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1. Considerando que a Geografia é uma ciência que nos ajuda a questionar, 

compreender e transformar o mundo ao nosso redor (com base na observação das 

relações entre sociedade e natureza), leia o texto abaixo e responda. 

a) Escolha um lugar do mundo e descreva alguns elementos da paisagem que 

ajudem a identificá-lo. 

b) Cite os dois tipos de elementos da paisagem. 

c) Cite os dois tipos de forças são capazes de transformar a paisagem geográfica? 

d) Descreva as transformações ocorridas na paisagem das imagens abaixo. 

“Segundo o geógrafo Milton Santos a paisagem geográfica é tudo aquilo que a 

nossa visão alcança. Ela pode conter tanto elementos naturais – aqueles formados 

pela natureza (montanha, rio, vegetação natural, etc.) – quanto elementos culturais 

– aqueles construídos pelos seres humanos por meio do trabalho (estradas, 

edifícios, campos de cultivo, etc). Ela inclui também movimentos, cores, sons e 

odores e está em constante transformação com o passar do tempo histórico. Assim, 

a paisagem pode conter elementos que indicam mudanças, mas também elementos 

que permanecem ao longo tempo.  

As mudanças na paisagem podem ocorrer lentamente ou de modo rápido. 

Exemplos são a erupção de um vulcão devastando rapidamente a vegetação do 

entorno, ou a lenta ação do mar sobre as falésias, degradando e esculpindo as 

rochas do litoral.  

Há dois tipos de forças (nem sempre visíveis) capazes de transformar a paisagem. 

Essas forças podem ser naturais ou sociais. As forças naturais, como a ação das 

águas, dos ventos, dos terremotos, das erupções vulcânicas etc., transformam o 

lugar e, consequentemente, a paisagem.  

As forças sociais decorrem das ações humanas e também transformam o lugar e 

modificam a paisagem. É o caso da construção de indústrias, rodovias, aeroportos, 

usinas elétricas, pontes e prédios ou da criação e da ampliação de cultivo e de 

pastagens, entre outros exemplos”.  

Adaptado de: ADAS, Melhem (2018) Expedições Geográficas. 6º Ano. São Paulo, Editora Moderna.  
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Folha de Respostas – Atividade 1 

a) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

d) Imagem 1 – Aqueduto Carioca, séc. XVIII             Imagem 2 – Aqueduto Carioca séc. XXI 
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2. Observe as imagens a seguir, leia o texto e resolva as questões. 

a) Qual das imagens apresenta o ponto de vista de um observador posicionado 

no alto de um edifício? Marque abaixo a imagem correta. 

b) Qual paisagem melhor retrata as desigualdades sociais do lugar em questão? 

Marque abaixo a imagem correta. 

c) No quadro abaixo, desenhe uma paisagem do seu bairro que seja “protegida”, 

“degradada” ou que revele desigualdades sociais.  

 

“As paisagens variam de acordo com a posição do observador, estabelecendo um 

ponto de vista. O ponto de vista do observador irá incluir certos elementos da 

paisagem, enquanto exclui outros elementos, e pode permitir maior ou menor 

detalhamento da mesma.  

Por incluírem os elementos e forças da natureza e da sociedade (em constante 

movimento e transformação ao longo da História) as paisagens nos ajudam a 

compreender a cultura de um lugar. Elas revelam o modo particular como uma 

sociedade relaciona-se com a natureza e organiza sua vida social, cultural, 

econômica e política. 

No mundo, diferentes sociedades criam maneiras diferentes de se relacionar com 

seus lugares e transformam suas paisagens de maneiras diferentes. De modo geral, 

em nosso país, os valores e práticas culturais, sociais e econômicas dos povos 

indígenas colaboram para a manutenção das florestas e recursos naturais. Muitos 

desses povos desenvolveram conhecimentos e técnicas menos predatórios, 

apropriando-se dos recursos naturais de maneira mais respeitosa, harmônica e 

sustentável.  

Para preservar a história e as riquezas naturais e culturais de um lugar, muitas 

paisagens são hoje protegidas por leis que evitam sua degradação, sendo 

chamadas de paisagens protegidas (com as paisagens das Cataratas do Iguaçu).  

Por outro lado, no nosso país e ao redor do mundo, muitas pessoas adotam um 

modelo de vida diferente, que hoje é predominante. Essas pessoas baseiam seus 

estilos de vida no consumo, interpretam a natureza e toda a sua diversidade de 

recursos naturais como recursos a serem transformados em mercadoria e 

comercializados visando o lucro. Isso ocorre preponderantemente sem considerar 

o impacto negativo sobre a natureza, e sobre a qualidade de vida de alguns grupos 

sociais e sobre qualidade de vida das futuras gerações.  

Este modelo de vida pode ser identificado em paisagens degradadas (como rios 

poluídos) e em paisagens de desigualdade social (onde o padrão de vida, consumo 

e acesso a serviços de saúde, educação e lazer é muito desigual entre grupos 

sociais).  

Adaptado de: ADAS, Melhem (2018) Expedições Geográficas. 6º Ano. São Paulo, Editora Moderna. 
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a) Figura 1- Praia de Botafogo                                                Figura 2 - Praia de Botafogo

                                                            

 
                

 

b) Figura 1 – Vista da Praia de São Conrado                 Figura 2 – Vista da Praia de São Conrado 

   

c)  
 


