Espaço Geográfico
As sociedades humanas desenvolvem, durante sua História, modos próprios de
vida. Estes decorreram da combinação de formas de subsistência material - com
culturas diversas -, de diferentes métodos de organização social e política e de
tipos de ocupação do espaço geográfico. Não é possível pensar em sociedade
separada do espaço que ocupa.
Segundo o geógrafo Milton Santos, “o espaço deve ser considerado como um
conjunto indissociável de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos
geográficos, objetos naturais, e objetos sociais, e, de outro, a vida que preenche e
os anima, ou seja, a sociedade em movimento”.
O espaço geográfico é apropriado de diferentes formas por diferentes povos em
diferentes momentos históricos. Além dos fatores naturais, a ocupação e
utilização de um espaço dependem também da construção ideológica de sua
sociedade e do momento histórico de determinada sociedade. A questão
tecnológica é também outro fator para que possamos entender esse processo,
pois determina ou possibilita diferentes formas de se apropriar, ocupar, manter e
transformar esse espaço.
A história das chamadas relações entre sociedade e natureza é, em todos os
lugares habitados, a da substituição de um meio natural, dado a uma determinada
sociedade, por um meio cada vez mais artificializado, isto é, sucessivamente
instrumentalizado por essa mesma sociedade. Em cada fração da superfície da
Terra, o caminho que vai de uma situação a outra se dá de maneira particular e a
parte do "natural" e do "artificial" também varia, assim como mudam as
modalidades de seu arranjo.
Dessa forma, pode-se afirmar que o espaço geográfico é produzido pelas
sociedades e substitui o espaço natural. Assim, quanto maior o desenvolvimento
técnico de uma determinada sociedade, menor o espaço natural.
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A análise das imagens noturnas obtidas pelos satélites revelam muito sobre a
ação das sociedades no meio natural. Quanto maior a intensidade das luzes de
uma região, maior a concentração populacional ou seu nível de desenvolvimento.

Observe a imagem do norte do continente africano (à esquerda), onde aparece o
vale e o delta do Rio Nilo e como essa região se destaca em relação às regiões
desérticas ao se redor. À direita, a diferença de desenvolvimento entre as duas
Coreias é facilmente percebida: a Coreia do Sul capitalista, rica e toda iluminada,
enquanto ao norte, sua vizinha socialista, às escuras.

Coreia do Norte

Vale e delta do
Rio Nilo

Coreia do Sul
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TESTES
1. (PUCSP) Leia com atenção:
"Parabolicamará"
Antes mundo era pequeno
porque Terra era grande
hoje mundo é muito grande
porque Terra é pequena
do tamanho da antena
Parabolicamará
Ê, volta do mundo, camará
Ê, mundo dá volta, camará
antes longe era distante
perto só quando dava
quando muito ali defronte
e o horizonte acabava (... )
(...) de jangada leva uma eternidade
de saveiro leva uma encarnação
de avião o tempo de uma saudade
pela onda luminosa
leva o tempo de um raio (...)
Gilberto Gil
A partir destes versos, considere as afirmações adiante - expressas em
linguagem geográfica - e assinale a alternativa que contém aquela (ou aquelas)
que se sintoniza (ou sintonizam) com a letra da música:
1 - A dimensão mundial dos acontecimentos está presente na vida das pessoas,
devido, entre outras razões, ao desenvolvimento tecnológico dos meios de
comunicação e informação, diluindo o regional no global, com as transmissões
via satélite e as redes informatizadas.
2 - A evolução dos meios de transporte diminuiu o tempo de acesso aos lugares,
mudando o significado de proximidade e distância geográfica, ou seja,
alterando a relação entre espaço e tempo.
3 - O avanço das tecnologias de comunicação e de transportes elimina o papel da
dimensão local (do lugar) do espaço geográfico, na formação dos valores
sociais, agora determinados somente por influências externas.
a) 1 e 2
b) 1 e 3
c) 2 e 3
d) 1, 2 e 3
e) 1
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2. (UFPE) Analise as proposições a seguir:
1. A conservação é atualmente definida como a utilização racional do meio
ambiente, a fim de conseguir a mais alta qualidade de vida para o homem.
2. Os desmatamentos e queimadas nas florestas africanas ou sul-americanas
constituem um problema ambiental somente para os países ali localizados.
3. A intensa urbanização de uma área altera o clima, pois modifica a umidade do
ar, os ventos, as temperaturas e até aumenta as precipitações.
4. A vida na Terra ocorre numa fina camada de solo, água e atmosfera, próxima à
superfície do planeta, denominada biosfera.
5. A conservação do meio ambiente pode ser considerada uma preocupação
apenas geográfica e econômica.
Estão corretos apenas os itens:
a) 1, 2 e 3;
b) 2, 3 e 4;
c) 3, 4 e 5;
d) 1, 3 e 4;
e) 2, 4 e 5.

3. (UNIGIBA) Coloque (V) entre parênteses se a frase for verdadeira ou (F) se a
frase for falsa:
( ) A paisagem geográfica é formada pelo conjunto de elementos naturais e
culturais e suas relações.
( ) Muitos progressos que dariam início à ciência geográfica surgiram antes da
Era Cristã.
( ) Em nosso mundo ocorrem poucas mudanças que são estudadas pela
Geografia.
( ) A paisagem natural é composta de elementos físicos e culturais.
A sequência correta é:
a) V – V – F – F
b) V – V – F – V
c) V – F – V – F
d) F – V – V – F
e) F – F – F – V

4. (UFSM) Observe a figura:
Aliando o seu conhecimento à figura, é
possível afirmar:
I.
As
infraestruturas
tecnológicas
distribuem-se de modo igual no espaço
geográfico.
II. O espaço geográfico é uma combinação de
elementos do meio natural, técnico e
técnico-científico.
III.
A
globalização
caracteriza
a
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intensificação de intercâmbios materiais e culturais com regiões e países
distantes.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II e III.
c) apenas I e III.
d) apenas II.
e) I, II e III.

5. (MACKENZIE) O que significa estudar geograficamente o mundo ou parte do
mundo? A Geografia se propõe a algo mais que descrever paisagens, pois a
simples descrição não nos fornece elementos suficientes para uma compreensão
global daquilo que pretendemos conhecer geograficamente. As paisagens que
vemos são apenas manifestações aparentes de relações estabelecidas (...)
(Pereira, Santos e Carvalho - "Geografia - Ciência do Espaço")
Sobre o conceito geográfico de paisagem é INCORRETO afirmar que:
a) as paisagens que vemos são as manifestações físicas dos movimentos da
natureza; e o elemento determinante das paisagens de hoje é a sociedade
humana.
b) as paisagens resultam da complexa relação dos homens entre si e desses com
todos os elementos da natureza.
c) o estudo da Geografia deve responder por que a paisagem que vemos é tal qual
se apresenta.
d) a Geografia tem na paisagem a mera aparência: a descrição da paisagem não é
suficiente para o entendimento do espaço.
e) paisagens, em diferentes lugares, nunca fazem parte de um mesmo espaço,
mesmo que sejam integradas no mesmo processo.

Gabarito: 1.a / 2.d / 3.a / 4.b / 5.e
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