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Acesse o link abaixo, assista o vídeo que trata sobre a Geografia e seus conceitos e responda as
seguintes questões:
https://www.youtube.com/watch?v=5j3OFFOh9So
a) Como podemos definir a Geografia?
b) Quais as categorias de análise da Geografia?
c) Qual a definição de cada categoria?
Respostas:
a) Geografia: é a ciência que tem como principal categoria de análise o Espaço Geográfico, este
é o resultado das ações da sociedade (espaço construído) sobre o ambiente (espaço natural).
b) No espaço geográfico temos várias categorias (ou conceitos) que são importantes para análises
de cenários geográficos, são elas: paisagem, Lugar, território, região.
c) Paisagem: é tudo aquilo que é perceptível no espaço, é aquilo que se pode observar no
horizonte, existe a paisagem pode ser classificada em paisagem construída (paisagem
antrópica, humana) e paisagem natural (aquela paisagem que não transformada pelo homem).
Será que hoje existe um ambiente totalmente natural??; Lugar: é o espaço que você tem
intimidade, é o espaço que você constrói laços afetivos, um exemplo é sua casa, dentro de sua
casa, seu lugar pode ser o seu quarto, você se sente mais a vontade neste espaço, tem uma
relação de intimidade com tal espaço; Território: é o espaço em que se constrói um elação de
poder, seja o poder delimitado pelo Estado, ou o poder delimitado pela ocupação momentânea
do espaço, exemplo em um determinado local da cidade durante o dia pode funcionar o
comércio e durante a noite pode funcionar outro tipo de serviço, prostituição, tráfico de
drogas, o que ocorre é que neste espaço em distintos momentos do dia, se forma diferentes
modos de apropriação do espaço; Região: é aquele espaço que reúne uma série de
características semelhantes a uma área, que vai ser distinta das demais, um exemplo seria as
regiões do Brasil, as regiões urbanas e as regiões rurais, em ambos exemplos, temos espaços
que reúnem aspectos similares no interior de uma região e diferentes entre as regiões.

