
Capítulo 1

Brasil – De colônia agroexportadora a país 
industrializado

ATIVIDADES PARA SALA

01  A transformação do espaço geográ� co do Brasil começou 
com a chegada do colonizador europeu no século XVI. Por 
meio da exploração, quando o Brasil tornou-se colônia de 
Portugal, deu-se início a exploração comercial dos recursos 
naturais. Nesse período, o sistema colonial era dividido em 
dois polos: a metrópole (centro) e suas colônias ultramari-
nas (periferia), sendo as últimas subordinadas à primeira, 
política e economicamente. As colônias eram divididas 
em dois tipos: as de povoamento e as de exploração. 
As colônias de povoamento produziam para seu próprio 
consumo, caracterizando-se por médias propriedades e 
mão de obra livre, enquanto as colônias de exploração, 
como o Brasil, possuíam grandes propriedades e trabalho 
escravo e eram muito dependentes da metrópole.

02  A balança comercial favorável é vantajosa para um país, 
pois atrai moeda estrangeira, além de gerar mais empre-
gos dentro do país exportador.

03  O Brasil foi colônia de exploração e atendeu aos interes-
ses da política mercantilista como fornecedor de matéria-
-prima para a metrópole (Portugal), destinando sua eco-
nomia à produção agrícola com base na monocultura, nos 
grandes latifúndios e no trabalho escravo. A Lei de Terras 
estabeleceu que todas as terras devolutas pertenceriam 
ao Estado e seriam vendidas em leilão a quem tivesse 
dinheiro. Dessa forma, os agricultores menos favorecidos 
ficavam impossibilitados de comprá-las por não possuírem 
capital.

04  A industrialização ficou concentrada na Região Sudeste 
porque esta possuía a melhor infraestrutura entre as 
regiões brasileiras no início do século passado. Essa estru-
tura existia devido à economia do café, que desenvolveu 
estradas, comércio, portos e atraiu mão de obra, em sua 
maioria, imigrante.

 O colapso na Bolsa de Nova York impactou a economia 
cafeeira no sudeste, além da cana-de-açúcar e do cacau no 
Nordeste. Como os Estados Unidos era o maior comprador 
do café brasileiro, com a crise econômica, houve diminuição 
das exportações do café, o que prejudicou toda a econo-
mia. Já na Região Sul, esse problema econômico foi menor 
porque a agricultura estava voltada para o mercado interno.

05  Atualmente, o Brasil é o país que possui o maior parque 
industrial da América Latina, com uma grande variedade 
de indústrias espalhadas em seu território. São siderúrgi-
cas, metalúrgicas, químicas, têxteis, calçadistas, eletrônicas, 
automobilísticas, navais, militares, alimentícias, de papel e 
celulose etc.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  Entre as principais transformações provocadas pelos por-
tugueses no Brasil durante o Período Colonial, é possível 
destacar a intensa exploração e degradação da vegetação 
nativa; a fundação de vilas e cidades nas proximidades do 
litoral; a criação das capitanias hereditárias, as quais origina-
ram alguns estados brasileiros; a construção de ferrovias etc.

02  Ao chegarem na colônia, os europeus exploraram a mão 
de obra indígena na extração do pau-brasil. Para disse-
minar o cristianismo, catequizar os nativos e justificar a 
vinda dos portugueses para o Brasil, Portugal contava 
com a ajuda dos missionários da Companhia de Jesus 
(os jesuítas).

03  A agricultura tradicional é um modelo praticado desde a 
época colonial, utilizando ferramentas arcaicas e poucos 
investimentos, o que proporcionava uma produção vol-
tada para a subsistência e o mercado interno. Já a agricul-
tura moderna é um modelo que utiliza máquinas moder-
nas, elevados investimentos, o que objetiva uma produção 
direcionada tanto para o mercado interno como para o 
externo, caracterizando o Brasil como um dos maiores pro-
dutores mundiais de alimentos.

04  B

 Na segunda metade do século XX, o mundo passava por 
transformações na agricultura, as quais chegaram aos 
países em desenvolvimento, inclusive ao Brasil, com o 
uso  de tecnologias no campo, como transgênicos, agro-
tóxicos, irrigação artificial, máquinas etc. Além de essas 
tecnologias aumentarem a produção com a expansão da 
fronteira agrícola, desmatando imensas áreas de vegeta-
ção natural, também ocasionaram uma série de proble-
mas sociais, como migração rural-urbana, favelização, 
desemprego, violência etc.
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05  Atualmente, menos de 20% da população brasileira tra-
balha na agricultura. Grande parte dela vive de trabalho 
rudimentar, pois a concentração fundiária é grande e a 
mecanização vem retirando o homem do campo, aumen-
tando, assim, o êxodo rural e fazendo crescer de maneira 
desordenada a população nas cidades.

 A migração rural-urbana é o deslocamento de pessoas 
que se mudam da zona rural para a zona urbana. Esse 
tipo de migração é feita por membros da população rural 
que buscam melhores condições de vida. Dessa forma, 
essa migração ocorre devido à atração exercida pela 
cidade e às dificuldades enfrentadas no meio rural.

06  Durante seu governo, Getúlio Vargas priorizou a produção 
de industrializados, reduziu as importações, investiu no 
setor de base e fundou duas estatais de fundamental impor-
tância para o país, a Companhia Siderúrgica Nacional e a 
 Petrobras. Além disso, criou a Companhia Vale do Rio Doce, 
que se tornou a segunda maior empresa mineradora do 
mundo, e construiu a Usina Siderúrgica de Volta Redonda, 
tornando o país mais industrializado e menos rural.

07  A

 A Lei de Terras estabelecia que todas as terras devolu-
tas pertenceriam ao Estado e que somente poderiam ser 
adquiridas por meio da compra. Sem condições financei-
ras, os imigrantes recém-chegados e os agricultores menos 
favorecidos não dispunham de recursos para adquiri-las 
para o cultivo, permanecendo na situação de empregado, 
o que permitia a manutenção das vastas extensões de ter-
ras (latifúndios) voltadas para a monocultura.

08  A partir da década de 1990, por meio das ideias neolibe-
rais, o processo de industrialização do país tomou novo 
rumo, com a privatização de grande parte das estatais, 
com a abertura cada vez maior da economia do país ao 
capital internacional e com a intensificação do processo de 
descentralização espacial.

09  D

 Existe uma imensa dependência das nações latino-ame-
ricanas em relação aos países desenvolvidos, seja tecno-
lógica ou econômica. As elevadas taxas de natalidade 
são decorrentes da falta de informação e investimentos 
nesses países, além da falta de políticas públicas de con-
trole de natalidade.

10  A crise de 2008 provocou alterações na economia interna 
brasileira, como a redução do consumo. O crédito interna-
cional foi muito afetado, pois os bancos ficaram mais cau-
telosos quanto à concessão de empréstimos, reduzindo-os 
e cobrando juros mais elevados. Além disso, a bolsa de 
valores brasileira passou a sofrer sucessivas quedas. Tor-
nou-se necessária uma maior intervenção do Estado no 
sistema econômico para motivar a produção e o consumo. 
A geração de subsídios foi também uma forma de dinami-
zar a economia à época. 
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