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Nome da disciplina 

As regiões Norte e Centro Oeste do Brasil  

 

Departamentos 

Geografia 

 

Professores Responsáveis  

Marcelo Bezerra Correia da Silva 

 

Número de vagas 

40 vagas  

 

Resumo da disciplina  

A disciplina tem por objetivo apresentar aos alunos o processo de ocupação das áreas 
interiores do Brasil, com ênfase no processo que ocorreu nas áreas de Cerrado, Pantanal e 
Floresta Amazônica no Centro-Oeste e no Norte do Brasil. Abordaremos os impactos sociais, 
ambientais e econômicos da expansão de nossas fronteiras. 

 

Ementa 

Na obra “Da fachada Atlântica à imensidão da Amazônia”, o geógrafo Daniel Huertas traz um 
trabalho fundamental para compreendermos a ideia de “construção e integração” do território 
ocidental do Brasil. É a partir dessa visão que revisitaremos as ações do Estado na segunda 
metade do século XX, que culminaram na expansão da ocupação das fronteiras naturais do Brasil 
no Norte e no Centro Oeste. A eletiva analisará tal expansão a partir da perspectiva dos grupos 
sociais afetados com essa política (questão indígena - povos pantaneiros - povos ribeirinhos), da 
sua configuração econômica a partir da agropecuária e das políticas industriais, bem como dos 
impactos geopolíticos e ambientais ao longo das últimas décadas. 
 

Descrição por aulas 

Aula 01  Centro Oeste e Norte: definições sobre a regionalização 

 Grupos humanos (Indígenas, Ribeirinhos, Pantaneiros) 

Aula 02 
 A economia – povoamento do Centro Oeste  

 A construção de Brasília, a rede de infraestrutura e a expansão da 

agropecuária 

 
 
Aula 03 

 A economia – povoamento do Norte do Brasil 

 As políticas militares dos anos 1970 (Sudam, Suframa) 

 “Amazônia, integrar para não entregar” (Projetos militares) 

 As fronteiras internacionais 

Aula 04  A questão socioambiental I: poluição, queimadas, conflitos 

territoriais 

Aula 05  A questão socioambiental II: poluição, queimadas, conflitos 

territoriais, as grandes hidrelétricas, estradas de integração 

  

 
 

Foco da Eletiva 

 Revisão de conteúdos 



Eletivas Sabin 2020 

 Resolução de exercícios desafiadores durante as aulas 

 Conteúdos extracurriculares 

 Aprofundamento de conteúdos 

 Estabelecimento de relações entre diferentes conteúdos 

 Composição de respostas a questões discursivas 

 


