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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

Categorias de análises geográficas: Paisagem, Região, Lugar e Território 

 
ORIENTAÇÕES 

• Objetivo da atividade: compreender como as categorias de análises geográficas são definidas pela Secretaria de Estado de 

Educação do Paraná (PARANÁ, 2008), a fim de subsidiar teoricamente a elaboração de atividades, planos de aulas e 

planos dos trabalhos docentes. 

• Para o desenvolvimento da atividade é necessário ler as Diretrizes Curriculares de Geografia da Educação Básica DCGEB 

(PARANÁ, 2008); 

• As categorias de análises geográficas contempladas nas DCGEB são: paisagem (p.54-55), região (p.55-59), lugar (p.60-62) 

e território (p.62-63). O espaço é uma categoria que permeia todas essas; 

• As perguntas devem ser respondidas individualmente e em uma folha para entregar; 
 
01. As DCGEB (PARANÁ, 2008) é um documento que identifica a existência das 
paisagens naturais e culturais. Portanto, indique qual é a diferença entre essas duas 
abordagens. 
 
02. De acordo com as DCGEB (PARANÁ, 2008), a paisagem é percebida 
sensorialmente e empiricamente. Explique como isso pode ocorrer com as(os) 
discentes residentes em bairros periféricos do município de Curitiba/PR. 
 
03. A região foi uma categoria de análise geográfica que, de acordo com Haesbaert 
(2005), Lacoste (1988) e Corrêa (1986), a partir da Segunda Guerra Mundial 
influenciou as pesquisas geográficas de discrepantes abordagens. Quais foram 
essas abordagens? 
 
04. Durante os anos 1980, influenciada fortemente pela Geografia Tradicional, a 
região geográfica subsidiava a memorização de dados e informações publicados nos 
livros didáticos, presentes nos currículos e nas salas de aulas. Assim sendo, 
segundo as DCGEB (PARANÁ, 2008), explique como essa categoria de análise 
geográfica subsidiava o ensino de Geografia. 
 
05. Conforme as DCGEB (PARANÁ, 2008), a região deve fornecer as(aos) discentes 
caminhos apropriados para compreender o espaço a partir de uma análise histórica 
e social dos fenômenos. Portanto, indique como o mesmo documento norteia as 
discussões da região no ensino de Geografia. 
 
06. Na Geografia, como ocorre com outras categorias de análises geográficas, o 
lugar denota duas abordagens: a fenomenológica e a dialética. Nesse sentido, 
explique como o lugar é interpretado por essas duas abordagens e referencie no 
mínimo um autor de cada abordagem. 
 
07. As DCGEB (PARANÁ, 2008) define que a compreensão do lugar deve priorizar a 
dialética e não a fenomenologia. O documento orienta que os discentes 
compreendam a relação do lugar com o global, sob o ponto de vista da globalização. 
Desse modo, descreva como esse documento orienta a compreensão do lugar. 
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08. Ao se conceber a categoria de análise geográfica território, é possível pensar 
nas relações espaciais de poder, da política, da economia, dentre outros. Logo, 
como a Geografia Crítica interferiu na compreensão acerca do território? 
 
09. As DCGEB (PARANÁ, 2008) compreende o território sob múltiplas perspectivas 
espaciais. Nesse contexto, indique e exemplifique no mínimo duas perspectivas no 
ensino de Geografia. 
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