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GEOGRAFIA 

 

UNIDADE TEMÁTICA: Conexões e Escalas. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Paisagens naturais e antrópicas em transformação. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, ajudem seus filhos na realização das atividades propostas. 

 

Paisagem Cultural e Paisagem Natural 

 

A paisagem é um conceito que se refere a tudo o que podemos perceber utilizando os nossos 

cinco sentidos (tato, visão, olfato, paladar e audição). Portanto, todo o ambiente terrestre pode ser 

considerado como uma paisagem: o caos do centro de uma grande cidade, o espaço de uma 

fazenda ou a área de um bosque. 

Em razão da abrangência desse termo, comumente ele é dividido em dois tipos principais: as 

paisagens naturais e as paisagens culturais. 

 

 

As paisagens naturais são as expressões dos elementos da natureza que não se modificaram ou 

que foram pouco alterados pelo ser humano, como o espaço de uma floresta ou o topo de uma 

montanha. Em algumas definições, esse conceito também abrange regiões naturais consideradas 

inóspitas, ou seja, que não apresentam condições para a manutenção da vida do homem, como 

uma área de um deserto. 

As paisagens culturais – também chamadas de paisagens antrópicas – são as expressões das 

atividades humanas. Elas constroem-se a partir da utilização e transformação dos elementos da 

natureza pelas atividades realizadas pelo homem. Portanto, todas as edificações artificialmente 

construídas, bem como as intervenções não naturais sobre o espaço constituem paisagens 

culturais, como o espaço de uma cidade ou um campo de produção agrícola.  

Fonte- https://brasilescola.uol.com.br/geografia/paisagem-cultural-paisagem-natural.htm Acessado em 01/04/2020. 
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1- Em seu caderno, faça uma tabela organizando as frases abaixo em paisagens naturais de 

paisagens culturais: 

 

Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade. 

Reserva ambiental em área rural. 

Hotel fazenda reservado para o turismo. 

Floresta equatorial não ocupada pelo homem. 

A rua de uma cidade industrializada. 

Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais. 

 

PAISAGEM CULTURAL PAISAGEM NATURAL 

  

  

  

 

2- Complete as frases de acordo com o texto explicativo no início da atividade. 

 

a. As paisagens naturais são paisagens que não foram afetadas pela  

  

 

b. Paisagem antrópica são lugares que receberam diretamente ou indiretamente ações  

  

 

3- Descreva as paisagens naturais do seu bairro em seu caderno. 

  

  

 


