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                                                A formação territorial 

 

     Os atuais limites e a extensão do território brasileiro resultaram de uma história que se 

iniciou nos anos de 1500, com a chegada dos colonizadores portugueses, que passaram a se 

apropriar de territórios indígenas.  

     A formação territorial inicial do Brasil, como também a formação da sociedade brasileira 

e, consequentemente, a construção de espaços geográficos não indígenas, realizada por 

europeus e por luso-brasileiros ocorrem entre o século XVI e a primeira metade do século 

XVIII, durante o período em que predominou o mercantilismo, também chamado 

capitalismo comercial.   
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O início: século XVI  
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      A exploração do pau-brasil, durante o século XVI, estava inserida 

no contexto da chegada dos portugueses na América. A chegada dos 

portugueses ao Brasil foi em 22 de abril de 1500, quando a expedição 

de Pedro Álvares Cabral avistou o Monte Pascoal, na atual região de 

Porto Seguro, no estado da Bahia. 

     A chegada dos portugueses ao Brasil deu início ao processo de 

exploração das terras. Esse processo só se tornou um processo 

colonizatório na década de 1530, quando foi implantado o sistema de 

capitanias hereditárias. Antes da implantação do sistema de 

capitanias, a presença dos portugueses era exclusivamente litorânea 

por meio de feitorias. 



                                                      Séculos XVII e XVIII  

     O tratado de Tordesilhas, firmado em 1494, dividiu as terras americanas entre Espanha e Portugal. 

No século XVII, porém, os portugueses e seus descendentes nascidos aqui ultrapassaram os limites 

desse tratado, apropriando-se de terras a oeste que pertenciam à Espanha. O avanço para o interior do 

continente se deu pelo Rio Amazonas, na busca por drogas do sertão, coletadas por indígenas 

escravizados.  
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O bandeirismo  
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     As entradas eram expedições organizadas pelas autoridades 

portuguesas que tinham como finalidade promover o 

apresamento de índios, a destruição de comunidades 

quilombolas e a prospecção de metais e pedras preciosas. As 

bandeiras, geralmente, tinham a mesma finalidade das entradas 

organizadas pela Coroa Portuguesa. No entanto, o 

bandeirantismo era um tipo de atividade promovida por 

particulares, em sua grande maioria, interessados na obtenção 

de escravos indígenas. 



     No século XVIII, a economia da colônia tinha se 

interiorizado ainda mais, criando novos espaços 

geográficos. Podemos observar na figura que 

muitos povoados, depois transformados em vilas 

e cidades, surgiram no interior do território graças 

à expansão das bandeiras, da atividade 

mineradora e da pecuária.  
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Século XIX   

     No século XIX, três outras atividades econômicas 

se tornaram “motores” da construção do espaço: a 

cultura do cacau no sul da Bahia a cafeicultura no Rio 

de Janeiro e em São Paulo, que atraiu muitos 

imigrantes estrangeiros e contribuiu pra o 

povoamento dessa áreas cafeeiras e para o 

crescimento urbano; e a extração de látex na 

Amazônia para a fabricação de borracha, que atraiu 

populações do nordeste do território e estrangeiros.  
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               Séculos XX e XXI: (re)construção de espaços geográficos  
 
No final do século XIX e início do XX, os governos brasileiros, por meio de tratados e 
conversações diplomáticas com países e colônias europeias vizinhos, resolveram pendências 
de fronteiras que ainda existiam. Assim, em 1904, o território brasileiro assumiu os limites 

fronteiriços atuais.  
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O capitalismo industrial e as transformações do espaço geográfico brasileiro   

     A partir do século XVIII desenvolveu-se na Inglaterra uma nova forma de organização 

econômica que influenciaria mundialmente a economia e o ordenamento de espaços 

geográficos. O capitalismo industrial como ficou conhecido, substituiu a manufatura na 

produção de mercadorias pela maquinofatura graças às inovações técnicas no processo de 

produção.  

     Esse novo sistema econômico, que se propagaria para outros países, alterou a concepção 

mercantilista de que a riqueza de um Estado se constituía pelo acúmulo de metais preciosos 

por meio do comércio exterior, e defendia que a concentração de riquezas se realizaria pela 

produção industrial e comercialização de mercadorias industrializadas.    
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  O capitalismo industrial e as transformações do espaço geográfico brasileiro  
 
. A industrialização brasileira a partir de 1930, que se aprofundou entre as décadas de 1950 e 1970, nos 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e se prolonga até os dias atuais em várias regiões do território;  
 
. A aceleração urbanização decorrente da industrialização, da modernização agrícola e da migração de 
pessoas do campo para as cidades;  
 
. O avanço da fronteira agropecuária, ou seja, do estabelecimento de áreas de cultivo novos espaços 
geográficos;  
 

. O deslocamento da capital do país do Rio de Janeiro para Brasília, em 1960;   
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