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Os Estados e a Divisão Política no Brasil 

O Brasil é organizado na forma de federação, ou seja, uma união de estados. Existe, portanto, um governo federal, que representa a nação ou o país, e os governos 

estaduais, que representam os estados.  

Durante a pandemia do COVID-19, os governos estaduais ganharam importância ao adotar medidas de controle da doença como o anúncio de quarentenas e o 

fechamento parcial dos serviços públicos e do comércio. A origem dos estados brasileiros é o assunto desta atividade.  
1)No Youtube,  assista o vídeo/ animação sobre a evolução dos estados brasileiros, através do link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=Q1P4IDWGKxc&feature=emb_logo 

2) Depois leia a matéria abaixo da revista Superinteressante, chamada “Como surgiram os estados brasileiros?”: 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiram-os-estados-brasileiros/ 

3) Observe a sequência de mapas disponíveis no site do IBGE (Que também estão presentes no Atlas Geográfico do IBGE!) 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_evolucao_da_divisao_politico_administrativa.pdf 
 
 

O mapa político do Brasil, que observamos ao lado, já foi muito modificado ao longo 

dos anos. Em alguns casos, estados que existiram no passado não existem mais. Em outros, 

alguns estados tiverem seu território desmembrado para formar outros. Há ainda o caso de 

mudanças nos limites (divisas) entre os estados brasileiros.   

 

4) Com base no vídeo e na matéria responda: 

a) Indique a origem dos estados brasileiros. Essa palavra “estados” sempre existiu? 

Como o território brasileiro era organizado no passado? Crie um parágrafo respondendo a 

essas perguntas. 

b) Construa um quadro com diferentes estados brasileiros e o estados/ províncias 

de onde eles se originaram. Escolha pelo menos dois estados de cada região brasileira.  

Exemplo: Tocantins – Goiás (estado de origem) 

Reflexão: 

Você saberia dizer por que a configuração dos estados brasileiros se modificou tanto 

ao longo do tempo? E quais transformações geográficas aconteceram no Brasil que 

provocaram as mudanças nas suas divisas internas?  
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