
Ciência geográfica, paisagem e pandemia

A ciência geográfica

Toda disciplina possui um objeto de estudo, ou seja, um assunto, um tema principal que os

cientistas e pesquisadores daquele campo do conhecimento procuram pesquisar, entender e explicar.

É assim com todas as ciências: química, português, história, física, biologia, geografia, etc. Você já

se perguntou alguma vez o que a geografia estuda? Já se questionou por que estudamos geografia

ou para que seu conhecimento serve?

A geógrafa Janine Le Sann (2014, p. 66) afirma que “o espaço constitui o objeto principal do

estudo  da  geografia”.  Por  sua  vez,  o  geógrafo  Enio  Serra  (2019)  encara  a  geografia  enquanto

ciência do espaço. Entretanto, espaço é um termo que por si só pode ser vago, confuso. Afinal, que

espaço é esse que a geografia estuda? O cientista Antonio Carlos Robert de Moraes (sem data)

coloca a geografia como um campo do conhecimento que se dedica a estudar o espaço terrestre, o

mesmo onde vivemos,  nos  deslocamos,  trabalhamos,  brincamos e  utilizamos das  mais  diversas

maneiras  possíveis.  Entretanto,  esse  espaço  terrestre  onde  nossas  vidas  se  desdobram  não  foi

sempre do mesmo jeito, pois nem sempre houveram cidades, estradas, casas, lojas, plantações, etc;

houve tempo em que nem havia ser humano no espaço da terra. Logo, o espaço que hoje habitamos

(nossa cidade, nosso bairro) é uma construção do ser humano que ocorreu ao longo do tempo e

continua acontecendo até hoje, pois o espaço terrestre está sempre em constante modificação.

No entanto, o ser humano não transforma o espaço terrestre sozinho. A natureza sempre foi

um agente de transformação do espaço e ainda hoje também o é. Os vulcões, os terremotos, as

chuvas, os rios e até os ventos modificam o espaço de nosso planeta. Portanto, é possível afirmar

que  o  espaço  terrestre  como  é  no  presente  “é  resultado  de  processos,  tanto  naturais,  quanto

antrópicos1, desenvolvidos ao longo do tempo. (LE SANN, 2014, p. 106). Sendo assim, a ciência

geográfica2 irá investigar e buscar o entendimento de todos os processos da natureza e da sociedade

que de alguma forma transformam o espaço terrestre. É por isso que na geografia escolar estudamos

1 Antrópico é tudo aquilo que é relativo ao ser humano. Relativo ao que o ser humano fez.

2 Para entender um pouquinho melhor o que estuda e faz o geógrafo, recomendamos assistir o seguinte vídeo 
no Youtube: “Profissão Geógrafo” (https://www.youtube.com/watch?v=uoXOB1nC9Y0)

https://www.youtube.com/watch?v=uoXOB1nC9Y0


questões tanto relacionadas à natureza quanto relacionadas ao ser humano, ao longo das diversas

séries do ensino fundamental e do ensino médio, pois  natureza e  sociedade são os dois grandes

agentes de transformação do espaço de nosso planeta.

Todos nós, seres humanos,  ocupamos espaços e nos utilizamos deles cotidianamente em

nossas  atividades  sociais,  profissionais,  pessoais,  etc,  sendo  fundamental  que  conheçamos

minimamente  as  características,  mecanismos  e  processos  que  ocorrem em cada  lugar  para  que

possamos melhor desempenhar as tarefas usuais do dia a dia. Um agente de turismo, para que possa

desempenhar  um  roteiro  turístico  com  êxito,  necessita  de  conhecimentos  climáticos  e

meteorológicos para saber minimamente os melhores locais, horários e épocas do ano para fazer

roteiros. Um motorista de táxi necessita conhecer muito bem as rotas de tráfego em sua cidade e as

características  de  seus  fluxos,  os  horários  de  maior  intensidade,  os  locais  de  maior  perigo,  os

possíveis atalhos em caso de engarrafamentos.  Um comerciante necessita conhecer os locais de

maior circulação de pessoas de um bairro e seu perfil social e econômico para que possa iniciar com

maiores chances de sucesso seus negócios. Para que uma casa seja construída e não esteja sob risco

de algum processo da natureza como um deslizamento, torna-se necessário conhecer o relevo, o

solo, o clima, a vegetação e a hidrografia do local escolhido. Um trabalhador que está na condução

e descobre que o caminho usual está engarrafado e provocará seu atraso na chegada ao trabalho,

precisa ser capaz de raciocinar geograficamente – inclusive com auxílio de mapas no próprio celular

–, traçando uma nova rota rapidamente, para que possa pegar outra condução e chegar a tempo.

Sendo assim, estudamos o espaço terrestre e os processos que o transformam (tanto naturais

quanto sociais), pois segundo os geógrafos Reginald Golledge, Meredith Marsh e Sarah Battersby

(2008.p.  94), quanto mais compreendemos o espaço terrestre,  melhor conseguimos utilizá-lo de

forma eficiente e sustentável. A pesquisadora Helena Callai (2019) ressalta a importância de os

indivíduos aprenderem a ler e interpretar o mundo, sendo a geografia um dos instrumentos para nos

auxiliar  a percebermos que somos parte de uma sociedade e de um espaço construído pelo ser

humano em interação com a natureza.

A paisagem para a geografia

Para a ciência geográfica, o conceito de  paisagem é uma ferramenta e ideia fundamental.

Compreendemos como paisagem o conjunto de elementos materiais que vemos e percebemos em

um determinado momento e num determinado trecho do espaço (Lucci; Branco; Mendonça, 2005).



Imagem 1: Ilhas Bartolomé, Equador

Na paisagem  acima,  observamos  uma  porção  do  espaço  terrestre  caracterizada  por  ser

eminentemente natural, ou seja, não há – pelos menos aparentemente – interferência humana no

local. Esta porção do espaço foi provavelmente modelada e formada exclusivamente por processos

e elementos naturais. 

Imagem 2: Rio de Janeiro, Brasil

Já nesta paisagem, observamos uma porção do espaço terrestre caracterizada por ser um

misto de elementos naturais e antrópicos. Esta porção do espaço foi modelada e formada pela ação

conjunta de processos da natureza e processos da sociedade. 



Imagem 3: Rio de Janeiro, Brasil

A imagem acima  também é  uma paisagem,  só  que  dessa  vez  com a  predominância  de

elementos  antrópicos,  sendo difícil  ou  mesmo impossível  identificar  qualquer  elemento  natural

visível. 

A importância da paisagem para a ciência geográfica está no fato de que ela revela uma série

de elementos da história, da cultura e das caraterísticas de uma determinada sociedade e de uma

porção do espaço terrestre. Se compararmos as imagens 2 e 3, ambas referentes a paisagens do Rio

de Janeiro,  notaremos que nossa cidade possui, dentre uma de suas características,  uma imensa

desigualdade  social,  assim como o  estilo  de  vida  e  o  cotidiano  das  pessoas  de  cada  uma das

paisagens acima é muito diferente. A partir dessa análise das paisagens, podemos efetuar uma série

de estudos geográficos sobre as mais diferentes porções do espaço terrestre, procurando entender

como cada espaço e sociedade funcionam e que processos da natureza e da sociedade dão origem a

cada um desses diferentes espaços.

Sendo assim, a geografia, por meio das paisagens – mas não só delas – nos permite conhecer

melhor os lugares onde vivemos e mesmo a questionar porque eles são como são. Por que onde

moro não é igual a outros lugares da mesma cidade? Por que há uma desigualdade tão grande, por

vezes entre espaços tão próximos? O que pode ser feito para diminuir essas desigualdades? O que

há de positivo nos espaços onde vivemos? E de negativo? O que pode ser feito para melhorarmos os

espaços onde vivemos? Você já parou para observar as diferentes paisagens que você vivencia no

seu dia a dia? Já se questionou sobre elas? O que essas paisagens revelam? O que elas ocultam?

Essas e muitas outras questões, são perguntas que a geografia pode contribuir oferecendo

conhecimentos e instrumentos para que possamos melhor entender os espaços e o nosso mundo. O

geógrafo francês Yves Lacoste (2012) afirma que a razão de ser da geografia é a possibilidade que



esta ciência gera de entendermos melhor os espaços, pois dessa maneira podemos agir melhor sobre

eles e transformá-los.

Pandemia, geografia e paisagem

Como  todos  sabemos  e  temos  experimentado  cotidianamente,  vivemos,  em  razão  da

pandemia mundial de Covid-19, um tempo de intensa crise sanitária3, social, econômica e política.

Precisamos, mais que nunca, cuidar de nós mesmos e cuidar daqueles que estão ao nosso redor,

procurando  seguir,  na  medida  do  possível,  as  instruções  de  isolamento  social  sugeridas  por

cientistas e autoridades da área da saúde com o objetivo de passarmos o mais rapidamente possível

por este momento.

A pandemia tem afetado profundamente o dia a dia e a rotina de pessoas ao redor de todo o

mundo e, inclusive, de nossa própria vida, da geografia dos mais diferentes lugares da Terra. De

maneira  brusca,  todos  estamos  tendo  que  lidar  com  algo  que  nunca  lidamos  até  então  e  que

definitivamente está sendo difícil para todos. Entretanto, o momento é também de possibilidades

pois enquanto sociedade, estamos sendo desafiados a refletir sobre um outro modelo de sociedade,

em  que  exista  menos  desigualdades,  menos  violência,  menos  pobreza,  e  mais  justiça  social,

respeito, paz, empatia, solidariedade, altruísmo.

Nesse  momento  em que estamos  em casa,  precisamos  procurar  ocupar  nossa  mente  na

medida do possível, lendo, assistindo histórias e programas que nos façam bem, escutando músicas

positivas e que nos deem força, conversando por telefone ou internet com amigos queridos, etc.

Dentre essas atividades, uma possibilidade é a observação das paisagens que estão ao redor de

nossas casas. Como está a rua que passa em frente onde moro? E o movimento das pessoas? Mudou

muito? Mudou pouco? O que mudou? Como está o espaço, o lugar, o bairro onde moramos? Como

a pandemia modificou minha paisagem cotidiana e meu espaço de vivência?

Referências utilizadas para escrever e fundamentar este texto:

CALLAI, Helena Copetti. Educação geográfica para a formação cidadã. Revista de Geografía Norte

Grande, Pontifícia Universidad Catolica de Chile, n. 70, p. 9-30, 2018.

GOLLEDGE, Reginald. MARSH, Meredith. BATTERSBY, S. Matching geospatial concepts with

geographic educational needs. Geographical Research. 46 (1): 85-98, 2008.

LACOSTE, Y. A Geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. 19. ed. Campinas: Papirus,

2012.

3 Sanitária é relativo à saúde ou à higiene.



LE SANN, Janine. Metodologia para introduzir a Geografia no ensino fundamental. In: ALMEIDA,

R. D. (Org.). Cartografia Escolar. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2014.

LUCCI, E. A. BRANCO, A. L. MENDONÇA, C. Geografia Geral e do Brasil – Ensino Médio, 3.

ed. São Paulo: Saraiva, 2005

MORAES, Antonio Carlos Robert. Café Filosófico - CPFL Cultura Geografia Sociedade Ideologia.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yMMnL6cZbHk> Acesso em 19 mai 2020.

SERRA,  Enio.  Educação  geográfica,  dilemas  e  desafios  contemporâneos.  Revista  Eletrônica

Educação Geográfica em Foco. ano 3, n. 6. p. 1-12, 2019.


