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O ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 Consiste na interação da primeira natureza com a segunda 

natureza. 

 Define-se como a ação antrópica sobre a natureza cujo 

principal reflexo é a formação das cidades, as quais revelam 

os valores culturais da sociedades que as construíram. 

 A produção do espaço é resultado da ação dos homens agindo 

sobre o próprio espaço através dos objetos naturais e 

artificiais. 



 O espaço geográfico surge após o território ser trabalhado, 

modificado e transformado pelo homem. 

 O espaço geográfico foram e são construídos e reconstruídos 

ao longo da história das sociedades humanas de modo que 

possui uma historicidade com suas características e produções 

(estilos arquitetônicos, organizações, estrutura agrária e 

urbana, apropriação da riqueza, vias de transportes, 

exploração mineral, indústrias etc.). 



 São os três fundamentos realizados pela humanidade e que 

constroem o espaço geográfico: PENSAR, PRODUZIR E 

CONSUMIR. 

 As dinâmicas sociais de espaço geográfico dão origem ao 

espaço da produção: espaço da circulação e o espaço das 

ideias. 

 O Brasil é um país relativamente jovem. Os limites de seu 

território começam a ser estabelecidos no século XVI, 

quando teve inicio a colonização imposta pela metrópole 

portuguesa. 



 A partir daí uma série de 
atividades econômicas 
passaram a moldar o espaço 
geográfico brasileiro, 
obedecendo quase sempre à 
lógica capitalista de busca 
incessante de lucro. 

 Com base nessas premissas, o 
espaço geográfico brasileiro 
tem sido construído e 
reconstruído a todo instante, 
muitas vezes em detrimento 
das reais necessidades de sua 
população.  









 Chama-se de Revolução Chinesa o 
movimento nacionalista que derrubou a 
dinastia Manchu, em 1911, proclamando 
a república. A revolução foi chefiada por Sun 
Yat-sen, primeiro presidente das Províncias 
Unidas da China. 

 Durante o século XX na China iniciou-se uma 
tentativa de derrubada de valores de 
dominação e exploração do povo chinês, 
submetidos desde o século XIX, a 
várias potências imperialistas, 
especialmente após a Guerra do Ópio. Com 
o líder Mao Tse-Tung a China se tornou uma 
ditadura muito fechada.No final do séc XIX 
era um país submetido aos interesses das 
principais potências imperialistas. 

 Os chefes locais (" senhores de guerra ") 
controlavam junto com outros grandes 
proprietários de terra, cerca de 88% das áreas 
produtivas. 

 Durante o século XIX a China se transformou 
em área de dominação das potências 
capitalistas. 
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China X Tibet 
 A partir de 1949, a China aderiu ao comunismo como regime político-econômico, 

no ano seguinte incorporou ao seu território o Tibet, oferecendo a partir daquele 

momento uma autonomia controlada.  

 

Os habitantes do Tibet, um território localizado a sudoeste da China, eram adeptos 

da religião budista liderada pelo espiritual supremo Dalai Lama.  

 

No ano de 1950, os monges tibetanos se revoltaram contra a dominação chinesa, tal 

revolta resultou em um grande fracasso, pois foram arrasados pelas tropas inimigas.  

 

Com essa revolta, o líder espiritual Dalai Lama foi forçado a se retirar do país e 

encontrou exílio na Índia.  

 

Recentemente, aumentaram os apoios por parte dos organismos internacionais para a 

consolidação da independência do Tibet, porém, isso vai contra os interesses da 

China.  

Em 1989, o líder budista Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz, fato que 

estimulou ainda mais a luta pela independência. 

 



 



 



Deng Xiaoping 

 Adotada a política 

das 4 grandes 

modernizações 

 As ZEES (Zonas 

Econômicas 

Especiais) 



 



Praça da Paz Celestial 

 Jovens reúnem-se 
na Praça Da Paz 
Celestial, em 
Pequim, onde 
ficam os principais 
órgãos do poder. 
Em junho exercito 
atira contra 
estudantes. 



 A imprensa estima entre 2 mil a 5 mil mortos. 



 



 



 


