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QUAIS SÃO OS AFLUENTES DO RIO AMAzONAS? 
QUAIS SÃO AS CAPITAIS DOS ESTADOS BRASILEIROS? 

ANTIGAMENTE, ESSAS PERGUNTAS ERAM  
CLÁSSICAS NAS AULAS DE GEOGRAFIA.

 
 

Porém, diversas mudanças nas formas de ensino da 
disciplina passaram a deixar de lado questões associadas 
à “decoreba”, priorizando a reflexão e a importância do 
conteúdo na formação do estudante.

  O meu 
lugar
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Hoje em dia, o espaço geográfico é o principal objeto de estudo 
em sala de aula. E sua aprendizagem foca em reconhecer e 
analisar esse espaço, para que se desenvolva a habilidade de 
participar da sociedade de maneira consciente não apenas na 
escola, como também ao longo da vida como cidadão. 

Mas o que é esse tal de espaço geográfico? Os geógrafos 
trabalham com mais de uma definição para o conceito. 
Porém, antes de entender o que é exatamente o espaço 
geográfico, é preciso conhecer outros dois tópicos igualmente 
importantes: paisagem e lugar.

Ambos estão ligados à forma como cada pessoa percebe e 
se relaciona com o mundo que a cerca – principalmente os 
elementos mais próximos a ela, como outras pessoas, objetos e 
manifestações culturais, por exemplo. Nos primeiros momentos, 
percebemos tudo a nossa volta com os sentidos corporais (visão, 
tato, audição, etc.), e depois 
essas percepções evoluem e se 
completam com pensamentos, 
sentimentos e reflexões. Esse 
processo é fundamental para 
a construção da identidade de 
cada um.

Paisagem 
Romances, contos, crônicas e até músicas costumam 
descrever os locais em que os personagens estão e, também, 
a visão que eles têm de algum lugar. Na música acima,  

Da janela lateral do quarto de dormir
Vejo uma igreja, um sinal de glória

Vejo um muro branco e um voo pássaro
Vejo uma grade, um velho sinal

(Trecho da música Paisagem da Janela, 
de Fernando Brant e Lô Borges)
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o sujeito descreve o que ele enxerga pela janela do quarto,  
e isso é paisagem. 

Paisagem é definida como tudo que podemos ver ao nosso 
redor, inclusive por fotos, por cartões-postais ou pela tela 
dos computadores e smartphones.

É necessário lembrar que existem dois tipos de paisagem:  
a natural, formada apenas por elementos da natureza, sem 
nenhuma interferência humana; e a cultural, que também 
possuiu componentes criados a partir da ação do ser 
humano, como cidades e plantações.

Por não construirmos casas, nem estradas e pontes, podemos 
achar que não somos responsáveis pelas interferências que 
compõem as paisagens culturais, mas, na verdade, todos 
nós construímos as paisagens culturais. O simples fato de 
consumirmos produtos produzidos em fábricas e colhidos em 
plantações, como arroz e feijão, nos faz, mesmo de forma 
indireta, agentes de transformação do espaço.

Palavra de quem sabe 
Para o geógrafo Milton Santos, a paisagem “é apenas a 
porção da configuração territorial que é possível abarcar 
com a visão” e “se caracteriza por uma dada distribuição de 
formas-objetos, providas de um conteúdo técnico específico”. 

A visão descrita na canção Paisagem da Janela, cantada por 
Milton Nascimento, detalha elementos culturais (como igreja, 

PDQS



8

muro e grade) e naturais (o pássaro voando). É importante 
analisar tudo o que forma uma paisagem para definir se é 
predominantemente cultural ou natural.

Estimule a curiosidade e faça isso também com as paisagens que 
vemos todos os dias. Pergunte aos professores e aos familiares 
mais velhos sobre a origem da sua escola, das igrejas e prédios 
mais antigos e até das árvores que você vê com mais frequência. 

Você sabia? 
A Floresta da Tijuca, na zona Norte do Rio, 
apesar de parecer uma paisagem natural, é, 
na verdade, uma paisagem cultural. A floresta 
do Parque Nacional da Tijuca tem o título de 
maior floresta plantada pelo homem.  
Nos séculos XVII e XVIII, o Maciço da Tijuca foi ocupado e 
devastado pela construção de fazendas na serra, extração de 
madeira e plantações de café. O desmatamento gerou diversos 
problemas na cidade, principalmente falta d’água. Então, 
D. Pedro II deu início a um processo de desapropriação das 
fazendas, chácaras e sítios e ao reflorestamento. Por isso, são 
encontradas na floresta espécies de plantas não nativas da 
região, como jaqueiras, mangueiras e eucaliptos.

Paisagem natural Paisagem cultural
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Lugar
A ideia de lugar, assim como é 
relatada no samba de Arlindo 
Cruz sobre Madureira, envolve 
uma forte carga emotiva. Ao 
contrário do conceito mais 
impessoal de paisagem, que 
é a mesma para duas pessoas 
diferentes, o lugar possui 
características subjetivas 

(ligadas à memória e às experiências próprias de cada um) 
que fazem a percepção mudar de pessoa para pessoa. 

Lugar é entendido como o ambiente físico e/ou social mais 
próximo, com o qual estabelecemos relações afetivas. Pode ser 
a casa ou o apartamento onde você mora, o bairro, a escola, 
a praça, entre outros. Lugar são todos os locais onde fazemos 
amizades e construímos relacionamentos, que são parte 
importante na construção da identidade de cada um.

O meu lugar,
tem seus mitos e seres de luz,
é bem perto de Oswaldo Cruz,

Cascadura, Vaz Lobo, Irajá.

Ah meu lugar,
tem mil coisas pra gente dizer,

o difícil é saber terminar,
Madureira, lá, laiá.
Madureira, lá, laiá.

(Trecho da música O Meu Lugar, 
de Arlindo Cruz e Mauro Diniz)

Rua em Santa Teresa
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Pensando na questão de lugar como representante de uma 
carga emotiva, alguns elementos de uma paisagem – como 
uma escola ou uma praça – podem simbolizar apenas um 
espaço para uma pessoa, enquanto significam um lugar 
para outra.

Palavra de quem sabe 
O geógrafo Hy-Fu Tuan distingue os conceitos de espaço e 
lugar: “O lugar é segurança e o espaço é liberdade: estamos 
ligados ao primeiro e desejamos o outro. (...) O que começa 
como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à 
medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor”.

A construção do sentido de 
lugar está ligada à formação 
de identidade individual a 
partir da vivência de cada 
um com diferentes espaços. 
As experiências pessoais são 
o que define a natureza das 
relações entre as pessoas e o 
mundo que as cerca. 

PDQS

Faça você mesmo! 
Tire fotos da região onde 
mora e dos locais que são 
importantes para você. 
Reflita sobre quais deles 
representam um lugar para 
você e por quê. Converse 
com os seus amigos sobre 
amizades que foram feitas 
nesses lugares e os bons 
momentos passados ali.
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Na Geografia, o processo de construção das paisagens culturais 
é chamado de espaço geográfico. As imagens acima ilustram 
bem esse processo, através das transformações sofridas pela 
cidade do Rio desde a sua fundação, em 1º de março de 1565. 
A região que hoje é ocupada pela Praça Quinze é um ótimo 
exemplo da capacidade do homem de construir e reconstruir 
o espaço geográfico de acordo com as necessidades ou o 
contexto social de cada momento histórico.

Essas mudanças são capazes de dar novos sentidos, 
significados e novas utilidades aos locais. Por exemplo, um 
terreno vazio pode ganhar brinquedos e bancos e se tornar 
uma praça que, posteriormente, pode dar lugar a uma casa 
ou a um conjunto de prédios.

1580

Praça Quinze de Novembro (centro do Rio de Janeiro)

Espaço e espaço geográfico

1750

1910

1620

1870

1988
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PDQSPalavra de quem sabe 
Para a geógrafa inglesa Doreen Massey, o espaço geográfico 
é definido como algo “constituído através de interações, 
desde a imensidão global até o intimamente pequeno”. Pode 
ser o cômodo de uma casa ou, também, o planeta inteiro.

O espaço geográfico é o espaço em permanente construção 
pelo ser humano por meio do seu trabalho (físico ou mental, 
individual ou coletivo). É produto das ações e relações dos 
integrantes de uma sociedade com o ambiente ao redor. 
Essas relações podem ser econômicas, políticas ou culturais.

As imagens da Praça Quinze revelam que, em diferentes 
momentos históricos da região, existiram várias configurações 
dessas relações econômicas, políticas ou culturais, que 
resultaram em transformações nesse espaço geográfico.

É bom lembrar que em cada uma das imagens acima está 
representada uma paisagem, e um ou mais de seus elementos 
podem significar um lugar para alguma pessoa específica. É a 
evolução do local que ilustra o que é o espaço geográfico. 

Todo somos, em parte, produto dos espaços geográficos que 
ocupamos e, simultaneamente, contribuímos – mesmo que 
indiretamente – para a formação desses espaços. Dessa forma, 
aprender Geografia é fundamental para que possamos nos 
perceber como parte de algo maior e para compreender que 
nossas relações diárias com outras pessoas e com o ambiente 
devem ser guiadas por atuações conscientes e cidadãs. 
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Passeios
• Faça um passeio pelo centro da cidade ou por algum outro  
 lugar onde seja possível visualizar a passagem do tempo na  
 construção do espaço geográfico. O Paço Imperial, na Praça  
 Quinze, tem uma exposição gratuita e permanente sobre as  
 transformações ocorridas naquela área ao longo do tempo.

Sites
• Explore o site Armazenzinho (http://portalgeo.rio.rj.gov.br/ 
 armazenzinho/web/). Lá você encontrará mapas e a história  
 dos bairros do Rio, além de outras informações muito  
 interessantes sobre a nossa cidade.
• Navegue pelos mapas e ilustrações do site Evolução e  
 Ocupação Urbana (http://portalgeo.rio.rj.gov.br/EOUrbana/),  
 que mostram a evolução de diversos espaços geográficos  
 da cidade, como os Arcos da Lapa, o Porto do Rio e o  
 Maracanã.

Aplicativos
• Baixe o aplicativo Rio 450 Anos (rio450anosapp.net) e veja  
 as diversas transformações sofridas pelo Rio de Janeiro.
• Para os aventureiros, o aplicativo Trilhas Cariocas, disponível  
 gratuitamente para os sistemas Android e iOS, mapeia diversos             
    locais onde se pode fazer trilhas. Perfeito para quem quer  
 conhecer algumas paisagens naturais. No app, quando o  
 usuário escolhe um ponto de interesse, encontra informações  
 sobre o que ver, o que fazer e o que saber do local. 

Fica a dica!

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/EOUrbana/
http://rio450anosapp.net


14

Filmes
• Veja o documentário Pro Dia Nascer Feliz. Está disponível  
 na Rede Municipal e retrata o dia a dia de diversas escolas  
 brasileiras e a relação de estudantes com o lugar onde vivem.  
 É bom para associar os casos que vemos na história com as  
 nossas próprias relações afetivas com os espaços e o processo  
 de construção de lugar. 

Músicas
• Escute as músicas O Meu Lugar (Arlindo Cruz e Mauro  
 Diniz), O Portão (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) e Paisagem  
 da Janela (Fernando Brant e Lô Borges). Preste atenção nas  
 letras, considerando os conceitos de paisagem e lugar.
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DESDE O INÍCIO DOS TEMPOS, O SER HUMANO USA 
ELEMENTOS DA NATUREzA PARA SE ORIENTAR NO MUNDO. 
ESTRELAS, RIOS, MONTANHAS, ÁRVORES E TAMBÉM O SOL 

E A LUA SERVIRAM COMO PONTOS DE REFERêNCIA PARA OS 
NOSSOS ANTEPASSADOS E, ATÉ HOJE, SÃO UTILIzADOS PARA 

NOS AJUDAR A SABER POR QUAIS CAMINHOS SEGUIR.
 
 

Atualmente, elementos artificiais, ou seja, construídos 
pela humanidade, como edifícios, monumentos e pontes, 
também funcionam como pontos de referência que nos 
auxiliam a encontrar os locais aonde desejamos ir.
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Oriente-se, 
rapaz!
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Conseguir se localizar e se orientar no espaço usando um 
mapa ou seguindo pontos de referência é uma habilidade 
extremamente importante para todos, no dia a dia, em 
uma cidade grande repleta de diferentes linhas de ônibus, 
metrô e trens. Para realizar atos simples como ir à escola 
ou visitar a casa de parentes e amigos é necessário que 
saibamos nos orientar.

A expressão “orientar-
se” tem origem em olhar/
buscar o oriente. Ou seja, ter 
como referência o ponto no 
horizonte onde o Sol nasce. 
Isso surgiu da necessidade 
humana dos nossos ancestrais 
de se deslocar e reconhecer o território que os cercava.

Orientação
A orientação é um processo individual ou coletivo de 
buscar pontos de referência na superfície terrestre, na 
natureza ou na paisagem cultural, para determinar o 
caminho ou o sentido que será tomado para se dirigir a um 
determinado destino.

Dessa forma, com o passar do tempo, foram criados os pontos 
universais de referência. Eles foram adotados como um 
padrão mundial e baseados na observação do movimento do 
Sol, usando o nosso corpo como instrumento de orientação. 

Se oriente, rapaz 
Pela constelação do Cruzeiro do Sul 

(...)
Se oriente, rapaz 

Pela rotação da Terra em torno do Sol

(Trecho da música Oriente, 
de Gilberto Gil)
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Devemos achar a direção onde o Sol nasce e, estando de 
pé, apontar nosso braço direito para esse lado – é a direção 
leste (também conhecido como este). Apontando o braço 
esquerdo para onde o Sol se põe, teremos o oeste (ocidente). 
Assim, tudo o que estiver à nossa frente será o norte 
(direção boreal ou setentrional) e, às nossas costas, o sul 
(direção austral ou meridional).

A partir desses termos, foram criadas algumas expressões 
utilizadas no cotidiano para identificar, de forma mais 
específica, algumas regiões do Brasil e do mundo. Como, por 
exemplo, o termo Brasil Meridional, que se refere ao sul do 
Brasil; ou aurora boreal, que é um fenômeno de luzes que 
acontece nas regiões polares do norte do planeta. Já Oriente 

Pontos cardeais

Norte

Sul

Oeste Leste
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Médio aponta a região que envolve países árabes do oeste 
da Ásia; e Extremo Oriente é como chamamos uma sub-
região da Ásia, mais a leste do continente, englobando países 
como China, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte.

Você sabia? 
A Austrália deve o seu nome  
à posição que ocupa no mapa.  
O nome do país tem origem na 
palavra em latim australis, que 
significa austral, ou seja, do sul.

Esses pontos universais de referência compõem os pontos 
cardeais. Também há os pontos colaterais (nordeste, noroeste, 
sudeste e sudoeste) e os pontos subcolaterais, que detalham ainda 
mais o processo de orientação. A figura que expressa graficamente 
todos esses pontos de referência é a rosa dos ventos. 



19

A imagem da rosa dos ventos está presente em quase 
todas as bússolas. O instrumento, apesar de ter sido 
aperfeiçoado pelos italianos na Idade Média, era utilizado 
pelos chineses desde cerca de 2000 a.C. e revolucionou 
a orientação. Sua criação tornou possível a exploração 
de todo o planeta durante as Grandes Navegações, entre 
os séculos XV e XVI, pois servia como ferramenta de 
orientação geográfica dos navegadores. 

A agulha magnetizada das bússolas aponta sempre para o 
polo magnético da Terra, localizado na região ártica e que 
coincide com o norte da rosa dos ventos. Isso acontece por 
causa da grande quantidade de ferro derretido no interior 
do planeta, que funciona como um ímã e atrai a agulha 
imantada para aquela direção.

No século XIX, ao estudar o movimento de rotação da Terra, 
cientistas descobriram que os polos geográficos e os polos 
magnéticos não se localizam no mesmo ponto. Enquanto 
os polos geográficos são fixos e determinados a partir do 
eixo de rotação do planeta, os polos magnéticos se movem 
com o passar do tempo e são gerados por movimentos no 
núcleo da Terra, composto de ferro e outros metais em 
estado líquido. 

Assim, os modernos instrumentos de orientação fazem 
cálculos matemáticos para ajustar essa diferença entre o 
norte apontado pela bússola e o norte geográfico. 
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Faça você mesmo!
Você pode construir a sua própria bússola. Converse com o seu 
professor de Geografia e os colegas de classe. Criar uma bússola 
pode ser uma ótima atividade para aprender sobre os pontos 
universais de referência e os polos geográficos e magnéticos. 

Para isso, separe os seguintes materiais:
• um pedaço fino de isopor ou cortiça;
• uma agulha de costura;
• um ímã;
• um pratinho ou pires;
• uma caneta hidrocor;
• um pouco de água. 

Comece pegando a agulha e esfregando um dos lados do ímã 
em uma das extremidades dessa agulha, sempre no mesmo 
sentido, mais ou menos umas 20 vezes, para magnetizá-
la. Memorize ou marque com a caneta a ponta que foi 
magnetizada. Atenção! É importante usar apenas um lado 
do imã e uma extremidade da agulha, sempre no mesmo 
sentido; caso contrário, a bússola pode não funcionar. 

Espete a agulha no isopor até ficar bem centralizada; coloque 
um pouco de água no pratinho (sem transbordar); posicione o 
isopor com a agulha sobre a água. Ele vai se deslocar. Quando 
parar, a agulha estará apontando para o eixo norte-sul.

continua
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A partir do movimento do Sol ou da observação de um 
mapa, descubra se a extremidade magnetizada da agulha 
está apontando para o norte ou para o sul. Depois, escreva 
nas bordas do prato os pontos cardeais.

É importante lembrar que, dependendo do lado do ímã 
utilizado para magnetizar a agulha, a bússola pode 
apontar para o norte ou para o sul. Isso ocorre porque 
os lados do ímã têm uma carga elétrica diferente, e cada 
uma delas é atraída por um polo magnético da Terra.
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Localização
Se orientação é descobrir o caminho correto a ser 
percorrido, a localização está relacionada ao encontro 
de um ponto fixo. Com frequência, é necessário primeiro 
localizar o ponto de destino para, só então, ser possível se 
orientar. Logo, localização é definida como a identificação 
da posição exata de uma cidade, um país ou um ponto 
qualquer na superfície terrestre.

Os mapas são muito importantes para nos ajudar na 
localização de elementos específicos. Hoje em dia, 
ferramentas virtuais como o Google Maps e aplicativos de 
GPS (sistema de posicionamento global, na sigla em inglês) 
são utilizados como substitutos ou complementos de 
mapas e globos terrestres. 

No nosso cotidiano, os mapas estão presentes em muitos 
lugares, como estações de metrô e de trem, rodoviárias e 
shoppings. Eles ajudam as pessoas a se localizarem ou a 
buscarem o local aonde desejam chegar.

Os mapas mostram os limites territoriais de continentes, 
países, cidades, bairros e, também, em sua maioria, contêm 
paralelos e meridianos – são linhas imaginárias traçadas a 
partir dos polos geográficos da Terra. 

As linhas verticais, que no globo estão no sentido norte-
sul, são os meridianos. O principal deles é o de Greenwich, 
que divide o planeta em duas partes iguais chamadas de 
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hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Já as linhas 
horizontais, que contornam a Terra no sentido leste-oeste, 
são os paralelos. O principal paralelo é a Linha do Equador, 
que divide o planeta nos hemisférios norte e sul.

Você sabia? 
O Brasil é cortado por dois 
paralelos importantes: a Linha 
do Equador e o Trópico de 
Capricórnio. A maior parcela do 
nosso país está no hemisfério 
sul; apenas parte do Amazonas, 
do Amapá, do Pará e de Roraima 
fica no hemisfério norte. 

Os paralelos e meridianos nos dão as coordenadas 
geográficas, que correspondem à distância em graus em 
relação à Linha do Equador (latitude) e ao Meridiano de 
Greenwich (longitude), e, assim, nos fornecem a localização 
exata de qualquer ponto da superfície terrestre.
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Atualmente, uma rede de 24 satélites de geolocalização ao 
redor do planeta monitora essas linhas imaginárias e, de 
forma muito ágil e precisa, fornece informações para pilotos 
humanos e automáticos de aviões, comandantes de navios e, 
também, para o GPS dos nossos carros e celulares.

Faça você mesmo! 
Que tal desenhar o seu próprio mapa? Explore o quarteirão da 
escola e construa, com a turma, um mapa da unidade escolar 
e das redondezas. Não se esqueça dos pontos de referência 
(por exemplo, lojas e pontos de ônibus), limites do prédio da 
escola e de outras construções e nomes das ruas e avenidas.

Passeios
• Visite o Instituto Pereira Passos, no bairro das Laranjeiras.  
 O local possui muitos dados sobre o Rio de Janeiro.  
 Para saber mais sobre o que ele oferece, acesse  
 www.rio.rj.gov.br/web/ipp#. 
• Quando estiver em alguma estação de metrô, de trem,  
 no ponto de ônibus ou no shopping, procure pelo mapa e  
 utilize-o para a sua localização e orientação. 
• Ao andar pelas cercanias da escola e do seu bairro, preste  
 atenção nos pontos de referência nas ruas, de forma que  
 você possa orientar as pessoas que nunca andaram por ali.

Fica a dica!

http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp#
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Sites
• Visite o site http://teen.ibge.gov.br/. O portal jovem do  
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é repleto de  
 informações sobre o uso dos mapas no cotidiano e nos  
 estudos escolares. Navegue pelos mapas e animações sobre a  
 formação dos continentes e sobre o nosso planeta no Universo.

Aplicativos
• Utilize o Google Maps no computador ou no celular para  
 descobrir como é o trajeto de sua residência até a escola,  
 usando, por exemplo, os pontos cardeais.
• Existem diversos aplicativos de bússolas que podem ser  
 baixados gratuitamente. 
• O Waze, disponível para os sistemas Android e iOS, é um  
 dos aplicativos de navegação por GPS mais usados. Nele,  
 os usuários compartilham informações sobre o trânsito,  
 além de receber as direções das melhores rotas.
 
Músicas
• Escute a música Oriente, de Gilberto Gil, e perceba os  
 pontos de referência usados na canção, como a constelação  
 do Cruzeiro do Sul.

http://teen.ibge.gov.br/
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VOCê SABE ONDE PISAM OS SEUS PÉS? SE RESPONDEU 
PÁTIO DA ESCOLA, CHÃO DO QUARTO, CALÇADA OU RUA, 

ACERTOU. E TUDO ISSO ESTÁ NA CROSTA TERRESTRE, 
TAMBÉM CONHECIDA COMO LITOSFERA.

 
 

É importante saber que a litosfera é a base das atividades 
humanas e lar de todos os seres vivos, tanto das terras 
emersas (continentes e ilhas) quanto das submersas (águas 
oceânicas e marítimas que cobrem a maior parte da crosta). 

Planeta 
terra

C A P Í T U L O  3
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Além disso, o chão que nós pisamos é solido e possui 
recursos importantes para a vida dos seres humanos e de 
toda a natureza.

Uma das subdivisões da Geografia, chamada Geografia Física 
– a qual estuda os aspectos naturais do espaço terrestre –, 
nos ajuda, por exemplo, a reconhecer as diferentes formas de 
relevo e os agentes responsáveis pela sua formação. Para isso, 
ela conta com a ajuda de outras ciências, como a Geologia 
e a Geofísica, para nos conscientizar de que somos todos 
responsáveis pelas transformações que ocorrem na superfície do 
planeta. E essas transformações trazem consequências positivas 
e negativas para a sociedade humana e para o espaço natural.

É indispensável, também, aprender de que forma os 
fenômenos causados pelas dinâmicas geológicas do planeta 
afetam o cotidiano das pessoas. Esses fenômenos podem ser 
de dois tipos: internos (abalos sísmicos e erupções vulcânicas) 
e externos (agentes do relevo, como a ação das chuvas, dos 
ventos ou do próprio homem).

A estrutura da Terra
Nosso planeta, ao ser observado 
do espaço sideral, nos faz 
lembrar a música de Guilherme 
Arantes (Planeta Água) que fala 
da abundância/escassez da 
água e da necessidade que o ser 
humano tem de preservá-la.

Águas que movem moinhos
São as mesmas águas 
que encharcam o chão

E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra
Pro fundo da terra

Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água

(Trecho da música Planeta Água, 
de Guilherme Arantes)
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Levando em consideração a importância desse líquido 
para todas as formas de vida e a área ocupada por ele na 
superfície da Terra, muitos se perguntam se “água” não 
seria o melhor nome para o nosso planeta. Porém, é preciso 
lembrar que o fundo dos oceanos também é composto de 
terra, ou melhor, de rochas.

A água que vemos cobre 75% da litosfera, que é a camada 
mais externa do planeta. Os continentes e as ilhas são partes 
da crosta que se encontram acima do nível do mar e sobre 
as quais vivemos e construímos o nosso espaço geográfico. 

Além da litosfera, existem ao nosso redor outras esferas 
naturais diversas e dependentes umas das outras, que 
possibilitam a existência de vida na Terra. A geóloga Angélica 
Cherman, do Planetário do Rio, explica o que são essas 
esferas da seguinte forma:

Atmosfera
A primeira esfera 
e mais externa. 

Formada por 
oxigênio e outros 
gases, funciona 

como um escudo 
que protege o 
planeta contra 

meteoros e 
meteoritos.

Hidrosfera
A parte líquida da 

Terra, composta pelos 
oceanos, mares, lagos, 

lagoas e rios.

Litosfera
Parte rochosa que 

cobre o manto, 
constituída pela crosta 
continental e a crosta 

oceânica, como se 
fosse uma “casquinha” 

do planeta Terra.

Biosfera
Onde existe a vida em 
nosso planeta, toda a 

flora e a fauna.

Astenosfera
Fica logo abaixo da 

litosfera e é parte do 
manto terrestre. Sob 
ela, está localizado o 
núcleo do planeta.
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A estrutura interna da Terra, portanto, é formada por 
camadas de rochas sólidas e não sólidas. A crosta terrestre 
é feita principalmente de rochas sólidas, que são agregados 
de diferentes minerais. Ela se apresenta dividida em 
grandes pedaços como um quebra-cabeça, denominados 
placas tectônicas, que flutuam sobre o magma 
presente no manto. O magma é um material pastoso e 
extremamente quente, composto de rochas derretidas, 
água e gases em constante movimento, por causa das 
temperaturas extremamente elevadas.

Camadas da Terra
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O relevo terrestre
As irregularidades da superfície 
do planeta formam o que é 
chamado de relevo terrestre. 
Ele é dividido em relevo 
continental, aquele que 
podemos ver acima do nível do 
mar, e relevo oceânico, abaixo 
do nível do mar.

Relevo continental
Para melhor compreender todas as formas encontradas 
no planeta, foi elaborada uma classificação baseada nas 
características principais dos diversos tipos de relevo, que 
se divide em quatro grandes grupos: as montanhas, os 
planaltos, as planícies e as depressões.

Pães de Açúcar
Corcovados

Fustigados pela chuva
E pelo eterno vento...

Água mole
Pedra dura
Tanto bate

(Trecho da música Tempo Rei, 
de Gilberto Gil)

Relevo continental
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Montanhas: grandes elevações naturais da superfície da 
Terra. Surgiram a partir de movimentos da crosta terrestre 
em períodos mais recentes da história do planeta e 
apresentam formas muito inclinadas e pontiagudas.

Planaltos: terrenos mais ou menos elevados e que 
apresentam formas suaves. Formados em períodos muito 
antigos da história da Terra, já foram bastante desgastados 
por agentes erosivos como a água e o vento.

Planícies: áreas da superfície terrestre relativamente planas, 
originadas pelo acúmulo de sedimentos vindos de outras 
formas de relevo mais elevadas.

Depressões: apresentam altitudes mais baixas do que as áreas 
ao redor. Existem dois tipos: a que se localiza em altitude 
inferior à do nível do mar (depressão absoluta) e aquela 
situada em altitude acima do nível do mar (depressão relativa).

Você sabia?
No Rio de Janeiro, é costume 
chamar os planaltos que 
contornam a cidade de morros. 
Por exemplo, os morros do Pão 
de Açúcar e do Corcovado são, 
na verdade, planaltos.
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Relevo oceânico

Plataforma continental: é um prolongamento dos continentes 
e zona de transição entre as terras emersas e o fundo dos 
oceanos. Tem profundidade média de 200m. É a parte mais 
importante para o homem, pois é nela que exploramos 
petróleo e suas águas são as mais abundantes em peixes.

Talude: caracterizado pelo declive acentuado, pode chegar a 
cerca de 2.000m de profundidade.

Bacia oceânica: áreas extensas que se estendem desde o 
talude continental. A profundidade oscila entre 2.000m e 
5.000m de relevo suave.

Dorsal oceânica: cadeias de montanhas submersas. 
Encontram-se em regiões onde há o afastamento entre 
duas placas tectônicas e são formadas pela solidificação do 
magma que chega à superfície.

Relevo oceânico
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Fossa abissal: é a região mais profunda dos oceanos, 
alcançando 11.000m de profundidade. São depressões 
compridas e estreitas, formadas em regiões onde duas placas 
tectônicas se chocam e uma delas entra por baixo da outra.

Você sabia?
As maiores cadeias de montanhas do mundo estão localizadas 
no fundo dos oceanos. Elas ficam na região dorsal oceânica e 
apresentam intensa atividade de terremotos e vulcões. 

Todas essas formas de relevo, tanto as continentais quanto 
as oceânicas, sofrem constantes modificações por causa da 
ação de agentes formadores e transformadores. 

Os agentes que atuam sobre o relevo continental podem 
ser de dois tipos: internos, como o movimento das placas 
tectônicas (chamado de tectonismo), que trabalham na 
construção de novas formas, como montanhas e depressões, 
e o vulcanismo; e externos, como as águas dos rios, das 
chuvas, dos mares, dos ventos e das geleiras, além do homem, 
que atuam na destruição e erosão das formas mais elevadas, 
dando origem à construção de planaltos e planícies.

Agentes internos
O movimento tectônico
As placas tectônicas que formam a crosta do nosso planeta 
estão em constante movimento por se localizarem acima 
do magma. Esse movimento faz com que se choquem umas 
com as outras, causando, por exemplo, os abalos sísmicos 
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(terremotos), ou se afastem, o que justifica o distanciamento 
da América do Sul em relação à África.

As figuras abaixo ajudam a explicar graficamente esses 
movimentos. As setas divergentes indicam o afastamento 
das placas, que pode formar falhas ou depressões na crosta 
terrestre, como a falha de San Andreas, na Califórnia, 
Estados Unidos. Já as setas convergentes mostram o 
movimento das placas que se aproximam e contribuem para 
a formação de grandes cadeias de montanhas, como a dos 
Andes, na América do Sul, e do Himalaia, na Ásia, chamadas 
de dobras ou dobramentos modernos.

Para melhor entender as falhas e dobras causadas pelos 
movimentos tectônicos, confira as imagens abaixo, que 
representam essas forças que atuam no processo de 
formação e modelagem do relevo.

DobrasFalhas
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Você sabia?
• O Brasil fica localizado no meio da Placa Tectônica Sul-     
    Americana; por isso, não sofre com os choques das suas  
 extremidades. Logo, não passamos por grandes tremores e  
 nem temos vulcões ativos. 
• O vale do Rio Paraíba do Sul, que corta a maior parte do  
 nosso estado, está encaixado dentro de uma falha tectônica.

Vulcanismo
Outro importante agente interno do relevo terrestre são 
os vulcões. Eles se formam nas fissuras entre as placas 
tectônicas ou nas chamadas “zonas quentes”, como as ilhas 
do Havaí. Esses locais são nomeados dessa forma porque por 
eles é liberado o excesso de energia do manto.

No momento da erupção de um vulcão, o magma é expelido 
para a superfície da Terra. A rocha derretida se espalha 
pelo relevo e passa a se chamar lava. Quando resfria, essa 
substância dá origem a novas rochas – por exemplo, o basalto 
–, que contribuem para a formação de solos muito férteis, 
como a terra roxa que, no Brasil, aparece em partes dos 
estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul. A água 
e os gases expelidos durante 
a erupção de um vulcão 
contribuem para enriquecer a 
nossa atmosfera e a hidrosfera. Erupção vulcânica
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Esses fenômenos naturais 
auxiliam na renovação 
constante das formas de 
relevo, dos solos e de outras 
esferas. Porém, ainda assim, 
podem ter um grande 
impacto negativo sobre as 
populações das áreas afetadas 
por eles. Além do potencial 
destruidor da lava, alguns 
gases expelidos durante as 
erupções vulcânicas são 
tóxicos para os seres vivos. 
Terremotos e maremotos (tsunamis) também causam 
grandes desastres em diversas regiões habitadas no mundo.

Agentes externos
Água e vento
São os principais agentes externos de relevo atuantes no 
território brasileiro, capazes de modificar a superfície 
terrestre ao longo de milhares de anos. A água das chuvas, 
dos rios, dos mares desgasta pouco a pouco o solo e as 
rochas que atinge. O trabalho desses agentes contribui para 
construir novas formas de relevo, como as planícies fluviais, 
apresentando solos muito férteis.

Com efeito ainda mais lento do que o da água, os ventos 
também são capazes de modificar a paisagem. Além de 
contribuir para a aceleração do processo causado pela água, 

Faça você mesmo! 
Procure na internet, em 
jornais e em revistas notícias 
sobre desastres naturais asso-
ciados aos agentes de relevo 
internos, como vulcões, ter-
remotos e tsunamis. Pesquise 
as causas desses fenômenos 
e os impactos na vida das 
pessoas que sofreram com 
essas forças da natureza.
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eles vão, lentamente, moldando as rochas e transportando 
partículas dos solos, dando origem, por exemplo, às dunas 
de areia das regiões litorâneas.

Seres humanos
Nós também somos capazes de impactar o relevo – e de 
maneira muito mais rápida que outros fatores externos.  
A expansão das áreas urbanas, a construção de rodovias,  
as escavações para a exploração de minerais, entre tantas 
outras atividades, modificam drasticamente o relevo terrestre.

A cidade do Rio de Janeiro já sofreu – e ainda sofre – grandes 
transformações em seu relevo causadas pela humanidade. 
Por exemplo, o Aterro do Flamengo é o resultado de obras 
para criar uma nova planície e dar espaço a novas vias de 
transporte, e o Morro do Castelo (no centro do Rio) sofreu um 
desmonte para dar espaço à construção de ruas e prédios.

Aterro do Flamengo
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É importante refletir que muitas dessas obras podem resultar 
em fortes impactos ambientais na natureza, ao causar a 
extinção de espécies vegetais e animais ou alterar o equilíbrio 
dos rios locais. Outra preocupação são os impactos sociais 
derivados desse processo, como a construção de moradias em 
encostas, com alto risco de desmoronamento, e o deslocamento 
de comunidades indígenas, ribeirinhas e camponesas.

Passeios
• Em uma visita aos maciços da Tijuca ou da Pedra Branca, 

observe a vista dos mirantes. Eles oferecem uma excelente 
oportunidade para visualizar e identificar as diferentes 
formas de relevo da nossa cidade. Aproveite também para 
analisar as planícies litorâneas, quando for à praia. Desde 
a Barra de Guaratiba até a zona Sul do Rio, é possível 
obter uma outra visão da paisagem.

• No centro da cidade, identifique as áreas que 
sofreram bastantes transformações ao longo dos anos 
de urbanização do Rio de Janeiro, como o Aterro do 
Flamengo, a região da Praça Quinze, o entorno da 
Rodoviária Novo Rio e o Porto.

• Você também pode analisar as cercanias da sua escola e 
do seu bairro. Repare se os morros do entorno também 
se apresentam como espaços de moradia. Pergunte aos 
professores e aos seus familiares mais velhos a partir de 
quando as casas e prédios foram construídos.

Fica a dica!
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Filmes
• Existem diversos filmes sobre desastres causados por 

terremotos, vulcões e tsunamis. Você pode assistir a alguns 
deles para aprender mais sobre esses agentes: Tsunami: os 
Segredos das Ondas Gigantes, O Dia Depois de Amanhã, 
Volcano, a Fúria e Terremoto – A Falha de San Andreas.

Músicas
• Escute as músicas Tempo Rei, de Gilberto Gil, e Planeta 

Água, de Guilherme Arantes. As duas falam sobre 
características do nosso planeta e do relevo terrestre.
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Planeta 
água

C A P Í T U L O  4

NOS úLTIMOS ANOS, NOTÍCIAS SOBRE A FALTA D’ÁGUA NO 
BRASIL E EM DIVERSAS PARTES DO MUNDO TêM APARECIDO 

COM CADA VEz MAIS FREQUêNCIA NOS NOTICIÁRIOS. 
 
 

Problemas ambientais e o mau uso dos recursos hídricos 
do planeta têm causado grandes secas e escassez de água 
potável em grandes cidades e também no interior.

Por isso, é importante reconhecer as limitações das reservas 
de água potável no mundo, além de diferenciar e caracterizar 

Ad
ap

ta
do

 d
e:

 S
F 

Br
it

 (C
re

at
iv

e 
Co

m
m

on
s)



41

as diferentes formas em que ela se apresenta na superfície 
terrestre. O elemento é essencial para a vida na Terra e 
participa da construção do espaço geográfico.

Ao longo da História, a presença da água mobilizou várias 
sociedades. A existência de rios era determinante para 
a escolha da região onde os membros de tribos antigas 
se estabeleceriam com os seus animais. Os rios eram 
fonte de alimento, além de serem fundamentais para o 
desenvolvimento da agricultura.

O local onde se situa a nossa cidade, por exemplo, não é um 
acaso. A fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 
por Estácio de Sá, há mais de 450 anos, se deu em razão de a 
Baía de Guanabara ser ideal para que os navios atracassem. 
E os primeiros povoados se fixaram em áreas onde havia 
disponibilidade de água, fornecida por fontes e rios.

Baía de Guanabara
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Os oceanos, mares, rios, lagos e aquíferos são algumas das 
formas existentes da água em nosso planeta, utilizadas para 
navegação, lazer, além do consumo individual e atividades 
econômicas. Todos os recursos hídricos presentes na Terra 
constituem a hidrosfera. Ela é estudada pela Geografia com 
a contribuição de duas ciências: a Hidrografia (águas doces, 
especialmente os rios e aquíferos) e a Oceanografia (águas 
salgadas, como a dos oceanos e mares).

Águas salgadas
A música Descobridor dos Sete 
Mares, conhecida na voz de Lulu 
Santos, faz uma brincadeira 
comparando os sete mares 
às praias brasileiras. Até a 
Idade Média, a expressão 
“os sete mares” era usada na 
literatura árabe e europeia para 
denominar os oceanos. 

Até hoje existem algumas 
dúvidas sobre as diferenças 

entre mares e oceanos e, também, sobre a quantidade 
de oceanos existentes no nosso planeta. Ao observar o 
planisfério a seguir, podemos ver que a Terra, na verdade, 
possui um único oceano, já que todas as grandes massas de 
água salgada do mundo são interligadas.

Angra dos Reis e Ipanema
Iracema e Itamaracá

Porto Seguro, São Vicente
Braços abertos sempre a esperar

Pois bem, cheguei
Quero ficar bem à vontade
Na verdade, eu sou assim

Descobridor dos sete mares
Navegar eu quero

(Trecho da música Descobridor 
dos Sete Mares, de Michel e 

Gilson Mendonça)
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É possível identificar e separar essas imensas porções de 
água salgada por causa das diferentes características de 
temperatura, salinidade, insolação (quantidade de radiação 
solar) e movimentos (ondas, marés e correntes marítimas) 
que cada região possui. Dessa forma, a maioria dos 
oceanógrafos concorda que os oceanos podem ser divididos 
em: Atlântico, Glacial Ártico, Pacífico e Índico. 

Já os mares, por sua vez, são porções menores localizadas 
nas proximidades ou no interior dos continentes, que podem 
ou não estar interligados com outros mares e oceanos. Eles 
são divididos em três tipos:

Fechados: estão no interior dos continentes, logo, não 
apresentam uma ligação de maneira direta como os 
oceanos, como o Cáspio, na Ásia. 

Mapa-múndi
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Interiores: também estão localizados no interior dos 
continentes, porém possuem passagens restritas de conexão 
com os oceanos, os chamados estreitos. O Mediterrâneo é o 
mais representativo, interligando a África e a Europa. 

Abertos: localizados nas costas litorâneas, estão diretamente 
ligados aos oceanos, como o Caribe, na América Central.

Você sabia?
O Brasil possui um grande 
litoral, que é pouco recortado 
e banhado apenas pelo 
Oceano Atlântico. A extensão 
de baías, praias, manguezais 
e o subsolo da plataforma 
continental do nosso litoral 
constituem um patrimônio 
natural, turístico e econômico 
muito importante, que 
deve ser utilizado de forma 
sustentável. Toda essa riqueza 
é denominada de Amazônia 
Azul. O território marítimo 
brasileiro tem cerca de 3,6 
milhões de quilômetros quadrados e o Brasil está pedindo 
à ONU um acréscimo de 900 mil quilômetros quadrados a 
essa área. Caso a proposta seja aceita, as águas brasileiras 
totalizarão quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados. 
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É uma extensão maior do que a Amazônia. Nesse imenso 
espaço oceânico, o Brasil possui interesses importantes: 
cerca de 95% do comércio exterior passa por essa massa 
líquida, movimentando nossos mais de 40 portos nas 
atividades de importação e exportação. Por outro lado, é 
do subsolo marinho que o Brasil extrai a maior parte do 
seu petróleo e gás, que são elementos de fundamental 
importância para o desenvolvimento do país. Além disso, 
também é importante a atividade pesqueira, que nos 
permite retirar do mar grandes quantidades de alimento. 

No entanto, apesar de toda a beleza e riqueza natural, o nosso 
litoral sofre com a poluição costeira, causada pelo lançamento 
de esgoto não tratado e lixo diretamente no mar. Essas 
atitudes prejudicam a vida marinha, a saúde de banhistas e 
praticantes de esportes náuticos, além de causarem prejuízos 
em atividades econômicas como o turismo e a pesca.

Não se esqueça de que uma 
parcela desse problema é de 
responsabilidade da população. 
Devemos sempre recolher o lixo 
do que consumimos na praia e 
não jogar restos de lanches, latas e 
outros objetos na areia e nos mares.

Águas doces
As chuvas e a correnteza dos rios 
descritas na música Correnteza 

Na barranceira do rio 
O ingá se debruçou

E a fruta que era madura 
A correnteza levou, 
a correnteza levou
A correnteza levou

E choveu uma semana 
e eu não vi o meu amor
O barro ficou marcado
Aonde a boiada passou

(Trecho da música Correnteza, 
de Tom Jobim e Luiz Bonfá)
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são exemplos de água doce que aparecem em locais visíveis 
da superfície terrestre. Também podemos encontrá-la nas 
geleiras e calotas polares, nos pontos mais frios do planeta, 
e em lugares não visíveis, ou seja, abaixo da superfície 
terrestre. Esses locais são conhecidos como lençóis freáticos 
ou aquíferos.

A água doce disponível para o nosso consumo pessoal, 
para as indústrias e para a agricultura está distribuída pelo 
planeta da seguinte forma:

É surpreendente pensar que apenas 0,3% da água doce do 
mundo está disponível para o nosso consumo de forma 
direta, através dos rios e lagos. A maior parte encontra-
se congelada nos polos ou nas camadas subterrâneas do 
planeta e necessita de formas específicas de extração para 
poder ser utilizada pela humanidade.

Água doce na Terra %
Calotas e geleiras 68,9

Águas subterrâneas 29,9
Rios e lagos 0,3

Pântanos, solos gelados e umidade do solo 0,9

Geleiras
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Veja, a seguir, outras informações importantes e 
surpreendentes sobre a água doce no nosso país e no mundo.

Como vimos anteriormente, o Brasil é o país com mais 
recursos hídricos do planeta. Para se ter ideia desse potencial, 
a Bacia Hidrográfica Amazônica é a maior do mundo, com 
7 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Nela se 
encontra o Rio Amazonas, que, 
por causa do grande volume, 
é chamado de “rio-mar”. Já 
no Sul do país, temos a Bacia 
Hidrográfica do Paraná, onde 
existe a Usina Hidrelétrica de 
Itaipu, uma das maiores em 
atividade no mundo.

O Brasil é o país mais rico em água doce do planeta: 13,7 % de toda 
a água do mundo está aqui.

Você economiza 70 litros de água se fechar a torneira enquanto 
ensaboa a louça.

O índice de desperdício de água no Brasil chega a 40% entre a 
produção e os domicílios.

Menos de 1% da água doce do planeta está disponível para o consumo.

Cada minuto de banho gasta de 3 a 6 litros de água.

No Brasil, como em todo o mundo, a irrigação na agricultura 
responde por cerca de 70% do consumo de água. As indústrias 
gastam 20% e os 10% restantes destinam-se ao uso doméstico.

Adaptado de: wwf.org.br

Usina de Itaipu
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O nosso subsolo também é rico em água doce e esses 
grandes reservatórios são chamados de aquíferos. Eles são 
alimentados pelas chuvas, que se infiltram no subsolo e 
fornecem água para poços e nascentes. A ilustração abaixo 
mostra a localização do Aquífero Guarani, com 1,2 milhão 
de quilômetros quadrados de extensão, que se encontra, em 
sua maior parte, nas regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil.

Aquíferos no Brasil

Outro importante reservatório é o Sistema Aquífero da 
Grande Amazônia (Saga), que até 2013 era conhecido 
como Alter do Chão. Estudos feitos por pesquisadores da 
Universidade Federal do Pará descobriram uma área muito 
maior do que a que era conhecida anteriormente e, por 
isso, deram a nova denominação. A capacidade de água 
subterrânea estimada do Saga poderia abastecer todo o 
planeta por 250 anos.
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O nosso estado fica localizado na Bacia Hidrográfica Atlântico 
Sudeste e sua principal fonte de abastecimento é o Rio 
Paraíba do Sul. Na nossa capital, os rios são muito pequenos, 
pois as nascentes estão próximas do mar e vários deles já 
sofreram grandes modificações devido ao crescimento da 
cidade. Porém, eles ainda se mantêm importantes para o 
equilíbrio ambiental dos parques e florestas urbanas. 

Infelizmente, a situação dos rios da nossa cidade não é muito 
melhor do que a das praias. Muitos deles estão canalizados e 
são utilizados para escoamento de esgoto. Aqueles que ainda 
estão a céu aberto sofrem com o processo de assoreamento 
dos leitos, que ocorre quando lixo, entulho e outros detritos 
são despejados incorretamente e se acumulam no fundo dos 
rios. Isso causa a redução de sua profundidade original e faz 
seu volume d’água diminuir, além de facilitar a ocorrência de 
enchentes em caso de grandes chuvas por longos períodos 
de tempo.

Devemos nos conscientizar e alertar familiares e amigos 
sobre o desperdício da água potável e a limpeza das 
margens dos nossos rios e praias. Pequenas ações 
individuais, como o descarte correto de lixo, o fechamento 
da torneira na hora de escovar os dentes ou lavar a louça, 
a diminuição do uso da água para limpeza de calçadas e 
banhos mais rápidos, contribuem muito para a preservação 
da hidrosfera do planeta.
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Você sabia?
Alimentos e bebidas possuem água em sua composição 
ou em algum momento do seu ciclo de produção. Uns 
mais do que outros. Veja, no gráfico abaixo, quantos 
litros de água são necessários para produzir itens do 
nosso cotidiano, como arroz, batatas, leite e carne de 
boi, por exemplo.
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Passeios
• Faça um passeio para Niterói ou para a Ilha de Paquetá,  
 usando as barcas, e analise a condição da Baía de Guanabara.
• Quando for à praia, preste atenção nos hábitos de limpeza  
 dos banhistas em relação ao mar e à areia. Não se esqueça  
 de recolher o lixo produzido pelo seu dia de lazer e  
 descartá-lo em locais apropriados.
• Visite manguezais da cidade, como a Lagoa Rodrigo de  
 Freitas e a Baía de Sepetiba. Questione o seu professor  
 sobre a importância desses locais para o equilíbrio ecológico.

Sites
• Procure conhecer a Estação de Tratamento de Água do Guandu 

em: https://www.cedae.com.br/estacoes_tratamento. O site 
conta com livretos repletos de informações e também é possível 
agendar uma visita à estação, que trata água para abastecer 
aproximadamente 9 milhões de habitantes do estado do Rio.

• O Portal Planeta Sustentável possui uma página especial  
 repleta de reportagens e infográfico muito legais sobre a  
 questão da água no nosso país e no mundo.  
 Link: http://planetasustentavel.abril.com.br/especiais/agua/ 

Filmes
• A possibilidade de um futuro em que a água do mundo se  
 torna escassa é o enredo de diversos filmes que abordam  
 a questão com muita ação, mas sem deixar de alertar  
 sobre os perigos do mau uso do nosso bem mais precioso.  

Fica a dica!

http://planetasustentavel.abril.com.br/especiais/agua/
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 Waterworld – O Segredo das Águas, Acquaria, O Livro de Eli  
 e Mad Max são alguns que exploram os desafios de um  
 planeta sofrendo com a falta d’água.

Músicas
• Além do clássico Planeta Água, de Guilherme Arantes, escute  

 também os sucessos Descobridor dos Sete Mares, na voz 
de Lulu Santos, e Correnteza, cantado por Djavan. As três 
canções falam de diferentes formas como a água está 
presente no nosso mundo.

Teste
• Descubra quantos litros de água você gasta em um dia. Com  
 perguntas simples sobre o nosso cotidiano, o teste bolado  
 pela Revista Superinteressante faz uma estimativa dos nossos  
 gastos diários.  
 Link: http://super.abril.com.br/crise-agua/quizinicio.shtml

http://super.abril.com.br/crise-agua/quizinicio.shtml
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Planeta 
verde

C A P Í T U L O  5

MUITAS PESSOAS POSSUEM EM SUAS CASAS, APARTAMENTOS 
OU QUINTAIS ALGUMAS PLANTAS, DESDE PEQUENOS 

EXEMPLARES, USADOS COMO DECORAÇÃO OU CULTIVADOS 
EM HORTAS CASEIRAS, ATÉ GRANDES ÁRVORES FRUTÍFERAS, 
COMO MANGUEIRAS E GOIABEIRAS, POR EXEMPLO. E CADA 
TIPO DE VEGETAL NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS PARA 

CRESCER DE FORMA SAUDÁVEL.  

Nossos hábitos alimentares e os de todos os povos estão 
relacionados à disponibilidade de vegetais comestíveis e de 
matéria-prima para a construção de móveis, casas e objetos 
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diversos, em cada região. Não foi por acaso que Portugal, 
ao colonizar o nosso território, buscou no pau-brasil e, mais 
tarde, na cana-de-açúcar oriunda da Índia suas principais 
fontes de riqueza. Esses dois vegetais são exemplos que só 
se desenvolvem em áreas de clima tropical úmido, como o 
do nosso país. Já as regiões mais frias, como a Europa, por 
exemplo, são propícias para vegetais como trigo e maçã.

O tipo de solo em que é cultivada, a quantidade de água 
que recebe e o tanto de luz que cada planta necessita 
variam de espécie para espécie. Esses fatores revelam, 
principalmente, a relação entre o clima de determinado 
local e a vegetação encontrada nele. Além do tipo de solo 
e de relevo, precisamos saber relacionar as condições 
climáticas (quantidade de chuvas, umidade do ar, 
temperatura, vento) às características de cada planta. Ao 
conjunto de diferentes espécies vegetais nativas, adaptadas 
às condições físicoclimáticas de um local, damos o nome de 
vegetação ou paisagem climatobotânica.

Dessa forma, é importante observarmos que as ações 
da humanidade ao transformar o espaço natural em 
espaço geográfico causam grandes mudanças, direta ou 
indiretamente, nessas paisagens.

Ouvimos falar com frequência sobre reflorestamento e 
respeito às árvores, mas pouco é comentado sobre os 
diversos elementos que constituem o ambiente próprio de 
cada vegetal nativo. Além dos fatores físico-climáticos, os 
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FE!

diferentes animais que participam desses ambientes também 
são importantes. Dessa forma, qualquer manejo ambiental 
ou projeto de reflorestamento deve levar em conta o 
conjunto de todos esses elementos, que formam, segundo a 
Biologia, os ecossistemas.

Caatinga

Fique esperto!
É comum que algumas pessoas confundam os significados 
de vegetação e agricultura, porém os dois são bem 
diferentes. Como já vimos, vegetação é o conjunto de 
diferentes espécies de plantas nativas de uma localidade. 
Já a agricultura é uma intervenção humana sobre o 
espaço físico natural a fim de produzir vegetais úteis ao 
homem ou para uso econômico. 
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PDQS

Clima
Antes de conhecer os diversos tipos de clima do nosso 
planeta e compreender a relação entre eles e a vegetação, 
para poder classificar as paisagens climatobotânicas, é 
preciso entender a diferença entre tempo e clima.

Você conhece as diferenças entre os conceitos? Ambos tratam 
das condições atmosféricas (temperatura, pressão, umidade, 
ventos, entre outras), porém não são a mesma coisa. 

Palavra de quem sabe
Segundo Felipe Roque, professor de Meteorologia 
do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca (Cefet-RJ), o tempo atmosférico é 
caracterizado pelas pequenas variações que ocorrem 
na nossa atmosfera e nos elementos que a compõem, 
em espaços de curta duração, como horas, dias e até 
semanas. Enquanto que clima é definido como um 
estado médio na atmosfera que, na meteorologia, é 
equivalente a um período de, no mínimo, 30 anos, 
em que são estudadas a média e as variações dos 
elementos atmosféricos de determinada região.

Um fator importante que contribui para as composições 
climáticas é a diferente incidência de raios solares em 
determinadas regiões, em razão da forma esférica do nosso 
planeta. Levam-se também em conta os movimentos de 
rotação e translação da Terra. Durante a translação (o giro 
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da Terra em torno do Sol), o eixo de rotação do planeta, que 
indica o movimento em torno de si mesmo, é inclinado. Isso 
faz com que, durante cada três meses, os hemisférios norte 
e sul sejam iluminados de forma diferente (meses do verão 
e inverno) ou igualmente (meses do outono e primavera), 
dando origem às famosas estações do ano.

Inverno

As áreas delimitadas pelos principais paralelos são 
chamadas de zonas térmicas da Terra e são determinadas 
pela forma como as temperaturas se comportam ao longo 
do ano. Assim, a área localizada entre o Trópico de Câncer 
e o Trópico de Capricórnio (zona tropical) recebe os raios 
solares com mais intensidade. Por isso, caracteriza-se por 
apresentar temperaturas mais elevadas durante todo o 
ano, ao contrário dos locais mais próximos aos círculos 
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polares Ártico e Antártico (zonas polares). Nessas duas 
zonas térmicas, portanto, não se percebe bem a passagem 
das estações do ano. Já nas zonas temperadas, os invernos 
são bastante quentes e os verões, muitos frios, tendo a 
primavera e o outono como estações intermediárias. 

Veja, na figura a seguir, as zonas térmicas do nosso planeta 
e aproveite para reparar em qual zona climática está 
localizada a maior parte do Brasil. 

Zona Polar Ártica

Zona Polar Antártica

Círculo Polar Ártico

Zona Temperada Norte

Zona Temperada Sul
Círculo Polar Antártico

Trópico de Câncer

Trópico de 
Capricórnio

Zona Tropical

Zona Tropical
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O nosso planeta possui uma grande variedade de tipos 
de clima. Cada um deles é resultado dos vários fatores 
que interferem em cada zona térmica, como o relevo, a 
proximidade com os oceanos, a altitude, a umidade, entre 
outros. A interferência humana na relação entre esses 
fatores – especialmente o desmatamento das florestas e o 
lançamento de monóxido de carbono na atmosfera – é capaz 
de romper o equilíbrio dinâmico e frágil do clima atual.

Entre as diferentes formas de classificar o clima, uma delas 
é representada no mapa a seguir. Conheça os tipos de clima 
mais importantes da Terra.

Formas de classificar o clima

Equatorial Tropical Subtropical Desértico Semi-árido

Mediterrâneo Temperado Frio Polar Frio da 
Montanha

Para saber mais sobre cada tipo de clima, consulte o livro-
texto de sua escola!

Correntes quentes Correntes frias
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Vegetação
Em Geografia, damos o nome de vegetação ao conjunto 
das diferentes plantas nativas de uma localidade. Existem 
diversos tipos de vegetação em nosso planeta. No mapa a 
seguir, conheça os principais tipos no seu estado natural:

Vegetação

Faça você mesmo! 
Preste atenção nos noticiários sobre a previsão 
do tempo na nossa cidade, tanto na TV como na 
internet ou em jornais. Repare as diferenças de 
temperatura ao longo dos dias. Essa observação, 
junto com os dados de umidade do ar e índice 
pluviométrico, nos dá algumas pistas para identificar 
o clima do Rio de Janeiro.
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2
Tundra: localizada 
nas regiões árticas. É 
composta de fungos  
e liquens que formam 
um tapete sobre o 
solo fino e raso.

Floresta de coníferas: 
são matas quase 
homogêneas, com 
predomínio de pinheiros 
(coníferas). A taiga, que 
cobre grande parte do 
território russo, é a maior 
floresta do mundo.

1

3
Floresta temperada: 
também conhecida como 
bosques temperados. 
As principais espécies 
vegetais são o carvalho, 
faias e bordos.

4
Mediterrânea: formada 
por árvores baixas, em 
regiões onde a chuva se 
concentra em apenas 
alguns meses do ano. 
A videira, a oliveira 
e a figueira são as 
árvores frutíferas mais 
representativas.

5
Formações herbáceas: 
predomínio de plantas 
rasteiras como ervas e 
gramíneas. Também 
são conhecidas como 
formações campestres.

6 Formações de regiões semiáridas: com maior 
diversidade do que nos desertos, é o caso da caatinga, 
no sertão nordestino. O xiquexique, o juazeiro e o 
mandacaru são espécies representativas.
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Deserto ou formações 
desérticas: formadas 
por plantas xerófitas, 
adaptadas a pouca 
água, como os cactos.

7

Floresta estacional e 
savana: formada por 
muitas gramíneas e 
árvores baixas com 
troncos retorcidos. No 
Brasil, recebe o nome 
de cerrado.

8

9
Floresta pluvial tropical 
e subtropical: a Floresta 
Amazônica, a Mata 
Atlântica e a Floresta do 
Congo são as formações 
mais representativas. 
Possuem uma enorme 
variedade de espécies 
vegetais, com árvores 
muito próximas umas 
das outras.

Alta montanha: 
comum em locais 
elevados, a vegetação 
é pouco diversificada 
por causa do clima 
muito frio.

10

A relação sociedade humana/natureza
Considerando a relação entre clima e vegetação, 
precisamos, também, pensar na relação inversa. É possível 
que mudanças na vegetação influenciem o clima de 
determinada região? Ao longo da História, diversas áreas 
que sofreram com a intervenção não responsável de seres 
humanos na natureza, como o desmatamento, se tornaram 
mais quentes e secas.
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Você sabia? 
Chamamos a variedade de seres vivos em cada parte 
do planeta de biodiversidade. Nós moramos no 
país mais rico em biodiversidade do mundo. A Mata 
Atlântica e a Floresta Amazônica são duas florestas de 
grande diversidade biológica. Cerca de 50% de todas 
as espécies do planeta se encontram na Amazônia. 
Impressionante, não é? E mesmo assim conhecemos 
menos de 10% dessa biodiversidade. 

O Brasil suporta, desde o início da nossa História, muitas 
intervenções nas paisagens vegetais. O caso da Mata 
Atlântica é o mais emblemático, inclusive para os cariocas. 
A cobertura original da floresta se estendia pela maior 
parte do litoral nacional, desde o Rio Grande do Norte até 
o Rio Grande do Sul. 
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Com a chegada dos portugueses, o desmatamento começou 
pela extração e exportação da árvore que, futuramente, 
daria nome ao nosso país – o pau-brasil. Ao longo dos anos, 
outras atividades econômicas, como as culturas da cana-
de-açúcar e do café, a pecuária, a mineração e a expansão 
industrial, acompanhadas pelo crescimento da cidade, 
eliminaram 90% dessa cobertura florestal.

No bioma da Mata Atlântica surgiram algumas das maiores 
cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e 
Florianópolis. Cerca de 60% da população brasileira habita 
essa área. No mapa a seguir, podemos observar o tamanho 
do desmatamento da Mata Atlântica nativa no estado do 
Rio de Janeiro.

Na primeira imagem, a cor verde-escura corresponde 
ao que era a cobertura vegetal há 500 anos. Na segunda 
imagem, a cor branca identifica as áreas modificadas pela 
ação humana. Todo grande espaço em verde-escuro foi 
reduzido a parques que preservam o que sobrou da mata. 
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Parque Estadual da Pedra Branca

Na cidade do Rio de Janeiro temos dois grandes exemplos 
da Mata Atlântica: as unidades de conservação do Parque 
Nacional da Tijuca e do Parque Estadual da Pedra Branca. 
Já vimos que o parque tijucano tem uma grande história de 
desmatamento e reflorestamento e, por isso, possui espécies 
de vegetação não nativa do bioma. 

O Parque da Pedra Branca é considerado a maior floresta 
urbana do mundo, com 12.500 hectares de extensão. Ele 
foi criado em 1947 e engloba diversos bairros da zona 
Oeste, como Jacarepaguá, Realengo, Vargem Grande, 
Vargem Pequena, Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande 
e Guaratiba. Nele, fica localizado o ponto mais alto do 
nosso município: o Pico da Pedra Branca, com 1.025 
metros de altitude.
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Você sabia? 
Hoje em dia, existem plantações de árvores feitas 
especialmente para a produção de papel. Esse cultivo de 
árvores de uma única espécie é chamado de silvicultura. 
Isso significa que, normalmente, não há um interesse de 
preservação ambiental nessa atividade econômica.
Para serem transformadas em papel, as árvores, assim 
que são cortadas na floresta, têm o seu tronco picado em 
vários pedaços e apenas a parte de dentro é usada. Os 
galhos e folhas voltam para o solo para servir de adubo 
e a casca é queimada para gerar energia. A madeira 
que sobrou passa por diversos processos que a tornam 
mais mole e tem as suas fibras separadas. Na fábrica, o 
papel toma cor e forma para se transformar em folhas 
de caderno e até papel de parede para a decoração. Cada 
árvore de eucalipto fabrica, em média, 23 resmas de A4. 
Vale lembrar que cada resma tem 500 folhas!
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Fica a dica!

Passeios
• Faça uma visita ao Parque Nacional da Tijuca pela Trilha 

do Estudante. Lá, observe as características da floresta, 
relacionando a vegetação às condições do clima local. O 
parque disponibiliza um livro virtual (http://www.parque 
datijuca.com.br/files/guia_de_campo_PNT.pdf) com 
ótimas dicas do que fazer antes e durante a visita. 

• Conheça o Parque Estadual da Pedra Branca. Ele 
preserva árvores raras da Mata Atlântica, como o pau-
brasil, a copaíba, o jacarandá-da-baía e a figueira-
vermelha. Lá também é possível tomar banho 
de cachoeira, praticar arvorismo (travessia entre 
plataformas instaladas no topo das árvores), observar 
aves e borboletas e até passear de caiaque.

Sites
• Acesse o site www.climatempo.com.br. Navegue por 

ele e veja a previsão de temperatura e chuvas da sua 
cidade e de regiões próximas.

• Conheça o portal http://www1.cptec.inpe.br e 
descubra o trabalho realizado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais no Brasil. Além da previsão do 
tempo, o site possui informações sobre áreas onde 
ocorrem queimadas e desmatamentos e, também, 
condições de voo para os aeroportos. 

http://www.parque datijuca.com.br/files/guia_de_campo_PNT.pdf
http://www.parque datijuca.com.br/files/guia_de_campo_PNT.pdf
www.climatempo.com.br
http://www1.cptec.inpe.br
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• Visite o site http://planetasustentavel.abril.com.br/
noticia/ambiente/conteudo_239360.shtml e observe 
onde a biodiversidade está mais ameaçada no nosso 
planeta. 

• Aprenda sobre o aquecimento global na área de 
Objetos de Aprendizagem do Portal MultiRio.  
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-
objetos-de-aprendizagem/8399-efeitos-do-
aquecimento-global 

Filme
• Assista à animação A Era do Gelo 3. O filme tem como 

pano de fundo a questão do aquecimento global.

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_239360.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_239360.shtml
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-objetos-de-aprendizagem/8399-efeitos-do-aquecimento-global
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-objetos-de-aprendizagem/8399-efeitos-do-aquecimento-global
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-objetos-de-aprendizagem/8399-efeitos-do-aquecimento-global
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Planeta 
humano

C A P Í T U L O  6

COMO VIMOS, A GEOGRAFIA É UMA CIêNCIA HUMANA. AO 
ESTUDARMOS ASPECTOS DO ESPAÇO NATURAL, COMO AS 

CAMADAS QUE FORMAM O NOSSO PLANETA, A ÁGUA, O SOLO, O 
CLIMA E A VEGETAÇÃO, OBSERVAMOS QUANTO A HUMANIDADE 

DEPENDE DA NATUREzA PARA CONSTRUIR O ESPAÇO 
GEOGRÁFICO. TÃO IMPORTANTE QUANTO ISSO É ENTENDERMOS 

COMO É E COMO SE COMPORTA A NOSSA SOCIEDADE.

Para nos tornarmos uma sociedade com autoconhecimento, 
é necessário o estudo da população de diferentes regiões. Ao 
entender o perfil de quem mora em nosso bairro, em nossa 
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cidade e também no país, nos transformamos em cidadãos 
com mais possibilidades de reivindicar soluções e agir em 
busca de melhorias. 

A imagem demonstra que o Brasil é um país com uma das 
maiores diversidades culturais do planeta. Para entender a 
população brasileira em seu conjunto, usam-se como base 
os critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que é o órgão federal responsável pelos 
estudos populacionais e econômicos do nosso país.

O conceito de população pode ser estudado tanto pela 
Biologia quanto pela Geografia e é entendido como o 
conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam 
um determinado local. A Demografia é a ciência humana 
responsável pelas pesquisas populacionais. Os pesquisadores 

Operários - 1933 - Tarsila do Amaral
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dessa área fazem levantamentos quantitativos, estruturais e 
qualitativos sobre os habitantes, além das análises das dinâmicas 
dos povos, como o crescimento e a migração, por exemplo. 

Sociedade é um conceito associado ao de população. Porém, 
é mais abrangente, já que leva em conta valores, regras 
sociais, instituições e costumes ou hábitos característicos de 
um determinado grupo. Dessa forma, para compreendermos 
o perfil demográfico brasileiro, devemos buscar suas raízes 
na História, na Sociologia e na Antropologia. 

É importante saber que a primeira etapa de qualquer 
pesquisa populacional é o censo demográfico ou 
recenseamento. No Brasil, ele é feito pelo IBGE de dez 
em dez anos. Os recenseadores coletam informações dos 
habitantes em todas as cidades e moradias rurais do país, 
com tablets conectados via satélite, os quais enviam as 
informações diretamente para a sede da instituição, na 
cidade do Rio de Janeiro. Os dois tipos de questionário 
utilizados no Censo 2010 – por família (http://censo2010.
ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/
questionario_basico_cd2010.pdf) e por amostragem 
(http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/
questionarios/questionario_amostra_cd2010.pdf) – 
podem ser acessados no site do IBGE. 

A coleta de informações leva em conta o perfil de cada 
indivíduo – idade, gênero, raça, religião, escolaridade, 
renda, etc. – e da residência da família – quantidade de 

http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_basico_cd2010.pdf)
http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_basico_cd2010.pdf)
http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_basico_cd2010.pdf)
http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_basico_cd2010.pdf)
http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_basico_cd2010.pdf)
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Você sabia?
Já parou para pensar em quantas pessoas possuem 
o mesmo nome que você na sua cidade? E no país 
inteiro? Descubra no site especial do IBGE para o Censo 
2010. No link Nomes do Brasil (http://censo2010.ibge.
gov.br/nomes/#/search), é possível buscar o nome e 
descobrir a frequência de registros de nascimento dos 
nossos xarás, as décadas em que o nome se tornou 
mais popular e as cidades com maior número de 
“Antônios” ou “Fernandas”, por exemplo. 

cômodos, acesso a água tratada e esgoto canalizado, tipos 
de eletrodoméstico, hábitos alimentares, etc. Os dados 
censitários são de grande importância para todos os níveis 
governamentais (municipais, estaduais e federais) a fim de 
que planejem e elaborem políticas públicas para educação, 
saúde, saneamento básico e transporte, com o propósito de 
sanar as carências e os problemas revelados pela pesquisa.

A estrutura de uma população
A partir das informações 
do censo demográfico, são 
mapeados os dados primários 
coletados pelos recenseadores 
e que caracterizam uma 
população, seja de bairro, 
cidade, área rural ou de todo o 
país. Os mais importantes são: 

O meu pai era paulista

Meu avô, pernambucano

O meu bisavô, mineiro

Meu tataravô, baiano

(Trecho da música Paratodos, 
de Chico Buarque)

http://censo2010.ibge.gov.br/nomes/#/search
http://censo2010.ibge.gov.br/nomes/#/search
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população absoluta, relativa, estrutura etária, de gênero  
e ocupacional.

A população absoluta é o número total de habitantes de 
determinado local. A partir desse dado, podemos concluir 
que uma região é mais populosa que outra. O Brasil é o 
quinto país mais populoso do mundo, atrás apenas da China, 
da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. De acordo com 
as projeções a partir do último recenseamento (2010), a 
estimativa é de que o nosso país possua, atualmente, 204,7 
milhões de habitantes.

População relativa ou densidade demográfica é uma 
informação estatística que revela quantos habitantes por 
quilômetro quadrado vivem em um local. Ela é calculada 
dividindo a população absoluta pela área da região. Esse 
resultado demonstra se um território é mais povoado do 
que outro. Com área territorial de 8.516.000 quilômetros 
quadrados e população absoluta de 204,7 milhões de 
habitantes, o Brasil ocupa a 184ª posição no ranking 
mundial de densidade demográfica, com 23,8 habitantes por 
quilômetro quadrado. 

Com base nos dados anteriores, podemos entender que 
nosso país é, ao mesmo tempo, bastante populoso e 
pouco povoado. O mapa a seguir revela a distribuição da 
população brasileira em todo o território nacional.
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No mapa, observamos que o estado do Rio de Janeiro é uma 
das áreas mais povoadas do país, com 365,23 habitantes 
por quilômetro quadrado. Nossa capital, com população 
absoluta estimada em 6.498.837 habitantes, possui 5.265,82 
hab/km².

Estrutura etária analisa a população dividida por faixas 
de idade. E, a partir da divisão por gênero, são construídos 
dois gráficos posicionados simetricamente que formam uma 
figura semelhante a uma pirâmide. Dessa forma, se torna 

Densidade demográfica - 2000
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mais fácil compreendermos a evolução de uma população 
ao longo do tempo, levando em consideração aspectos como 
estrutura sexual, longevidade e proporção de jovens, adultos 
e idosos em uma região. O IBGE divide a população, de 
acordo com a faixa etária, da seguinte forma:

• Jovens: do nascimento até os 14 anos de idade.
• Adultos: entre 15 e 64 anos.
• Idosos: com 65 anos ou mais.

Analisando a pirâmide etária brasileira em dois 
momentos diferentes, podemos estabelecer comparações 
que demonstram uma grande mudança no comportamento 
reprodutivo da população – o aumento do número de idosos 
e a redução de nascimentos. Veja na imagem a seguir:

Pirâmide etária brasileira
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As duas pirâmides revelam que o Brasil está passando 
por uma fase chamada pelos demógrafos de transição 
demográfica. Isso significa que estamos partindo de uma 
pirâmide etária típica de países subdesenvolvidos para uma 
estrutura comum às nações mais ricas do globo. 

Investimentos na educação e formação dos jovens são 
essenciais para a garantia de um futuro econômico 
dinâmico. Da mesma forma, também é necessário investir 
em saúde e no cuidado com os idosos, já que a expectativa 
de vida aumentou. 

Expectativa de vida, também chamada de esperança 
de vida, corresponde a quantos anos se espera que um 
indivíduo possa viver desde o seu nascimento. O aumento 
dessa taxa é resultado de diversas melhorias médico-
sanitárias – como, por exemplo, campanhas de vacinação, 
implementação de sistemas de coleta de lixo, tratamento 
de esgoto, evolução de tratamentos e novos remédios – e 
também melhorias alcançadas na alimentação da população 
nas últimas décadas. 

Mesmo considerando as deficiências ainda existentes nos 
setores de saúde e saneamento básico da nossa sociedade, 
principalmente em locais de baixa renda, o gráfico a seguir 
ilustra o aumento da expectativa de vida dos brasileiros.
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Esperança de vida ao nascer, por sexo - Brasil - 2000/2060

Na pirâmide, também podemos perceber que há uma ligeira 
superioridade quantitativa do gênero feminino em relação 
ao masculino. Porém, isso não gera um desequilíbrio que 
afete a reprodução e crescimento da população.

A estrutura ocupacional se refere ao setor da economia 
em que a população economicamente ativa (PEA) está 
empregada ou em busca de emprego. Devemos considerar 
também, nos estudos demográficos e econômicos, a população 
economicamente inativa (PEI), formada principalmente por 
estudantes, aposentados e donas de casa. Porém, é importante 
lembrar que o fato de fazerem parte da PEI não determina, 
necessariamente, que essas pessoas não estejam envolvidas em 
alguma atividade remunerada. É comum que aposentados e 
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donas de casa trabalhem em atividades econômicas informais 
como forma de complementar a renda familiar. 

Você sabia?
Estudos do IBGE e de outras 
instituições de pesquisas 
demográficas brasileiras 
revelam que ainda há uma 
baixa participação das mulheres 
nas atividades econômicas, 
principalmente se compararmos o Brasil com outros países 
industrializados. E, além do baixo número de mulheres 
empregadas em atividades formais, as que estão no 
mercado de trabalho recebem uma remuneração inferior à 
dos homens contratados em funções semelhantes. 
Um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego em 2013 aponta um crescimento da inserção 
feminina no mercado de trabalho. Enquanto em 2003 
a participação feminina era praticamente metade dos 
homens (18.426 homens contra 9.217 mulheres), o estudo 
revela que, em 2013, existiam 157.285 mulheres e 169.769 
homens no mercado formal. 

A dinâmica da população
O perfil demográfico de um país, uma cidade ou região está 
em constante transformação. Isso acontece devido à forma 
como uma população cresce – crescimento vegetativo –  
e pela mobilidade dos povos, conhecida como migração.
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O crescimento vegetativo ou natural é o resultado da 
diferença entre as taxas de natalidade (número de 
nascidos vivos a cada mil habitantes, em um ano) e as de 
mortalidade (número de pessoas que morrem a cada mil 
habitantes). Taxa de natalidade - taxa de mortalidade = 
crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo pode se 
apresentar de três diferentes formas:

• Se a taxa de natalidade for maior que a de mortalidade, 
o resultado é positivo. Isso significa que a população está 
aumentando.

• Se a natalidade foi menor que a mortalidade, o resultado 
é negativo. Logo, temos uma população que diminuiu.

• Se as taxas de natalidade e mortalidade forem iguais, não 
há mudança e, nesse caso, o crescimento é neutro.

Segundo o Censo 2010 realizado no Brasil pelo IBGE, em 
2000 as crianças de até 4 anos de idade representavam 
9,64% da população brasileira; hoje, são 7,17%. As de 5 a 
9 anos formavam 9,74%, número que caiu para 7,79%. A 
população com até 24 anos somava 49,68% do total de 
brasileiros há dez anos e, hoje, constitui 41,95%.

A taxa de mortalidade infantil também reduziu no nosso 
país. Ela representa o número de óbitos por cada mil 
nascidos vivos antes de completarem 1 ano. E entre 1999 e 
2009 declinou de 31,7 por mil para 22,5 por mil.

O mapa a seguir representa as áreas com maiores e menores 
taxas de crescimento no país.



80

Municípios por faixas de crescimento geométrico - 2013/2014

Segundo projeções do IBGE, a população brasileira irá parar 
de crescer em um futuro próximo, caso algumas tendências 
reveladas por atuais pesquisas se mantenham. Como, por 
exemplo, a redução da taxa de natalidade.
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A queda no crescimento natural está relacionada à redução 
da taxa de fecundidade das mulheres brasileiras. Essa taxa 
corresponde ao número médio de filhos que cada mulher 
tem durante o seu período reprodutivo, que varia dos 15 aos 
49 anos de idade. A redução do número de filhos se deve, 
entre outros motivos, ao uso de métodos anticoncepcionais 
mais eficientes e, também, à entrada da mulher no mercado 
de trabalho. Em 2000, a média brasileira era de 2,39 filhos 
por mulher; em 2010, 1,91 filho. Em 2013, a média caiu para 
1,77, e a projeção para 2030 é que diminua ainda mais e 
chegue a 1,5. 

A migração é o 
deslocamento espacial de 
um indivíduo ou de grupos 
de indivíduos. A história do 
nosso país é marcada pela 
migração. Mesmo contando 
com uma grande população 
nativa na época da chegada 
dos portugueses (estudiosos 
estimam que havia, no Brasil, 
dois milhões de habitantes), 
nosso território foi local 
de chegada (imigração) 
de inúmeros novos povos 
oriundos (emigração) da Europa e da África, entre o século 
XVI e o início do XIX. Isso modificou completamente o perfil 
étnico da população brasileira. 

Saiba mais! 
Veja mais alguns dados 
obtidos pelo Censo 2010 
do IBGE em relação à 
população brasileira:
• Taxa de natalidade:  

16 por mil.
• Taxa de mortalidade:  

6 por mil.
• Taxa de mortalidade 

infantil: 22,5%.
• Expectativa de vida:  

73,1 anos.



82

Entre o final do século XIX e o início do XX, o país passou por 
outra grande leva de imigrantes, que contou com a chegada 
também de asiáticos e enriqueceu ainda mais a mistura 
cultural brasileira. 

A partir da segunda metade do século XX, as migrações 
internas no Brasil se tornaram as mais relevantes. A 
crise da atividade cafeeira em São Paulo, o processo de 
industrialização do Centro-Sul e a modernização das áreas 
rurais contribuíram para que grandes levas de pessoas das 
regiões mais pobres do país migrassem do campo para a 
cidade. Esse processo ficou conhecido como êxodo rural.  
O mapa a seguir nos dá uma ideia de como se comportam os 
migrantes internos no Brasil atualmente.

Principais fluxos migratórios por grandes regiões do Brasil, de 1999 a 2004
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A mudança brusca na distribuição da população no espaço 
também é conhecida como urbanização da população. 
Isso gerou o inchamento das médias e grandes cidades e, 
consequentemente, aumentou os problemas de moradia 
e da oferta de emprego. Atualmente, vários locais do 
nosso país estão passando por um processo de refluxo, no 
qual diversos indivíduos retornam para as suas regiões de 
origem. Está ocorrendo, também, um redirecionamento das 
migrações devido à descentralização do processo industrial 
(antes focado no Sudeste) e à formação de novas frentes de 
trabalho no setor agrário, especialmente no Centro-Oeste e 
na Amazônia.

É necessário buscar novas maneiras de analisar a 
população brasileira, já que ela foi socialmente produzida 
por dinâmicas bastante diversas e segue em constante 

Faça você mesmo! 
Para entender um pouco da situação dos migrantes 
no Brasil, você pode conversar com amigos que não 
nasceram aqui e, principalmente, com pessoas mais 
idosas. Procure saber a origem da sua família e da dos 
seus colegas de classe, caso alguém que você conheça 
não seja daqui. Procure saber como foi o processo 
de chegada ao Rio, os motivos que os fizeram migrar 
para cá, a adaptação ao novo local, do que eles mais 
sentiram e ainda sentem falta em relação à cidade 
natal e do que mais gostaram na nova região.



84

transformação. É visto, ainda, um grande preconceito com 
relação aos migrantes e suas famílias. Devemos lembrar que 
nenhum indivíduo abandonaria sua origem, seus amigos, 
sua cidade e suas raízes em busca de uma mudança incerta 
e cheia de riscos em outras terras se não fosse necessário. 
Por isso, devemos ver os imigrantes com mais compreensão 
e generosidade. 

Atualmente, o mundo está passando por uma crise 
migratória internacional. Refugiados que fogem dos conflitos 
no Oriente Médio e de regiões muito pobres do norte da 
África, em busca de melhores condições de vida na Europa, 
sofrem com restrições dos governos para impedir sua 
entrada nas fronteiras e, ainda, com o preconceito de parte 
dos habitantes desses países. Mas não precisamos ir tão 
longe para entender os efeitos dessa crise: desde 2010, o 
Brasil tem recebido grandes levas de haitianos, depois que o 
Haiti sofreu um grande terremoto. E cabe a nós, brasileiros, 
não reproduzir preconceitos contra esses povos. 

Fica a dica!

Site
• O portal do IBGE possui um mapa-múndi interativo 

em http://paises.ibge.gov.br/#/pt, com diversos dados 
demográficos e econômicos de todos os países do mundo.

http://paises.ibge.gov.br/#/pt
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Atividade
• Simule um recenseamento com a sua família e amigos. 

Você pode usar como base os questionários do próprio 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que estão 
disponíveis nesses links: http://censo2010.ibge.gov.br/
images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_ 
amostra_cd2010.pdf e http://censo2010.ibge.gov.br/
images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_
basico_cd2010.pdf. Depois das entrevistas, você pode 
analisar os dados junto com os dos seus amigos e professor 
e verificar o perfil populacional da área onde mora. 

Filmes
• Existem filmes que abordam a questão dos imigrantes 

no Brasil e no mundo. Assista a alguns deles e descubra 
outros olhares sobre o movimento das pessoas por 
diversos territórios. Sugestões: O Terminal, Entre os Muros 
da Escola e A Hora da Estrela.

Músicas
• A diversidade étnica e cultural presente na nossa população 

é tema de várias músicas, que você pode ouvir para entender 
um pouco mais sobre o nosso país, como Inclassificáveis, 
de Arnaldo Antunes e Chico Science; Jack Soul Brasileiro, de 
Lenine; e Paratodos, de Chico Buarque.

http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_
amostra_cd2010.pdf
http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_
amostra_cd2010.pdf
http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_
amostra_cd2010.pdf
http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_basico_cd2010.pdf
http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_basico_cd2010.pdf
http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_basico_cd2010.pdf


86

O espaço 
da 

produção

C A P Í T U L O  7

“O QUE VOCê QUER SER QUANDO CRESCER?” É UMA PERGUNTA QUE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESCUTAM DIVERSAS VEzES AO LONGO 
DA VIDA ESCOLAR. É COMUM QUE, MUITAS VEzES, AS RESPOSTAS 

MUDEM CONFORME OS JOVENS VÃO ACUMULANDO INFORMAÇõES 
E CONHECIMENTOS SOBRE AS DIVERSAS ATIVIDADES ECONôMICAS.

Cada profissão tem a sua importância em nossa sociedade, 
e é parte do ensino da Geografia nos auxiliar a compreender 
a relevância de todas elas. A disciplina também nos mostra 
como caracterizar as diferentes práticas da economia 
presentes no espaço geográfico e de que modo elas atuam 
de maneira interligada.
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Esses conhecimentos, combinados, nos ajudam a identificar 
os setores da economia e a buscar dados para escolher nossa 
futura profissão de forma mais esclarecida, baseada nas 
aptidões e preferências de cada um.

Nesta área de estudo, a Geografia 
conta com a contribuição da 
Economia – ciência que se 
preocupa com o universo da 
produção de bens, prestação de 
serviços, das relações comerciais, 
finanças, do trabalho e análises 
sobre inflação, taxas de juros, de 
câmbio etc.

A Geografia busca verificar como cada uma das atividades 
humanas associadas à produção, à prestação de serviços, 
aos transportes e ao comércio atua na construção do espaço 
geográfico. Aprendemos a observar, igualmente, como 
essas atividades afetam a vida dos indivíduos/trabalhadores 
nelas envolvidos, tanto na questão estrutural (categorias 
profissionais, setores da economia, trabalho formal e 
informal) quanto na qualidade das atividades que exercem.

É importante destacar que todas essas ações, na realidade, 
não são realizadas isoladamente por pessoas ou empresas. 
No interior de um país e no mundo globalizado em que 
vivemos, elas são interdependentes, ou seja, precisam umas 
das outras. 

Trabalhador...
Trabalhador brasileiro

Dentista, frentista, polícia, 
bombeiro

Trabalhador brasileiro
Tem gari por aí que é 
formado engenheiro

Trabalhador brasileiro
Trabalhador...

(Trecho da canção 
Trabalhador, de Seu Jorge)
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Porém, para facilitar o estudo, a Geografia costuma categorizá-
las em três setores: primário, secundário e terciário. 
Alguns pesquisadores incluem, também, o setor quaternário, 
que seria relativo aos avanços tecnológicos, especialmente 
aqueles considerados de ponta, como o desenvolvimento 
de tecnologias da informação. Mas a tendência é que as 
descobertas inovadoras da tecnologia sejam incorporadas ao 
cotidiano de outros setores da economia e nas nossas vidas.

O setor primário
Como a expressão sugere, o setor primário é onde tudo 
começa. Ou seja, é o espaço da produção ou da extração 
de matérias-primas relacionadas diretamente aos recursos 
oferecidos pela natureza, como minerais, vegetais etc.

Criação de ovelhas
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As atividades típicas do setor são a agricultura, a pecuária 
e o extrativismo. Este último pode ser animal, no caso da 
pesca e caça; vegetal, que engloba a coleta de resinas, ervas 
ou frutos silvestres; e mineral. O extrativismo implica numa 
forma artesanal de caçar, pescar, coletar e retirar minérios. 

Nesse setor da economia, a palavra artesanal se refere à 
forma como os elementos são retirados ou produzidos pelo 
homem a partir da natureza. Sem a presença de máquinas 
sofisticadas e sem divisão do trabalho, as atividades são 
dependentes da habilidade dos trabalhadores no manuseio 
de instrumentos e técnicas tradicionais. 

A agricultura, por sua vez, já é uma interferência mais direta 
do homem na natureza, uma vez que existe a necessidade 
de preparar o terreno para o cultivo, cuidar da plantação e 
fazer a colheita. 

Ainda é muito comum a presença da agricultura tradicional 
no Brasil. Em algumas áreas da zona Oeste da cidade do 
Rio de Janeiro, existem pequenos sítios onde é praticado o 
que chamamos de agricultura familiar. De forma artesanal, 
proprietários e moradores dos sítios produzem alimentos para 
o consumo da família, e o excedente é vendido em feiras livres.

O agronegócio, a agroindústria e a silvicultura são exemplos 
de aplicação da tecnologia industrial a atividades agrárias 
(agricultura, pecuária e silvicultura). Na silvicultura (cultivo 
de uma única espécie de árvore), por exemplo, a tecnologia 
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é usada visando ao aproveitamento e a manutenção 
racional das florestas, como no caso da produção de papel. 
A agroindústria, por sua vez, coloca indústria e produção 
agrícola lado a lado num mesmo espaço, como acontece nas 
áreas produtoras de açúcar e álcool.

As inovações tecnológicas geraram constantes transformações 
no setor primário da economia. Os serviços, antes executados 
manualmente, aumentaram a produtividade, velocidade de 
produção e o aproveitamento do solo. 

Porém, a chegada do maquinário e de novas formas 
produtivas diminuiu a oferta de emprego no campo, já 
que apenas uma máquina é capaz de fazer o trabalho de 
diversas pessoas. Impactos ambientais negativos também 
são resultantes dessa nova forma de produzir, reduzindo a 
biodiversidade e poluindo o solo e os rios com os resíduos de 
defensivos agrícolas ou de fertilizantes químicos.

Plantação de milho
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O setor secundário
O setor secundário da economia engloba esse processo de 
industrialização. Ele é associado à transformação de matérias-
primas e insumos retirados da natureza em bens, artefatos ou 
mercadorias que serão diretamente consumidos pela população 
ou utilizados em outras indústrias. Vale lembrar que insumos 
são elementos essenciais para a produção de um determinado 
produto ou serviço e a indústria de transformação é o 
empreendimento econômico típico do setor. Antes da 
industrialização, a produção de bens ocorria (e ainda ocorre) 
de forma artesanal. Bons exemplos desse tipo de produção 
são os de costureiras, marceneiros e confeiteiros. Precisamos 
saber que o trabalho artesanal ainda movimenta a economia 
e garante o sustento de muitas famílias!

Atividade! 
Veja se alguém da sua família ou da família de amigos 
possui uma roupa feita por costureira ou alfaiate e compare 
com uma roupa sua comprada em loja. Analise as diferenças 
de acabamento, estampa, tecido e confira as características 
de um produto artesanal e um industrial.

O processo de industrialização ocorreu de diferentes formas ao 
redor do mundo e os países desenvolvidos foram os primeiros 
a passar por ele. Inglaterra, França e Estados Unidos, por 
exemplo, são chamados de países de industrialização clássica. Já 
nos emergentes e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 
ocorreu o que é conhecido como industrialização tardia, pois o 
processo só foi consolidado na segunda metade do século XX.

ATVDD!
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A atividade industrial é extremamente importante na construção 
do espaço geográfico, porque, além de dinamizar a economia, 
amplia a geração de empregos, servindo também como 
multiplicador de atividades dos outros setores da economia.

As chamadas indústrias de transformação podem ser 
classificadas em quatro categorias, de acordo com a 
finalidade da sua produção. São elas:

Indústria de bens de produção
Faz a primeira transformação 

das matérias-primas 
provenientes da natureza, que 

serão comercializadas para 
outras indústrias. É o caso das 

siderúrgicas e metalúrgicas, que 
convertem minerais em metais; 
as petroquímicas, que produzem 
óleos, combustíveis e plásticos; 
e, também, as hidrelétricas e 

termoelétricas, que geram energia 
a partir de elementos naturais.

Indústria extrativa
Grandes empresas mineradoras 
e de pesca em larga escala, por 

exemplo. Mesmo não realizando 
a transformação de um bem 

primário em um bem de consumo 
ou de produção, nessas corporações 
ocorre a divisão de trabalho e o uso 
intensivo de máquinas, assim como 

nas outras categorias.

Indústria de bens intermediários
Produz artefatos que serão 

utilizados por outras unidades 
industriais, como as fábricas de 
autopeças, de maquinário, de 

produtos químicos, entre outras.

Indústria de bens de consumo
Está voltada para a produção de 
artigos que serão diretamente 

utilizados ou consumidos pelas 
pessoas. Classificam-se em  

duas categorias:

bens de consumo duráveis  
montadoras automobilísticas, 

fábricas de móveis e 
eletrodomésticos;

bens de consumo não duráveis 
alimentos industrializados, bebidas 
e remédios (produtos de consumo 
imediato); vestuário e cosméticos 
(produtos que se deteriorarão em 

menor tempo pelo uso diário).
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Processos de industrialização
As figuras abaixo retratam importantes momentos da 
história do processo de industrialização ocorrido em diversas 
partes do mundo. A primeira imagem é de uma cena do 
filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, lançado em 1936. 
Nela, o personagem principal exerce uma ação repetitiva e 
que exige pouca capacitação por parte do trabalhador em 
uma fábrica.

Cena do filme Tempos Modernos Automação industrial

Este modelo de trabalho industrial ficou conhecido como 
fordismo, pois foi introduzido por Henry Ford, dono de uma 
montadora de automóveis norte-americana, no início do 
século XX. Ele criou a linha de montagem ou de produção 
em sua fábrica. 

Antes dessa iniciativa, cada carro era produzido um a um, 
quase de maneira artesanal, o que exigia muito tempo para 
a conclusão das unidades. Por isso, Ford decidiu dividir os 
operários em grupos com funções específicas e, em uma espécie 
de esteira, como mostra a primeira figura, os trabalhadores 
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juntavam ou montavam partes e peças do carro até chegar ao 
produto final. Essa maneira revolucionou o sistema de produção 
e se espalhou para outros tipos de indústria.

O fordismo alavancou a produtividade industrial com a 
divisão do trabalho, a linha de montagem e a produção em 
série. A essência ainda é mantida nos tempos atuais, mesmo 
com o modelo já superado. 

Hoje em dia, relações de trabalho mais flexíveis e participativas, 
além de importantes inovações tecnológicas, fazem parte do 
processo produtivo. Como podemos notar, a segunda imagem é 
bastante representativa deste momento. Nela, vemos uma linha 
de montagem na qual a presença humana é quase inexistente. 

A automação industrial é um elemento comum nas 
fábricas mais modernas e demanda uma mão de obra 
superespecializada e capacitada, com formação técnica 
aprofundada, para manusear o maquinário. 

Não podemos esquecer as indústrias de tecnologia de ponta. 
Elas possuem características bastante específicas, que não 
podem ser confundidas com a automação industrial. Essas 
indústrias associam a pesquisa científica ao processo produtivo, 
trabalhando a fim de atender a novas demandas de corporações 
industriais e comerciais, além dos interesses governamentais.

A informática, a medicina nuclear e a indústria aeroespacial 
são pioneiras nesse contexto e boa parte de seus inventos ou 
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criações foram incorporados ao cotidiano – como a internet e 
os computadores, que, criados para fins militares e acadêmicos, 
hoje estão totalmente inseridos no nosso dia a dia.

Você sabia? 
O teflon presente em panelas e frigideiras das nossas casas foi 
desenvolvido para revestir naves espaciais. Outra invenção 
espacial que usamos é o nylon. Utilizado nos uniformes dos 
astronautas, também está presente nas roupas do dia a dia.

Atualmente, a biotecnologia e a criação de novos materiais 
são as frentes mais trabalhadas pela indústria de tecnologia 
de ponta.

O setor terciário
O último setor compreende todas as atividades complementares 
aos anteriores e as ações que afetam diretamente a vida de 
quem mora no campo ou na  cidade. No setor terciário temos o 
comércio, os transportes e a prestação de serviços.

A prestação de serviços é muito ampla e abrange diversas 
opções de empregos que envolvem bem imateriais, ou 
seja, aquilo que é oferecido ao consumidor em forma 
de atividade. Podemos citar, por exemplo, consertos 
mecânicos e de aparelhos domésticos, atividades 
educacionais, telemarketing, auxílio jurídico, finanças, 
saúde, lazer, turismo, entretenimento, segurança, entre 
outros. Todos os profissionais dessas e de diversas outras 
áreas de prestação de serviços exercem a sua força de 
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O setor terciário emprega a maioria da população 
economicamente ativa brasileira – cerca de 60% dos indivíduos 
que trabalham ou buscam emprego procuram atividades 
deste setor. A maioria vive nas cidades do Brasil, que abrigam 
mais de 80% da nossa população. A automação industrial, a 
modernização das atividades agrárias e a concentração de terras 
rurais são alguns dos fatores que ajudam a explicar a maior 
concentração populacional brasileira nos centros urbanos.

Fique esperto!
Várias atividades econômicas ou empresas não são exclusivas 
de um único setor. No meio rural, por exemplo, temos 
agroindústrias como as da atividade canavieira, que, ao 
mesmo tempo em que cultivam a cana, produzem açúcar 
e álcool em unidades industriais localizadas próximas das 
fazendas, e comercializam esses produtos para outras 
empresas ou diretamente para a população.

Guia turístico Comércio no Rio de Janeiro
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trabalho para oferecer um ofício útil ao consumidor em vez 
de um produto material.
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Não podemos esquecer que a rápida urbanização do país, 
observada nas últimas décadas, e a falta de capacitação 
educacional adequada às novas demandas da economia 
moderna levam muitas pessoas a buscar trabalhos informais. 
O setor informal da economia no terciário compreende 
atividades não regularizadas, como as de camelôs, vendedores 
ambulantes e pequenos prestadores de serviços, entre os quais 
mecânicos, encanadores, manobristas, diaristas, costureiras etc.

As relações trabalhistas incluem os trabalhadores informais, 
os formais e, também, os autônomos, e cada um deles tem 
suas características próprias.

Trabalhadores informais
Não possuem um empregador que zela pelos seus direitos, não têm carteira 
assinada nem direitos como licença-maternidade ou paternidade, férias e 
garantia de aposentadoria.

Trabalhadores formais
Possuem carteira assinada, direitos e deveres. Entre os direitos, estão o 
salário mensal, o décimo terceiro salário, férias remuneradas, licença-
maternidade ou paternidade e aposentadoria por tempo de serviço. Já 
os deveres envolvem o pagamento de encargos trabalhistas, como o INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social), e respeito à carga horária da categoria, 
estabelecida por lei.

Trabalhadores autônomos
Também conhecidos como freelancers, são donos do próprio negócio, 
podendo ser médicos, taxistas, comerciantes e fotógrafos, por exemplo. 
Fazem os próprios horários, lidam com os clientes e se regularizam no 
órgão competente de cada profissão e na previdência social, a fim de pagar 
impostos e garantir direitos como o seguro-desemprego e a aposentadoria.
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A distribuição espacial da indústria
A instalação de uma fábrica em determinada área 
costuma seguir as necessidades de cada tipo de indústria, 
relacionadas a fatores locacionais, como oferta de mão de 
obra, acesso a vias de transporte e energia, proximidade das 
fontes de matéria-prima e do mercado consumidor.

Isso significa que, normalmente, uma fábrica de laticínios 
se localiza entre os produtores de leite e a cidade próxima, 
já que tanto a matéria-prima quanto os produtos finais são 
perecíveis, ou seja, tendem a perder a qualidade dentro de 
um prazo de validade relativamente curto. As petroquímicas 
e siderúrgicas, por sua vez, procuram estar perto de ferrovias 
e hidrovias, a fim de facilitar o transporte de cargas pesadas.

Existe a tendência de uma concentração espacial da 
indústria, como ocorre no Grande Rio, na Grande São Paulo 

Transporte de cargas
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e em outros parques industriais pelo mundo. É comum 
que diversas empresas abram suas fábricas em locais já 
ocupados por outras pelo fato de elas se complementarem. 
Porém, recentemente, tem ocorrido o movimento inverso, de 
desconcentração industrial. 

Isso se explica por:
• As terras antes ocupadas por complexos industriais perto 

de grandes cidades se valorizaram e isso aumentou o preço 
nessas localidades.

• O forte movimento sindical dessas áreas encareceu a mão 
de obra.

• O aumento da população dos centros urbanos gerou 
congestionamentos nas vias usadas para o transporte dos 
produtos.

• A inovação tecnológica de algumas unidades fabris as 
tornou menos dependentes dos fatores locacionais. 

No Brasil, o ABCD Paulista está passando por esse processo, 
com diversas unidades se transferindo para o interior do 
estado ou para outras regiões do país.

Atividades
• Converse com os seus pais e familiares mais velhos 

sobre a profissão de cada um. Procure saber se eles são 
trabalhadores formais, autônomos ou informais, e compare 
as características das atividades.

Fica a dica!
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Passeios
• Procure visitar algum sítio para conhecer o trabalho agrícola 

familiar e, também, alguma pequena fábrica para entender o 
processo produtivo de uma linha de montagem.

Filme
• O filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, lançado em 

1936, é uma ótima representação do fordismo.

Músicas
• Algumas músicas são muito úteis para compreender 

a importância do trabalho e do trabalhador, como 
Trabalhador, do Seu Jorge, Construção, do Chico Buarque, 
e Comida, dos Titãs.
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Dividindo 
o mundo

C A P Í T U L O  8

ASSIM COMO AS PESSOAS, O MUNDO TAMBÉM É CHEIO 
DE PARTICULARIDADES. E NO SENTIDO DE ESTUDAR 

ESSAS CARACTERÍSTICAS PRóPRIAS, A GEOGRAFIA USA 
A REGIONALIZAçãO PARA ENTENDER MELHOR COMO 

ISSO FUNCIONA.

No dia a dia é comum que as pessoas regionalizem os espaços 
onde vivem sem nem se dar conta disso. Mas é importante 
sabermos o que é regionalizar e quais critérios podem ser 
utilizados para dividir o Brasil e o mundo em regiões.
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A regionalização nos ajuda a ir além das desigualdades 
existentes entre os estados e países, assim como das 
diferenças entre regiões de uma mesma cidade, a fim 
de buscar aquilo que une ou que é semelhante. Por 
exemplo, no Rio de Janeiro, muitos bairros são agrupados e 
chamados de zona Sul, zona Norte, zona Oeste, sendo esses 
locais muito distintos uns dos outros.

Isso quer dizer que, internamente, cada uma dessas zonas 
possui algo em comum. Neste caso, buscam-se características 
socioeconômicas ou culturais que dão identidade a elas. 
Em outras situações, podem-se utilizar critérios naturais ou 
físicos para individualizar uma área dentro de um conjunto 
maior, como é o caso dos biomas brasileiros.

Podemos concluir que regionalizar significa individualizar 
ou buscar uma identidade de uma determinada área, 
a partir de um ou vários critérios predefinidos, a fim de 
facilitar o estudo ou o entendimento do espaço. Assim, 
região é uma parcela de superfície terrestre que apresenta 
alguma particularidade em relação a outras.

A delimitação das regiões, ou seja, aquilo que separa uma 
região da outra, pode ser estabelecida a partir de elementos 
físicos da paisagem, como rios, lagos, cadeias montanhosas, 
florestas etc. Da mesma forma, é possível ter como 
referência elementos ou fenômenos de ordem econômica 
(distribuição de indústrias, organização do espaço 
agrário), demográfica (população, renda etc.) e cultural 
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(religião, etnias etc.), ou seja, fatores que demonstrem 
aspectos humanos na organização do espaço geográfico. 
É importante saber que, muitas vezes, os critérios para a 
regionalização do espaço podem se mesclar.

Ao estudar o nosso país, aprendemos na escola duas 
formas de regionalizar o Brasil. Uma delas é a divisão 
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que separa o Brasil em cinco macrorregiões: 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A outra é a 
divisão geoeconômica, criada por especialistas de várias 
universidades e que delimita o país como Nordeste, 
Amazônia e Centro-Sul. Veja nos mapas a seguir:

Divisão macrorregional

NORTE
NORDESTE AMAZÔNIA

NORDESTE

CENTRO-SULSUDESTE

SUL

Divisão geoeconômica

A regionalização do IBGE tem o objetivo de fornecer dados 
estatísticos ao governo federal, para conhecer o país de 
forma mais aprofundada e direcionar políticas públicas de 
acordo com as necessidades de cada local.

CENTRO-
OESTE
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Já as regiões geoeconômicas, mesmo não sendo uma 
divisão oficial, são bastante utilizadas por sociólogos, 
economistas e jornalistas que buscam compreender a 
dinâmica econômica, social e espacial brasileira. Essa 
dinâmica está em constante transformação. Por isso, as 
linhas que delimitam o traçado das regiões são móveis, ao 
contrário das delimitações feitas pelo IBGE, que seguem os 
limites territoriais que separam cada estado brasileiro.

Você sabia? 
Já parou para pensar por que o Rio de Janeiro não possui 
uma zona Leste? A Cidade Maravilhosa tem zona Norte, 
Sul e Oeste, mas nada de zona Leste. Isso acontece 
porque essas divisões, já muito antigas, foram feitas 
usando o centro histórico da cidade, especialmente a 
área da Praça Quinze, como referência. Nesse caso, 
o leste da nossa cidade corresponderia à Baía de 
Guanabara.

Quando falamos em regionalizar, precisamos pensar 
de que ponto de vista estamos olhando. O Brasil, por 
exemplo, participa de várias regionalizações em nível 
global. Algumas possuem um caráter locacional e outras 
usam critérios que procuram nos caracterizar sob um 
ponto de vista econômico e social. Essas separações, 
portanto, dependem do modo como as nações e 
organizações internacionais analisam o Brasil. Por 
exemplo:
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A divisão geográfica do mundo 
Cada povo ou civilização mapeava as terras das suas 
proximidades de acordo com a sua visão de mundo e com 
as técnicas cartográficas disponíveis. O Império Romano, 
por exemplo, classificava qualquer nacionalidade que não 
estava ainda sob seu domínio como “território bárbaro”. Já 
o Império Otomano criou um mapa-múndi que tinha como 
centro do Universo a cidade de Meca, símbolo da religião 
muçulmana, classificando os povos de outras religiões 
como “infiéis”.

Para a Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Brasil faz parte 
da América Latina

Para a economia, o Brasil pode 
ser visto como parte do Brics 
(grupo econômico formado por 
Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul)

Para a Europa, podemos ser 
simplesmente América
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Da mesma maneira, durante o período das Grandes 
Navegações – séculos XV a XVIII –, as potências europeias 
observavam e classificavam o mundo a partir de uma ótica 
“civilizatória”, especialmente durante o neocolonialismo 
ocorrido no continente africano no final do século XIX. 
Motivados por interesses econômicos, os europeus tomaram 
para si a missão de levar a cultura de seus países para as 
diversas nações por eles dominadas. Nesse contexto, o 
mundo foi regionalizado da seguinte forma:

Velho Mundo
Terras já conhecidas pelos europeus e com as quais mantinham 
relações comerciais e/ou coloniais (Europa, África e Ásia).

Novo Mundo
Terras descobertas a oeste da Europa, que hoje constituem o 
continente americano.

Novíssimo Mundo
Terras ou arquipélagos submetidos ao domínio europeu mais 
tardiamente e que, atualmente, correspondem à Oceania.

A divisão dos continentes como conhecemos até hoje é uma 
forma de regionalização consequente desse processo. A visão 
eurocêntrica convencionou o mapa a seguir:
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Divisão continental

Estamos acostumados a ver esse mapa desde os anos iniciais 
da escola e é importante pensar sobre algumas questões 
relativas à essa regionalização.

1 Se levarmos em conta que, pela definição da Geologia, 
continente é uma grande massa de terra emersa (acima 
da água), cercada pelos oceanos, existem apenas três 
continentes em nosso planeta: a América, a Antártida e o 
continente Euro-Afro-Asiático. O último foi dividido em três 
partes, de acordo com o processo histórico que teve como 
base o domínio europeu sobre os outros povos.

2 Outras porções menores de terras emersas poderiam ser 
classificadas como ilhas.
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3 Nosso planeta é uma esfera; porém, a Europa sempre 
aparece no meio do mapa. Ficou convencionado que o 
principal meridiano passa pela capital da Inglaterra, no 
bairro de Greenwich, mas, na verdade, todos os meridianos 
são iguais em tamanho e distância entre si. Diferentemente 
do que acontece com os paralelos – nesse caso, o Equador 
é o círculo máximo, com a maior extensão.

4 Podemos ver que a Terra possui um único oceano. As 
divisões dessa imensa massa de água entre Atlântico, 
Índico, Pacífico e Glacial Ártico também foram definidas 
pelos europeus.

É importante saber que essas considerações não podem 
ser vistas como uma crítica aos povos que hoje habitam 
o continente europeu. Elas procuram revelar como a 
geopolítica e os jogos de forças entre as potências mundiais 
determinam aquilo que é representado graficamente 
nos mapas e que pode ser visto com uma neutralidade 
científica aparente. 

No mesmo raciocínio, podemos apontar outras subdivisões 
do mundo construídas ao longo da história da humanidade. 
Por exemplo, a regionalização interna da Ásia como Oriente 
Médio e Extremo Oriente também foi realizada sob o ponto 
de vista europeu. O primeiro está no meio do caminho entre 
a Europa e a extremidade leste da Ásia e o segundo, na 
parte mais distante do continente em relação aos europeus. 
As subdivisões do continente americano em Norte, Central 
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e Sul também não obedecem a um critério científico 
bem definido. Os três grupos reúnem países com perfis 
socieconômicos completamente diversos.

Os três mundos
Ainda ouvimos que o Brasil é um país de “terceiro 
mundo”. A expressão é cada vez menos usada, em razão 
das transformações sociais e políticas pelas quais o 
mundo vem passando. Ela foi criada durante o período 
que ficou conhecido como Guerra Fria. A Guerra Fria foi 
um conflito ideológico, político e militar entre os Estados 
Unidos e a União Soviética, desde o término da Segunda 
Guerra Mundial até o final dos anos 1980.

O mundo passou a ter duas potências econômicas e 
militares com sistemas socieconômicos distintos: o 
capitalismo americano e o socialismo soviético.

Durante esse período, o restante do mundo viveu um 
grande impasse na “obrigação” de se alinhar a um 
dos dois sistemas econômicos, ao país hegemônico 
correspondente e, basicamente, escolher um lado na 
guerra. Nesse contexto, os estudiosos de Geopolítica 
estabeleceram uma regionalização que tentava agrupar 
os países em “três mundos”, que acabaram se tornando 
termos comuns.
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Pouco a pouco, a regionalização em “mundos” foi sendo 
transformada ao longo do século XX. A China, por exemplo, 
se desalinhou politicamente da União Soviética, e boa 
parte dos países mais ricos da Europa conquistaram uma 
autonomia econômica e política independente dos Estados 
Unidos, com a criação da União Europeia.

Entre os anos 1970 e 1990, muitos países subdesenvolvidos se 
industrializaram e passaram a disputar mercado com os mais 
ricos – Coreia do Sul, China e Brasil. No caso chinês, o país 
incluiu núcleos capitalistas de produção em seu território.

Primeiro Mundo
Conjunto dos países 

capitalistas mais 
ricos, como Estados 

Unidos, Canadá, Japão 
e os países da Europa 

Ocidental.

Segundo Mundo
Países socialistas, 
incluindo os mais 

pobres, como Cuba, 
Coreia do Norte, 

Angola, Moçambique 
e China.

Terceiro Mundo
Nações capitalistas 

subdesenvolvidas e os 
países não alinhados 

ou neutros.

Muro de Berlim
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Em 1989, a queda do Muro de Berlim simbolizou o 
enfraquecimento do sistema socialista, liderado pela União 
Soviética, e a ruína de quase tudo que era conhecido como 
segundo mundo. A União Soviética se desmembrou em 
13 novos países, e o fim da URSS (União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas) gerou o início de uma nova ordem 
internacional.

Fique esperto!
Quando estudamos questões políticas, especialmente as 
diferenças entre os sistemas socioeconômicos capitalista 
e socialista, precisamos nos lembrar de que não podemos 
fazer julgamentos sobre um ou outro. Devemos analisar e 
aprender as disparidades entre os dois e, também, verificar 
as diferenças entre desenvolvimento e subdesenvolvimento.

O Norte e o Sul
Aprendendo sobre a Guerra Fria, podemos afirmar que, 
naquele período, existia um mundo bipolar (com dois polos 
de poder hegemônicos). Hoje, vivemos em um mundo 
multipolar, no qual potênciais regionais disputam mercados 
e áreas de influência política, rompendo com o poderio 
norte-americano, que persistiu até o final do século XX.

Enquanto se procura estabelecer uma nova regionalização 
na atualidade, o que mais se destaca são as questões sociais 
do que é chamado de conflito Norte x Sul. Não é uma 
guerra ou rivalidade declarada que gere revoluções, mas que 

FE!
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deixa claro o abismo econômico e social entre países ricos e 
pobres. O mapa abaixo exemplifica essa regionalização:

Divisão socioeconômica
Países do Norte Países do Sul

Atualmente, essa forma de regionalizar é a mais aceita 
pelos estudiosos de relações internacionais e pela Geografia. 
O mapa acima, em um primeiro olhar, mostra que os 
chamados Países do Norte são as nações desenvolvidas e que 
os do Sul são os subdesenvolvidos. É importante pontuar que 
essa classificação não leva em conta a parte da Geografia 
que estuda os hemisférios norte e sul, visto que a Austrália, 
por exemplo, é considerada um País do Norte, segundo os 
critérios dessa regionalização.

A separação não tem por base apenas o grau de 
desenvolvimento econômico de um país. Ela também 
leva em consideração o bem-estar social da maioria das 
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populações e a autonomia econômica e política de cada 
nação. É por isso que os chamados países de economia 
emergente ou em desenvolvimento, como os Brics, por 
exemplo, ainda estão incluídos no grupo de Países do Sul.

É o caso do Brasil, que, mesmo sendo economicamente 
rico, ainda apresenta problemas de distribuição de renda, 
desigualdade social, e boa parte das empresas atuantes no 
nosso país são estrangeiras. Por isso, ainda temos muitos 
desafios para vencer antes de sermos considerados parte do 
grupo de Países do Norte.

Faça você mesmo! 
Já parou para pensar como regionalizamos a nossa cidade, 
o nosso bairro ou a nossa comunidade? Vale a pena refletir 
sobre as diferentes áreas da cidade, divisões no próprio 
bairro e até na área da escola, e buscar os motivos para essa 
forma de regionalizar. Você pode, também, criar critérios de 
regionalização na sua sala de aula. Fale com o seu professor 
de que forma a turma poderia se dividir em grupos e 
estudar, na prática, as diferentes formas de regionalizar!

Fica a dica!

Atividade
• Explore o Atlas Geográfico da sua escola e preste atenção 

nas várias divisões regionais internas do Brasil, do 
continente americano e do mundo.
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Site
• O IBGE disponibiliza alguns mapas mudos, em branco e 

sem o nome dos locais, no endereço: http://mapas.ibge.
gov.br/escolares/mapas-mudos.html. Esses mapas em 
branco são um ótimo recurso para ver como as divisões 
continentais e até a dos oceanos foram historicamente 
construídas.

Filme
• Um filme muito interessante para saber mais sobre a 

Guerra Fria é Adeus, Lênin. A história se passa na antiga 
Alemanha Oriental após a queda do Muro de Berlim, 
durante o processo de reunificação da Alemanha.
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Planeta 
Brasil

C A P Í T U L O  9

PARA ESTUDAR O NOSSO PAÍS, PRECISAMOS COMPREENDER 
SUA GRANDEzA TERRITORIAL E AS RIQUEzAS NATURAIS E 
HUMANAS, AO MESMO TEMPO QUE DEVEMOS PROCURAR 
ENTENDER O PORQUê DAS DESIGUALDADES SOCIAIS QUE 

VEMOS TODOS OS DIAS NAS RUAS E NOS JORNAIS.

Nesse contexto, é importante que todo brasileiro entenda e 
conheça os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 
que constituem o governo, de forma que possa exercer sua 
cidadania de maneira plena. 
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Nas favelas, no Senado
Sujeira pra todo lado
Ninguém respeita a 

Constituição
Mas todos acreditam no 

futuro da nação

(Trecho da música Que País 
É Este?, de Legião Urbana)

Ah, este Brasil lindo e trigueiro
É o meu Brasil brasileiro

Terra de samba e pandeiro
Brasil, Brasil

Pra mim, pra mim

(Trecho da música Aquarela 
do Brasil, de Ary Barroso)

Vejam esta maravilha de cenário
É um episódio relicário

Que o artista num sonho genial
Escolheu para este carnaval

(Trecho de Aquarela Brasileira, 
samba-enredo do G.R.E.S. 

Império Serrano)

A solução pro nosso povo eu vou dar
Negócio bom assim
Ninguém nunca viu

Tá tudo pronto aqui é só vir pegar
A solução é alugar o Brasil!

(Trecho da música 
Aluga-se, gravada pelos Titãs)

Os trechos de músicas a seguir irão nos ajudar a fazer uma 
reflexão inicial sobre o Brasil:

As quatro músicas acima falam sobre vários aspectos do 
Brasil, alguns de um ponto de vista otimista e outros, 
pessimista. Elas abordam questões aparentemente 
contrárias, porém presentes no nosso país, e que vamos 
descobrindo à medida que estudamos Geografia de forma 
mais aprofundada.
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Tanto o samba-enredo do Império Serrano quanto a canção 
de Ary Barroso retratam o Brasil de uma forma muito 
amorosa, exaltando as belezas naturais, a riqueza cultural, 
a animação e a simpatia do povo brasileiro. Já as bandas de 
rock Titãs e Legião Urbana representaram o país de forma 
crítica, forçando-nos a uma reflexão mais aprofundada 
sobre ele. 

As visões diferentes das quatro músicas reforçam, a 
princípio, o conceito de “dois brasis”, muito falado por 
pesquisadores e estudiosos. A expressão ficou ainda mais 
famosa quando o sociólogo francês Jacques Lambert 
publicou, nos anos 1960, o ensaio Os Dois Brasis, que 
apresenta um país em que a pobreza convive com 
modernidade e avanço. No entanto, devemos ficar atentos 
porque, na verdade, esses dois “brasis” são as faces de uma 
mesma moeda.

Por causa dessas grandes diferenças, é necessário estudar 
todos os aspectos da nossa sociedade e refletir sobre sua 
diversidade. Assim, poderemos compreender que o espaço 
geográfico daqui é resultado da interação entre agentes 
sociais, econômicos e políticos, tendo o espaço natural 
como pano de fundo. 

O Brasil visto de longe
Em um primeiro momento, quando pensamos sobre o 
Brasil, lembramos logo de sua grandeza física e territorial. 
Somos o quinto maior país do mundo em extensão e com 
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recursos naturais abundantes. Possuímos um vasto litoral, 
com uma enorme biodiversidade marinha e uma grande 
fartura de pescado.

Aqui não há desertos nem altas montanhas ou climas 
rigorosamente frios ou secos. A estrutura geológica está 
longe de sofrer ações de abalos sísmicos catastróficos 
ou vulcanismo. Além disso, nosso subsolo continental 
apresenta uma das maiores reservas de ferro, manganês, 
bauxita (alumínio) e importantes jazidas de cassiterita 
(estanho), ouro, nióbio, titânio, urânio, sal, calcário, 
níquel, chumbo, cobre e zinco, muito importantes para a 
mineração e o nosso desenvolvimento industrial. E, como 
vimos anteriormente, encontramos fartura de petróleo e 
gás natural na plataforma continental, especialmente no 
pré-sal.

Floresta Amazônica
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A hidrografia, por sua vez, nos coloca em uma posição 
privilegiada no mundo, já que temos a maior rede 
hidrográfica do planeta – a Amazônica – e outras 
também de grande importância, como a do Paraguai 
e a do Paraná. Os rios de planície apresentam uma 
navegabilidade que permitiria interligar todo o interior 
do país com a construção de canais e eclusas, reduzindo 
enormemente os custos de transporte. 

Já os muitos rios de planalto do Brasil possuem o maior 
potencial hidráulico da Terra e são bem explorados para a 
produção de energia elétrica limpa. A Usina Hidrelétrica de 
Itaipu é um bom exemplo disso.

Você sabia? 
Já ouviu falar em eclusas? Sabe como elas funcionam? 
Eclusa é uma obra de engenharia hidráulica criada para 
tornar possível o transporte de barcos por canais com 
diferenças de altitude (para cima ou para baixo) dos rios 
de planalto. Isso é possível construindo um sistema de 
comportas que funcionam como um tipo de “elevador 
de água”. Este vídeo (https://youtu.be/LDSsZnHS-QU) 
explica, na prática, como o sistema funciona.

Nossa riqueza aquática continua também no subsolo, 
com os dois maiores aquíferos do planeta: o Alter do 
Chão, na Amazônia, e o Guarani, mais próximo de grandes 
concentrações populacionais no Centro-Sul.

https://youtu.be/LDSsZnHS-QU
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O solo próprio para a prática da agricultura também é um 
dos maiores do mundo em extensão. Boa parte dele, antes 
coberta por diversas formas de vegetação, tem sido utilizada 
de forma irracional. Por isso, é importante preservar as 
que ainda resistem à ação predatória de pecuaristas e 
agricultores, e repensar a forma como nos relacionamos com 
a natureza.

O Brasil visto de perto
Agora que já pontuamos todas as riquezas naturais 
que tornam o nosso país um dos mais ricos do planeta, 
precisamos observá-lo mais de perto, a fim de verificarmos 
se o uso desses recursos e a distribuição de toda essa 
riqueza ocorrem de forma sustentável e igualitária para toda 
a população.

Inicialmente, vamos observar alguns dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

Brasil
Localização: América do Sul
Capital: Brasília
Extensão territorial: 8.515.767.049km² 
Idioma: Português
População total (2014): 202.033.670 habitantes
Total do PIB – 2013: 2.243.854 dólares 
Moeda: Real
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Um dado importante acima pode ser destacado: a grande 
população absoluta brasileira – a quinta do mundo. Ela 
constitui outra riqueza nacional, representando um grande 
número de produtores e também de possíveis consumidores, 
além da enorme diversidade cultural que ela apresenta.

Fique esperto!
Para os Jogos Olímpicos, o IBGE modernizou seu site com 
informações sobre os continentes e todos os países. Visitando 
o http://paises.ibge.gov.br/#/pt você vai conhecer bandeira, 
moeda e língua falada em cada um deles. O site também 
disponibiliza um pequeno histórico dessas nações e dados 
gerais sobre população, economia, indicadores sociais e 
meio ambiente.

O Brasil é considerado uma das maiores economias mundiais 
do ponto de vista macroeconômico. O maior parque 
industrial da América Latina é brasileiro e abastece nosso 
mercado interno, além de vender boa parte da produção 
para o Mercosul (Mercado Comum do Sul) – união aduaneira 
formada por Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela. 

No setor primário, criamos o maior rebanho bovino do 
mundo e exportamos boa parte da produção. Somos um 
dos principais exportadores de soja, laranja e café, além de 
atendermos quase 100% de nossas necessidades alimentares. 
A exceção é a dependência da importação de trigo, planta 
típica de climas temperados. 

FE!

http://paises.ibge.gov.br/#/pt
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Também possuímos importantes centros de pesquisa nas 
áreas de biotecnologia rural, comunicações, indústria 
aeroespacial, medicina tropical e extração de petróleo. 
Culturalmente, o Brasil é um dos maiores produtores 
e consumidores de música nacional, além de exportar 
telenovelas, filmes e literatura. 

Mesmo com todas as riquezas mencionadas até agora, 
não podemos deixar de lado os alertas que as músicas 
de grupos como Legião Urbana e Titãs fazem. A má 
distribuição de renda gera grandes problemas, como o 
aumento das desigualdades sociais. Por sua vez, a forma 
predatória e pouco sustentável do uso dos nossos recursos 
naturais, assim como o padrão consumista adotado pelo 
nosso sistema econômico, causa impactos ambientais 
irremediáveis na natureza.

Os problemas se acentuam quando analisamos alguns 
indicadores sociais, como os de educação, saúde e renda, 
fornecidos pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
Ele foi criado pela ONU para enfatizar que as condições 
de vida da população devem ser o principal critério na 
avaliação do desenvolvimento de um país e não só seu 
crescimento econômico. De acordo com o relatório do 
Desenvolvimento Humano 2014, divulgado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Brasil 
ocupa a 75ª posição entre os 188 países avaliados, com o IDH 
de 0,76.
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FE!

A tabela abaixo nos ajuda a entender como os indicadores 
citados acima contribuem para a composição do IDH desde 
a década de 1980 até 2011:

Expectativa 
de vida no 
nascimento

Expectativa 
de anos de 

escolaridade

Média de 
anos de 

escolaridade
Valor do IDH

1980 62,5 14,1 2,6 0,549

1985 64,4 14,1 3,2 0,575

1990 66,3 14,1 3,8 0,600

1995 68,3 14,1 4,6 0,634

2000 70,1 14,5 5,6 0,665

2005 71,6 14,2 6,6 0,692

2010 73,1 13,8 7,2 0,715

2011 73,5 13,8 7,2 0,718

Fique esperto!
Para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
são levados em consideração: o conhecimento (medido por 
indicadores de educação, como a média de escolaridade), 
a saúde (medida pela longevidade) e o padrão de vida 
digno (medido pela renda de cada família). O índice varia 
de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, maior o nível de 
desenvolvimento humano.
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É comum que as pessoas atribuam todos os problemas de 
seu bairro, sua cidade e também do país aos políticos que 
administram cada uma dessas esferas. Porém, precisamos 
saber que parte dessa responsabilidade é nossa, como 
cidadãos, já que a forma como agimos no nosso cotidiano e em 
sociedade colabora para a atuação negativa de alguns políticos. 

Direta ou indiretamente, somos parte dos problemas 
que afligem nosso país e também parte das soluções. A 
população brasileira possui a grande responsabilidade de 
ajudar a conquistar um espaço geográfico justo e confortável 
para todos. 

Cidade de Deus
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Em um primeiro momento, podemos achar que essa 
mudança é impossível e que nós somos “pequenos” ou 
“poucos” para ajudar a transformar um país tão grande 
como o Brasil. Mas a busca por soluções é um processo 
de pequenas ações cotidianas, individuais ou coletivas, 
que podem começar em nossa própria casa, no bairro ou 
na comunidade. Como, por exemplo, iniciar uma horta 
comunitária com os vizinhos e familiares, participar de 
trabalhos voluntários e, principalmente, votar de forma 
consciente, escolhendo para os cargos públicos políticos 
que contribuam para que o Brasil seja um país rico 
economicamente e socialmente.

O Brasil que nos representa
Nós vivemos em uma democracia representativa, ou 
seja, por meio do voto temos a possibilidade de escolher 
as pessoas que irão lutar pelos nossos interesses. Como os 
políticos, nos poderes Executivo e Legislativo, e os juízes 
que irão zelar pelos nossos direitos garantidos pelas leis. A 
escolha dos políticos é feita por voto direto democratizado 
para todo cidadão a partir dos 16 anos. 

Com o voto, exercemos nossa cidadania, ao colocar em 
prática os deveres e direitos da sociedade de que fazemos 
parte. Os agentes políticos (presidente, governador, prefeito, 
deputados e vereadores) são servidores e representantes 
legítimos dessa sociedade e, em sua essência, devem exercer 
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o poder político, que é garantir que nossos direitos sejam 
protegidos e respeitados.

É importante lembrar que, simbolicamente, nada nos 
representa melhor, como brasileiros, do que a Bandeira e 
o Hino Nacional. Junto com a Constituição, são símbolos e 
instrumentos que fortalecem a nossa identidade, autonomia 
em relação aos outros países e nos fazem sentir brasileiros. 

Por tudo isso, participar das eleições e ficar atento à ação 
dos nossos representantes políticos no poder ao longo 
de seus mandatos é uma forma de exercer cidadania. 
Ajudar a construir e melhorar o espaço geográfico é uma 
responsabilidade de todos nós em conjunto com os políticos, 
já que decisões do poder público sobre edificações de 
pontes, escolas, hospitais, asfaltamento de ruas e muitas 
outras devem passar por consultas à população e atender às 
reivindicações e necessidades das pessoas. 

Para podermos exercer essa vigilância de forma correta, 
é necessário entender como a estrutura administrativa e 
governamental brasileira funciona. Em primeiro lugar, o nome 
oficial do nosso país é República Federativa do Brasil, ou 
seja, é uma união de 26 estados e um Distrito Federal, também 
conhecidos como unidades da Federação. Essas unidades 
facilitam a administração e o controle sobre um território tão 
grande como o nosso. Nesse sistema, cada estado possuiu um 
governo próprio, mas que está submetido a um poder maior – 
o governo federal –, sediado em Brasília (Distrito Federal). 
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Você sabia? 
O Distrito Federal não é um estado nem possui municípios; 
é um território autônomo composto por 30 regiões 
administrativas (cidades-satélites), tendo Brasília como a 
capital federal e sede do governo do próprio Distrito Federal. 
O local abriga a sede do Executivo Federal, a Câmara dos 
Deputados, o Senado, o Superior Tribunal de Justiça e o 
Supremo Tribunal Federal.

Estados da Federação
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Atualmente, vivemos em uma democracia – palavra de 
origem grega que significa governo do povo. É a forma de 
governo em que a população escolhe seus representantes 
para gerir o lugar em que vive, por meio de eleições que 
permitam uma alternância de pessoas e partidos no poder. 

A divisão do poder político em três partes visa assegurar 
essa democracia, de forma que a elaboração de leis, 
sua colocação em prática e a assistência para que sejam 
corretamente exercidas fiquem sob a responsabilidade de 
grupos diversos. Os três poderes podem ser explicados da 
seguinte forma:

Congresso Nacional, em Brasília
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Legislativo
Cria leis de interesse nacional (no Congresso Nacional, representado pelos 
deputados federais e senadores), de interesse estadual (na Assembleia 
Legislativa, elaboradas pelos deputados estaduais) e municipal (Câmara 
de Vereadores).

Executivo
Concorda com as leis aprovadas ou usa o poder do veto, para promulgá-las, 
torná-las de conhecimento público e colocá-las em prática, por meio dos 
ministérios ou das secretarias. No governo federal, esse poder é exercido 
pelo presidente da República; nos estados, pelos governadores; e nos 
municípios, pelos prefeitos.

Judiciário
Representado pelos juízes e ministros, que garantem o cumprimento das 
leis e punem aqueles que não as exercem. 

Todos esses poderes obedecem a uma lei maior que rege 
o país: a Carta Magna ou Constituição Federal de 1988. 
Cada estado pode criar um conjunto de leis próprias, mas 
que devem se manter de acordo com a Constituição. E 
nos municípios, os vereadores precisam estar atentos às 
necessidades das comunidade ou regiões da cidade que os 
elegeu, para garantir o prometido na campanha eleitoral.

Você já se questionou sobre quem está capacitado para 
se candidatar a um cargo político? Quais requisitos deve 
cumprir para isso? Qualquer brasileiro nato, com mais de 21 
anos, está habilitado a se candidatar. O importante é que 
exerça seu mandato de forma honesta e correspondendo às 
necessidades do seu eleitorado e do restante da sociedade.
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Fica a dica!

Site
• Na seção Objetos de Aprendizagem do Portal MultiRio, existe 

uma linha do tempo sobre os presidentes do Brasil (link: 
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-objetos-
de-aprendizagem/8404-presidentes-do-brasil), com 
informações como naturalidade, data de nascimento e forma 
de ingresso no cargo de cada um. 

Jogos
• Monte o mapa do Brasil no site da Câmara dos Deputados. 

No link http://imagem.camara.gov.br/internet/midias/
plen/swf/Jogos/mapa_do_brasil.swf, é possível formar 
esse mapa como um grande quebra-cabeça e ainda 
aprender sobre as capitais dos estados, a população e o 
número de deputados de cada um deles. 

• O Canal Kids tem um quiz com várias perguntas sobre o 
Brasil, desde as fronteiras do nosso país até o ponto mais 
alto do relevo brasileiro. É só clicar e jogar!  
http://www.canalkids.com.br/portal/quiz/livreq1f1.php

Filmes
• Filmes como Olga (2004), O Que É Isso, Companheiro? 

(1997) e O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006) 
são algumas produções brasileiras que contam histórias de 
um Brasil não democrático. São ótimas possibilidades de 
percebermos as diferenças entre os tipos de governo, como 
ditadura e democracia.

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-objetos-de-aprendizagem/8404-presidentes-do-brasil
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-objetos-de-aprendizagem/8404-presidentes-do-brasil
http://imagem.camara.gov.br/internet/midias/plen/swf/Jogos/mapa_do_brasil.swf
http://imagem.camara.gov.br/internet/midias/plen/swf/Jogos/mapa_do_brasil.swf
http://www.canalkids.com.br/portal/quiz/livreq1f1.php
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Músicas
• Além das músicas já citadas, Brasil, do Cazuza, Brasis, 

do Seu Jorge, e muitas outras também falam sobre as 
disparidades e diferenças dentro do nosso país.
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