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico). Adaptado 
(supressão da representação de estradas).

Expansão da indústria no Estado de São Paulo

© HT-2003 MGM-Libergéo  
mapa sem escala
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Para finalizar, na seção Você 

aprendeu? está disponível as 

seguintes atividades, que pode-

rão ser usadas como avaliação em processo.

1. Explique por que o Brasil pode ser chama-

do de país de industrialização tardia ou re-

tardatária.

Basicamente, o que se espera é que os alunos identifi-

quem que a expressão industrialização retardatária ou 

tardia designa o fato de que a industrialização brasileira 

somente foi iniciada no fim do século XIX, no momento 

em que o capitalismo passava da fase competitiva para 

a monopolista. De maneira associada, é desejável que 

reconheçam que essa situação: a) teve sérias implica-

ções no desenvolvimento industrial brasileiro como, por 

exemplo, o fato de o Brasil ter realizado com mais de 

cem anos de atraso sua Primeira e Segunda Revoluções 

Industriais em relação aos centros mundiais do capitalis-

mo; b) contribuiu para a atual dependência do Brasil em 

relação ao exterior, principalmente na área científica e 

tecnológica, mantendo-o defasado quanto às inovações 

do período atual caracterizado como Terceira Revolução 

Industrial ou Tecnológica.

2. Assinale o que for correto em relação ao 

desenvolvimento, à expansão e aos proble-

mas da indústria brasileira:

a) A queda no crescimento dos tradi-

cionais centros industriais brasileiros, 

como São Paulo e Rio de Janeiro, devi-

do ao processo de descentralização do 

parque industrial, significou a perda de 

sua importância no comando da nossa 

industrialização.

b) As grandes reservas de carvão existentes 

na região Sudeste, particularmente em 

São Paulo, foram o principal fator de lo-

calização das indústrias nessa região.

c) Em sua fase inicial, caracterizada pela subs-

tituição das importações (governos Vargas 

e JK), a industrialização brasileira não con-

tou com a iniciativa estatal, uma vez que o 

interesse prioritário do Estado era manter a 

política de exportação do café.

d) Pouca oferta de mão de obra qualifica-

da e deficiência nos diferentes níveis de 

educação formal são alguns dos vários 

obstáculos que se colocam para uma in-

serção plena do Brasil na Terceira Revo-

lução Industrial ou Tecnológica.

e) No Estado de São Paulo, as maiores 

concentrações industriais ocorrem nos 

eixos rodoviários, principalmente no 

centro-norte, noroeste e oeste do Esta-

do, nas regiões de São José do Rio Preto, 

Araçatuba e Presidente Prudente. 
Os alunos poderão avaliar o equívoco da afirmação da al-

ternativa “a” por meio do estudo dos mapas da Figura 12; na 

alternativa “b”, não são considerados os fatores que propor-

cionaram a concentração das indústrias na região Sudeste; 

na alternativa “c”, apesar de diferenças marcantes, durante 

os governos citados a industrialização brasileira contou com 

forte apoio estatal e a política de exportação de café não foi 

interesse prioritário; conforme os alunos poderão identificar 

por meio do estudo do mapa da Figura 13; as áreas apontadas 

na alternativa “e” não contam com as maiores concentrações 

industriais do Estado de São Paulo. 
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 6 
OS CIRCUITOS DA PRODUçãO (II): O ESPAçO AGROPECUáRIO

didáticas favoráveis ao desenvolvimento da 

capacidade argumentativa a partir do con-

fronto dos alunos com situações-problema. 

Desse modo, são trabalhados diversos 

temas, tais como: a fome e a insegurança 

alimentar no Brasil; os impactos socioam-

bientais decorrentes da agropecuária vol-

tada para a exportação; raízes históricas 

da concentração de terras no Brasil; a luta 

camponesa pela terra (tomando-se o MST 

como exemplo, o que pode estimular o co-

nhecimento sobre outros movimentos so-

ciais); a expansão da produção da soja na 

Amazônia; o boom da cultura da cana-de-

-açúcar diante do interesse mundial pelo 

etanol; os transgênicos, entre outros. De 

maneira implícita, busca-se também refle-

tir com os alunos sobre o teor das notícias 

ou a intencionalidade delas, além de pro-

mover a participação cidadã mais ativa.

Esta Situação de Aprendizagem traba-

lha conteúdos fundamentais sobre o espaço 

agropecuário brasileiro, partindo de concei-

tos essenciais acerca da modernização da 

agricultura brasileira para, posteriormen-

te, destacar questões noticiadas largamen-

te pela mídia. Entre outros objetivos, são 

proporcionadas ocasiões de aprendizagem 

dinâmicas que têm como objetivo incen-

tivar os alunos a adquirir noções básicas 

sobre esse conteúdo, levando-os, de modo 

gradativo, a se posicionar diante de pro-

blemas polêmicos a ele relacionados. Além 

de desenvolver trabalho conceitual sobre o 

tema organização da produção na agricultu-

ra brasileira e as relações de trabalho, esti-

mula-se o trabalho com textos jornalísticos, 

fotografia, mapas, letra de canção e sites de 

referência na internet, para que o professor 

interaja mais adequadamente com seus alu-

nos, valendo-se, ao lado disso, de estratégias 

Conteúdos: latifúndio; unidade familiar produtora de mercadorias; unidade familiar de subsistên-
cia; empresa agropecuária capitalista; complexo agroindustrial; agribusiness; estrutura fundiária; 
subutilização da terra.

Competências e habilidades: ler e produzir textos contínuos (narrativas, textos expositivos e des-
critivos) sobre os circuitos da produção agropecuária no Brasil; relacionar o conceito de mo-
dernização conservadora com o desenvolvimento da produção agropecuária, associando-o à ex-
propriação de trabalhadores rurais de suas terras; compreender a organização da produção na 
agricultura brasileira e as relações de trabalho; sistematizar informações e expressá-las oralmente 
sobre os impactos sociais e ambientais do agronegócio, a estrutura fundiária brasileira e a expan-
são da fronteira agrícola na Amazônia.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas sobre os conceitos fundamentais, com auxílio de mapas; leitu-
ra, interpretação e comparação entre diferentes registros (manchete e artigos de jornal, charges, mapas, 
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Com o propósito de atrair a atenção dos 

alunos para o tema que será estudado, su-

gerimos remetê-los logo de partida para a 

manchete de jornal, a fotografia (Figuras 15 

e 16) e a tabela (Quadro 5).

tabelas e letra de canção); grupos de trabalho a partir de eixos de pesquisa e reflexão; dramatização; 
apresentação oral dos grupos de verbalização e observação; trabalhos escritos.

Sugestão de recursos: mapas; fotografia; tabela; aparelho de som; artigos de jornais e de internet.

Sugestão de avaliação: entrega dos textos solicitados; participação nas dinâmicas de aprendizagem em 
sala de aula e nos grupos de pesquisa e reflexão.

Figura 15 – Manchete de jornal. Fonte: Folha de S.Paulo. Caderno Mercado. São Paulo, terça-feira, 13 de fevereiro de 2007.
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Estrutura fundiária do Brasil, 2003

Tamanho dos imóveis rurais (área total de ha) % dos imóveis % da área ocupada por imóveis rurais

Até 10 31,5 1,8

De 10 a 25 26,0 4,5

De 25 a 50 16,1 5,7

De 50 a 100 11,5 8,0

De 100 a 500 11,4 23,8

De 500 a 1 000 1,8 12,4

De 1 000 a 2 000 0,9 12,2

Mais de 2 000 0,8 31,6

Total 100,0 100,0

Quadro 5 – Brasil: estrutura fundiária, 2003. Fonte: Cadastro do Incra, ago. 2003.
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Figura 16 – Passeata de trabalhadores rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Cristalina (GO), fev. 1998.
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Para iniciar o debate na sala, o professor 

pode apresentar as seguintes questões propos-

tas no Caderno do Aluno, na seção Para co-

meço de conversa.

1. Qual(ais) o(s) assunto(s) principal(ais) da 

manchete de jornal, da fotografia e da tabe-

la? O que você sabe sobre esse(s) assunto(s)?

2. Com base em seus conhecimentos, como 

você explica o enorme montante de expor-

tações do agronegócio (Figura 15) ao lado 

da existência de pessoas sem terra para 

trabalhar, como apresentado na fotografia 

(Figura 16)?

3. Em sua opinião, a fotografia (Figura 16) e 

a tabela (Quadro 5) tratam de assuntos re-

lacionados entre si ou não? Justifique. 

As questões são suficientes para o que se pretende na eta-

pa prévia: introduzir o estudo de aspectos essenciais da 

realidade agrária brasileira. No entanto, tenha presente 

que a questão 1 também proporciona ocasião para que 

os alunos realizem uma autoavaliação sobre seus hábitos 

de obtenção de informações acerca de aspectos relevan-

tes e de interesse geográfico. Com relação às questões 2 

e 3, embora possuam o mesmo objetivo que a primeira, 

também permitem iniciar o desenvolvimento de uma 

abordagem que leve em conta as contradições da reali-

dade agrária do Brasil. Para a questão 2, pode-se suscitar 

a discussão sobre a insuficiência de dados econômicos, 

quando pretendemos compreender os aspectos sociais 

envolvidos, além de ser possível abordar com os alunos 

a noção de modernização conservadora, segundo a qual, 

por exemplo, ao lado de circuitos de produção moder-

nos, o campo brasileiro convive com a expropriação de 

trabalhadores de suas terras. Na questão 3, espera-se que 

os alunos associem a fotografia e a tabela como diferentes 

formas de representação de um mesmo problema: a injus-

ta estrutura fundiária brasileira.

Etapa 1 – Trabalho conceitual com 
aula expositiva dialogada

Uma vez transposta a etapa de sensibiliza-

ção, sugerimos iniciar o trabalho com alguns 

conceitos básicos que permitem desenvolver o 

tema da organização da produção na agricul-

tura brasileira e as relações de trabalho. Para 

tanto, defina e explique minimamente que:

 f  latifúndio corresponde a grandes proprie-

dades dedicadas a uma produção voltada 

para o mercado interno ou externo, nas 

quais a produção é realizada por uma for-

ça de trabalho que pode ser classificada em 

cinco tipos (o morador ou agregado, o par-

ceiro, o trabalhador assalariado, o diarista 

ou boia-fria e o arrendatário);

 f  a unidade familiar produtora de merca-

dorias corresponde à utilização da terra 

realizada por pequenos proprietários e 

arrendatários (como, por exemplo, a pro-

dução hortifrutigranjeira nos arredores de 

grandes centros urbanos, como São Paulo 

e Rio de Janeiro);

 f a unidade familiar de subsistência corres-

ponde à exploração da terra realizada por 

pequenos proprietários (minifundiários ou 

não), arrendatários, parceiros ou, ainda, 

posseiros. O trabalho empregado é familiar 

e a produção visa, principalmente, a aten-

der às necessidades de subsistência, embora 

nessas unidades, quando maiores em exten-
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são, encontra-se a associação de culturas de 

mercado com as de subsistência;

 f empresa agropecuária capitalista, marcada 

pelas relações assalariadas de trabalho ou 

de produção. 

Como próximo passo, sugerimos explicar a 

intensificação do desenvolvimento do capitalismo 

no campo ocorrida a partir das décadas de 1950 e 

1960 e aprofundar esse tipo básico de organização 

da produção na agricultura brasileira, caracteri-

zando, ao mesmo tempo, sua modernização.

Para tanto, sugerimos esclarecer o signi-

ficado de certas expressões, como: complexo 

agroindustrial, integração técnica intersetorial 

entre a agropecuária, as indústrias que produ-

zem para a agricultura (máquinas e insumos) e 

as agroindústrias (que processam matérias-pri-

mas agropecuárias e as transformam em pro-

dutos industrializados: queijo, manteiga, óleos 

vegetais, extratos de tomate, suco de laranja, 

álcool etílico, açúcar etc.). Tente exemplificar, 

se possível, com um caso em sua região. 

É também importante complementar essas 

informações com noções relacionadas, como: 

agribusiness, ou seja, negócio agropecuário que 

corresponde à soma total de operações de pro-

dução e distribuição de suprimentos (insumos), 

operações de produção nas unidades rurais e 

armazenamento, processamento e distribuição 

dos produtos e itens produzidos por ele.

Para o âmbito nacional, sugerimos que dis-

corra sobre a noção de complexo agroindustrial 

tomando-se um caso específico, como, somente 

a título de sugestão, o complexo agroindustrial 

Juazeiro-Petrolina, situado no semiárido nor-

destino, no submédio São Francisco, que tem 

apresentado acelerado crescimento da produ-

ção agrícola irrigada. Explore esse caso com os 

alunos (ou outro que julgar mais oportuno), 

relacionando agronegócio com as noções de 

exportação e superávit comercial do país. Para o 

caso em questão, pode-se ainda destacar: 

 f  a possibilidade de exportação de frutas 

para o Hemisfério Norte, durante o perío-

do de inverno; 

 f  a proximidade aos mercados europeu e es-

tadunidense, com uma vantagem de até seis 

dias de transporte marítimo, em compara-

ção com cargas saídas de portos da região 

Sudeste (os mapas da Figura 17 poderão 

ajudar a abordar essas variáveis).

No Caderno do Aluno, o trabalho com a 

Figura 17 está disposto na seção Desafio, como 

estratégia para que aprofundem a competência 

leitora e escritora, assim, como de argumenta-

ção, levando em consideração tanto a imagem 

quanto o que foi discutido em sala de aula. 

Nesta atividade os alunos devem, com base 

nos dados do mapa, identificar quais são os 

principais mercados dos produtos do complexo 

agroindustrial Juazeiro-Petrolina, em seguida 

explicar quais são as vantagens comparativas 

dos produtores desse complexo em relação aos 

produtores da região Sudeste do Brasil.
O complexo Petrolina-Juazeiro exporta frutas para países e 

regiões situadas no Hemisfério Norte, especialmente Estados 

Unidos, Europa e parte da Ásia, durante o período de inverno, 

a fim de aproveitar a ociosidade da infraestrutura atacadista do 
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Figura 17 – Polo Juazeiro-Petrolina: localização no semiárido nordestino e principais mercados. Fonte: FRANçA, Francisco Mavignier 
Cavalcante (Coord.). Documento referencial do polo de desenvolvimento integrado Petrolina-Juazeiro. Fortaleza: ETENE/Banco do Nordeste, 
1997, p. 9, 12. Disponível em: <http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/etene/rede_irrigacao/Docs/Documento Referencial do Polo Juazeiro-
Petrolina.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2013.

Polo Juazeiro-Petrolina: localização no semiárido nordestino e principais mercados

destino das exportações. Devido à sua maior proximidade do 

mercado estadunidense e do europeu, apresenta uma vanta-

gem de até seis dias de transporte marítimo, em comparação 

com as cargas que partem dos portos da região Sudeste.

Etapa 2 – Problematização baseada 
na leitura e interpretação de textos, 
fotografia, mapa, letra de canção e 
infográfico

Contando com o apoio do que foi abor-

dado nas etapas anteriores, é interessante, 

ao menos, promover três linhas ou eixos de 

discussão com os alunos, problematizando 

questões fundamentais e que podem ser co-

locadas como contraponto de reflexão em 

relação ao que já foi estudado. Nesse senti-

do, sugerimos que sejam formados grupos de 

alunos para que, no decorrer da aplicação da 

proposta, eles sejam levados a desenvolver 

extraclasse um dos eixos de pesquisa e dis-

cussão indicados na sequência, com vistas a 

exporem os resultados em data a ser agenda-

da, alternadamente, e na forma escrita e oral 

(grupos de observação e grupos de verbaliza-

ção). Sugerem-se, portanto:

Eixo de pesquisa e discussão 1 –  
O agronegócio, a insegurança alimentar  
e os impactos socioambientais

Resgate a atenção dos alunos para a manche-

te da Figura 15 e, em seguida, aborde a questão 

de o espaço agrário brasileiro estar condiciona-

do, em boa parte, pelo mercado externo, proble-

matizando-a sob dois prismas complementares: 
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a insegurança alimentar e os impactos socioam-

bientais do agronegócio no Brasil. Sugerimos 

exemplificações para ambos os casos.

Para o primeiro (insegurança alimentar), 

seria oportuno: 

 f subsidiar os alunos com dados sobre a ex-

pansão da área plantada ou cultivada com 

produtos comerciais de exportação em detri-

mento de produtos destinados à alimentação; 

 f tratar o tema da subutilização da terra no 

Brasil. 

Leitura e análise de texto

Para o segundo (impactos sociais e am-

bientais), pode-se promover o que é propos-

to remetendo os alunos para a leitura do 

texto Derrubai a árvore! Mulheres, indíge-

nas e quilombolas contra o Império de Papel, 

disponível no Caderno do Aluno, e a outros 

textos do site da Comissão Pastoral da Ter-

ra, disponível em: <http://www.cptnacional.

org.br/> (acesso em: 1 ago. 2013), procuran-

do responder à seguinte questão: 

Quais são os impactos provocados pelo 

plantio de eucaliptos?

De acordo com o texto, o plantio de eucalipto é altamen-

te impactante, uma vez que: aprofunda o nível de base do 

lençol freático, secando-o; provoca degradação dos solos; 

e contribui para a contaminação química. Além disso, o cul-

tivo de eucalipto utiliza intensamente os recursos hídricos 

e impede o desenvolvimento de outras espécies vegetais, 

diminuindo a biodiversidade.

Derrubai a árvore! Mulheres, indígenas e quilombolas contra o Império de Papel

[...] A ação organizada e sistemática dos movimentos de índios, mulheres e quilombolas contra a 
Aracruz Celulose, revela a clareza com que esses movimentos avaliam o crescimento acelerado e vio-
lento do setor do agronegócio florestal no Brasil nos últimos anos, movido a pesados investimentos 
públicos, descumprimento de legislação ambiental, tráfego de influência com governantes municipais, 
estaduais e nacionais, expansão do controle de terras e águas de populações tradicionais e excelentes 
resultados financeiros nas transações e especulação internacional. 

A Aracruz Celulose S/A é uma multinacional controlada por quatro acionistas majoritários (...): 

Grupo Lorentzen da Noruega (28%), Banco Safra Internacional (28%), Votorantim (28%) e BNDES 

(12,5%). Junto com a Stora Enso, uma empresa sueco-finlandesa, produtora de papel e celulose, é 

dona da Veracel Celulose, uma grande empresa do sul da Bahia. [...]

A cadeia produtiva da celulose é talvez a que mais traz destruição ambiental. Desde o plantio do 

eucalipto, até a produção do papel, o extermínio da natureza é sem tamanho! É uma situação alarmante, 

mas que não aparece na imprensa. Afirma-se que o plantio de eucalipto causa seca de poços artesianos 
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Eixo de pesquisa e discussão 2 – A estrutura 
fundiária brasileira e os conflitos e 
movimentos sociais no campo

Resgate a atenção dos alunos para a foto-

grafia da Figura 16 e a tabela do Quadro 5 e, 

em seguida, apresente o mapa da Figura 18. 

A partir desses recursos, e de modo cuida-

doso quanto à emissão de eventuais juízos de 

valor, sugerimos construir uma visão de con-

junto sobre a persistência do padrão concen-

tracionista da propriedade da terra no Brasil 

e as lutas no campo. Ainda que de maneira 

sumária, não deixe de resgatar a historicidade 

da má distribuição de terras no Brasil. 

Se houver tempo hábil, selecione e traga no-

tícias para a sala de aula sobre outros movimen-

tos rurais e peça para que, depois da leitura, os 

grupos apresentem à turma seus principais obje-

tivos e formas de mobilização. Também é válido 

reunir diferentes notícias sobre o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Para os dois casos, busque extrair e refletir com 

os alunos como as matérias jornalísticas podem 

apresentar maior ou menor imparcialidade, cri-

ticando ou apoiando esses movimentos ou ou-

tros setores da sociedade. 

Leitura e análise de mapa

1. Crie uma manchete de jornal para expres-

sar a ideia central do mapa (Figura 18).

Espera-se que os alunos elaborem sua resposta de maneira 

criativa, expressando em uma única frase a situação de con-

flito pela terra no Brasil.

2. Em uma folha avulsa, elabore uma repre-

sentação visual do tema expresso pelo mapa 

(Figura 18). Se preferir, você poderá fazer 

uma colagem, com fotografias e ilustrações 

pesquisadas em jornais e revistas.

Também nesse caso se espera criatividade e, sobretudo, em-

penho na realização do desenho ou na pesquisa de imagens.

Pode-se também estimular a leitura e interpre-

tação comparada das Figuras 16 e 18 e do Qua-

dro 6 a partir da música Assentamento, de Chico 

Buarque (veja a letra da canção no site <http://

www.chicobuarque.com.br>, acesso em: 1 ago. 

2013). Tenha o cuidado de esclarecer o vocabulá-

rio da canção. Caso avalie oportuno, solicite uma 

síntese dissertativa a ser entregue pelos alunos so-

bre as figuras trabalhadas e a letra da canção (é 

importante orientá-los no sentido de agregarem 

em seus textos os conceitos, fatos ou aconteci-

mentos estudados durante toda a atividade, o que 

também pode ser um critério de avaliação). 

de até 30 metros de profundidade. Para se produzir um quilo de madeira são necessários 350 litros de 

água. Quando sua produção era de 450 mil toneladas, a Aracruz lançava seis toneladas diárias de um 

aditivo químico altamente poluente na maior bacia pesqueira do Oceano Atlântico no sul da Bahia; 

hoje, sua produção chega a quase três milhões de toneladas, quase seis vezes mais. [...]

Fonte: Conflitos no campo Brasil, 2006. Disponível em:  
<http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/finish/43/244?Itemid=23>, p. 76. Acesso em: 20 nov. 2013.
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Figura 18 – Geografia das ocupações de terra no Brasil, 1988-2004. JINKINGS, Ivana; SADER, Emir (Coord.). 
Latinoamericana: enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006, p. 
49. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território nacional não estão representadas em 
detalhe; sem indicação de norte geográfico).

Geografia das ocupações de terra no Brasil, 1988-2004

No tocante à pesquisa que será feita pelo 

grupo, vale sugerir que os alunos poderão 

iniciá-la acessando os sites do Incra <http://

www.incra.gov.br> e do MST <http://www.

mst.org.br> (acessos em: 1 ago. 2013) e, por 

meio deles, outros relacionados ao tema.

Eixo de pesquisa e discussão 3 – A 
expansão da fronteira agrícola na 
Amazônia (o caso da soja)

Sugerimos introduzir os alunos nos pro-

blemas relacionados à expansão da cultu-

ra da soja no Brasil, particularmente seu 

avanço em direção à Amazônia brasileira, 

destacando os interesses das transnacio-

nais do setor e os impactos socioambientais 
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decorrentes. Para o fim proposto, trabalhe 

com a Figura 19 como meio de discussão e 

análise. Propomos também os textos dispo-

níveis no site do Instituto Socioambiental, 

Figura 19 – Avanço territorial da produção de soja no Brasil, 1990-2002. JINKINGS, Ivana; SADER, Emir (Coord.). 
Latinoamericana: enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006, p. 51. 
Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território nacional não estão representadas em detalhe; 
sem indicação de norte geográfico). 

Avanço territorial da produção de soja no Brasil, 1990-2002

que integram o especial O Xingu na mira da 

soja, material de excelente qualidade, dispo-

nível em: <http://www.socioambiental.org/ 

esp/soja/1.shtm>, acesso em: 31 jul. 2013.
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[...] a monocultura da soja, em geral, se ex-

pande a passos largos sobre a Amazônia e o 

Cerrado, repetindo um modelo de desenvolvi-

mento obsoleto e predatório. Caso emblemático 

da crise socioambiental que esse cenário anun-

cia é a pressão sofrida pelo Parque Indígena do 

Xingu, no Mato Grosso, por conta da expansão 

do cultivo do grão nas áreas que circundam seu 

perímetro. Nelas estão localizadas as nascentes 

dos formadores do Rio Xingu, que atravessa o 

parque e é a base da sobrevivência das comuni-

dades indígenas locais. [...]

Instituto Socioambiental. O Xingu na mira da soja. Outu-
bro de 2003. Disponível em: <http://www.socioambiental.

org/esp/soja/1.shtm>. Acesso em: 31 jul. 2013.

O cultivo de soja nas áreas que circundam o Parque Indígena 

do Xingu vem sendo ampliado. Isso é particularmente grave 

porque essas áreas abrigam as nascentes do Rio Xingu, base 

de sobrevivência das comunidades indígenas locais.

Etapa 3 – Apresentação dos grupos 
de observação e dos grupos de 
verbalização e entrega dos trabalhos 
escritos solicitados

Para concluir as discussões dessa 

Situação de Aprendizagem, o 

Caderno do Aluno traz como 

proposta uma Pesquisa em gru-

po sobre a estrutura fundiária brasileira e o 

agronegócio. Essa atividade pode ser utilizada 

como parte das avaliações da aprendizagem. 

Além disso, na seção Lição de casa, 

o aluno tem como proposta a se-

guinte atividade:

Tenha em mente, professor, que, caso exis-

ta tempo hábil na organização das atividades 

e dos grupos, seria de grande valia abordar 

outros eixos de pesquisa e discussão como, 

por exemplo, o debate em torno dos biocom-

bustíveis e dos transgênicos. Para o primeiro 

caso, sugerimos remeter os alunos para os 

artigos do Especial Bioenergia, da Agência 

Carta Maior, disponível em: <http://www.car 

tamaior.com.br/templates/index.cfm?home_

id=82&alterarHomeAtual=1>, (acesso em:  

1 ago. 2013) e, para o segundo, para o site da 

SBPC ComCiência – Revista Eletrônica de 

Jornalismo Científico, disponível em: <http://

www.comciencia.br/reportagens/transgeni 

cos/trans04.htm> (acesso em: 1 ago. 2013).

Leitura e análise de mapa e texto

Para concluir a análise do mapa, propomos 

no Caderno do Aluno a seguinte sequência  

de atividades:

1. Depois de analisar o mapa da Figura 19, 

descreva a expansão da soja no território 

brasileiro entre 1990 e 2002.

Espera-se que os alunos identifiquem que o intenso pro-

cesso de expansão da soja no Brasil ocorreu, nesse pe-

ríodo, particularmente em direção à Amazônia e aos 

cerrados nordestinos.

2. Leia o texto sobre a expansão da mono-

cultura da soja na Amazônia e no Cerra-

do. Segundo o texto, quais são os problemas 

socioambientais gerados pela expansão da 

monocultura da soja no Parque do Xingu?
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1. Complete a tabela a seguir, calculando o percentual de cada um dos usos da terra no Brasil, em 2006.

Brasil: uso da terra nos estabelecimentos agropecuários, 2006

Uso da terra Em hectares Em porcentagem

Lavoura 76 697 324 22,00

Pastagem 172 333 073 49,4

Matas e florestas 99 887 620 28,6

Área total 348 918 017 100,0

Quadro 6 – Brasil: uso da terra nos estabelecimentos agropecuários, 2006. Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006.

2. Com base nos dados da tabela, elabore 

um gráfico de setores (o conhecido “grá-

fico de pizza”).

O gráfico produzido pelas alunos deverá ser como este a seguir.

Matas e
florestas
28,6%

Lavoura
22%

Pastagem
49,4%

Figura 20 – Brasil: uso da terra nos estabelecimentos agro-
pecuários, 2006.

3. Descreva em seu caderno o uso da terra 

no Brasil pelos estabelecimentos agro-

pecuários, considerando o gráfico que 

você elaborou.

De acordo com o gráfico, quase a metade das terras cadas-

tradas como estabelecimentos agropecuários no Brasil é uti-

lizada para a pastagem, enquanto que perto de 30% das terras 

são reservadas para matas e florestas. As terras para as lavouras 

ocupam o terceiro lugar.

Finalmente, na seção Você 

aprendeu?, estão disponíveis a 

seguintes atividades:

1. Observe as fotografias a seguir e suas le-

gendas.
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Figura 22 – Plantações e colheita de soja. Sinop (MT), nov. 2005.
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Figura 21 - Colheita de uvas cabernet para indústria vinícola. Vale do São Francisco. Casa Nova 
(BA), maio 2006. 

 A modernização da agricultura brasileira 

nas últimas décadas modificou a organiza-

ção da produção e as relações de trabalho 

no campo. A fruticultura e a soja, por exem-

plo, são cultivos que sofreram transforma-

ções nesse processo, apesar de conservarem 

diferenças importantes em seus respectivos 

sistemas produtivos. Indique e explique ao 

menos uma dessas diferenças.

Com base nos conteúdos estudados, espera-se que os alunos 

reconheçam que a cultura da soja exige, na maioria dos casos, 

grandes propriedades, intensa mecanização e pouca mão de 

obra. Em contrapartida, o enunciado da questão também solici-

ta que reconheçam que a fruticultura se desenvolve, geralmen-

te, em propriedades médias e pequenas, com o emprego de 

máquinas mais leves e maior número de trabalhadores ou mão 

de obra. De maneira complementar, poderão ainda apontar: 

que os estabelecimentos rurais onde ocorre a produção da soja 
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sem terra e grandes proprietários, a neces-

sidade da reforma agrária no Brasil guarda 

relações diretas com a concentração fun-

diária do país e com um dos aspectos mais 

perversos do processo de produção do es-

paço nacional: a transformação da terra 

em um bem que pode gerar renda mesmo 

sem ser utilizada, sendo essa uma das bases 

da concentração fundiária. A tabela a se-

guir retrata a estrutura fundiária brasileira.

requerem investimentos mais elevados de capital quando com-

parados às unidades produtivas da fruticultura; que, em razão da 

relação entre investimento e mão de obra ocupada, os empre-

gos diretos gerados pela cultura da soja têm custo mais alto que 

os da fruticultura; e, por último, que para ser lucrativa, ao con-

trário da fruticultura, a soja requer grande escala de produção, 

o que em parte explica sua expansão por vastos espaços do país.

2. Tema polêmico e que compõe a pauta de 

discussões entre governo, trabalhadores 

Estrutura fundiária do Brasil, 2003

Tamanho dos imóveis rurais (área total de ha) % dos imóveis % da área ocupada por imóveis rurais

Até 10 31,5 1,8
De 10 a 25 26,0 4,5
De 25 a 50 16,1 5,7
De 50 a 100 11,5 8,0
De 100 a 500 11,4 23,8

De 500 a 1 000 1,8 12,4
De 1 000 a 2 000 0,9 12,2

Mais de 2 000 0,8 31,6
Total 100,0 100,0

Quadro 7 – Estrutura fundiária do Brasil, 2003. Fonte: Cadastro do Incra, ago. 2003.

De acordo com a interpretação dos dados 

informados, podemos afirmar que os imóveis 

com área:

a) de até 50 ha ocupam menos de 10 % da área 

e representam mais de 60 % dos imóveis.

b) de 50 ha até 500 ha ocupam menos de 

35% da área e representam mais de 35% 

dos imóveis.

c) de 500 ha até 1 000 ha ocupam menos de 

24% da área e representam mais de 15% 

dos imóveis.

d) de 500 ha até 2 000 ha ocupam menos de 

25% da área e representam menos de 3% 

dos imóveis.

e) a partir de 500 ha ocupam mais de 50% 

da área e representam mais de 5% dos 

imóveis.

Trata-se de uma questão que mobiliza habilidades ligadas à 

leitura e à compreensão de tabelas.
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por exemplo, é ressaltada a importância da 

atividade mineradora para o surgimento 

de cidades no Brasil, dentro da perspec-

tiva das origens da rede urbana brasileira 

atual. Afora esses cuidados, disponibiliza 

estratégias didáticas que enfatizam a con-

figuração das atuais rede e hierarquia ur-

banas brasileiras, esclarecendo conceitos 

importantes, tais como urbanização, rede e 

hierarquia urbanas, região metropolitana, 

espaço polarizado ou polarização, divisão 

territorial do trabalho, função urbana, me-

trópoles nacionais e regionais, centros re-

gionais e sub-regionais, entre outros.

Ao abordar conceitos fundamentais 

para o entendimento da urbanização bra-

sileira durante o século XX e as causas 

históricas que ajudam a explicar a maior 

concentração populacional e de atividades 

econômicas no Sudeste (em particular, nas 

regiões metropolitanas de São Paulo e do 

Rio de Janeiro), esta Situação de Apren-

dizagem contribui para ampliar e fornecer 

uma visão de conjunto sobre conteúdos es-

tudados na Situação de Aprendizagem 5, 

que trata do espaço industrial. Do mesmo 

modo, estabelece conexões com o tema da 

formação do território brasileiro quando, 

Conteúdos: urbanização; rede e hierarquia urbanas; região metropolitana; espaço polarizado ou 

polarização; divisão territorial do trabalho; função urbana; metrópoles nacionais e regionais; centros 

regionais e sub-regionais, entre outros.

Competências e habilidades: ler e interpretar mapas sobre a rede e a hierarquia urbana brasileira; iden-

tificar e associar conceitos a mapas que retratam as relações entre as cidades brasileiras; compreender 

as fases da expansão urbana no Brasil, identificando fatores geográficos, econômicos, políticos e tec-

nológicos; visualizar o contraste entre os esquemas de rede urbana clássico e o atual, aplicando-o para 

o caso brasileiro; identificar as regiões metropolitanas do Brasil e seus principais problemas.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de mapas e imagem de satélite; aulas expositivas; grupos 

de investigação; mural; pesquisa e leitura de artigos de jornais e na internet; redação. 

Sugestão de recursos: mapas; imagem de satélite; material didático adotado; internet; artigos de 

jornais.

Sugestão de avaliação: trabalhos de análise e interpretação de mapas e tabelas; resolução de questões; 

análise e interpretação de textos.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 7 
REDES E HIERARQUIAS URBANAS
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Figura 23 – Brasil: rede urbana, 2007. IBGE. Regiões de influência das cidades 2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2008, p. 12. Mapa 
original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem indicação 
de norte geográfico).

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Inicialmente, sugerimos apresentar as Fi-

guras 23 e 24, explorando a leitura de cada 

uma delas isoladamente para, pouco a pou-

co, interpretá-las conjuntamente. Após al-

gum tempo de observação e discussão com 

os alunos, solicite que emitam suas interpre-

tações com base nos conhecimentos que pos-

suem sobre a metrópole de São Paulo e os 

problemas urbanos associados. As questões a 

seguir são uma sugestão para a interpretação 

das figuras. Regiões de infl uência das cidades - 2007

Mapa 1 - Rede urbana - Brasil - 2007
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Leitura e análise de mapa e infográfico

1. Depois de observar o mapa da Figura 23, 

os alunos deverão responder às seguintes 

questões no Caderno do Aluno.

a) Reflita sobre os termos utilizados na le-

genda e analise o padrão de distribuição 

espacial representada. O que esses dados 

lhe sugerem?

Espera-se que os alunos percebam a concentração da rede 

urbana brasileira no centro-sul à faixa costeira do país, onde 

se localiza a maior parte das metrópoles.

b) Explique a posição ocupada por São 

Paulo na rede e na hierarquia urbanas 

brasileiras.

São Paulo ocupa a posição de maior centralidade na rede 

urbana brasileira, ou seja, é a principal metrópole do país.

c) Considerando suas respostas anteriores, 

defina metrópole.

Espera-se que os alunos definam metrópole em função da im-

portância e da densidade da influência que uma cidade exerce 

sobre o território. De acordo com o mapa Brasil: rede urbana, 

2007, São Paulo é considerada uma grande metrópole nacional, 

Rio de Janeiro e Brasília, metrópoles nacionais, e Recife e Porto 

Alegre, entre outras, metrópoles, cujas redes de conexões são re-

lativamente mais limitadas em relação à influência que exercem.

2. As aglomerações urbanas mantêm e refor-

çam laços interdependentes tanto entre si 

como também com as regiões que elas po-

larizam dentro de um determinado territó-

rio, o que dá a ideia de polarização. Com-

parando os mapas da notícia (Figura 24) 

com o mapa (Figura 23), dê três exemplos 

de centros urbanos de dimensões variadas 

e com relações dinâmicas entre si.

Muitos exemplos de relações de interdependência entre 

as cidades da Baixada Santista (com destaque para Santos), 

do Vale do Paraíba (com destaque para São José dos Cam-

pos) ou entre São Paulo, Campinas e Sorocaba podem ser 

citados pelos alunos. Entre eles, destacam-se o fato de que 

parte da população se desloca diariamente de um centro a 

outro para trabalhar, o compartilhamento de redes de in-

fraestrutura e a integração entre os sistemas de transporte.

Em particular, quanto à Figura 23, deixe 

os alunos se manifestarem livremente du-

rante sua leitura e interpretação cartográfi-

ca, até se atingir um consenso geral sobre o 

que nela se encontra representado. Explore 

também a legenda do mapa, indagando os 

alunos sobre o significado da terminologia, 

e proponha que a partir dela façam associa-

ções livres de palavras capazes de expressar 

o que é representado (por exemplo, atrati-

vidade, polarização, concentração, rivalida-

des, disparidade etc.). 

Com relação à Figura 24, é interessante 

promover leitura comparada com o mapa 

da Figura 23, solicitando o estabelecimen-

to de relações como, por exemplo, a posição 

ocupada por São Paulo na rede e na hierar-

quia urbanas brasileiras. Pode-se também 

indagar o que os alunos entendem por me-

trópole e pedir para que, com suas palavras, 

definam esse termo.
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Etapa 1 – Interpretação de mapas e 
trabalho conceitual

Resgate o mapa da Figura 23, com vistas 

a abordar os conceitos de rede e hierarquia 

urbanas. Esclareça que o processo de urba-

nização compõe a chamada rede urbana, um 

conjunto integrado ou articulado de cidades 

em que se observam a influência e a lideran-

ça das maiores metrópoles sobre as demais 

categorias de cidades. Esclareça que essa ex-

pressão é mais usada para evocar os fluxos 

(de bens, de pessoas e, cada vez mais, de in-

formações) que existem entre os pontos do 

território, e não deixe de ressaltar que a rede 

urbana nacional compreende o conjunto das 

cidades do território nacional que exercem 

diferentes polarizações sobre os fluxos de 

bens, pessoas e serviços estabelecidos entre 

elas e com as respectivas áreas rurais. O en-

tendimento dos alunos pode ser facilitado 

quando você informar que a rede urbana é 

composta por centros urbanos de dimensões 

variadas, cujas relações são dinâmicas entre 

si e com campos de forças de diferentes mag-

nitudes que interagem no decorrer do tem-

po. Saliente também que o conhecimento 

dessas interações torna-se subsídio impor-

tante para o desenvolvimento de políticas 

públicas, tanto em relação à localização das 

atividades econômicas de produção, quanto 

para ampliar o reconhecimento das relações 

sociais e espaciais que delas emergem.

 Por fim, sem deixar de utilizar o mapa 

da Figura 23 e sua respectiva legenda, in-

troduza o conceito de hierarquia urbana, 

explicando que uma das características mar-

cantes da estrutura dos sistemas de cidades 

é a organização hierarquizada dos centros 

urbanos, que varia conforme o tamanho, a 

qualidade funcional e a extensão da zona 

de influência espacial dessas aglomerações. 

Deixe claro que a hierarquia urbana é esta-

belecida a partir da capacidade de alguns 

centros urbanos de liderar e influenciar ou-

tros por meio da oferta de bens e serviços à 

população. Pode-se, por exemplo, averiguar 

se há alunos cujas famílias ou parentes são 

procedentes de outras localidades e cidades, 

indagando os motivos pelos quais moram 

onde atualmente estão e quais foram os 

motivos da mudança. Com isso, conforme 

os casos, e de acordo com a localização da 

escola na qual ensina, talvez seja possível 

esclarecer com maior facilidade a atração 

exercida por São Paulo, que, ao possuir o 

maior conjunto urbano do país, é reconhe-

cida pelo IBGE como a Grande Metrópole 

Nacional.

Para subsidiar a análise da rede urbana 

brasileira (Figura 23), apresentaremos, a 

seguir, a atual classificação da hierarquia 

urbana brasileira, realizada em 2007, pelo 

IBGE, e apresentada no documento intitu-

lado Regiões de influência das cidades.
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Hierarquia dos centros urbanos

As cidades foram classificadas em cinco 

grandes níveis, por sua vez subdivididos em dois 

ou três subníveis, a saber:

1. Metrópoles – são os 12 principais centros 

urbanos do País, que se caracterizam por 

seu grande porte e por fortes relaciona-

mentos entre si, além de, em geral, pos-

suírem extensa área de influência direta. 

O conjunto foi dividido em três subníveis, 

segundo a extensão territorial e a intensi-

dade destas relações:

a) Grande metrópole nacional – São Pau-

lo, o maior conjunto urbano do País, 

com 19,5 milhões de habitantes em 

2007, e alocado no primeiro nível da 

gestão territorial;

b) Metrópole nacional – Rio de Janeiro e 

Brasília, com população de 11,8 milhões 

e 3,2 milhões em 2007, respectivamente, 

também estão no primeiro nível da gestão 

territorial. Juntamente com São Paulo, 

constituem foco para centros localizados 

em todo o País; e

c) Metrópole – Manaus, Belém, Fortaleza, 

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curi-

tiba, Goiânia e Porto Alegre, com po-

pulação variando de 1,6 (Manaus) a 5,1 

milhões (Belo Horizonte), constituem o 

segundo nível da gestão territorial. Note-se 

que Manaus e Goiânia, embora estejam 

no terceiro nível da gestão territorial, têm 

porte e projeção nacional que lhes garan-

tem a inclusão neste conjunto.

2. Capital regional – integram este nível 70 

centros que, como as metrópoles, também 

se relacionam com o estrato superior da 

rede urbana. Com capacidade de gestão 

no nível imediatamente inferior ao das me-

trópoles, têm área de influência de âmbi-

to regional, sendo referidas como destino, 

para um conjunto de atividades, por gran-

de número de municípios. Como o anterior, 

este nível também tem três subdivisões. O 

primeiro grupo inclui as capitais estaduais 

não classificadas no nível metropolitano 

e Campinas. O segundo e o terceiro, além 

da diferenciação de porte, têm padrão de 

localização regionalizado, com o segundo 

mais presente no Centro-Sul, e o terceiro 

nas demais regiões do País. Os grupos das 

Capitais regionais são os seguintes:

a) Capital regional A – constituído por 11 ci-

dades, com medianas de 955 mil habitantes e 

487 relacionamentos;

b) Capital regional B – constituído por 20 cida-

des, com medianas de 435 mil habitantes e 

406 relacionamentos; e

c) Capital regional C – constituído por 39 ci-

dades, com medianas de 250 mil habitantes e 

162 relacionamentos.

3. Centro sub-regional – integram este nível 

164 centros com atividades de gestão menos 

Livro 1.indb   85 18/07/14   08:56



86

complexas, dominantemente entre os níveis  

4 e 5 da gestão territorial; têm área de atua-

ção mais reduzida, e seus relacionamentos 

com centros externos à sua própria rede dão-

-se, em geral, apenas com as três metrópoles 

nacionais. Com presença mais adensada nas 

áreas de maior ocupação do Nordeste e do 

Centro-Sul, e mais esparsa nos espaços me-

nos densamente povoados das regiões Norte 

e Centro-Oeste, estão também subdivididos 

em grupos, a saber:

a) Centro sub-regional A – constituído por 85 

cidades, com medianas de 95 mil habitantes e 

112 relacionamentos; e

b) Centro sub-regional B – constituído por 79 

cidades, com medianas de 71 mil habitantes e 

71 relacionamentos.

4. Centro de zona – nível formado por 556 cida-

des de menor porte e com atuação restrita à 

sua área imediata; exercem funções de gestão 

elementares. Subdivide-se em:

a) Centro de zona A – 191 cidades, com media-

nas de 45 mil habitantes e 49 relacionamen-

tos. Predominam os níveis 5 e 6 da gestão 

territorial (94 e 72 cidades, respectivamente), 

com nove cidades no quarto nível e 16 não 

classificadas como centros de gestão; e

b) Centro de zona B – 364 cidades, com medianas 

de 23 mil habitantes e 16 relacionamentos. A 

maior parte, 235, não havia sido classificada 

como centro de gestão territorial, e outras 107 

estavam no último nível daquela classificação.

5. Centro local – as demais 4  473 cidades cuja 

centralidade e atuação não extrapolam os limi-

tes do seu município, servindo apenas aos seus 

habitantes, têm população dominante inferior a  

10 mil habitantes (mediana de 8 133 habitantes).

Fonte: IBGE. Regiões de influência das cidades, 2007. 
Rio de Janeiro, 2008. p. 11 e 13.

Etapa 2 – Problematização e aula 
expositiva

Visando a estabelecer pontos de contato 

ou dar continuidade entre os conteúdos desta 

Situação de Aprendizagem diante dos demais 

abordados tanto no volume, como a formação 

territorial e também na Situação de Aprendi-

zagem 5, o espaço industrial, é interessante 

indagar os alunos a respeito de como se cons-

tituiu no Brasil a rede e a hierarquia urbanas 

retratadas no mapa da Figura 23.

Após o reconhecimento da atual classifica-

ção da rede urbana brasileira, sugerimos expli-

car como as cidades brasileiras desempenharam 

importantes funções no processo de ocupação 

do território. Apoiado nessa perspectiva, sa-

liente que serviram como sítios de suporte ao 

povoamento, centros de controle político e de 

armazenamento da produção agroextrativa, 

núcleos de conexão com os circuitos mercantis, 

polos de crescimento industrial e nós das redes 

financeira e informacional.

Dando prosseguimento, informe ainda que, 

desde o século XVI até os dias atuais, podem 

ser identificadas diversas formações territo-

riais que expressam as distintas relações entre 

cidade e campo, e mesmo entre as cidades, no 
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4 EGLER, Cláudio A. G. Subsídios à caracterização e tendências da rede urbana do Brasil. Configuração e dinâmica da rede 
urbana. Petrópolis, mar. 2001. Disponível em: <http://www.laget.igeo.ufrj.br/egler/pdf/redeur.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2013.

processo de desenvolvimento brasileiro. Com 

base no estudo do geógrafo Cláudio A. G. 

Egler, (cuja leitura recomendamos ao colega 

professor4) pode-se sintetizar essas formações 

territoriais para os alunos apresentando-se 

dois mapas (Figuras 25 e 26), promovendo sua 

leitura e interpretação por intermédio de sínte-

se das informações apresentadas na sequência.

A partir do mapa da Figura 25, construa 

algumas considerações sobre o que Egler 

chama de Formação Territorial Escravista 

Atlântica, cujo funcionamento, durante a 

economia colonial, deu-se segundo a lógica 

do comércio triangular atlântico em uma 

economia submetida ao monopólio mercan-

til e ao controle metropolitano e, durante o 

Figura 25 – Brasil: expansão urbana, 1534-1930. EGLER, Cláudio A. G. Subsídios à caracterização e tendências da rede urbana 
no Brasil. Petrópolis, RJ: 2002, p. 40. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território nacio-
nal não estão representadas em detalhe; divisas atuais; sem indicação de norte geográfico). 

Livro 1.indb   87 18/07/14   08:56



88

período de formação dos Estados nacionais, 

funcionou de acordo com estruturas de po-

der oligárquicas e latifundiárias. Chame a 

atenção para o fato de que, no caso do Brasil, 

essas duas fases são muito explícitas, corres-

pondendo ao Período colonial (de 1500-1534 

até 1808-1822) e ao Império nacional (1808-

1822 até 1870-1889). Para exemplificar junto 

aos alunos, sem esquecer o apoio do mapa 

da Figura 14, faça que percebam como, no 

Período colonial e durante o Império escra-

vista, as cidades distribuíam-se pela franja 

costeira com adensamentos nas áreas sele-

cionadas (como o Saliente Nordestino e os 

Recôncavos das Baías de Todos os Santos e 

da Guanabara e em estuários e baixadas cos-

teiras, como é o exemplo da Santista). Apro-

veite a ocasião para frisar outros dois pontos 

Figura 26 – Brasil: expansão urbana, 1930-1993. EGLER, Cláudio A. G. Subsídios à caracterização e tendências da rede urbana 
no Brasil. Petrópolis, RJ: 2002, p. 41. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território nacio-
nal não estão representadas em detalhe; divisas atuais; sem indicação de norte geográfico). 
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importantes, relacionados ao conteúdo da 

formação territorial:

a) como a mineração de metais e pedras 

preciosas foi responsável pela interiori-

zação do fato urbano nas Minas Gerais 

e em Goiás;

b) como a extração das drogas do sertão 

promoveu esporádico assentamento ur-

bano na Bacia Amazônica e no Golfão 

Maranhense. 

De forma complementar, com relação ao pe-

ríodo do Império nacional, enfatize o caso do 

Vale do Paraíba Fluminense, responsável pela 

principal atividade econômica dessa fase – o 

plantation escravista do café –, e cite, ainda, a geo-

política imperial como a responsável pelos avan-

ços na fronteira meridional e na Bacia do Prata, 

levando o assentamento urbano para o interior 

da antiga província de Mato Grosso, ao longo da 

bacia do Rio Paraguai. O mesmo pode ser reali-

zado tomando-se o caso do avanço do complexo 

cafeeiro paulista, considerado o principal motor 

do processo de interiorização do crescimento 

urbano, que avançou pelo Planalto Paulista ao 

longo do traçado das ferrovias que abriam terras 

e escoavam o café para o Porto de Santos.

Como próximo passo, com base nos ma-

pas das Figuras 25 e 26, teça algumas con-

siderações sobre a Formação Territorial 

Agromercantil Nacional (1870-1889 e 1930-

1945) conforme descrita por Egler, quando 

foram consolidadas as condições de contro-

le do processo de acumulação capitalista no 

território nacional. Nesse período, o campo 

constituiu-se como a principal fonte de rique-

zas enquanto a cidade era o locus privilegiado 

de comercialização do que era produzido, seja 

para o mercado mundial, seja para o mercado 

doméstico que então começava a se expandir. 

Em seguida, por meio do mapa da Figura 26, 

aborde a Formação Territorial Urbano-industrial 

Nacional proposta por Egler, cuja consolidação 

ocorreu a partir da década de 1930, caracteriza-

da pelo processo de industrialização que passou 

a determinar a lógica da acumulação capitalis-

ta endógena. Como também descreve Cláudio 

Egler, esse processo apresenta três fases distin-

tas, cujos esclarecimentos podem ser conduzi-

dos retomando-se conteúdos trabalhados na 

Situação de Aprendizagem 5 deste Caderno:

a) Fase da industrialização restringida, de 

1930-1945 a 1956-1960, quando a lógi-

ca da acumulação ainda dependia em 

grande parte da capacidade de exportar 

bens agrícolas, em razão de sua depen-

dência da importação de bens de pro-

dução do mercado mundial;

b) Fase da industrialização pesada, de 

1956-1960 a 1975-1979, na qual o Pla-

no de Metas e a industrialização pesada 

comandados pelo Estado, que se esten-

deram até o II Plano Nacional de Desen-

volvimento, foram fatores responsáveis 

por uma expressiva aceleração no ritmo 

de crescimento do mercado doméstico. 

As novas relações entre cidade e campo 

foram a maior expressão desse processo, 

iniciando a constituição da rede urbana 

integrada em âmbito nacional;
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c) Fase de internacionalização financeira, 

de 1975-1979 a 1991-1995, caracteriza-

da pela crise e pelo esgotamento fiscal 

e financeiro do Estado Nacional, cuja 

capacidade de comandar o processo de 

industrialização foi seriamente compro-

metida pelo endividamento interno e 

externo, e onde foi verificada a redução 

do ritmo de crescimento das grandes 

metrópoles (São Paulo e Rio de Janeiro) 

e associada à emergência de novos cen-

tros dinâmicos fora do eixo consolidado 

(Fortaleza, Manaus, Brasília-Goiânia, 

dentre outros). 

Leitura e análise de mapa e texto

É importante destacar que todas essas fa-

ses estão apresentadas de modo resumido no 

Caderno do Aluno, que traz ainda a proposta 

de sistematização desses conteúdos com a se-

guinte tarefa:

 Por meio da leitura e da interpretação do 

texto e dos mapas (Figuras 25 e 26), os alu-

nos devem produzir um relatório mostran-

do as relações entre o processo de forma-

ção territorial e a constituição da rede e da 

hierarquia urbana nacional.

Espera-se que os alunos consigam explicar que as cida-

des brasileiras desempenharam importantes funções no 

processo de ocupação e organização do território. Ser-

vindo como sítios de suporte ao povoamento, surgiram 

como centros de controle político e de armazenamento 

da produção agroextrativa, núcleos de conexão com os 

circuitos mercantis, polos de crescimento industrial e nós 

das redes financeira e informacional.

Novamente, você poderá utilizar essa ati-

vidade como parte das avaliações da aprendi-

zagem, agendando com os alunos uma data 

para a entrega do relatório.

Por último, com relação à fase anterior 

e com o auxílio da Figura 27, não deixe de 

complementar suas implicações para as re-

lações entre as cidades em uma rede urbana. 

Isso pode ser realizado por meio do contraste 

entre os esquemas clássico e o atual represen-

tados na Figura 27. Estimulando a interpre-

tação dos mesmos, leve os alunos a comparar 

as concepções clássica e moderna de rede ur-

bana, o que implica informá-los acerca das 

transformações nas relações entre as cidades 

contemporâneas diante do avanço tecnológi-

co e da globalização da economia. Isso sem 

dúvida poderá contribuir para que eles adqui-

ram certo domínio sobre um tema clássico da 

Geografia urbana, aprendendo conceitos fun-

damentais a respeito das formas de funciona-

mento das cidades. Ciente disso, explique: 

a) que o esquema clássico estabelece uma 

relação hierárquica entre as diferentes ci-

dades, na qual os níveis de hierarquia de-

terminam que as cidades interajam com 

as outras em patamares imediatamente 

inferiores ou superiores. Desse modo, a 

cidade local exerce influências e é influen-

ciada pela vila e pelo centro regional. A 

vila, porém, não tem interações diretas 

com o centro regional, devendo “passar” 

primeiramente pela cidade local. O nível 

mais elevado nessa hierarquia de rede ur-

bana é a metrópole nacional;
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b) que, no esquema atual, as relações con-

cretas entre as cidades contemporâneas 

não seguem a hierarquia do modelo clás-

sico de rede urbana. Em decorrência do 

desenvolvimento tecnológico, da evolu-

ção no sistema de transportes e de comu-

nicação, informe que as interações entre 

as cidades têm sido alteradas, permitindo 

a quebra na hierarquia urbana e mudan-

ças expressivas nas formas de as cidades 

se relacionarem entre si. Esse processo 

viabiliza uma maior flexibilidade nas re-

lações entre cidades por intermédio da 

disseminação (descentralização maior) 

dos fluxos e das relações entre as cidades 

de diferentes dimensões. 

Tendo como base essa discus-

são, proponha a questão a se-

guir, presente na seção Lição de casa do 

Caderno do Aluno.

 Diante do avanço tecnológico e da globa-

lização da economia, as relações entre as 

cidades contemporâneas sofreram inúme-

ras transformações. Analisando o esquema 

a seguir, explique em seu caderno as trans-

formações ocorridas.

O esquema clássico estabelece uma hierarquia de relações 

entre as diferentes cidades, na qual as cidades interagem 

com as cidades imediatamente inferiores ou superiores. No 

esquema atual, as relações concretas entre as cidades con-

temporâneas não seguem a hierarquia do modelo clássico 

de rede urbana. Em função do desenvolvimento tecnológi-

co, da evolução no sistema de transportes e de comunicação, 

informe que as interações entre as cidades têm sido altera-

das, permitindo a quebra na hierarquia urbana e mudanças 

expressivas nas formas de as cidades se relacionarem entre si.

Relações entre as cidades em uma rede urbana

Esquema Clássico Esquema Atual

metrópole nacional

metrópole regional

centro regional

cidade local

vila

metrópole 
nacional

metrópole regional

centro regional

cidade local

vila

Figura 27 – Relações entre as cidades em uma rede urbana. Fonte: Unicamp 2001 - Caderno de Questões. Campinas, 2001. p. 122-123.
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Regiões metropolitanas

A expansão econômica brasileira desencadeada principalmente a partir da década de 1970 pode 

ser considerada a grande responsável pela ampliação e, também, pela concentração da rede urbana 

brasileira. Dado o perfil concentracionista da nossa industrialização, os principais empreendimentos 

industriais e de serviços localizados em determinados pontos do território passaram a ofertar empregos, 

tornando-se áreas de atratividade intensa e crescimento irregular.

Assim, se, de acordo com dados do IBGE, apenas três cidades brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo 

e Recife) possuíam mais de 500 mil habitantes até 1950, no início do século XXI cerca de 30 cidades 

já atingiam esta marca. Este crescimento, em geral, desordenado, da concentração demográfica dessas 

cidades provocou a unificação de muitos sítios urbanos, e cidades vizinhas uniram-se em um único bloco 

urbanizado, fator conhecido por conurbação.

Nessa nova realidade, o grande problema das administrações municipais passou a ser a dificuldade 

de administrar estas áreas comuns. As estradas, por exemplo, que antes eram apenas ligações rodoviá-

rias entre dois municípios, transformaram-se em avenidas e passaram a incorporar o sistema viário das 

duas cidades; nestes casos, a grande dúvida era definir para qual município recairia a responsabilidade 

pela qualidade e manutenção da infraestrutura e dos serviços públicos nela existentes. Isto explica a 

necessidade de se criar o conceito de região metropolitana, já que a unificação entre dois ou mais muni-

cípios fez que fosse necessário criar mecanismos que permitissem às prefeituras administrar a integração 

funcional* entre núcleos urbanos interligados. 

Etapa 3 – Análise de texto e reforço conceitual

Para consolidar os conceitos estudados nas 

etapas anteriores e oferecer uma visão de con-

junto sobre aspectos relacionados às redes e 

hierarquias urbanas e também sobre o proces-

so de urbanização brasileiro, vistos anterior-

mente, propomos a análise de um texto sobre 

a importância das Regiões Metropolitanas, 

no qual é destacado o porquê de sua criação e 

como são organizadas na atualidade.

Antes da leitura, defina minimamen-

te região metropolitana como sendo região 

estabelecida por legislação estadual, que 

corresponde a um conjunto de municípios 

contíguos e integrados socioeconomicamente 

a uma cidade central, com serviços públicos 

e de infraestrutura comuns, ou necessidade 

de seu estabelecimento, em função de um 

sistema de conexão existente entre as uni-

dades que a compõem. Na sequência, peça 

que os alunos leiam o texto sobre as regiões 

metropolitanas e respondam, em duplas ou 

individualmente, às questões relacionadas no 

Caderno do Aluno.
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Essa foi a motivação para a instituição, em 1973, da Lei complementar no 14, que criou as nove 
primeiras regiões metropolitanas brasileiras (Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo 
Horizonte, Grande Recife, Grande Porto Alegre, Grande Salvador, Grande Fortaleza, Grande Curitiba 
e Grande Belém). De acordo com a legislação brasileira, considera-se região metropolitana o conjunto 
de municípios contíguos e integrados com serviços públicos e infraestrutura comuns. Tais estruturas 
configuram unidades de planejamento integrado e devem contar com um conselho deliberativo e um 
conselho consultivo com a participação dos membros das administrações dos municípios envolvidos. 
Quando de sua criação, as regiões metropolitanas deviam possuir densidades demográficas superiores a 
60 hab./km2, e cerca de 65% da população ativa devia estar empregada em atividades urbanas.

Desde o final do século XX, o intenso crescimento das cidades médias e a intensificação do processo 
de conurbação entre muitas delas conduziram à criação de novas regiões metropolitanas, totalizando, 
em 2008, 29 regiões metropolitanas, conforme quadro a seguir.

Regiões  
metropolitanas – 2010

Número de
municípios

Regiões  
metropolitanas – 2010

Número de
municípios

Manaus (AM) 8 Rio de Janeiro (RJ) 19
Belém (PA) 6 Baixada Santista (SP) 9
Macapá (AP) 2 Campinas (SP) 19
Grande São Luís (MA) 5 São Paulo (SP) 39
Sudoeste Maranhense (MA) 8 Curitiba (PR) 26
Cariri (CE) 9 Londrina (PR) 11
Fortaleza (CE) 15 Maringá (PR) 25
Natal (RN) 10 Carbonífera (SC) 25
Campina Grande (PB) 28 Chapecó (SC) 25
João Pessoa (PB) 13 Florianópolis (SC) 22
Recife (PE) 14 Foz do Rio Itajaí (SC) 9
Agreste (AL) 20 Lages (SC) 23
Maceió (AL) 11 Norte/Nordeste Catarinense (SC) 20
Aracaju (SE) 4 Tubarão (SC) 18
Salvador (BA) 13 Vale do Itajaí (SC) 16
Belo Horizonte (MG) 48 Porto Alegre (RS) 31
Vale do Aço (MG) 26 Vale do Rio Cuiabá (MT) 13
Grande Vitória (ES) 7 Goiânia (GO) 20

Quadro 8 – Regiões Metropolitanas, 2010. Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. Elaborado a partir da tabela Popula-
ção residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as Regiões Metropolitanas, as Regiões Integradas de Desenvol-
vimento – RIDEs e os municípios, 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/
caracteristicas_da_populacao/caracteristicas_da_populacao_tab_rm_zip_xls.shtm>. Acesso em: 1 nov. 2013.

*  Considera-se integração funcional todas e quaisquer infraestrutura urbana e rede de serviços destinadas a 
suprir as necessidades das populações que residam em áreas unificadas do ponto de vista urbano.

Elaborado por Angela Corrêa da Silva especialmente para o São Paulo faz escola.
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1. O que são “regiões metropolitanas”?

São espaços urbanizados, atualmente delimitados pelos go-

vernos estaduais, que se estendem para além dos limites de 

um município e se caracterizam pela densidade da ocupação 

e pela concentração de atividades econômicas e intensos 

fluxos e relações no seu interior.

2. Por que elas foram criadas?

Para permitir o planejamento conjunto dos sistemas de 

transporte, saneamento, abastecimento, saúde e coleta 

de lixo (entre outros), já que os municípios que a com-

põem apresentam forte interdependência em termos de 

infraestrutura.

Conteúdos: internalização da vida urbana; segregação socioespacial; cidade formal; cidade informal.

Competências e habilidades: compreender o conceito de segregação socioespacial por meio de textos, 
charges e vídeo, aplicando-o para a leitura da realidade próxima e distante; compreender a classifica-
ção das cidades globais; identificar e ponderar os efeitos econômicos e sociais da revolução da infor-
mação no espaço intraurbano das cidades brasileiras. 

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de mapa e charges; aulas expositivas; pesquisa e leitura 
de artigos de jornais e na internet; exibição, discussão e relatório de vídeo; redação. 

Sugestão de recursos: mapa; charges; material didático adotado; internet; artigos de jornais; vídeo.

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões; elaboração e entrega dos trabalhos soli-
citados (relatório de vídeo e redação).

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 8 
A REVOLUçãO DA INFORMAçãO E AS CIDADES

Esta Situação de Aprendizagem confere 

continuidade a um aspecto importante cujo 

tratamento foi iniciado na Situação de Apren-

dizagem anterior (as mudanças nas cidades em 

decorrência dos avanços tecnológicos e globa-

lização da economia). Contudo, trata-se ago-

ra de redimensionar a questão, voltando-se a 

atenção para o espaço intraurbano. São arti-

culadas estratégias didáticas para abordar a in-

serção das cidades brasileiras na rede mundial 

de telecomunicações, no essencial buscando-se 

entender como isso repercute no espaço das ci-

dades e na vida das pessoas que nelas habitam. 

Propomos aqui que sejam destacadas 

questões fundamentais e que merecem a 

reflexão dos alunos, em particular o esva-

ziamento do espaço urbano e a desterrito-

rialização da sociabilidade em virtude dos 

fatores indicados. A intenção é propiciar re-

flexão e discussão coletiva sobre a atual pri-

vatização do espaço urbano em detrimento 

dos espaços públicos, o que torna provei-

toso associar o tema da “internalização da 

vida urbana” com as noções de segregação 

urbana, cidade formal e informal.
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Figura 28a, 28b – Charges de Angeli. Fonte: Angeli. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/angeli/>. Acesso em: 31 jul. 2013.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

A partir das charges da Figura 28a e 28b, 

pondere com os alunos que as charges são ins-

trumentos fecundos de leitura do mundo, pois 

expressam a síntese de uma situação. “Falam 

por si só”, cabendo ao observador interpretá-

-las a contento e inclusive avançar ou ir mais 

longe, desde que esteja munido de conhecimen-

tos prévios, podendo adicionar novos elemen-

tos relacionados às temáticas evidenciadas. 

Para aprofundar a discussão, proponha 

as questões a seguir, que poderão ser respon-

didas no Caderno do Aluno, na seção Para 

começo de conversa.

1. O que dizem as charges? Quais são as críticas 

que elas expressam? Justifique sua resposta.

Espera-se que os alunos destaquem o contraste existente nas ci-

dades brasileiras entre a disseminação de inovações da sociedade 

da informação e o aumento da pobreza e da precarização das 

condições de vida de parcelas significativas da população.

2. Que relações podemos estabelecer entre 

as charges e os conteúdos estudados em 

Geografia?

Os alunos podem indicar a importância dos estudos urba-

nos e da sociedade da informação para a compreensão da 

Geografia, considerando que mais da metade da população 

mundial vive em cidades e que as tecnologias de informação 

definem o meio geográfico contemporâneo.

No caso, é interessante relacionar as charges 

com as Figuras 23 e 24 (Situação de Aprendi-

zagem 7), indagando os alunos de que maneira 

complementam as informações dispostas no 

mapa e na imagem de satélite. Oportunamen-

te, vale também remetê-los para a manchete da 

Figura 24 e indagar quais críticas as charges 

sugerem sobre o modelo de desenvolvimento 

urbano noticiado.
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Etapa 1 – Aula expositiva dialogada

Após a discussão sobre as imagens, dedique 

um tempo para resgatar o conteúdo ministra-

do sobre como a hierarquia urbana brasileira 

vem sendo reorganizada num contexto econô-

mico internacional que transforma a nature-

za das relações entre as cidades e suas áreas 

de influência. Não deixe de recuperar o tema 

da revolução da informação e as cidades, des-

tacando que, além da área de influência das 

metrópoles variar, tradicionalmente, em de-

corrência da qualidade dos seus instrumentos 

de dominação políticos, econômicos, financei-

ros e culturais, há mais ou menos 20 anos as 

cidades brasileiras também se inserem na rede 

mundial de telecomunicações, o que possibili-

ta integração à rede de especulação monetá-

ria e financeira, outro fator importante para a 

questão da centralidade. 

Retomando o assunto, sem perder de vista 

essa perspectiva, compare o mapa da Figura 23 

com o da Figura 29. Discuta o fato de apenas 

São Paulo ser considerada uma cidade global, 

segundo critérios utilizados por geógrafos in-

gleses (mapa da Figura 29). Vale lembrar que 

a inclusão de cidades brasileiras como cidades 

globais, assim como a própria teoria de cidade 

global retomada em 1991 pela socióloga holan-

desa Saskia Sassen, em seu livro A cidade glo-

bal, e corroborada por acadêmicos europeus e 

estadunidenses é profundamente controversa 

e tem sido criticada por inúmeros especialistas 

brasileiros em urbanismo, notadamente a so-

cióloga Ermínia Maricato e o urbanista João 

Sette Whitaker Ferreira. Para eles, o conceito 

de cidade global apresenta distorções e tem 

como propósito reforçar o caráter de domina-

ção que parte do centro para a periferia. Como 

aponta o texto de Mônica Carvalho:

[...] O tipo ideal que se construiu para definir a cidade global partiu das características comuns 

observadas nas metrópoles que sofreram o impacto da globalização da economia. O que foi a 

princípio compreendido como especificidade histórica vivida por algumas metrópoles passou a se 

constituir em atributo a partir do qual se poderia designar como “global” determinadas cidades. 

Seria, portanto, “global” a “cidade” que se configurasse como “nó” ou “ponto nodal” entre a 

economia nacional e o mercado mundial, congregando em seu território um grande número das 

principais empresas transnacionais; cujas atividades econômicas se concentrassem no setor de 

serviços especializados e de alta tecnologia, em detrimento das atividades industriais; quando, por 

consequência, o mercado de trabalho fosse polarizado gerando novas desigualdades sociais e uma 

forma de segregação urbana dualizada (Levy, 1997; Véras, 1997; Marques e Torres, 1997*). [...]

CARVALHO, Mônica. Cidade Global: anotações críticas sobre um conceito.  
In: Revista São Paulo em Perspectiva. Metrópole & Globalização. Fundação SEADE. v. 14. no. 4. out-dez 2000.

   *  LEVY, E. Democracia nas cidades globais: um estudo sobre Londres e São Paulo. São Paulo: Studio Nobel, 
1997. VÉRAS, M. P. B. Novos olhares sobre São Paulo: notas introdutórias sobre territórios, espaços e su-
jeitos da cidade mundial. Margem. São Paulo: Educ, no 6, dezembro de 1997, p. 129-153. MARQUES, E.; 
TORRES, H. São Paulo no sistema mundial de cidades. In: Encontro Alas, São Paulo, 1997, Mimeo.
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Figura 29 – Cidades globais, 1999. Organizado por Sergio 
Adas especialmente para o São Paulo faz Escola, 2008. Fonte 
dos dados: BEAVERSTOCK, J.V.; SMITH, R.G.; TAYLOR, 
P.J. A roster of  world cities. Cities, 16 (6), (1999), 445-458  
(Table 7). Disponível em: <http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/
rb5.html>. Acesso em: 1 nov. 2013.

Cidades globais, 1999

Neste sentido, os críticos afirmam que a clas-

sificação de globais para cidades como São Paulo, 

Cidade do México, Buenos Aires, Bangcoc e Tai-

pé serve apenas para ratificar o controle exercido 

pela globalização econômica que se fundamenta 

na desregulamentação dos mercados financeiros, 

fazendo surgir uma nova matriz urbana que in-

clui também cidades de países pobres denomina-

das na atualidade como “em desenvolvimento”.

Por último, é interessante refletir com os 

alunos sobre as mudanças que a revolução 

da informação vem acarretando na vida e na 

organização das cidades, expostas à interação 

simultânea via rede de informática (internet, 

por exemplo). Discuta como a intensificação 

desse processo tem provocado um “esvazia-

mento do espaço urbano” e um “investimento 

no tempo” das pessoas que alteram as rela-

ções sociais, suas posturas diante dos espaços 

de confraternização públicos e uma “desterri-

torialização da sociabilidade”, além, é claro, 

da desmaterialização de processos capitalistas 

de produção, circulação e consumo.
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Leitura e análise de mapa e texto

Sugerimos que os alunos sejam chamados 

a sistematizar essa discussão por meio de duas 

questões presentes no Caderno do Aluno.

1. Considerando o mapa da Figura 29, pro-

cure explicar a distribuição espacial das ci-

dades globais.

A maior parte das cidades globais está localizada nos países ricos, 

especialmente nos Estados Unidos, na Europa e no Sudeste da Ásia.

2.  Com base no texto de Mônica Carvalho, 

apresentado anteriormente, leia a frase a 

seguir e responda: 

 As cidades globais, que funcionam como 

“nós” dos fluxos econômicos internacionais, 

não apresentam problemas ligados à segrega-

ção ou à exclusão socioeconômica. A autora 

concorda com essa ideia? E você? Justifique.

Não, de acordo com a autora, as cidades tornadas globais 

apresentam novas formas de desigualdades sociais e segre-

gação urbana. Espera-se que os alunos ilustrem essa tese, 

mostrando exemplos de pobreza que estão no topo da hie-

rarquia urbana mundial, tais como Nova Iorque e Londres.

Etapa 2 – Exibição e relatório de 
vídeo: desigualdades socioespaciais e 
problemas urbanos

Se houver tempo hábil, com o objetivo de levar 

os alunos a compreender como as contradições 

sociais se mostram mais visíveis no espaço urba-

no, sugerimos selecionar alguns textos de jornais 

e de autores reconhecidos (arquitetos, urbanistas, 

cientistas sociais e geógrafos) sobre a temática da 

segregação socioespacial, levando-os para sala 

de aula de modo a suscitar debate. O importante  

é abordar as noções de cidade formal e cidade 

informal, onde a primeira é, na maior parte das 

vezes, bem planejada e dotada de equipamentos 

e serviços, enquanto a segunda é composta pela 

periferia pobre (bairros distantes, sem infraestru-

tura, favelas), desprovida de ruas largas e plane-

jamento, marcada, muitas vezes, pela ocupação 

desordenada. Nesse contexto, pode-se também 

problematizar o crescimento dos condomínios 

fechados nas cidades grandes e médias brasileiras 

em contraposição ao crescimento concomitante 

da cidade informal. 

Outro caminho seria abordar o tema da in-

ternalização da vida urbana sob a perspectiva 

associativa entre segregação socioespacial e re-

volução da informação, ressaltando e questio-

nando a prioridade dada em nossa sociedade 

aos espaços de consumo (por exemplo, shopping 

centers) em detrimento dos espaços públicos de 

encontro (como, por exemplo, praças).

Para colocar em andamento essa proposta, 

sugerimos assistir ao filme indicado a seguir, em 

sala de aula ou recomendando aos alunos para 

que o façam extraclasse, fornecendo comentá-

rios a respeito e solicitando a elaboração de um 

relatório de vídeo seguido de redação. 

Importante: caso não seja possível aplicar a 

proposta do relatório de vídeo, tenha em mente 

que poderá solicitar um texto dissertativo aos 

alunos, no qual eles poderão, inicialmente, des-

crever a segregação socioespacial em sua cida-

de por meio de exemplos para, posteriormente, 

debater o tema em classe contando com sua 

orientação e suas intervenções.
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Filme indicado

Como nascem os anjos. Direção: Murilo Sal-

les. Brasil, 1996. 96 min. 12 anos.

Comentário: Branquinha e Japa, crianças que 

vivem no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, 

envolvem-se casualmente com os traficantes do 

morro. Numa sequência de confusões, são levados 

a tomar uma família estadunidense como refém, 

no bairro de São Conrado. Explore com os alunos 

a disparidade social em proximidade geográfica, 

aspecto retratado no filme.

Relatório de vídeo: Os alunos deverão assistir 
ao vídeo e redigir um comentário a respeito. É 
importante destacar que comentar não é ape-
nas resumir ou explicar o que se viu. Espera-se 
que sejam apresentados conhecimentos e refle-
xões pessoais e de outras pessoas; que opiniões 
diferentes sejam contrapostas, para questionar, 
complementar ou matizar as informações e 
ideias do vídeo. Posteriormente, sugere-se que 
a classe compare os comentários e elabore uma 
síntese de opiniões.

Texto motivador para redação

É preciso diversificar. Tornar o centro da cidade uma miscelânea de classes sociais, de usos como comér-
cio, habitação e diversão. É necessário que os conjuntos habitacionais populares não contribuam para levar 
os pobres para ainda mais longe. E é importante que os condomínios fechados se abram para o mundo que 
São Paulo abriga. 

O receituário, pronunciado em forma de mantra por especialistas em urbanismo e habitação, reflete a 
preocupação com a segregação entre áreas ricas e pobres que, dizem eles, acomete hoje a cidade e pode 
intensificar-se nos próximos 20 anos. [...]

Os espaços para a classe média também deverão rarear. E, apesar de suas habitações ganharem mais 
cômodos ou um pouco mais de tamanho, a tendência é o preço do imóvel tornar-se cada vez mais alto, prin-
cipalmente por causa do marketing sobre a segurança feito pelo mercado imobiliário, que constrói prédios e 
casas em condomínios fechados, criando espaços artificiais de lazer.

Para especialistas, a habitação na cidade, se não houver mudanças, caminha para a convivência entre 
iguais, com todos os prejuízos que isso acarreta, como o desaparecimento do espaço público e o aumen-
to da intolerância, do preconceito e da tensão social. [...]

Os prognósticos não são fruto de “achismo”. Estão baseados em fatos históricos e na realidade 
atual. [...]

Para urbanistas, isolamento da elite em condomínios fechados acirra tensão social. Chico de Gois e Simone Iwasso. Folha de 
S.Paulo, 24 jan. 2004. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u89030.shtml>. Acesso em: 31 jul. 2013.

Como subsídio para essa discussão, pro-

pomos o texto a seguir, presente também no 

Caderno do Aluno, na seção Desafio. A par-

tir dessa leitura, os alunos devem elaborar um 

texto sobre as desigualdades sociais e a segre-

gação territorial na cidade em que vivem.
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Espera-se que os alunos identifiquem as marcas da segre-

gação no espaço urbano em que vivem. O contraste entre 

bairros luxuosos e bairros populares, assim como a possível 

existência de moradias subnormais (favelas) em áreas de ris-

co ambiental, poderiam ser apontados como exemplo.

Na seção Lição de casa, os alunos 

são desafiados a refletirem e a pro-

duzirem um texto sobre as situa-

ções de desigualdades que já vivenciaram a 

partir do enunciado a seguir:

 As cidades brasileiras, independentemente 

de seu porte, possuem características cada 

vez mais semelhantes, ditadas por padrões 

de consumo (como das redes de fast-food ou 

de lojas de marcas famosas) e pela divisão 

entre os diferentes, separados pelos muros 

dos condomínios fechados. Uma forma de 

controlar esse espaço é o desenvolvimento 

de sistemas de segurança, que vigiam 24 

horas por dia o movimento das pessoas por 

meio de vídeos e câmaras monitoradas. 

 Em seu caderno, faça um relato de uma 

situação vivida por você em alguma cena 

cotidiana. Descreva algum fato que lhe 

impediu, ou a alguém que você conhece, o 

acesso a algum lugar ou alguma situação 

que você observou nessa cidade fechada e 

vigiada. Essas experiências cotidianas da 

turma serão objeto de discussão em sala 

de aula.
Por meio da redação, os alunos estão sendo incentivados a 

pensar nas limitações e nos obstáculos para o convívio social 

na cidade vigiada pelos circuitos de monitoramento. A par-

tir da comparação dos textos dos alunos, a turma poderá ser 

desafiada a identificar traços comuns nas cenas cotidianas, 

como determinados padrões de consumo e processos de se-

gregação socioespacial.

Na seção Desafio, é proposta a elaboração 

de uma charge sobre alguma das situações 

relatadas na socialização da Lição de casa. 

Essa atividade pode ser aproveitada como 

parte das avaliações da aprendizagem.

Os alunos têm a oportunidade de se expressar usando outra 

linguagem. Espera-se que eles reflitam sobre as desigualda-

des sociais nas metrópoles.

Etapa 3 – Entrega e comentário 
dos trabalhos escritos solicitados na 
Etapa 2
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PROPOSTAS DE SITUAçõES DE RECUPERAçãO

interessantes. O objetivo é o de levar os alunos 

a construírem uma visão de conjunto sobre o 

processo de demarcação e consolidação das 

fronteiras internacionais do Brasil. A expec-

tativa de aprendizagem é que os alunos ma-

nifestem, ao menos, entendimento de fatos 

marcantes com relação ao tema, elaborando 

textos descritivos a respeito.

A proposta para a Situação de Aprendi-

zagem 3 é estimular a pesquisa e a produção 

de textos (comentários e dissertações) sobre 

a construção de Brasília durante o governo 

Juscelino Kubitschek (1956-1961). Por ser um 

marco representativo do processo de interio-

rização do país, expandindo-o em direção ao 

Centro-Oeste e à Amazônia, por essa via os 

alunos também poderão ser remetidos para a 

pesquisa sobre a integração nacional proces-

sada pelos grandes eixos rodoviários e os pro-

cessos migratórios relacionados. 

Para a Situação de Aprendizagem 4, julga-

mos válido orientar os alunos para consulta 

e leitura atenta sobre o papel desempenhado 

pelo Brasil nas negociações comerciais em 

curso no mundo. Insistir nessa estratégia é 

fundamental, pois ela é voltada para a com-

preensão de texto. De maneira complemen-

tar, recomendamos solicitar fichamentos de 

textos como extensão desse trabalho e, caso 

avalie oportuno, a produção de uma redação 

sobre o tema a partir dos textos coletados e 

lidos pelos alunos. 

Neste tópico destacamos algumas compe-

tências, habilidades e conhecimentos extraí-

dos dos temas trabalhados nas Situações de 

Aprendizagem, de modo a mobilizá-los no 

caso de defasagens ou encaminhamento de 

alunos para a recuperação. A ideia é propor 

outras estratégias para que as expectativas 

básicas de aprendizagem tenham nova chan-

ce de ser alcançadas, além de indicar formas 

para avaliar o desempenho dos alunos que se 

encontrem, porventura, nessa situação.

Desse modo, com relação à Situação de 

Aprendizagem 1, sob sua orientação, julga-

mos válido remeter os alunos para pesquisa 

sobre textos didáticos e paradidáticos por-

ventura disponíveis na biblioteca da escola 

sobre a formação territorial do Brasil. Cada 

aluno poderá pesquisar e elaborar um ma-

terial iconográfico acompanhado de comen-

tários. A expectativa de aprendizagem, neste 

caso, poderá ser avaliada observando-se se 

os alunos ressaltam e exemplificam, a partir 

dos textos consultados, diferentes fases ou 

períodos da formação geoeconômica do ter-

ritório brasileiro.

Para a Situação de Aprendizagem 2, pro-

pomos orientar e solicitar a produção de 

textos (comentários e dissertações). Estes 

poderão ser elaborados sobre os Tratados de 

Madri (1750) e de Santo Ildefonso (1777), a 

Guerra do Paraguai, a chamada “Era Rio 

Branco”, além de outros eventos históricos 
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Para a Situação de Aprendizagem 5, julga-

mos válido revisar as fases da industrialização 

brasileira e a noção de deseconomia de escala. 

Quanto ao primeiro conteúdo, é interessante 

avaliar se o aluno em recuperação consegue sin-

tetizar, ao menos, as principais características da 

política nacionalista da Era Vargas (1930-1945) 

e de seu segundo governo (1952-1954) quanto à 

industrialização. O mesmo é válido se requisita-

do para o período do governo Juscelino Kubits-

chek (1956-1961) e para o período de 1964 até 

meados de 1980, observando, neste último caso, 

se compreendeu o “milagre econômico brasilei-

ro” e a noção de “década perdida” (1980). No 

que diz respeito ao segundo conteúdo, vale ob-

servar se o aluno é capaz de defini-lo em vista de 

sua importância para o entendimento a respeito 

da relativa desconcentração industrial. 

Para a Situação de Aprendizagem 6, suge-

rimos solicitar a cada aluno um relato sobre a 

experiência de trabalho nos eixos de pesquisa e 

discussão da etapa 2, em que constem os resulta-

dos atingidos. Isso porque, num único lance, será 

possível avaliar tanto o envolvimento pessoal 

do aluno no que foi trabalhado como também 

proporcionar ocasião para que ele realize uma 

autoavaliação de seu comprometimento com o 

curso e com os demais colegas. Pode-se agregar a 

esse tipo de recuperação certas questões dirigidas 

sobre os conteúdos trabalhados em cada grupo.

Para a Situação de Aprendizagem 7, suge-

rimos resgatar o mapa da Figura 23 (Brasil: 

rede urbana, 2007) e, a partir dele, solicitar a 

preparação de um trabalho escrito pelos alu-

nos em recuperação, de modo que possam 

dissertar sobre a centralidade exercida pela 

cidade de São Paulo no restante do país. 

Para a Situação de Aprendizagem 8, julga-

mos válido remeter os alunos em recuperação 

para trabalhos escritos, previamente orienta-

dos, onde possam, por intermédio de pesquisa 

e engajamento próprios, envolver-se com os 

conteúdos estudados. Desse modo, solicite 

pesquisa e entrega de texto escrito contem-

plando uma das opções sugeridas: 

a) Trabalho com charges sobre segregação 

socioespacial (particularmente a urba-

na), comentando-as ou interpretando-as 

a partir da leitura de textos relacionados 

ao assunto.

b) Leitura e interpretação do mapa da Figura 

29 (Cidades globais, 1999) com o apoio de 

pesquisa na internet e no material didáti-

co adotado, destacando o caso da cidade 

de São Paulo (oriente para que façam uma 

síntese da tipologia em questão a partir dos 

materiais consultados).
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Sugestão de filmes

O barão. Direção: Eduardo Escorel. Brasil, 1995. 

25min. Em virtude da solução diplomática das 

questões limítrofes ao longo de suas fronteiras, o 

Brasil apresenta mais de 120 anos de paz ininter-

rupta com seus dez países vizinhos. O documen-

tário traça o perfil e conta a história da atuação 

do principal responsável por esse feito: José  

Maria da Silva Paranhos Júnior (1845-1912), 

mais conhecido como Barão do Rio Branco.

Cabra marcado para morrer. Direção: Eduardo 

Coutinho. Brasil, 1984. 119min. O filme, que 

estava sendo rodado em 1963, sobre a vida e a 

morte de João Pedro Teixeira, líder e fundador da 

Liga Camponesa de Sapé (PB), foi interrompido 

pelo movimento militar de 1964. Após 17 anos, o 

diretor Eduardo Coutinho retorna ao Nordeste 

para completá-lo, passando a contar a história de 

sua interrupção, apresentando depoimentos dos 

camponeses participantes do filme, a luta das Li-

gas Camponesas de Sapé e Galileia e o destino de 

Elizabeth Teixeira, viúva do líder.

Engenhos e usinas. Direção: Humberto Mau-

ro. Brasil, 1995. 8min. Da música e dança po-

pular nordestina Engenho Novo, Humberto 

Mauro constrói paisagem do engenho, pos-

teriormente substituído pela usina. Esse filme 

encontra-se no volume 1 das Brasilianas, cole-

ção de curtas-metragens brasileiros patrocina-

da pela Funarte e pelo Ministério da Cultura, 

e se encontra disponível em videolocadoras.

Terra para Rose. Direção: Tetê Morais. Brasil, 

1987. 84min. No período da Nova República, 

em 1985, mais de mil famílias ocuparam a Fa-

zenda Anoni, no Rio Grande do Sul. Esse fil-

me enfoca a luta dos sem-terra, retratando seu 

cotidiano em busca de terra para plantar. O fil-

me não deixa também de apresentar os outros 

participantes envolvidos no mesmo processo: o 

governo e o proprietário. 

Sugestão de livros para os alunos

ADAS, Melhem. Fome: crise ou escândalo? São 

Paulo: Moderna, 2004. (Coleção Polêmica). 

Após conceituar o que é fome e quais os seus 

tipos, o autor examina as suas causas. Refu-

ta as teses conservadoras segundo as quais a 

fome resultaria do crescimento populacional, 

a produção de alimentos não seria suficiente 

para atender a todos ou, ainda, a fome seria 

decorrente de causas naturais, como a adver-

sidade do meio físico. A partir da história e 

de dados estatísticos diversos, demonstra 

que a fome é fruto de um modelo político-

-econômico excludente que não tem sido ca-

paz de criar justiça social. O desenvolvimento 

do capitalismo com base no colonialismo, no 

neocolonialismo e na divisão internacional da 

produção determinada pelos países centrais, 

ao estimular o desenvolvimento da agricultu-

ra comercial e de exportação em substituição 

à agricultura de produtos alimentares nas co-

lônias (herança histórica que se faz ainda bas-

RECURSOS PARA AMPLIAR A PERSPECTIVA DO PROFESSOR  
E DO ALUNO PARA A COMPREENSãO DO TEMA
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tante presente nos países periféricos), tem um 

peso significativo na existência da fome.

FARIA, Sheila de Castro. A colônia brasilei-

ra: economia e diversidade. São Paulo: Mo-

derna, 2004 (Coleção Polêmica).

MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. 

Para entender o Mercosul. São Paulo: Mo-

derna,1996.

RICUPERO, Rubens. A Alca. São Paulo: 

Publifolha, 2003.

STÉDILE, João Pedro. Questão agrária no 

Brasil. São Paulo: Atual, 1997. De caráter in-

trodutório, esse livro demonstra como poucas 

sociedades passaram, nas últimas décadas, 

por tão profundas e rápidas transformações 

como a sociedade brasileira. Aborda os te-

mas da passagem da sociedade agrária para 

a urbano-industrial e os graves problemas de-

correntes; é suficientemente abrangente para 

subsidiar alunos e professores nas discussões 

em sala de aula, ajudando-os a destacar as di-

versas correntes de opinião acerca da questão 

agrária no Brasil.

Sugestão de livros para o professor

ARROYO, Mônica. Território brasileiro e 

mercado externo: uma leitura dessa relação na 

virada do século XX. In: SOUzA, Maria Adé-

lia Aparecida de (Org.). Território brasileiro:  
usos e abusos. Campinas: Edições Territorial, 

2003. p. 428-457. Objetivo e atual, esse artigo 

da geógrafa e professora do Departamento de 

Geografia da Universidade de São Paulo dis-

cute a particularidade contemporânea da in-

ternacionalização dos circuitos de produção 

no território brasileiro. Explica a divisão terri-

torial do trabalho a partir do tipo de inserção 

externa que essa formação socioespacial adota 

no período histórico atual, permitindo que o 

professor enriqueça suas aulas quando esclare-

ce aspectos importantes sobre os processos de 

hierarquização e seletividade espacial decor-

rentes dessa situação. Além de dedicar análise 

sobre os circuitos mineral do ferro, do aço e da 

soja, a autora ainda aborda problemas meto-

dológicos apontados por essas questões.

CARLOS, Ana Fani Alessandri; OLIVEIRA, 

Ariovaldo Umbelino de (Org.). Geografias 

das metrópoles. São Paulo: Contexto, 2006. A 

obra trata dos aspectos complexos da metró-

pole, particularmente São Paulo. Escrita por 

estudiosos da área, entre eles pesquisadores 

do Departamento de Geografia da USP, esti-

mula a reflexão sobre a cultura, a história, a 

natureza, os processos econômicos, as textu-

ras e estruturações socioespaciais da cidade de 

São Paulo e de outras metrópoles mundiais, 

como Buenos Aires e Barcelona. 

FERNANDES, Bernardo Mançano. MST: 

formação e territorialização. São Paulo: 

Hucitec, 1996. A obra discute a formação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, em especial no Estado de São Paulo, de 

Campinas ao Pontal do Paranapanema. Dis-

corre sobre a luta pela reforma agrária, apon-

tando problemas, diversidades, contradições, 
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estratégias e sonhos desse movimento que se 

desenvolveu em meio a transformações pro-

fundas na agricultura brasileira.

GEIGER, Pedro Pinchas. As formas do espaço 

brasileiro. Rio de Janeiro: Jorge zahar, 2003. 

(Descobrindo o Brasil). De maneira didática e 

fluente, o livro aborda a localização geográfica 

e as transformações no espaço brasileiro sob 

a perspectiva das mudanças em sua configu-

ração social e cultural. Desse modo, analisa a 

espacialidade do território brasileiro, em co-

nexão com sua história e a conformação de 

sua sociedade.

MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases da 

formação territorial do Brasil. São Paulo: Huci-

tec, 2000. De leitura densa, a obra trata a Geo-

grafia como uma modalidade de abordagem 

histórica, dedicada à análise dos processos so-

ciais de formação dos territórios. Confere des-

taque para uma visão da Geografia Humana 

como história territorial, sendo por esse moti-

vo indispensável para historiadores e geógra-

fos, pois aborda uma nova maneira de entender 

o diálogo entre as duas ciências.

RATTNER, Henrique. Mercosul e Alca: o 

futuro incerto dos países sul-americanos. São 

Paulo: Edusp, 2002. O principal objetivo do 

livro é debater a adesão à Alca e as questões 

que envolvem a manutenção e a consolidação 

do Mercosul. A partir desses dois temas atuais 

e decisivos para o Brasil, apresenta vários ar-

tigos escritos pelo autor ao longo dos últimos 

anos. Na primeira parte são apresentados 

textos discutidos em fóruns políticos e na im-

prensa sobre a evolução e o debate acerca do 

Mercosul e da Alca. Na segunda, o leitor en-

contrará trabalhos elaborados para orientar e 

fundamentar os seminários nacionais e inter-

nacionais que compõem o Prolides, programa 

de capacitação de lideranças no Mercosul.

Sugestões extras de livros para o 
professor

ARAÚJO JORGE, A. G. Rio Branco e as 

fronteiras do Brasil: uma introdução às obras 

do barão do Rio Branco. Senado Federal: 

Brasília, 1999.

BECKER, Bertha K.; EGLER, Cláudio A. 

G. Brasil – uma nova potência regional na 

economia-mundo. 6. ed. Rio de Janeiro: Ber-

trand Brasil, 2000.

CASTRO, Iná Elias de et al. Brasil: questões 

atuais da reorganização do território. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias geo-

gráficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

MACHADO, Lia Osório; Grupo Retis. Atlas 

da fronteira continental do Brasil. Rio de Ja-

neiro: CNPq/UFRJ, 2002.

MACHADO, Lígia Osório. A questão da unidade 

territorial do Brasil. Anais do 8o Encontro Nacio-

nal de Geógrafos. v. 2. Salvador: AGB, 1990.

PERIDES, Pedro P. A organização político-

-administrativa e o processo de regionalização do 
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território colonial brasileiro. Revista do Departa-

mento de Geografia (USP, São Paulo), v. 9, 1995.

Sugestão de sites para o professor e 
os alunos

Consciência.net. Disponível em: <http://www.

consciencia.net>. Acesso em: 1 ago. 2013. A 

página dessa revista eletrônica coloca à dispo-

sição, na seção Questão Agrária, material so-

bre a questão fundiária no Brasil. Apresenta 

também outros textos de excelente qualidade, 

escritos por estudiosos importantes nos cená-

rios nacional e internacional. 

Historianet. Disponível em: <http://  

www.historianet.com.br>. Acesso em: 1 ago. 

2013. Site de História Geral da América e do 

Brasil, que oferece bons textos, mapas e ilus-

trações, indicações de filmes e biografias de 

temas de grande relevância. Em História do 

Brasil, os textos são divididos por períodos: 

Colônia, Império e República.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.

gov.br>. Acesso em: 1 ago. 2013. A página do 

IBGE disponibiliza um relatório completo so-

bre o perfil dos municípios brasileiros organi-

zado em mais de 20 temas. 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

– Ipea. Disponível em: <http://www.ipea.

gov.br>. Acesso em: 1 ago. 2013. O Ipea 

é subordinado ao Ministério do Planeja-

mento, Orçamento e Gestão e apresenta 

em sua página um vasto e confiável mate-

rial, resultante de pesquisas realizadas pelo 

instituto. Na seção Publicações, inúmeros 

textos para discussão e documentos sobre 

as questões da urbanização e do espaço ru-

ral, entre outros assuntos relacionados. Na 

seção Temas Especiais, encontra-se dispo-

nível também o Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil. 

Ministério das Relações Exteriores. Disponí-

vel em: <http://www.itamaraty.gov.br>. Aces-

so em: 1 ago. 2013. Disponibiliza material de 

excelente qualidade visual e de conteúdo, que 

conta com a colaboração de teóricos consa-

grados, como Milton Santos, Herbert de 

Souza, Boris Fausto, entre outros. 

Sugestão extra de sites para o professor e 
os alunos

Todos os sites foram acessados em 1 ago. 2013. 

Agência Brasil. Disponível em: <http://www.

agenciabrasil.gov.br>.

Agência Carta Maior. Disponível em: <http://

www.cartamaior.com.br>.

Biblioteca Virtual da Cartografia Histórica (do 

século XVI ao XVIII). Disponível em: <http://

consorcio.bn.br>.

Brasil – Ministério das Relações Exteriores. Dis-

ponível em: <http://www.itamaraty.gov.br>.

Cadernos Diplo. Disponível em: <http://diplo.

org.br>.
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Grupo Retis. Disponível em: <http://www.retis.

igeo.ufrj.br>.

Mercosul. Disponível em: <http://www.mercosul.

gov.br>.

Ministério da Integração Nacional. Disponível 

em: <http://www.integracao.gov.br>.

Ministério das Relações Internacionais (Fron-

teiras). Disponível em: <http://info.lncc.br>.

Organização Mundial do Comércio – OMC. Dispo-

nível em: <http://www.wto.org>. 

Unctad. Disponível em: <http://www.unctad.org>.
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CONSIDERAçõES FINAIS

queça de que o que foi proposto merece ser 

complementado com sua prática e experiên-

cia, além de enriquecido com sua pesquisa e 

estudo próprios. Não temos dúvida de que 

isso poderá valorizar e até mesmo ampliar a 

perspectiva ou os caminhos que foram prio-

rizados para percorrer os temas e conteúdos 

estudados.

Como já dissemos, esperando ter contri-

buído de alguma forma para o seu dia a dia 

em sala de aula, colocamo-nos à disposição 

para dialogar sobre estratégias de ensino mais 

próximas da realidade dos alunos e que pos-

sam tornar as aulas de Geografia formativas, 

atraentes e interessantes.

Caro(a) professor(a),

Esperamos que o que foi proposto neste 

Caderno contribua para a condução do tra-

balho com os conteúdos e conceitos essenciais 

para se trabalhar os temas da grade curricu-

lar da 2a série do Ensino Médio. Da mesma 

forma, nossa maior expectativa é que as estra-

tégias e os recursos sugeridos também sejam 

úteis para o dia a dia na sala de aula. 

Cabe dizer que suas sugestões e críticas 

serão sempre valiosas e bem-vindas, pois, 

como sabemos, a educação de nossos jovens 

é um esforço coletivo e merece ser continua-

mente discutida. Desse modo, não se es-
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1a série 2a série 3a série

Vo
lu

m
e 

1

Cartografia e poder
Os elementos dos mapas    
As projeções cartográficas  
As técnicas de sensoriamento remoto

Geopolítica do mundo contemporâneo
O papel dos Estados Unidos da América e 
a nova “desordem” mundial
Conflitos regionais e os deserdados da 
Nova Ordem Mundial

Os sentidos da globalização
As mudanças das distâncias geográficas e 
os processos migratórios
A globalização e as redes geográficas

A economia global
Organismos econômicos internacionais
As corporações transnacionais
Os fluxos do comércio mundial
Fluxos econômicos na escala mundial 

Território brasileiro
A gênese geoeconômica do território 
brasileiro
As fronteiras brasileiras 
Do “arquipélago” ao “continente”

O Brasil no sistema internacional
Mercados internacionais e agenda 
externa brasileira  

Os circuitos da produção    
O espaço industrial brasileiro 
O espaço agropecuário brasileiro

Redes e hierarquias urbanas 
A formação e a evolução da rede 
urbana brasileira
A revolução da informação e as 
cidades

Regionalização do espaço mundial
As regiões da Organização das Nações 
Unidas (ONU)
O conflito Norte e Sul 
Globalização e regionalização econômica

Choque de civilizações? 
Geografia das religiões
A questão étnico–cultural 
América Latina?

Vo
lu

m
e 

2

Natureza e riscos ambientais 
Estruturas e formas do planeta Terra 
O relevo terrestre
– Agentes internos: os movimentos da 
crosta
– Agentes externos: clima e intemperismo
Riscos de catástrofes em um mundo 
desigual
– A prevenção de riscos

Globalização e urgência ambiental
Os biomas terrestres  
– Clima e cobertura vegetal 
A nova escala dos impactos ambientais
Os tratados internacionais sobre
meio ambiente

Dinâmicas demográficas 
Matrizes culturais do Brasil 
A transição demográfica 

Dinâmicas sociais
O trabalho e o mercado de trabalho
A segregação socioespacial e a exclu-
são social

Recursos naturais e gestão do
território
A placa tectônica sul–americana e o 
modelado do relevo brasileiro
Os domínios morfoclimáticos e as 
bacias hidrográficas
Gestão pública dos recursos naturais

A África no mundo global
O continente africano
áfrica: sociedade em transformação
áfrica e Europa 
áfrica e América

Geografia das redes mundiais
Os fluxos materiais
Os fluxos de ideias e informação
As cidades globais

Uma geografia do crime
O terror e a guerra global
A globalização do crime

QUADRO DE CONTEÚDOS DO ENSINO MÉDIO
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 3 – 

TERRITÓRIO BRASILEIRO: DO “AR-

QUIPÉLAGO” AO “CONTINENTE”

Pesquisa individual (CA, p. 26)

A pesquisa deve destacar os principais movimentos migrató-

rios que ocorreram no Brasil, buscando compreender as causas 

dessas migrações e as consequências para a dinâmica social do 

país. É importante que o trabalho cite as mudanças ocorridas no 

espaço brasileiro a partir das principais atividades econômicas.

GABARITO

Pesquisa em grupo (CA, p. 27)

O objetivo deste trabalho é organizar as informações sobre 

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e sobre suas 

principais obras, bem como discutir as vantagens e desvantagens 

do programa a partir da argumentação baseada em opiniões di-

versas. É importante que os alunos percebam que não existe uma 

única opinião sobre o tema e saibam argumentar sobre isso.
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