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Título: O território brasileiro e sua formação 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é trabalhar a formação do território brasileiro. Os alunos 

vão aprender, por meio do estudo sugerido, a reconhecer as formas do território brasileiro, seus 

limites e fronteiras. O aluno deverá compreender também a formação e a evolução do território 

brasileiro ao longo do tempo. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em di-

ferentes territórios. 

Recursos e materiais necessários  

Lápis, borracha, caderno, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas, folha de papel A4, ma-

pa político do Brasil e da América do Sul, mapas mudos do Brasil e da América do Sul, , mapa Terra 

Brasilis, mapas das capitanias hereditárias e das províncias, e projetor. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: em semicírculo, para facilitar os momentos de diálogo. Durante a produção dos mapas, os 
alunos irão trabalhar individualmente. 

Antes de iniciar a aula, procure na internet, em Atlas Geográficos e nos livros didáticos, um 

mapa político do Brasil e um da América do Sul. O mapa poderá ser impresso ou projetado, caso a 

escola possua esse recurso.  Separe cópias para cada um dos alunos do mapa mudo do Brasil com a 

divisão dos estados e do mapa mudo da América do Sul. 

1ª atividade: 

Inicie a aula com a exposição do mapa político do Brasil. Estimule os alunos a expressar, um 

de cada vez, o que esse mapa mostra. Observe se eles identificam o território brasileiro, se as 

capitais das unidades da federação estão representadas, os limites entre os estados/unidades da 

federação e os limites do Brasil com os outros países da América do Sul, se representados no mapa. .  
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Com o mapa em mãos,  esclareça que ele é uma representação do território de nosso país. 

Esse território tem limites internos, que definem as divisas entre os estados (ou UFs); e cada estado 

também possui o seu território, assim com os municípios, que são as menores divisões político-

administrativas do país. O território brasileiro é formado pelo conjunto dessas divisões: municípios, 

estados e Distrito Federal. 

Em seguida, apresente o mapa da América do Sul. Peça aos alunos que observem os territó-

rios dos demais países do continente, comparando o tamanho do território brasileiro com os dos 

demais países, para que eles percebam que o Brasil  é um país de grandes dimensões territórias, com 

muitas paisagens naturais e humanizadas, sendo muito diverso, tanto do ponto de vista físico quanto 

cultural e social. Chame a atenção também para os limites do Brasil com os outros países. Explique 

aos alunos que o espaço próximo a esse limite entre países é chamado de fronteira. 

2ª atividade: 

Distribua aos alunos os mapas mudos do Brasil e da América do Sul. 

No mapa do Brasil, os alunos deverão: 

• traçar com a cor verde os limites do território brasileiro; 

• traçar com a cor cinza os limites entre os estados; 

• inserir no mapa os nomes dos estados. 

• criar uma legenda para o mapa, conforme as cores utilizadas 

No mapa da América do Sul, os alunos deverão: 

• traçar com a cor vermelha as fronteiras do Brasil; 

• pintar de laranja os países que não fazem fronteira com o Brasil; 

• pintar de amarelo os países que fazem fronteira com o Brasil; 

• nomear os países, observando o mapa da América do Sul, se necessário; 

• criar uma legenda para o mapa, conforme as cores utilizadas. 

Solicite aos alunos que colem os mapas no caderno, pois eles serão retomados na aula seguinte. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: em semicírculo, para facilitar os momentos de diálogo. Durante a produção dos mapas, os 
alunos irão trabalhar individualmente. 

Antes do início da aula, providencie uma imagem do mapa Terra Brasilis, de Lopo Homem, 

produzido no século XVI. O mapa pode ser localizado em diversos sites na internet, inclusive no site 

da Biblioteca Nacional, disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/artigos/terra-brasilis/>. Acesso 
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em: 28 dez. 2017. Para que os alunos possam identificar de modo mais preciso como ocorreu a  

evolução do território brasileiro, utilize também mapas das capitanias e das províncias do Brasil 

imperial. Sugere-se a utilização dos mapas históricos disponíveis na publicação Atlas Geográfico 

Escolar do IBGE (7. ed., p. 92-93). O atlas é disponibilizado gratuitamente no site do IBGE e poderão 

ser impressos ou projetados, caso a escola possua o recurso. 

1ª atividade: 

No início da aula, apresente o mapa Terra Brasilis. Comente com os alunos que esse mapa foi 

feito no ano de 1519, pouco tempo após os portugueses chegarem às terras que depois seriam 

conhecidas como Brasil.  

Peça aos alunos que retomem o mapa mudo do Brasil que eles completaram  na aula anteri-

or. Pergunte à turma quais são as diferenças e semelhanças entre os mapas. Para orientar a discus-

são, faça as seguintes perguntas: 

• O tamanho do território brasileiro é o mesmo nos dois mapas? 

• Há a identificação de limites no mapa mais antigo? Por quê?  

• O que esses elementos desenhados no mapa antigo significam? 

• Os primeiros colonizadores portugueses chegaram pelo litoral ou pelo interior do Brasil? 
Qual dessas duas regiões foi colonizada primeiro? 

Esclareça que o território brasileiro passou a ser colonizado primeiramente nas regiões lito-

râneas; lá foram formados os primeiros núcleos de povoamento e as primeiras vilas. No momento 

em que o mapa Terra Brasilis foi produzido, ainda não existiam divisões territoriais em capitanias, 

estados ou províncias. 

2ª atividade: 

Apresente aos alunos o mapa das capitanias e o das províncias, explicando que o território 

brasileiro, em 1534, foi dividido em capitanias hereditárias, como uma forma que o governo portu-

guês encontrou para a colonização e exploração do território, por meio da concessão da administra-

ção de algumas áreas para particulares, chamados de donatários, os quais deviam proteger e 

explorar a capitania, fazendo-a render ; esta foi a primeira divisão administrativa do território 

brasileiro. Posteriormente, a divisão em  capitanias foi substituída pela divisão em províncias. Peça a 

eles que comparem os dois mapas com o mapa atual da divisão política do Brasil. Conduza a discus-

são com questionamentos como: Qual é o mapa mais semelhante ao mapa atual do Brasil? Algum 

limite territorial permaneceu até os dias atuais? Qual? E o estado onde vivemos, corresponde à área 

na qual localizava-se alguma capitania ou província?  
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3ª atividade: 

Retome o mapa Terra Brasilis, pedindo aos alunos que observem as representações pictóri-

cas que estão presentes nele. Pergunte: O que elas significam? Será que elas representam as paisa-

gens do Brasil à época em que o mapa foi produzido? 

Chame a atenção dos alunos para as figuras humanas presentes no mapa. Pergunte se eles 

sabem o significado daquelas representações, ao que se espera que respondam que as figuras 

representam indígenas. Diga que os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras que 

viriam a formar o território do Brasil; em seguida, vieram colonizadores portugueses, africanos 

trazidos para serem escravizados e imigrantes de diversos locais do mundo. Explique aos alunos que 

a diversidade de povos e culturas que formou o povo brasileiro deu ao nosso país uma característica 

multicultural, o que se refletiu também nas paisagens e na configuração do território. 

Com auxílio dos alunos, elabore na lousa uma lista com nomes de estados, municípios, bair-

ros, ruas, avenidas,  rios, serras e outros acidentes  geográficos que conheçam para investigar a 

origem desses nomes (indígena, portuguesa, africana, entre outras)  e, portanto, um aspecto da  

influência de diferentes povos no território brasileiro. Neste momento, é importante evidenciar a 

influência do conhecimento nativo, ou seja, dos povos indígenas, sobre o território do Brasil, tendo 

em vista a quantidade de topônimos de origem indígena. 

4ª atividade: 

Peça aos alunos que retomem o mapa do Brasil produzido na aula anterior e que insiram no 

mapa informações pictóricas como as do mapa Terra Brasilis, porém representando a percepção dos 

alunos sobre as paisagens do território brasileiro na atualidade. Nos desenhos, eles deverão levar em 

consideração a influência de diferentes povos. 

Ao final da atividade, proponha aos alunos que compararem os seus trabalhos com os dos 

demais colegas. 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo do processo, avalie se os alunos compreendem os conceitos de território, fronteira 

e limites.  Observe, durante a primeira aula, se reconhecem, no mapa, as formas e a organização do 

território brasileiro, compreendendo os limites dos estados e as fronteiras do Brasil no contexto da 

América do Sul. Avalie, ao longo da segunda aula, se eles conseguem observar, nos mapas, o proces-

so de formação do território brasileiro. Observe se entenderam que o povo brasileiro é formado por 

povos de diferentes origens e culturas, e que essa diversidade se refletiu nas paisagens do território 

nacional. 
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Questões para auxiliar na aferição de aprendizagem.  

1. Sublinhe o nome dos países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil: 

ARGENTINA  CHILE  EQUADOR  BOLÍVIA       PARAGUAI 

2. Você observa, no município onde vive ou em suas tradições familiares, a influência de povos 
diferentes? Explique. 

 

Gabarito das questões 

1. Argentina, Bolívia e Paraguai 

2. Respostas pessoais. Auxilie os alunos no reconhecimento proposto. 


