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Título: Divisão regional do Brasil 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é familiarizar os alunos com a divisão regional do Brasil em 

grandes regiões e também ajudá-los a reconhecer os complexos regionais, ou seja, as regiões geoeco-

nômicas. Os estudos propostos nesta sequência os auxiliarão a compreender as principais característi-

cas do espaço geográfico brasileiro, de acordo com as divisões regionais, considerando, inclusive, a 

presença de fortes desigualdades socioeconômicas no interior de cada complexo regional. 

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  

Lousa, giz, lápis, borracha, caderno, mapa das grandes regiões do Brasil, mapa mudo do Bra-

sil, mapa dos complexos regionais (regiões geoeconômicas) do Brasil, projetor, se disponível na 

escola, cartolinas, tesoura sem ponta, cola, régua, canetas hidrográficas coloridas, lápis de cor. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: no início da aula em círculo para facilitar o diálogo. Depois, organizados em quartetos.  

1ª atividade: 

Apresente aos alunos o mapa com as grandes regiões brasileiras. Pergunte o que podem ob-

servar no mapa. Eles devem notar que o mapa apresenta os estados e seus limites, as capitais ou 

outros elementos (de acordo com o mapa utilizado em sala de aula). Chame a atenção para as cores 

dos estados. Pergunte: Por que alguns estados são representados na mesma cor (mesmo tom ou 

tons diferentes)? 
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A partir das respostas obtidas, explique a eles que, para estudar e administrar melhor o terri-

tório brasileiro, os estados foram agrupados em grandes regiões. Para criar esses agrupamentos 

foram consideradas as similaridades sociais, culturais, naturais e econômicas. 

Pergunte aos alunos se conhecem os nomes das regiões. Anote na lousa: centro-oeste, norte, 

nordeste, sudeste, sul. Peça então a eles que observem o mapa e falem em voz alta, um aluno por 

vez, o nome de um estado de cada região, que será  anotado na lousa, formando uma lista com as 

unidades da federação que compõem cada região. Proponha aos alunos que copiem o que foi 

anotado na lousa no caderno, caso não tenham uma lista semelhante em seus materiais didáticos. 

2ª atividade: 

Distribua aos alunos, organizados em quartetos, o mapa mudo do Brasil. Depois, peça a eles 

que identifiquem as grandes regiões, pintando de uma mesma cor os estados que fazem parte de 

cada região. Em seguida, eles deverão recortar o mapa, separando as diferentes regiões. 

Em uma cartolina, cada  grupos deverá desenhar cinco quadros, representativos das 5 gran-

des regiões. ; dentro de cada um, eles deverão colar uma região, identificando seus respectivos 

nomes. Além disso, ao lado do quadro, eles vão listar os estados que pertencem àquela região. 

Por último, deverão destacar, no cartaz, a região onde vivem, ou seja, onde se localiza o seu 

estado e município. 

Ao final da atividade, cole os cartazes na parede da sala de aula. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: em semicírculo para os momentos de conversa e observação do mapa; em grupos para a 
realização da atividade. 

Para esta aula, providencie, em atlas escolares, materiais didáticos ou na internet, um mapa 

dos complexos regionais (regiões geoeconômicas) do Brasil. O mapa poderá ser impresso ou projeta-

do, caso a escola possua esse recurso. 

1ª atividade: 

Inicie a aula realizando uma roda de conversa, pedindo aos alunos que retomem o conteúdo 

trabalhado na aula anterior. Em seguida, apresente a eles o mapa das regiões geoeconômicas 

(complexos regionais) do Brasil, explicando que essa divisão também é uma divisão regional do 

Brasil, porém leva em conta outros critérios para o agrupamento no espaço,. Peça que observem 

novamente as grandes regiões e que comparem com a divisão em complexos regionais. Questione: 

Há semelhanças e diferenças? Quais são?  
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Para definir os complexos regionais, foram considerados, especialmente, critérios naturais e 

socioeconômicos, bem como formação histórico-econômica e a modernização do território brasilei-

ro, sem necessariamente levar em conta os limites dos estados. Sendo assim, os estados podem ter 

parte de seu território em uma região, e o restante em outras. Peça aos alunos que identifiquem os 

estados que têm seu território dividido entre duas ou mais regiões. Solicite também a eles que 

constatem a qual complexo regional pertence o estado (ou trecho dele) em que residem. 

2ª atividade: 

Divida a lousa em três partes, nomeando cada uma delas com o nome de um complexo regi-

onal: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. 

Em seguida, explique as principais características de cada uma das regiões. Posteriormen-

te,realize algumas anotações sobre cada uma delas na lousa : 

• Amazônia: caracterizada pela baixa densidade demográfica e pela presença da Floresta 
Amazônica. A área que compreende o complexo regional da Amazônia teve seu período de 
maior ocupação apenas no século XX. Economicamente, a região é marcada por atividades 
extrativistas e, mais recentemente, agropecuárias, o que vem promovendo desmatamento 
e riscos às terras indígenas; na região Amazônica está a maior população indígena do Bra-
sil. É importante também notar a presença do Polo Industrial de Manaus, bem como as for-
tes desigualdades sociais, tanto no espaço rural como no espaço urbano. 

• Nordeste: a população desse complexo regional está concentrada principalmente na 
área litorânea; algumas cidades do Nordeste, inclusive, são muito antigas, pois essas ter-
ras foram as primeiras a serem colonizadas pelos portugueses. Em seu interior, o Nordes-
te é marcado pelo clima semiárido, no qual verificam-se secas prolongadas, o que causou 
a migração de muitos de seus habitantes para outras regiões ou para a área do litoral, 
visto que não foram realizados projetos que permitissem à população local a convivência 
com essas secas, enfrentando-as sem que isso provocasse perdas de produção agrope-
cuária e situações de pobrez e miséria. É preciso considerar que a seca é um problema 
natural, mas as consequências dela são de ordem socioeconômica e podem ser resolvi-
das com investimentos em infraestrutura, apoio técnico e financeiro aos pequenos pro-
prietários rurais e com redução das fortes desigualdades de rendimentos na população. 
O Nordeste é marcado por problemas socioeconômicos decorrentes tanto concentração 
das riquezas, inclusive da propriedade rural, nas mãos de poucas pessoas, quanto da fal-
ta de serviços públicos, com fortes desigualdades sociais. Ainda assim, a partir da segun-
da metade do século XX, muitos polos de agricultura irrigada e indústrias se desenvolve-
ram neste complexo, situadas geralmente, próximas a grandes centros. Ademais, o tu-
rismo é um setor de fundamental importância econômica nesta região. 

• Centro-Sul: é região mais povoada do Brasil. No Centro-Sul concentram-se os principais 
polos industriais e educacionais do Brasil, bem como as maiores cidades. Embora con-
centre a principais infraestruturas de transporte e comunicação do Brasil, além de ser 
sede de diversas empresas, o Centro-Sul também apresenta muitos problemas sociais e 
ambientais e sofre com a desigualdade social e econômica, caracterizada pela diferença 
de renda entre as pessoas. 
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Após a explicação, peça aos alunos que copiem as informações mais importantes da tabela 

no caderno. 

3ª atividade: 

Peça aos alunos que formem grupos com três integrantes. A cada grupo, proponha a seguin-

te questão para debate: Se vocês fizessem parte do governo do país, qual problema procurariam 

resolver em cada um dos complexos regionais? 

Estabeleça um tempo para que cada grupo reflita e anote as considerações em um caderno; 

após esse tempo, os grupos deverão expor aos demais colegas as suas conclusões.  

4ª atividade: 

Divida os alunos em cinco grupos e explique a eles que cada um dos grupos estudará uma 

das grandes regiões, na próxima aula, montará um cartaz e fará uma apresentação para a turma. A 

pesquisa será feita em casa, na biblioteca ou na sala de informática da escola e deverá abordar cada 

um dos temas a seguir: 

• natureza; 

• cultura; 

• culinária; 

• atividades econômicas. 

Para atribuir uma região a cada grupo, faça um sorteio.  

No cartaz a ser montado e apresentado nas próximas aulas, além de textos e imagens, eles 

deverão obrigatoriamente apresentar o mapa político da região com o limite dos estados e suas 

capitais. Caso queiram, os alunos também poderão incrementar a apresentação com músicas, 

objetos e vestimentas típicas. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: em grupos. 

Nesta aula, os grupos, definidos na aula 2 na 4ª atividade, vão trabalhar na montagem do 

cartaz e na preparação da apresentação, utilizando os materiais que eles trouxeram com base no 

planejamento da aula anterior. Ao longo do processo, oriente os grupos na confecção da exposição. 

Solicite aos grupos que, caso  necessitem de recursos para a apresentação, como caixas de som, 

avisem com antecedência. 

Ao final da aula, peça que guardem os materiais produzidos, pois a aula seguinte será reser-

vada para as apresentações. 
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Aula 4 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: em grupos. 

1ª atividade: 

Peça a cada grupo que organize os materiais produzidos em um local designado; estipule um 

tempo para a apresentação de cada um dos cinco grupos. 

2ª atividade: 

Ao final da aula, faça uma roda de conversa com os alunos sobre as semelhanças e as dife-

renças entre as regiões apresentadas. Reforce a importância da diversidade cultural, ambiental e 

econômica de cada região do país. Peça aos alunos que falem sobre o que acharam das apresenta-

ções e o que mais gostaram de aprender sobre as diferentes regiões do Brasil. 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo da primeira aula, verifique se os alunos se familiarizaram com a composição de ca-

da uma das grandes regiões, identificando a região em que vivem. Na segunda aula, os alunos terão 

contato com uma divisão regional que não se baseia nas divisões político-administrativas dos 

estados. Sendo assim, observe se eles conseguiram compreender e identificar as características 

econômicas, históricas e sociais que constituem os fatores que determinaram a regionalização de 

cada um dos três complexos regionais, destacando as desigualdades socioeconômicas existentes no 

interior de cada uma. A atividade de reflexão em grupo vai auxiliar na aferição desse aprendizado, já 

que os alunos terão que refletir sobre as desigualdades e problemas socioeconômicos que afetam 

cada uma das regiões. Ao longo da apresentação dos cartazes, avalie se os alunos foram capazes de 

realizar a pesquisa, trazendo informações relevantes sobre cada uma das grandes regiões brasileiras. 

Questões para auxiliar na aferição de aprendizagem.  

1. Qual é o complexo regional afetados com as secas periódicas? É possível afirmar que é a seca 
que causa a pobreza e os problemas sociais? Explique. 

2. Você já conheceu alguém que veio de uma região diferente? Fale sobre as diferenças e seme-
lhanças que você notou entre o seu modo de vida e o dessa pessoa. 
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Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: Nordeste. Não, pois não foram realizados projetos que permitissem à 
população local a convivência com as secas prolongadas. A seca é um problema natural, mas as 
consequências dela são de ordem socioeconômica e podem ser resolvidas com investimentos 
em infraestrutura, apoio técnico e financeiro aos pequenos proprietários rurais e com redução 
das fortes desigualdades de rendimentos na população. 

2. Respostas pessoais. Auxilie os alunos a desenvolverem a proposta. 


