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Meus alunos queridos, que saudade de vocês!  

Espero que passemos por esse momento difícil com saúde e sanidade mental. Esse 

momento histórico mudará definitivamente nossa sociedade e nossas vidas. Gostaria de falar para 

vocês que as mudanças, por mais difíceis que sejam, sempre têm aspectos positivos e negativos. 

Ficamos ansiosos, agoniados, mas as transformações nos fazem crescer, amadurecer e nos 

fortalece. 

Se cuidem, fiquem em casa! 

Cuidem dos seus pais, irmãos, familiares. Sei que as relações são difíceis, complexas e 

pioram muito com o confinamento. Portanto, vamos exercitar a paciência, o respeito mútuo e o 

amor. É difícil, mas é possível! Temos que cuidar um do outro! 

Enviarei semanalmente filmes e textos, relacionados ao conteúdo do primeiro ano. Quem 

tiver qualquer dúvida escreva por e-mail (mariana_abdalad@yahoo.com.br).  

 

 Bem, vamos começar! 

 

 

No primeiro trimestre trabalharemos, primeiramente, alguns conceitos geográficos: 

paisagem, região, lugar, território e espaço geográfico. Escreverei aqui brevemente sobre esses 

conceitos (retornaremos a eles nas aulas presenciais). Após a leitura, segue um link de um vídeo 

(YouTube) sobre a história do Acerola e do Laranjinha na comunidade do Morro Dona Marta, no 

bairro de Botafogo (Rio de Janeiro) para que vocês façam algumas reflexões.  

 

 

Conceitos Geográficos 

 

PAISAGEM – expressa a unidade visível do arranjo espacial, constituída por um conjunto 

de elementos criados pela natureza e pelo homem. Na paisagem observamos aspectos naturais e 

culturais. A forma como compreendemos o mundo a partir dos nossos sentidos: visão, olfato, 

paladar, audição. Expressa um momento da sociedade, com elementos do presente e do passado 

que coexistem simultaneamente. Por exemplo, ao caminharmos pelo centro do Rio de Janeiro 

podemos observar chafarizes, igrejas, edificações muito antigas que datam do século XVIII ao 

lado de prédios novos, espelhados, uma arquitetura moderna.  

Para o Geógrafo Milton Santos, a paisagem é um conjunto de formas que, em um dado 

momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o Homem 

e a Natureza. 

 

mailto:mariana_abdalad@yahoo.com.br


REGIÃO - expressa uma classe de área, isto é, um conjunto de unidades de área, que 

apresenta grande uniformidade interna e grande diferença face a outros conjuntos. Segundo 

Hartshorne, a noção de região é um produto mental, uma forma de ver o espaço que coloca em 

evidência os fundamentos da organização diferenciada do espaço. Segundo Gomes (2003), na 

delimitação de uma região se coloca em jogo comunidades de interesse identificadas a uma certa 

área e uma discussão entre os limites da autonomia, face a um poder central: o fundamento político, 

de controle e gestão de um território. 

 

LUGAR – expressa a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante-

identidade-lugar; é o espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo. 

Resgata a questão da identidade e a dimensão de pertencimento, pois cria vínculos afetivos. O 

lugar da sua infância, a praça, rua que traz lembranças de algum momento, acontecimento da sua 

vida. O lugar onde você vive, cresceu, onde tem ou teve relações. 

 

TERRITÓRIO é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder, por relações sociais, constituindo-se em um todo complexo, onde se tece uma 

trama de relações complementares e conflitantes. Territórios existem, são construídos nas mais 

diversas escalas espaciais e também temporais. Podem ser permanentes ou periódicos. O território 

surge como o espaço concreto, que é apropriado, ou seja, ocupado por um grupo social. A 

ocupação do território é geradora de identidade, por isso, um grupo não pode ser compreendido 

sem o seu território, no sentido que a identidade sócio-cultural de um grupo é produzida através 

do seu espaço concreto.  

 

ESPAÇO GEOGRÁFICO – é resultado de uma complexa interação entre sociedade e sua 

paisagem. É o lócus da reprodução das relações sociais de produção, à natureza social e econômica 

de uma sociedade em um dado momento do tempo. 

Segundo Milton Santos (1996), “o espaço é formado por um conjunto indissociável e 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações”. O espaço é compreendido como um 

conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma 

estrutura representada por relações que estão acontecendo e manifestam-se através de processos 

e funções. 

Onde:  

- forma é o aspecto visível de um objeto, seja visto isoladamente ou em um arranjo mais amplo 

(casa, bairro, rede urbana, etc.);  

- função é definida como tarefa, atividade ou papel do objeto criado (a forma). Ou seja, qual a 

serventia daquela forma existente. Deste modo, forma e função não podem ser dissociadas;  

- estrutura diz respeito à natureza social e econômica de uma sociedade em um dado momento do 

tempo, ou seja, é a matriz social onde as formas e funções são criadas e justificadas. É assim, o 

contexto na qual a forma está estabelecida;  

- processos são aqueles fenômenos que decorrem das contradições internas das estruturas social e 

econômica. Ou seja, o processo é uma estrutura em seu movimento de transformação, por exemplo: 

o processo de centralização origina os centros das cidades; o processo de descentralização origina 

as novas centralidades das cidades; o processo de coesão origina as áreas especializadas; o 

processo de segregação socioespacial gera as áreas sociais, como os condomínios horizontais e 

verticais, os conjuntos habitacionais e as favelas nas cidades. 



“O espaço é um verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual. Eis a razão pela 

qual a evolução espacial não se apresenta de igual forma em todos os lugares” (Santos, 1998). 

 

Todos os fenômenos sociais possuem espacialidade e, portanto, podem e devem ser 

objetos de análise da Geografia. Trabalho, tecnologia, racismo, desigualdade social, política, 

grafite, homofobia, machismo, desenvolvimento, etc. Todas as temáticas que envolvem o ser 

humano em sua complexidade passam e precisam do espaço geográfico para uma verdadeira 

compreensão. 

 

A natureza do espaço é a soma do resultado material acumulado das ações humanas através 

do tempo e, de outro, animado pelas ações atuais que lhe atribuem um dinamismo e uma 

funcionalidade. “De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações 

e, de outro, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos 

preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma” (SANTOS, 2014). 

 

 

ATIVIDADE PROPOSTA: 

 

Assistam o episódio da série Cidade dos Homens (duração 30’) no link abaixo, atentando 

para os conceitos explicados acima.  

 

Episódio: O Correio - https://www.youtube.com/watch?v=1gdEI3Zp8cs&pbjreload=10 

 

Vamos refletir sobre algumas questões: 

 

1 - No território do Dona Marta, como ocorre a atuação do Estado? Como e quando sua atuação 

deixa de estar presente? 

 

2 - Normalmente, o conceito de território é muito utilizado no âmbito da política, sendo 

comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e apresenta uma multiplicidade 

em termos de tipificações e de escala. Ele pode abranger desde uma área muito restrita, como uma 

rua até uma coalizão internacional composta por forças militares de diversos países. Ao mesmo 

tempo, seus tipos envolvem territorialidades militares, jurídicas (vinculadas ao Estado), naturais, 

culturais e até criminais. Por que podemos utilizar o termo território ao invés de espaço ou lugar 

para nos referirmos a comunidade do Dona Marta? 

 

3 - Na história, qual a relação dos personagens Acerola e Laranjinha com aquela comunidade? 

Qual conceito geográfico exprime essa relação? 

 

4 – Reflita sobre a importância da utilização dos mapas para localização, dominação e gestão de 

um território. 
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