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Geografia 

• Qual é a etimologia da palavra GEOGRAFIA?

• O geógrafo Carlos Walter Porto-Golçalves propõe uma 
outra etimologia, recorrendo ao sifgnificado originário do 
segundo termo que compõe a palavra geografia: 
graphia, do grego = ESCRITA. Portanto, nesse sentido, 
geografia passa a ser a ESCRITA DA TERRA, as marcas, os 
traços que os homens e mulheres criam na Terra como 
uma escrita. Geografia deixa de ser um substantivo e 
passa a ser um verbo. 

• O que fazemos é Geografar a Terra.



• 1. ETIMOLOGIA (Grego)

• Geografia = geo + graphen

TERRA DESCREVER

Palavra criada pelo filósofo grego Eratóstenes
(diretor da Biblioteca de Alexandria ) século III 

a. C. 



GEOGRAFIA

• OBJETIVO: Estudar Geografia é uma
forma de compreender o mundo em
que vivemos.

• O conhecimento do ESPAÇO GEGRÁFICO
é de suma importância, citado por
exemplo sua aplicação prático-
estratégica para os países na
organização do poder público, para os
militares da Guerra e para os
empresários a fim de atuarem melhor
no mundo dos negócios.



DEFINIÇÃO 

• É o estudo das relações entre o 
homem e a natureza, mediada pelo 
trabalho, tendo como resultado o 
ESPAÇO GEOGRAFICO (sociedade), 
sendo um produto histórico da 
atividade humana. Ela é uma ciência 
do presente, uma ciência social.



FASES DO MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO DE 
GEOGRAFIA

OBSERVAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

INTERPRETAÇÃO

O QUE?

ONDE?

COMO?

PORQUÊ?



• A PAISAGEM = “tudo que os nossos olhos
vêem” (Milton Santos)

• PAISAGEM NATURAL

• PAISAGEM HUMANIZADA

• GEOGRAFIA

FISICA  HUMANA



Paisagem



Paisagem é o resultado da combinação
dos elementos físicos, biológicos e
humanos que constituem sua unidade
orgânica e se encontram estreitamente
relacionados.

A paisagem é definida como tudo que
podemos perceber por meio de nossos
sentidos (audição, visão, olfato e tato).



PAISAGENS NATURAIS



PAISAGENS RURAIS



PAISAGENS URBANAS



Paisagem natural 

A paisagem natural é tudo aquilo que vem
de origem da natureza, sem a ação
modificadora do homem.



Paisagem cultural

É a paisagem humanizada, aquela que tem
resultados e transformações da intervenção
humana (ação antrópica).



Lugar



Lugar ou local, de forma geral, é
uma porção de um espaço qualquer
ou um ponto imaginário numa
coordenada espacial percebida e
definida pelo homem, através de seus
sentidos.

Lugar é uma parte do espaço
geográfico onde vivemos e
interagimos com a paisagem.



Região



Região é a divisão do espaço
geográfico. O conceito de região
está correlacionado com
continuidade e contiguidade
(vizinhança), possuindo delimitação
e características semelhantes.



Território



Território é uma parte do espaço
geográfico organizada em termos culturais
ou sociais. Geralmente um território é
delimitado por fronteiras, onde há o
exercício do poder.

Um país é um território, assim como um
estado, uma cidade, ou até mesmo uma
empresa, pois esta possui muros, segurança
e outros aspectos característicos de um
território.





Principais Geógrafos

• Bernhardus Varenius

• James Cook

• Alexander von Humboldt

• Immanuel kant

• Ferdinand Paul Wilhelm, barão de Richthofen

• Friedrich Ratzel

• Paul Vidal de La Blache



SISTEMATIZAÇÃO

• Até o século XIX, a geografia consistia em um 
conhecimento disperso;

• GRANDES NAVEGAÇÕES – tratava-se de um 
conhecimento meramente descritivo das 
paisagens observadas pelos viajantes;

• No século XIX ocorreu a sistematização 
(agrupamento em uma única ciência) dos 
conhecimentos geográficos;

• A geografia surge como uma ciência a serviço do 
Estado;



GEOGRAFIA TRADICIONAL OU 
CLÁSSICA

• Prevaleceu até os anos de 1950;

• Caracterizava-se por ser 
DESCRITIVA e EMPÍRICA;

• Principais Correntes: 
Determinismo e Possibilismo.



DETERMINISMO
• Escola Alemã;

• MEIO como determinante das 
condições de vida do homem;

• “O homem se adapta ao meio 
sem promover grandes 
modificações na paisagem”;

• Defendia o expansionismo 
alemão;

• Ex:  a indolência do homem dos 
Trópicos

Friedrich Ratzel



POSSIBILISMO

• Escola francesa;

• Fundada por Paul Vidal de La Blache, 

• Afirmar que a Natureza exerce influência sobre o
Homem, mas este pode escolher e modificar o ambiente
natural conforme suas possibilidades técnico-científicas;

• Tinha o propósito de combater a escola alemã e justificar
o colonialismo afro-asiático francês.

• “O subdesenvolvimento pode ser superado com o
contato entre gêneros de vidas diferentes e a civilização”.



MOVIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
GEOGRAFIA

• Anos 1950  crise da Geografia;

• Surgiram questionamentos devido ao caráter 
pouco prático da Geografia;

• NÃO BASTAVA DESCREVER O MUNDO, ERA 
PRECISO EXPLICAR SUAS CONFIGURAÇÕES E 
DINÊMICAS;

• Novo contexto grandes transformações 
sociais, políticas e econômicas ocorreram nos 
anos 1960 e 1970.



MOVIMENTO DE RENOVAÇÃO
• O cenário internacional tornou-se mais complexo –

influências da super-potência norte-americana, 
Revolução Comunista, Revolução Cubana, Guerra do 
Vietnã;

• A Geografia passou a se preocupar também com as 
questões locais: más condições de vida nas cidades, 
perversas relações de trabalho, industrialização, meio 
ambiente;

• Duas vertentes do Movimento de Renovação:

1- Geografia Crítica

2- Geografia Teorética Quantitativa



Geografia Crítica

• Anos 60;

• É conhecida como a geografia do mundo sub-
desenvolvido;

• Seus principais teóricos foram, os geógrafos
franceses Pierre George e Yves Lacoste. No Brasil,
destaca o nome de Milton Santos;

• O conhecimento científico deve servir como “arma”
para mudar a situação vigente;

• O subdesenvolvimento é fruto de um processo,
histórico, de situação de colônia, no passado,

e de economia periférica, no presente.



GEOGRAFIA CRÍTICA

Milton Santos



GEOGRAFIA TEORÉTICA

• Vertente conservadora do Movimento de 
Renovação;

• Apenas sugere uma roupagem nova, 
mantendo algumas características tradicionais;

• Baseada somente em modelos matemáticos e 
estatísticos para explicar a realidade;

• Contextualização superficial quanto ao 
desenvolvimento de países subdesenvolvidos


