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   Olá turma, nesta semana vamos continuar trabalhando sobre a Regionalização do Território Brasileiro. Na 

aula anterior vimos como aconteceu a regionalização do país. Então, a partir de agora vamos entender as 

propostas de regionalização brasileira, segundo Milton Santos, Macro Regiões (IBGE) e os Complexos 

Regionais. 

   Ler os textos analisando os mapas. Copiar e responder as questões no caderno, não esquecendo de colocar 

a data. 

    

Regionalização segundo Milton Santos 

/ 

   O critério principal da regionalização proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira foi o “meio 

técnico-científico-informacional”, isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e 

distintas pelo território brasileiro, determinado “quatro brasis”: Região Amazônica - inclui os estados do 

Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Baixas densidades técnicas e demográficas. Região 



Nordeste - inclui os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia. Primeira região a ser povoada, apresenta uma agricultura pouco mecanizada se 

comparada à Região Centro-Oeste e à região Concentrada. Região Centro-Oeste - inclui Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do sul e Tocantins, apresenta uma agricultura globalizada, isto é, moderna, 

mecanizada e produtiva. Região Concentrada - inclui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a região que concentra a maior população, as maiores 

indústrias, os principais portos, aeroportos, shopping centers, supermercados, as principais rodovias e 

infovias, as maiores cidades e universidades. Portanto, é a região que reúne os principais meios técnico-

científicos e as finanças do país. 

 

Regiões do Brasil (IBGE) 

 

   As regiões do Brasil são agrupamentos das unidades da federação em regiões com o propósito de ajudar as 

interpretações estatísticas, implantar sistemas de gestão de funções públicas de interesse comum ou orientar 

a aplicação de políticas públicas dos governos federal e estadual. Atualmente, existem cinco regiões 

oficiais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.  

 

 

 

 

 



Regiões Geoeconômicas do Brasil 

 

   Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs a divisão regional do Brasil em três regiões 

geoeconômicas. Essa divisão tem por base as características históricas e econômicas do Brasil. Para Geiger, 

as regiões geoeconômicas propostas são: a região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. 

 

 

 

Questões: 

1) Com base na regionalização brasileira proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira, descubra qual é 

a região descrita em cada item a seguir 

 

a) é caracterizada pela concentração da ciência da técnica e da informação. Trata-se da área mais 

desenvolvida economicamente do território nacional. 

 

b) é uma área de ocupação periférica recente que se estaca pela agricultura moderna mecanizada e com 

intensa utilização de insumos agrícolas (fertilizantes, adubos, químicos, agrotóxicos, etc). 

 

c) É caracterizada pelo povoamento antigo, com precária circulação de pessoas, produtos e informações. 

Trata-se da região com mais problemas sociais no Brasil.  



 

d) O processo de ocupação é recente, e o desmatamento da extensa cobertura vegetal é caracterizado como 

um dos principais problemas dessa região. 

 

2) Sobre as macrorregiões brasileiras, responda:  

a) Na atualidade, o Brasil está dividido em quantas macrorregiões? Quais são elas?  

 

b) Em qual macrorregião você mora? Que características específicas dessa região estão relacionadas ao seu 

modo de vida? 

 

3) Você acha que é possível utilizar diversos critérios para elaborar uma regionalização ou há apenas um 

critério válido? Justifique sua resposta e dê exemplos. 

 

Leia o trecho a seguir e responda à questão proposta.  

 

Povoar ou perder 

   Franceses e espanhóis enchiam suas embarcações de pau-brasil, jacarandá e outras madeiras de lei, além 

de pimentas-de-cheiro, animais de boa pele, papagaios, araras, macacos e, até mesmo, de índios! Estava na 

hora de o reino de Portugal tomar uma atitude: povoar ou perder as terras do Brasil. Só havia uma maneira 

de garantir a fixação das pessoas à terra: plantar. 

RODRIGUES, Rosicler Martins.  Cidades brasileiras: o passado e o presente.  São Paulo: Moderna, 1992. p. 18.  

 

4) Quais foram as medidas políticas e econômicas implementadas por Portugal para garantir a posse das 

terras ocupadas na América? 


