
 

 

 

ATIVIDADE 5 
 

Prezadas alunas e prezados alunos, 
 

Como vimos em algumas de nossas atividades anteriores, pensar, entender e ajudar a construir uma 
melhor organização do espaço em que vivemos é a principal missão da Geografia. Esse espaço que traz em si as 
marcas das relações existentes entre a sociedade e a natureza, também influencia nas ações, nas diferentes 
formas de viver do ser humano. Como já aprendemos, o espaço geográfico é formado por elementos naturais 
(clima, relevo, solo, vegetação etc) e por elementos culturais (plantações, estradas, cidades etc.). É por este 
motivo que a Geografia precisa entender como os elementos da natureza se relacionam e como os fenômenos 
naturais ocorrem. Pois as forças naturais, como os terremotos, as erupções vulcânicas, a ação das águas, dos 
ventos etc., modificam o espaço e afetam nossas vidas. Da mesma maneira, a Geografia precisa compreender as 
diferentes sociedades e suas diferentes ações, as formas como se organizam e interagem com a natureza. Isso é 
necessário, pois as ações humanas também modificam o espaço. Aliás, não existe espaço geográfico sem as 
modificações realizadas pelos seres humanos. 

A partir disto, sugiro que vocês assistam dois vídeos. Estes vídeos fazem parte da série “Um cientista, uma 
história”. Estes vídeos foram produzidos pelo canal Futura em parceria com o SESI(Serviço Social da Indústria) e 
por isso tem o objetivo de exaltar os feitos da indústria nacional. Contudo, sabemos que as atividades industriais 
também podem gerar impactos negativos ao ambiente. Porém, daremos maior atenção a isso na próxima 
atividade. 

O primeiro vídeo é sobre a engenheira agrônoma Johanna Döbereiner. Pioneira em biologia do solo, 
suas pesquisas foram fundamentais para que o Brasil desenvolvesse o Proálcool que permitiu que o Brasil 
produzisse combustível a partir da cana-de-açúcar. Para entender a relação disto com a Geografia, preste atenção 
às seguintes questões: 

 As relações entre os elementos naturais que aparecem no vídeo(vegetais, bactérias, clima etc.) 
e como eles influenciam na formação de diferentes paisagens; 

 As relações entre os elementos naturais e as ações humanas que aparecem no vídeo(importância 
do conhecimento sobre os elementos da natureza, plantações, indústria e desenvolvimento da 
economia); 

 Também é interessante notar as relações entre as próprias ações humanas. Por que uma menina 
Tcheca veio parar no Brasil? 

 
Link para o primeiro vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kCoBbqu8NZE&t=67s 
 
O segundo vídeo mostra a história de um grande geógrafo brasileiro, chamado Aziz Ab’Saber. Ele teve um 

importante papel na Geografia, criando uma classificação do relevo brasileiro e elaborando a Teoria dos Refúgios, 
que explicaria a grande biodiversidade na América do Sul, especialmente na região amazônica. Mais uma vez, 
tenham um olhar atento para: 

 As importância das relações entre os elementos da natureza(solo, clima, relevo, vegetação etc.) 
para a formação de diferentes paisagens; 

 A importância de entender a dinâmica natural e da preservação da biodiversidade para saber 
como devemos viver e interagir com o ambiente de maneira harmoniosa. 

 
Link para o segundo vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rYdpMC4KneY 
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Caso queiram assistir aos outros vídeos da série “Um cientista, uma história”, que conta a história de 30 
cientistas brasileiros, vocês podem acessar ao seguinte endereço: http://www.futuraplay.org/serie/um-
cientista-uma-historia/ 
 
Um grande abraço para vocês, logo nos veremos, 
 
Paulo. 
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