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ATIVIDADE – nº 001 
 
1. Território, espaço natural e espaço geográfico 
 

É bastante comum usar a expressão espaço ou 
espaço geográfico como sinônimo de território, embora 
esses termos tenham significados claramente distintos. 

Quando usamos o termo território, temos em mente 
um dos seguintes enfoques: 
 

 Extensão ou área de terra sem a presença humana, 
como é o caso, por exemplo, da maior parte do 
território antártico. 

 Base natural ou física de um Estado que sobre ela 
exerce soberania, definida por suas fronteiras com 
outros Estados formadas ao longo do processo 
histórico específico de uma nação (veja o quadro 1-A). 
Jurídica e politicamente, portanto, corresponde a uma 
parcela da superfície terrestre que serve de habitat 
exclusivo a um grupo humano com traços culturais – 
língua, costumes, crenças etc. – específicos e 
passado histórico relativamente comum, que lhe 
conferem o direito de habitá-la e explorá-la sem 
interferência de outros grupos. É, enfim, a área física 
de um país, estado, município ou distrito, podendo 
abranger rios, lagos, mares, baías, ilhas, campos, 
florestas, montanhas etc. 

 Lugar onde se nasceu, terra natal. O fato de ter 
nascido em um país gera no indivíduo o sentimento 
de nacionalidade. Em termos do conjunto de uma 
nação, o exercício da soberania de um contingente 
humano sobre o espaço físico que habita dota-o 
desse mesmo sentimento nacional. Essa noção de 
território gerou o conceito de pátria (veja quadro 1-A). 

 No Brasil, durante muito tempo o termo foi usado para 
designar uma divisão político-administrativa que, não 
sendo estado, era administrada pela União ou 
governo federal. Foi esse o caso dos antigos 
territórios federais do Acre, Rondônia, Roraima e 
Amapá, que foram transformados em estados da 
federação brasileira. O Território de Fernando de 
Noronha foi anexado ao Estado de Pernambuco em 
1988. 

 

Quadro 1-A Estado, nação, soberania e pátria 
 
Estado: corresponde a um grupo de pessoas organizadas 
politicamente em torno de um poder soberano 
representado pelos governantes. Em outras palavras, o 
Estado é um país politicamente organizado. Para que ele 
exista são necessários três fatores: território, povo e 
governo. 
 
Nação: termo designativo de um conjunto de pessoas que 
possuem língua e tradições comuns; nesse caso, tem o 
mesmo sentido de povo. Todavia o termo pode referir-se 

também a um grupo de pessoas (povo) vivendo em um 
território determinado, com hábitos, tradição, governo e 
leis próprias, tendo, portanto, o mesmo sentido de país. 
 
Soberania: propriedade que tem um Estado de não dever 
sua validade a nenhuma outra ordem superior, ou seja, 
autonomia jurídica, política e administrativa para resolver 
seus problemas internos sem a intervenção de outros 
Estados. 
 
Pátria: noção bastante controvertida, hoje em dia. 
Genericamente, o termo designa a relação íntima ou 
emocional das pessoas com seu território. 
 

O espaço geográfico somente surge após o território 
ser trabalhado, modificado ou transformado pelo homem, 
ou quando este imprime na paisagem as marcas de sua 
atuação e organização social. Possui, além de uma 
dinâmica natural, uma dinâmica social exercida pelas 
formações sociais que nele atuam. 

Em outras palavras, podemos dizer que: 
 
“[...] toda sociedade precisa de um território em que 

viver; com a divisão social do trabalho esse território é 
estruturado em espaço." 

(Csaba Deák, citado por Klára Kaiser Mori, Notas sobre a formação do 
espaço brasileiro, In Espaço & Debates.) 

 
São considerados espaços naturais aqueles que não 

sofreram a intervenção humana. Hoje eles quase 
inexistem, pois são extremamente raros os lugares 
desconhecidos pelo homem ou que não sofreram sua 
intervenção. 
 
2. O espaço geográfico como produto histórico e 

social 
 

À medida que se apropria da natureza (espaço natural) 
e a transforma, o homem (a sociedade) cria ou produz o 
espaço geográfico, e o faz através do trabalho. Utiliza, 
para tanto, as técnicas de que dispõe segundo o momento 
histórico e segundo suas representações, ou seja, 
crenças, valores, normas e interesses econômicos, fatores 
que orientam suas intervenções e relações com os 
elementos naturais ou físicos do espaço (veja a figura 
1.2). 

Assim, no processo de produção do espaço 
geográfico, o homem se apropria do espaço natural, que 
pode ser chamado de primeira natureza, e o transforma 
em uma segunda natureza, segundo suas necessidades e 
interesses. A segunda natureza, portanto, nada mais é do 
que a natureza humanizada. 
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Figura 1.2  OS CONTEÚDOS OU ELEMENTOS 
NATURAIS DO ESPAÇO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os elementos do espaço natural combinam-se entre si, 
formando uma estrutura espacial. Possuem uma 
solidariedade ou interdependência. Se ocorre modificação 
em um deles, todo o conjunto é alterado, surgindo uma 
nova combinação. As forças naturais (terremotos, erosão, 
vulcanismo etc.) são as responsáveis pelas modificações 
das combinações ao longo da história geológica. Mas o 
homem, com suas intervenções muitas vezes 
inadequadas, tem provocado profundos desequilíbrios 
ambientais. 

Os espaços geográficos foram e são construídos e 
reconstruídos ao longo da história das sociedades 
humanas de modo que possuem uma historicidade. São, 
portanto, realidades temporais. Para o melhor 
entendimento de um espaço geográfico, é necessário 
estudar as transformações históricas pelas quais passou e 
passa a sociedade ou a formação social que o habita. A 
cada geração humana corresponde uma geração espacial 
que, em muitos casos, sobrepõe suas produções e 
características (estilos arquitetônicos. Organização e 
estrutura agrária e urbana. apropriações da riqueza, vias 
de transporte, exploração mineral, indústrias etc.) a um 
tipo de produto social: o espaço geográfico. 

Podemos dizer, então, que o espaço geográfico é um 
produto histórico e social. O homem não age de forma 
isolada, e sim coletiva no processo de produção do 
espaço geográfico. Isso nos permite afirmar que este é 
socialmente elaborado ou produzido, o que corrobora seu 
caráter de produto social. Considerando, também, que sua 
construção e reconstrução se fez e se faz através da 
história, é preciso compreendê-lo através das relações 
sociais de produção vigentes em cada período histórico. 
 

Estado-Nação, território e fronteiras políticas 
 

“A questão do território não é exclusivamente uma 
questão de geografia eleitoral ou de partilha de impostos, 
como boa parte da classe política teima em considerar. 
Base da vida material que transcende a nação, mas cujo 
uso, em última instância, é regulado pelo Estado, o 
território é hoje marcado pelo fato de que não há mais 
espaços vazios: todo o espaço é ocupado por dados 
atuais — do mundo concreto ou do mundo das intenções.” 

(Adaptado de: Milton Santos. Em: Wagner Costa-Ribeiro. org. O país 
distorcido - Milton Santos. São Paulo. Publifolha. 2002. p. 21.) 

 

 Território e territorialidade 

“O Estado-Nação é essencialmente formado de três 
elementos: o território, um povo e a soberania. A utilização 
do território pelo povo cria o espaço. As relações entre os 
diversos territórios nacionais são reguladas pela função da 
soberania.” 

 Estado-Nação e nação 

O conceito de nação exige algumas considerações. A 
palavra “nação” vem do latim natione que significa 
nascimento, raça, espécie. Por esse motivo, durante muito 
tempo a ideia de nação esteve ligada a laços raciais ou 
étnicos como, por exemplo, a nação sérvia, a nação tupi e 
tantas outras. Modernamente, o conceito de nação 
envolve a existência de um povo que compartilha laços 
culturais, como religião, língua, história, tradições e 
costumes, organizado sob um governo e leis comuns, 
constituindo a base do Estado-Nação. 

Em alguns lugares, podemos encontrar dois ou mais 
povos com características distintas, vivendo em um 
mesmo Estado, como na Espanha (bascos, catalães, 
galegos e outros), ou um povo vivendo em vários Estados, 
como os árabes no Oriente Médio (Síria, Líbano, Jordânia, 
Arábia Saudita e outros). Essas situações muitas vezes 
representam uma ameaça à sobrevivência do Estado-
Nação, pois despertam o sentimento de nacionalismo, isto 
é, o desejo de um povo ter seu próprio Estado-Nação 
estabelecido em um território definido. 

Para alguns juristas, que elaboraram a Teoria Geral do 
Estado, é impossível separar os dois conceitos. Para 
outros, trata-se de duas realidades distintas, que não 
podem ser confundidas: a nação é uma realidade 
sociológica anterior ao Estado e pode existir sem ele. O 
Estado-Nação é a nação politicamente organizada e, 
portanto, uma realidade jurídica. 

 
Para compreender o que é um território é preciso 

considerá-lo como produto do trabalho de uma sociedade, 
com toda a sua complexidade econômica e cultural. Uma 
determinada área, em qualquer ponto do espaço 
geográfico, pode ser definida por seu tipo de governo, sua 
cultura, seu sistema econômico e outros agentes que 
influenciam a sua organização e que a individualizam 
nesse espaço. 

A soberania ou territorialidade de um Estado-Nação 
(noção de poder domínio, influência, ou a forma pela qual 
um determinado agente moldou a organização do 
território) é indiscutível dentro de seu território (soberania 
interna). Dentro da ordem internacional, essa soberania só 
é limitada por compromissos assumidos com outros 
países, como a assinatura de pactos e tratados (soberania 
externa).  

A territorialidade no mundo atual não é exclusividade 
do Estado-Nação. Pode ser exercida por agentes 
econômicos, religiosos ou sociais. Além dos Estados 
nacionais, são exemplos de agentes que exercem a 
territorialidade no espaço geográfico: as metrópoles 
globais, organismos econômicos internacionais, como o 
Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
empresas transnacionais, o fundamentalismo religioso, 
notadamente o islâmico, e o crime organizado (tráfico de 
drogas, de armas, de mulheres, crianças e imigrantes e a 
lavagem de dinheiro decorrente dessas atividades). 

Portanto, a soberania do Estado–Nação 
contemporâneo não está ameaçada apenas pelas 
diferenças étnico-culturais, mas também pela dominação 
dos países desenvolvidos e dos organismos internacionais 
sobre os países subdesenvolvidos. No caso de países 
ricos, as entidades supranacionais são a maior 
preocupação para os seus habitantes com relação à 
soberania do Estado-Nação. 
 
 

Formas 
de relevo 

Clima 

Rios, oceanos 
e lagos 

Solo 

Estrutura geológica 
(rochas) 

Associações 
vegetais 

Animais 
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 Fronteiras políticas 

Fronteira é uma faixa com largura determinada, de 
caráter predominantemente estratégico. Delimitada por 
uma linha divisória que a separa da faixa de fronteira do 
Estado vizinho. Portanto, fronteira é a faixa e limite é a 
linha divisória. 

Os limites muitas vezes são marcados por acidentes 
naturais (rios, lagos, cadeia de montanhas), ou apenas 
por uma estrada ou uma rua. 

As fronteiras delimitam ou separam lugares, os 
territórios, as paisagens e podem ter um significado mais 
amplo do que simples linhas de separação entre países. 

As fronteiras que separam Estados-Nações são 
denominadas fronteiras políticas. 

A maior parte das fronteiras políticas foi estabelecida 
após séculos de um passado que envolveu guerras, 
conquistas, acordos e tratados. Normalmente as fronteiras 
significam uma aproximação entre nações vizinhas, mas 
podem envolver conflitos quando essa separação 
territorial implica disputas por território e rivalidades 
étnicas ou religiosas. 

 
As fronteiras políticas são classificadas em: 
 

 Fronteiras efetivas: que representam limites 
internacionalmente reconhecidos, por exemplo, as 
fronteiras do Brasil. 

 Fronteiras em litígio: onde existe um limite territorial 
de fato, sobre o qual não há acordo, ou que está 
sujeito a arbitragem, como ocorre com Venezuela, 
Guiana e Suriname. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fronteiras indefinidas: onde não foram demarcados 
limites fixos entre países. Estes marcam apenas áreas 
aproximadas de soberania, como entre a Arábia 
Saudita e o Iêmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gérad Chaliand e Jean-Pierre Regeau. Atlas strategique. Paris, Complexe, 1994. 

Como já dissemos, um Estado-Nação é politicamente 
soberano no território delimitado pelas fronteiras. Ele 
exerce seu poder a partir de uma cidade que abriga os 
órgãos governamentais: a capital. Alguns países, como 
África do Sul, Bolívia, Arábia Saudita, Benin, Costa do 
Marfim e Holanda, possuem esses órgãos 
governamentais em mais de uma cidade, tendo, portanto, 
mais de uma capital. Um Estado-Nação pode ter fronteiras 
internas, caso seja subdividido em partes menores, que 
podem ser chamadas de departamentos (França), 
províncias (Argentina) ou estados (Brasil). 
 

A evolução das fronteiras políticas 
 

“O movimento de descolonização produziu uma das 
transformações mais memoráveis do século. 

Desde 1945 mais de 80 nações, cujos povos estavam 
anteriormente sob o domínio colonial, passaram a fazer 
parte das Nações Unidas como Estados independentes. 

Muitos outros territórios conseguiram a livre 
determinação, mediante a associação com outros Estados 
independentes ou mediante a integração com outros 
povos.” 

(Kofi Annan, secretário-geral das Nações Unidas, fev. 1999. 
<www.un.org/spanish/descolonizacion/>.) 

 
As fronteiras dos países foram radicalmente 

modificadas com o tempo e a história dos povos. No 
século XX, dois acontecimentos foram fundamentais para 
que essas mudanças ocorressem: a descolonização da 
África e da Ásia (1945-1975, após a Segunda Guerra) e o 
fim do comunismo no Leste europeu e da União Soviética 
(1989-1991). 

A descolonização da África e da Ásia mudou 
profundamente o traçado das fronteiras desses 
continentes. Na África, os limites dos países são o reflexo 
das fronteiras coloniais estabelecidas pelas metrópoles 
europeias. Elas não respeitaram a existência de tribos 
nativas, de etnias e culturas diferentes, muitas vezes 
inimigas irreconciliáveis, para delimitar esse traçado. 
Essas rivalidades resultaram em sangrentos conflitos após 
a independência das colônias africanas. 

Na Ásia, as regiões que mais sofreram com guerras 
durante o processo de descolonização foram a Indochina 
(Vietnã, Laos e Camboja), ex-colônia francesa, e o 
subcontinente indiano (Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri 
Lanka), que fazia parte do império britânico. 

Na década de 1990, o fim do mundo socialista 
provocou uma verdadeira revolução nas fronteiras do 
Leste europeu e da Ásia central. Nessas regiões, alguns 
países tomaram-se independentes, como a Letônia, a 
Moldávia e o Casaquistão, outros separaram-se 
amigavelmente, como a Tchecoslováquia (República 
Tcheca e Eslováquia), ou depois de violentos conflitos, 
como a ex-Iugoslávia, que deixou de existir com esse 
nome em 2003. 

FONTE: Fronteiras da Globalização. Geografia Geral e do Brasil. Lúcia 
Marina e Tércio. Ed. Ática. 
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MAPA ORIENTE MÉDIO MUDO 
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PEQUENO GLOSSÁRIO 
 

Espaço: No senso comum o espaço denota as estrelas, às distâncias de um lugar a outro, ou ainda, o tamanho 
ocupado pelos objetos e pessoas. O espaço se constitui de diferentes formas e estas, por sua vez, apresentam alguma 
relação com as pessoas que o habitam. O exemplo disso é percebido a sua volta a partir da observação dos elementos 
existentes na sua localidade, próximo a sua moradia, as ruas, as avenidas, as casas, os prédios comerciais, residenciais 
e industriais os quais apresentam serventia ao Homem. Pelas ruas nos deslocamos. As casas servem de abrigo e 
moradia, os prédios podem conter lojas e indústrias e nestes se encontram o local de trabalho de grande parte da 
população. 

Você já observou o formato de sua Escola? Certamente perceberá que é diferente dos demais prédios da sua 
redondeza, mas isso acontece porque a Escola tem a função de promover o aprendizado dos alunos. Encontramos 
ambientes como as salas de aula, o ginásio de esportes, a cantina, a secretaria, a biblioteca e o pátio. 

Logo, o espaço pode ser: social, econômico ou cultural, ligado às dimensões da natureza e da sociedade. Apesar de 
se remeter a uma questão geométrica, a partir do olhar humano, o espaço geográfico incorpora uma configuração 
espacial passível de representação gráfica dos objetos geográficos. 

 
Lugar: É onde as dinâmicas das relações dos indivíduos são de proximidade e vivências diretas e, ainda, onde cada 

pessoa busca as referências pessoais e constrói os seus sistemas de valores que fundamentam a vida em sociedade. 
Portanto, o conceito de lugar está relacionado à dimensão cultural e fortemente relacionado à identidade e ao cotidiano. 
Com isso o conceito passa a ter forte grau de subjetividade, reconhecendo seu conceito antagônico de não-lugar, como 
espaço criado e sem identidade, como um shopping, um resort ou um aeroporto. Apesar da aparente proximidade com a 
escala local, tal confusão dificulta a assimilação de tal conceito. Local é uma escala geográfica de limite, mais ou menos 
definido, está muito relacionado à questão de proximidade geográfica. O lugar, no contexto da globalização, pode dar-se 
na escala local, mas também nas escalas regionais, nacionais e globais. 

 
Região: Os lugares são diferentes entre si, cada qual com suas especificidades. Constituem-se por formas e funções 

diversas. As regiões surgem a partir do agrupamento de lugares que possuem características comuns naturais e 
culturais como, por exemplo, extensas planícies fluviais cobertas de vegetação ombrófila, ou então, uma significativa 
concentração de estabelecimentos comerciais e industriais. Também é possível distinguir esses lugares por sua 
localização como, por exemplo, quando a porção da cidade está em um dos extremos, denominando-as de região Norte, 
Sul, Leste e Oeste. Dividir o espaço em regiões é bastante útil, pois possibilita uma melhor administração dos recursos 
naturais e humanos. 

 
Paisagem: A paisagem se constitui a partir da presença em diferentes escalas dos elementos naturais e culturais 

sobre os quais a sociedade interage e cuja percepção permite a leitura do espectador a partir dos princípios da 
semiótica, linguística, psicologia e sociologia, não há uma escala determinada, aceitando percepções diferenciadas. 

 
Território: Considera-se que são feições do espaço geográfico que vão além do identificar limites e extensões. 

Compreende também o conhecimento da sociedade de que a ele pertence, das razões que o mantém coeso e das 
relações de poder, uma construção social. O território é transitório e mutável, depende das relações e escalas temporais. 

 
Rede: Novo conceito que na ordem mundial estruturou uma organização que se configura em forma de malha, e 

resulta em uma interconexão e aproximação entre todas as formas do Estado e do capital financeiro. A mutabilidade do 
espaço imposto pela ordem do sistema socioeconômico vigente – o Capitalismo - que na busca incessante por sua 
continuidade se renova e se reinventa constantemente ao longo da história por meio dos avanços técnico-científicos e 
pela ampliação da velocidade das informações e da capacidade de transportes de mercadorias e de locomoção dos 
indivíduos. Essa nova ordem socioeconômica possibilitou que o processo de globalização alcançasse os mais distantes 
lugares do globo terrestre, permitindo a transposição das fronteiras físicas e políticas por meio da intensificação do fluxo 
mercantil, monetário e de capitais. Os espaços de produção que se configuram nesta nova ordem, se inter-relacionam na 
verticalidade com outros espaços numa ligação hierarquizada de interdependência e que vincula, entre si, os arranjos 
em que se alocam os equipamentos públicos e privados, a concentração das instituições políticas e de prestação de 
serviços. 

 


