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APRESENTAÇÃO

1

Na primeira década deste século, o Brasil ampliou sua influência no contexto 
geopolítico e chegou a ocupar, por um breve momento, a sexta posição entre 
as economias mundiais. Embora não tenham se tornado um protagonista de 
ponta, o país esteve presente em importantes contextos da política internacio-
nal. No plano interno, a economia cresceu, a inflação manteve-se estabilizada, 
a oferta de emprego foi ampliada e diversos programas sociais, voltados à 
promoção e à inclusão da população de baixa renda, foram implantados.

O cenário modificou-se a partir da crise econômica de 2014/2015 e da con-
sequente perda de projeção e confiabilidade no cenário internacional. A crise 
abalou a influência brasileira também no cenário regional latino-americano. 
Nessa região, o país tem presença marcante, inclusive em diversas obras de 
infraestrutura financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e tocadas por grandes empreiteiras brasileiras que se 
envolveram em um escândalo de corrupção apurado pela Justiça.

Brasil: perspectivas e regionalização
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 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que ao concluir o capítulo, os alunos tenham com-
preendido:

 • O papel do Brasil na economia global.

 • Como a crise econômica atingiu o Brasil.

 • Como os casos de corrupção eclodiram a crise econômica.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
A representação do local e do global 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • Caderno de anotações

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada, 
essa conversa servirá para o professor verificar o conhecimento prévio dos 
alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre os escândalos de corrupção e suas 
consequências para o Brasil.

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula propondo a atividade da página 221.

Mostre como a economia brasileira atuou nos últimos anos, e como está atu-
almente. Fale da crise econômica, as causas do impeachment da Presidente 
Dilma Rousseff, e os efeitos para a sociedade, e economia.

Peça aos alunos que debatam toda essa situação política ocorrida no Brasil, 
e na visão deles qual o principal impacto que eles já conseguiram perceber 
após a saída da presidente.

Apresente o papel do Brasil nos países emergentes e sua influência junto aos 
demais países da América do Sul e a relação dos BRICS.

AULA 2

Inicie a aula mostrando como ocorreu a ampliação das relações internacio-
nais do Brasil, e a relação do Brasil com países do MERCOSUL. 

Mostre as relações de dependência bilaterais como com a Bolívia e a compra 
pelo Brasil do Gás Natural, ou com a Venezuela com o Petróleo. 

Mostre a potencialidade do Brasil no cenário mundial, os problemas que teve 
no passado com os governos ditatoriais, e seu crescimento econômico maior 
nas últimas décadas.

Finalize a aula com as atividades da página 228.

AULA 3

Inicie a aula mostrando que um dos fatores de limitação do crescimento do 
Brasil é a falta de infraestrutura, sobretudo para os meios de transporte, estra-
das, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias. Como também na geração de 
energia e na preservação de áreas naturais, mesmo com a implementação da 
infraestrutura necessária.

Mostre também como aconteceu a regionalização brasileira, os critérios ado-
tados.

Finalize a aula com a atividade da página 231.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, através dos debates e 
discussões. Verifique a compreensão do material nas produções de textos, 
durante as argumentações nas discussões, a exposição da pesquisa, nas ar-
gumentações e na resolução dos exercícios.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 4

Inicie a aula apresentando as formas de regionalização. A divisão feita pelo 
IBGE e os critérios adotados. Mostre também a divisão pelos critérios geoe-
conômicos. Apresente cada grande complexo regional.

Apresente as características de cada região. Mostre também a divisão dos “Qua-
tro Brasis” divisão feita pelo geógrafo Milton Santos, caracterize cada região.

Finalize a aula com as atividades do livro.


