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1.  ESPAÇO GEOGRÁFICO
Os gregos foram os primeiros a tentar sistematizar o 
pensamento geográfico, sendo eles os criadores da pa-

lavra geografia, que significa “escrever sobre a terra”. 

Durante o século XIX, a Geografia foi considerada uma ciên-
cia moderna, mostrando uma forte ligação com o Estado (gover-
nos) e com o desenvolvimento da burguesia por meio da revolução 
industrial.

 → Nesse contexto, despontam duas escolas geográficas :

 ˃ Determinismo Geográfico - escola alemã: define o 
meio como determinante das condições de vida do ser 
humano.

 ˃ Possibilismo Geográfico - escola francesa: difunde 
a ideia de que o ser humano é capaz de transformar a 
natureza , adaptando-a às suas necessidades. 

Até a década 50 do século XX, a Geografia era uma ciência 
preocupada com a descrição das paisagens, influenciada pelas ex-
periências vivenciadas pelos seres humanos. As mudanças ocorri-
das na sociedade pós II Guerra Mundial levam a algumas preocu-
pações de ordem social, econômica que envolviam o mundo. 

Nesse momento, surge a Geografia Crítica, que voltou sua 
atenção a esses questionamentos de caráter global, principalmen-
te a relação das potências mundiais (EUA/URSS) com suas áreas 
de influência, mas também buscou demonstrar interesse por 
elementos de nível local, como as condições das pessoas na área 
urbana, as relações de trabalho impostas pelos capitalistas e os 
problemas ambientais.

Atualmente, destaca-se a Nova Geografia Cultural. Essa 
corrente considera a cultura, além de resultado condição da exis-
tência humana, um componente do espaço geográfico. É resulta-
do da relação entre os seres humanos, estabelecida cotidianamen-
te pelos grupos sociais.

No passado, a Geografia tinha a preocupação de descrever 
o espaço dos seres humanos. Hoje, ela procura entender a evolu-
ção desse espaço, colocando o ser humano como um ser ativo em 
plena evolução.

1.1 Espaço, Lugar, Paisagem, 
Território, Estado-Nação
Espaço Geográfico - é o espaço das relações da sociedade 

com o meio. É o espaço em construção pelo ser humano, formado 
pelo aspectos naturais e culturais (humanos) e em contínua mu-
dança.

Lugar - É o espaço onde desenvolvemos nossas relações 
pessoais e profissionais. Nele, sentimos uma relação de afetivi-
dade e de familiarização. No decorrer da nossa vida, o lugar é um 
espaço em pleno movimento, pois, quando crianças, temos uma 
relação forte com o nosso quarto, com o parquinho na sala de aula. 
Ao crescermos em idade, criamos novos lugares, novos significa-
dos, novos espaços de afetividade.

Paisagem - A paisagem é uma das categorias da Geografia 
que combina elementos do presente e do passado. Esses elemen-
tos são mais do que um mero olhar, pois resultam das relações 

entre o ser humano e os elementos naturais que formam o espaço 
geográfico. O contexto histórico, as questões atuais, os aspectos 
culturais o modo pelo qual a ação humana interage com esses ele-
mentos é que definem a paisagem.

Território - Quando ocorre a concorrência entre dois grupos 
ou mais pelo espaço, o lugar pode dar origem ao território ou seja, 
quando falamos em território, estamos nos referindo a um espaço 
de relação de poder, onde encontramos quem domina e quem é 
dominado.
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Estado-Nação - Para que se constitua um Estado, é neces-
sário que haja território e povo (nação), os indivíduos que formam 
o povo com características culturais comuns. O Estado-Nação se 
constitui de poder econômico (soberania territorial) e poder políti-
co (leis e governo próprios).

Questões

01. Qual o objeto de estudo da Geografia?
a) Interpretação de Mapas.

b) Descrição dos Lugares.

c) Observação da Paisagem.

d) Estudo do Espaço Geográfico.

e) Saber todos os nomes de países e capitais.

02. Assinale a opção correta em relação ao conceito de Paisagem.
a) Paisagem representa o que ouvimos de um determinado lugar.

b) Paisagem é uma fotografia de um lugar só com características 
naturais.

c) Paisagem é o que vemos e observamos de um lugar.

d) Paisagem geográfica é apenas um quadro bonito de um lugar.

e) Paisagem representa apenas os aspectos sociais e humanizados 
de um determinado lugar.

03. A seguir, você observará um fragmento da canção “Samba do 
Avião”. Interprete-o, de modo a perceber qual categoria geográfica 
encontra-se presente nos versos:

Samba do avião

Composição: Antônio Carlos Jobim

Eparrê

Aroeira beira de mar

[...]
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Vejo o Rio de Janeiro

Estou morrendo de saudades

Rio, seu mar

Praia sem fim

[...]

Este samba é só porque

Rio, eu gosto de você

A morena vai sambar

Seu corpo todo balançar

[...]

Aperte o cinto, vamos chegar

Água brilhando, olha a pista chegando

E vamos nós

Pousar...

a) Cartografia: o trecho da música citada mostra aspectos visuais 
do espaço geográfico que podemos representar em mapas.

b) Espaço geográfico: a composição mostra aspectos do Universo 
que vivemos, ou seja, nosso Espaço Sideral.

c) Paisagem: a partir da dimensão do perceptível, que é delimitado 
pela visão, o compositor descreve o seu lugar.

d) Região: os recortes espaciais abordados na canção trazem implí-
cita a ideia de particularidade e agrupam elementos semelhan-
tes entre si.

e) Território: na composição, o autor aborda as territorialidades 
disputadas por grupos sociais diferentes.

04. A partir do conceito de região, assinale a opção correta:
a) O conceito de região, na Geografia, refere-se à porção do espaço 

que agrupa elementos diferentes.

b) Por regionalização pode-se entender a divisão de um grande 
espaço em regiões, sem nenhum critério anteriormente estabe-
lecido.

c) Para estudar todos os países do mundo, não precisamos regio-
nalizar as informações, podemos estudar todos os dados geo-
gráficos juntos.

d) O conceito de região é menor que a escala local e maior que a 
escala nacional.

e) Cada região se diferencia das outras por apresentar particulari-
dades próprias, ou seja, semelhança entre seus elementos.

05. O espaço geográfico é composto por “formas visíveis” e por “formas 
invisíveis”. Assinale a alternativa a seguir, que contenha apenas 
“formas invisíveis” do espaço geográfico:
a) Rodovias e legislação.

b) Hidrelétricas e praias.

c) Fluxo de comunicação e fluxo de informação.

d) Fábricas e fluxo de informação.

06. (FAFIPA) Assinale a alternativa correta sobre o território e a 
paisagem, como categorias de análise geográfica:
a) O território é um espaço abstrato e a paisagem é um espaço 

concreto.

b) O território pressupõe a existência de uma área definida, delimi-
tável, e a paisagem é concreta e visível.

c) O território é uma área natural, e a paisagem é sempre um 
espaço cultural.

d) O território é um espaço físico sem limites definidos, e a 
paisagem tem sempre limites precisos.

e) O território é, basicamente, um espaço livre, e a paisagem é um 
espaço com divisas ou fronteiras.

07. (FAFIPA) Considerando-se a paisagem geográfica como a parte 
visível do espaço, é CORRETO afirmar:
a) A paisagem varia de um lugar para o outro, pois, em cada um 

deles, há uma determinada divergência de elementos.

b) Quanto mais transformada está a natureza, mais se destacam os 
elementos naturais da paisagem.

c) A paisagem é sempre a materialização de um momento da so-
ciedade, à semelhança de uma fotografia.

d) A paisagem já existe mesmo antes de o homem nascer, sendo 
irrelevante, portanto, considerar a sua atuação na construção do 
espaço.

e) As paisagens são formadas somente por elementos naturais, 
isto é, criadas pela Natureza, sem interferência do homem.

08. (FAFIPA) O objeto de estudo e de análise da Geografia é o espaço 
geográfico, que assume formas abstratas e concretas, dependendo 
da categoria de análise.

 Sobre as categorias de pesquisa do espaço geográfico, assinale a al-
ternativa correta.
a) O território é uma convenção entre lugares que normalmente 

aproveita acidentes geográficos naturais, como rios ou monta-
nhas.

b) O espaço vital consiste em santuários intocados pelo homem, 
onde as espécies animais convivem sem a interferência da 
poluição.

c) O espaço se manifesta na paisagem, que contém somente ele-
mentos naturais como campos ou florestas.

d) Os métodos de análise espacial são, normalmente, baseados em 
teorias e não em observações dos processos em campo.

e) A Geografia não constitui conhecimento científico por precisar 
de várias outras técnicas, como a Cartografia ou a História, por 
exemplo.

09. (UFPR/NC) “Como toda ciência, a Geografia possui alguns concei-
tos-chave, capazes de sintetizar a sua objetivação, isto é, o ângulo 
específico com que a sociedade é analisada, ângulo que confere à 
Geografia sua identidade e a sua autonomia relativa no âmbito das 
ciências sociais” (CORREA, 2007, p.16). Levando em consideração os 
conceitos-chaves da Geografia, relacione Espaço, Lugar, Paisagem, 
Região e Território com as respectivas definições, numerando a 
coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna 
da esquerda.

1. Espaço. 

2. Lugar. 

3. Paisagem. 

4. Região. 

5. Território. 

(   ) Entendido como espaço vivido, dotado de valor pelo sujeito que 
nele vive. 

(   ) Conceito ligado à diferenciação de áreas; associado à localização 
e à extensão de um certo fato ou fenômeno. 

(   ) Espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. 
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(   ) Conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de 
ações, de fixos e fluxos, lócus da reprodução da sociedade. 

(   ) Conceito associado ao domínio do visível, porção territorial re-
sultante da ação dos fatores humanos e naturais e suas inter-re-
lações. 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da di-
reita, de cima para baixo:

a) 2 – 5 – 1 – 3 – 4. 

b) 1 – 4 – 5 – 2 – 3. 

c) 5 – 3 – 1 – 2 – 4. 

d) 2 – 4 – 5 – 1 – 3. 

e) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.

10. (FGV) Carl Sauer, em “A Morfologia da Paisagem”, propôs um 
método para analisar a paisagem geográfica, considerada como 
objeto principal da disciplina. Em relação aos princípios teóricos e 
metodológicos da morfologia da paisagem, analise as afirmativas a 
seguir:

I. A paisagem natural é um meio transformado culturalmente pela 
ação dos seres humanos.

II. A paisagem cultural é concebida como o resultado de um longo 
processo de constituição e diferenciação de um espaço.

III. As paisagens são elementos primários da observação empírica 
e, pela aplicação de lógicas genéticas e sistemáticas, tornam-se 
o produto final da investigação geográfica.

Assinale:

a) Se somente a afirmativa I estiver correta.

b) Se somente a afirmativa II estiver correta.

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabaritos

01 D 06 B

02 C 07 C

03 C 08 A

04 E 09 D

05 C 10 E


