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As atividades econômicas na Amazônia 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4, Capítulo 12 

 

Relevância para a aprendizagem 

A Amazônia brasileira, que compreende toda a região Norte e parte das regiões Nordeste e 

Centro-Oeste, abrange cerca de metade do território nacional. Diante da importância nacional  

e internacional dessa região, é de grande relevância, para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, 

a compreensão das transformações pelas quais a região amazônica passou ao longo da história, 

identificando as fases de exploração, o papel econômico e também a necessidade de preservação 

dos biomas ali presentes, capazes de impactar na manutenção da vida no planeta. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Investigar por que a Amazônia não foi intensamente explorada no período colonial. 

• Compreender o papel econômico da Amazônia ao longo do século XX, nos contextos nacional 
e internacional. 

• Identificar fatores da atualidade que impactam negativamente a Amazônia: extrativismo 
em escala industrial e a atividade agropecuária. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Produção, circulação e consumo  
de mercadorias 

(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas 
entre o período mercantilista e o advento do capitalismo. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Povoamento e economia da Amazônia da colonização ao século XIX 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em semicírculo. 
Recursos e/ou material necessário: mapa “Terra Brasilis”, do Atlas Miller; mapa “Expansão jesuíta no norte”, presente  

do Atlas histórico do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (FGV); caderno, lápis, borracha, lousa, giz. 

Inicie a aula com a apresentação e análise do mapa “Terra Brasilis”, parte do Atlas Miller, 

elaborado em 1519 pelos cartógrafos Jorge e Pedro Reinel e por Lopo Homem, disponível em: 

<https://www.wdl.org/pt/item/18561/view/1/1>; acesso em: 10 ago. 2018. Caso não seja possível 

trabalhar com esse mapa específico, qualquer outro mapa histórico que mostre a porção leste do 

território servirá para a atividade. 

Pergunte aos alunos se eles já viram esse mapa antes e o que sabem sobre ele. Caso os alunos 

ainda não conheçam o mapa, explique que ele é uma das mais antigas representações cartográficas 

do território brasileiro, feita ainda nos primeiros anos de colonização. Peça aos alunos que comparem 

o mapa com o território atual do Brasil: o que há de diferente e o que há de semelhante? 

Chame a atenção dos alunos para a porção mais a oeste do território. O que é retratado ali? 

Espera-se que os alunos notem a ausência de uma parte do território brasileiro, correspondente à 

região da Amazônia. Além disso, o mapa retrata aquela região com a presença de animais selvagens e 

áreas de floresta, ao contrário da região litorânea, em que é ilustrada a exploração de madeira com 

mão de obra indígena. 

Com base na análise do mapa, explique por que o povoamento da Amazônia não foi intenso 

durante os anos da colonização portuguesa e, depois, durante o período imperial. Para isso, peça a 

ajuda dos alunos para listar, na lousa, os principais “ciclos econômicos” do Brasil (como são definidos 

por alguns historiadores) até o século XX: 

1. pau-brasil;  

2. cana-de-açúcar;  

3. mineração;  

4. café.  

Em seguida, peça aos alunos que identifiquem as regiões do território nacional que foram 

ocupadas com o desenvolvimento de cada uma dessas atividades. Começando pelo pau-brasil, explique 

que ele é uma espécie característica da Mata Atlântica, formação florestal concentrada no litoral  

brasileiro. Assim, a exploração dessa árvore, cuja área de ocorrência abrangia desde o litoral do atual 

estado Rio Grande do Norte, até o litoral do atual estado do Paraná, incentivou a permanência da 

colonização na região litorânea.  

https://www.wdl.org/pt/item/18561/view/1/1
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Concomitantemente à exploração do pau-brasil e por muito tempo depois disso, os 

colonizadores investiram no cultivo da cana-de-açúcar, espécie de origem asiática. A cana-de-açúcar 

se adaptou bem à região litorânea do Brasil, sendo cultivada especialmente na Zona da Mata  

nordestina. Os solos amazônicos não foram considerados bons para o plantio da cana.  

Já no ciclo da mineração, a ocupação estendeu-se para o interior do continente, chegando até 

a região da atual Cuiabá; no entanto, os núcleos de mineração ficaram concentrados em Minas Gerais 

e na região do estado de Goiás, onde estavam localizadas as principais jazidas.  

Por fim, o café, outro gênero trazido da África, adaptou-se melhor aos solos dos estados do 

Sudeste, especialmente nos atuais territórios de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.  

Com essa explicação, pretende-se que os alunos compreendam que a região amazônica 

esteve, durante muito tempo, à margem dos principais ciclos de produção econômica no território 

nacional, que impulsionavam a exploração e ocupação do território. Isso permitiu a preservação de 

grande parte das paisagens originais, bem como de etnias indígenas da região. 

Ressalte, porém, que, embora a Amazônia não tenha sido intensamente explorada no período 

colonial, isso não significa que ela não foi colonizada e que seus recursos econômicos não for am 

explorados de alguma forma durante a história. Diga aos alunos que ao menos duas atividades 

econômicas de importância para o período colonial foram realizadas na região Norte: durante os  

primeiros séculos de colonização, a captura de indígenas para serv ir de mão-de-obra escrava e, 

durante todo o período, as atividades de extração das chamadas “drogas do sertão” – gêneros como 

a castanha-do-pará, o cacau e a pimenta. 

Para compreender melhor como se deu a ocupação da região Norte, peça aos alunos que se 

reúnam em duplas para realizar uma análise de mapas. Distribua a cada dupla uma cópia do mapa 

“Expansão jesuíta no norte”, presente do Atlas histórico do Brasil elaborado pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), disponível em: <https://atlas.fgv.br/marcos/igreja-catolica-e-colonizacao/mapas/expansao-jesuita-

no-norte>; acesso em: 10 ago. 2018. Com base na exploração do mapa, peça a eles que identifiquem: 

• a presença de estrangeiros no território amazônico; 

• a principal localização da presença jesuíta na região Norte; 

• o principal meio de exploração da região; 

• o sentido e as datas da expansão jesuítica na Amazônia. 

Com base nessas informações e na leitura correta do mapa, peça a eles que elaborem um 

breve texto, com cerca de dois parágrafos, sobre a colonização e o povoamento da Amazônia durante 

os séculos XVII e XVIII. 

Espera-se que os alunos percebam que, apesar de não possuir posição de destaque nos principais 

ciclos econômicos brasileiros até o século XIX, durante o período colonial as missões jesuíticas e os 

colonizadores avançaram bastante no interior do território amazônico, seguindo o curso dos rios e 

realizando a busca pelas “drogas do sertão”. Além dos colonizadores portugueses e dos jesuítas, 

https://atlas.fgv.br/marcos/igreja-catolica-e-colonizacao/mapas/expansao-jesuita-no-norte
https://atlas.fgv.br/marcos/igreja-catolica-e-colonizacao/mapas/expansao-jesuita-no-norte
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europeus de outras nacionalidades também se interessavam pelos produtos da Amazônia, o que pode 

ser evidenciado pela presença de holandeses, franceses e ingleses próximos à foz do rio Amazonas.  

No fim da aula, recolha os textos para correção. 

 

Aula 2 – Amazônia: ciclo da borracha 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: imagens do Teatro Amazonas (Manaus), imagens da construção da ferrovia  

Madeira-Mamoré, lousa, giz. 

Inicie a aula com a entrega das atividades elaboradas na aula anterior corrigidas. Aproveite o 

momento para fazer um breve resumo do conteúdo abordado na primeira aula, relembrando que a 

Amazônia esteve à margem dos principais ciclos econômicos até o século XIX, mas que também foi 

explorada durante o período colonial, ainda que de forma menos intensa. Recomenda-se anotar as 

informações na lousa, em forma de tópicos. 

Prossiga com a aula, dizendo que a região da Amazônia adquiriu maior importância econômica 

a partir de meados do século XIX por conta exploração de um produto específico. Pergunte aos alunos 

se eles sabem qual é esse produto e esclareça que se trata do látex, substância retirada de uma árvore 

nativa da Amazônia chamada seringueira e que é utilizada na produção da borracha. Explique-lhes 

que, com a expansão da Revolução Industrial, em especial da indústria automobilística, o látex 

produto passou a ser cada vez mais requisitado, incentivando a expansão do povoamento para a 

região amazônica.  

A exploração da borracha incentivou a migração interna, especialmente do Nordeste, em 

direção à Amazônia. Os migrantes buscavam o trabalho como seringueiros, nome dado aos trabalhadores 

da extração do látex das seringueiras. Segundo o Atlas histórico do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, 

entre 1872 e 1910, mais de 520 mil migrantes do Nordeste foram para a Amazônia trabalhar nos 

seringais extraindo o látex. 

Diga aos alunos que foi também por conta da extração do látex que o território brasileiro da 

Amazônia foi expandido, com a compra do Acre em 1903. Antes disso, a Acre fazia parte da Bolívia.  

Para ilustrar o significado do chamado “ciclo da borracha” para a Amazônia, apresente aos  

alunos imagens do Teatro Amazonas, em Manaus, símbolo da opulência vivida pelos empresários 

do látex no período de auge da produção. Apresente, também, imagens da construção da ferrovia 

Madeira-Mamoré (entre 1907-1912), uma das primeiras grandes obras de infraestrutura dos 

transportes a ser realizada na região amazônica. 
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Em seguida, apresente a eles o gráfico abaixo, que mostra a evolução das exportações de borracha 

no Brasil: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Fonte: Atlas histórico da Fundação Getúlio Vargas. Ascensão e queda da borracha amazônica. Disponível em: 

<https://atlas.fgv.br/marcos/economia/mapas/ascencao-e-queda-da-borracha-amazonica>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

Em seguida, trace uma linha do tempo na lousa, apresentando as seguintes informações:  

• 1875: Plantio das primeiras seringueiras no sul da Ásia. 

• 1909: O químico Fritz Hofmann cria a borracha sintética. 

• 1910: Início da produção de borracha no sul da Ásia. 

Com base na análise do gráfico e das informações acima, auxilie os alunos a compreender o 

processo que levou à decadência do ciclo da borracha na Amazônia. Para isso, sugere-se a realização 

das perguntas a seguir, que poderão ser respondidas coletivamente: 

• Qual o período de ascensão da exportação brasileira de borracha? 

Espera-se que os alunos identifiquem, como período de ascensão da exportação brasileira de 

borracha, as décadas de 1840 até 1900. 

• A partir de qual década o preço internacional da borracha passou a diminuir? 

Os alunos deverão observar o gráfico e notar que o preço da borracha passou a cair a partir da 

década de 1900. 

• É possível estabelecer relações entre a diminuição do preço da borracha e a queda das 
exportações brasileiras do produto? Explique. 

Déc.
1840

Déc.
1850

Déc.
1860

Déc.
1870

Déc.
1890

Déc.
1900

Déc.
1910

Déc.
1920

Exportações brasileiras de
borracha (em 1 000

toneladas)
0,5 1,9 3,7 6 21,4 34,5 32,5 18,6

Preço internacional (em
libras por tonelada)

45 118 125 182 204 389 237 121
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Nesta questão, os alunos deverão identificar que o auge do preço da borracha coincide com o 

auge das exportações brasileiras. A partir de 1900, no entanto, tanto o preço quanto as exportações 

do produto caíram substancialmente, sendo que na década de 1910 verifica-se a maior diferença 

negativa entre preço e quantidade de borracha exportada. 

• As datas destacadas no gráfico representam marcos importantes da história da borracha. 
É possível relacioná-las à decadência do ciclo na borracha na Amazônia? Explique. 

Esta questão servirá para que os alunos reflitam sobre como a invenção da borracha sintética 

e a produção de látex em seringais na Ásia influenciaram a queda do preço do produto, já que  

proporcionaram maior quantidade de borracha no mercado mundial. Dessa forma, o cultivo da 

seringueira na Amazônia tornou-se cada vez menos lucrativo, o que levou à decadência da produção. 

 

Aula 3 – A Amazônia nos séculos XX e XXI 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em semicírculo. 
Recursos e/ou material necessário: mapa das regiões geoeconômicas do Brasil; mapa da cobertura atual da vegetação; 

cópias impressas de notícias de jornais, revistas e outras mídias que abordem problemas econômicos e sociais da 

Amazônia relacionados às atividades econômicas da região. 

Inicie a aula com a identificação espacial da região amazônica, perguntando aos alunos se eles 

sabem qual é o território da Amazônia. É possível que eles identifiquem a Amazônia com a região Norte 

da divisão regional estabelecida pelo IBGE em 1969.   

Apresente aos alunos o mapa das regiões geoeconômicas do Brasil, destacando a Amazônia. 

Disponível em: <https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa57>; acesso em: 15 ago. 2018. 

Explique aos alunos que a divisão do Brasil em complexos regionais foi feita em 1967 pelo geógrafo 

Pedro Pinchas Geiger, baseada em semelhanças históricas, culturais e de desenvolvimento econômico, 

especialmente industrial. Mostre aos alunos que a região geoeconômica da Amazônia abrange mais 

do que a região Norte, englobando trechos do Mato Grosso, do Tocantins e do Maranhão. Com o 

auxílio de um mapa da cobertura atual da vegetação, aponte aos alunos que a região amazônica  

é a que possui a cobertura vegetal mais preservada em relação à ação antrópica. Disponível em: 

<https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa15>; acesso em: 15 ago. 2018.  

A região geoeconômica da Amazônia corresponde aproximadamente, também, à região 

conhecida como Amazônia Legal. Esclareça aos alunos que essa delimitação foi feita com a intenção 

de determinar legalmente a área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento d a 

Amazônia – Sudam, criada originalmente em 1966 e redefinida no ano de 2007. Diga-lhes que a Sudam 

foi criada com a intenção de desenvolver economicamente a região, que é uma das menos populosas 

e povoadas do país, além de integrá-la ao restante do território nacional. 

https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa57
https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa15
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Outra instituição criada com o objetivo de desenvolver economicamente a região amazônica 

foi a Zona Franca de Manaus. Criada em 1957 e regulamentada dez anos depois, a Zona Franca oferece 

algumas isenções de impostos para empresas que ali se instalam. A ZFM é composta de três polos: 

comercial, industrial e agroindustrial. No Polo Industrial de Manaus, por exemplo, concentram-se mais 

de seiscentas indústrias.  

Finalize a discussão ressaltando para os alunos que, apesar da presença da ZFM e dos 

investimentos no desenvolvimento econômico regional, as principais atividades realizadas na região 

amazônica são as primárias: agropecuária e extrativismo vegetal e mineral. Nas últimas décadas, atividades 

como a pecuária, a agricultura (especialmente o cultivo de soja) e a extração mineral e de madeira têm 

crescido no território amazônico, causando grandes impactos ambientais e sociais na região. 

Para que os alunos descubram mais sobre as atividades econômicas que causam impactos sociais 

e ambientais na Amazônia, organize-os em grupos e entregue a cada grupo uma notícia retirada de 

jornal, revista ou mídia eletrônica. As notícias devem ser selecionadas previamente e devem abordar 

temas diferentes, mas relacionados ao desmatamento, à poluição e aos impactos ambientais sofridos 

pelas comunidades tradicionais e indígenas decorrentes de atividades como extração de madeira, 

mineração, expansão da pecuária e da agricultura. A intenção é que cada um dos grupos receba uma 

matéria sobre um tema diferente. Após a leitura da notícia e a discussão do assunto entre os integrantes 

do grupo, cada grupo deve apresentar o conteúdo da matéria aos demais colegas. Para auxiliar a condução 

da atividade, diga aos alunos que a exposição feita pelos grupos deverá abordar os seguintes aspectos: 

• A notícia tem algum recorte espacial? Qual é a parte da Amazônia de que trata a notícia? 

• Qual é a data da notícia e que período de tempo ela aborda? 

• A notícia trata de qual atividade econômica? 

• De acordo com a notícia, quais são os impactos ambientais e/ou sociais que essa atividade 
tem causado? 

Para encerrar a atividade e a aula, após todos os alunos terem apresentado os conteúdos das 

notícias, promova uma conversa de conclusão sobre o assunto, pedindo aos alunos que opinem sobre 

ser possível desenvolver econômica e socialmente a Amazônia de uma forma que minimize os impactos 

ambientais e sociais das atividades econômicas. Espera-se que os alunos reconheçam a importância 

do desenvolvimento econômico para a população que habita a região e ao mesmo tempo verifiquem 

a necessidade de preservar modos de vida tradicionais e a cobertura vegetal local, uma das mais  

importantes do mundo em razão de sua biomassa e biodiversidade. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender o 

desenvolvimento histórico da Amazônia ao longo do período colonial, identificando que, embora a 

região não tenha feito parte dos principais ciclos econômicos voltados à exportação, ela também foi 
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explorada e colonizada. Avalie esse aprendizado por meio da participação dos alunos nas conversas 

e análises de mapas e também pela produção individual do texto solicitado na primeira aula.  

Já durante a segunda aula, os alunos devem compreender o crescimento econômico e demográfico 

da Amazônia no período de exploração do látex. A atividade de análise de gráfico e a participação na 

resolução coletiva do questionário permitirá a aferição da aprendizagem dos alunos.  

Por fim, na última aula, observe se os grupos conseguiram ler e interpretar as notícias  

corretamente, identificando os problemas atuais – ambientais e sociais – relacionados à expansão 

econômica da Amazônia. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A Amazônia foi amplamente explorada durante o período colonial? Justifique sua resposta. 

2. Leia o trecho de notícia abaixo: 

Levantamento feito pelo Ministério Público Federal (MPF) identificou, entre 

agosto de 2016 e julho de 2017, na Amazônia Legal, 2,3 mil pessoas ou empresas 

associadas a desmatamentos ilegais com área igual ou superior a 60 hectares. Foram 

mapeados 1.550 polígonos, que somam uma área de 162 mil hectares nos nove 

estados da Amazônia Legal. 

MPF aponta 2,3 mil responsáveis por desmatamento ilegal na Amazônia. Agência Brasil, 6 jun. 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-06/mpf-aponta-23-mil-responsaveis-por-desmatamento-ilegal-

na-amazonia>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

Quais são as atividades econômicas realizadas atualmente na Amazônia que podem ter causado o 
desmatamento abordado no trecho acima?  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que a Amazônia não foi amplamente explorada, no entanto 
foi alvo de atividades econômicas e de colonização por parte dos europeus. Assim, a Amazônia foi 
fonte, por exemplo, de mão-de-obra escrava indígena, capturada em expedições que adentravam 
o território utilizando os rios como meio de transporte. Da mesma forma, colonizadores 
portugueses e outros invasores europeus realizavam a extração das chamadas “drogas do sertão”. 
Havia, ainda, a presença de missões jesuíticas, buscando catequizar a população nativa. 

2. Na resposta, espera-se que os alunos citem atividades como extração vegetal e mineral em escala 
industrial, criação de pasto para a pecuária e o desmatamento para a prática agrícola. 


