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Nessa aula você irá
aprender sobre:

 Paisagem natural e
paisagem humanizada

HCEF06GE01T: Identificar as características
das paisagens naturais e humanizadas

VAMOS COMEÇAR? 
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O QUE É PAISAGEM?

No seu dia a dia você convive com diferentes tipos de paisagens.

A paisagem da sua casa, rua, escola, bairro ou cidade. Observa outras paisagens do Brasil e de outros

lugares do mundo através dos meios de comunicação, televisão, internet, livros, entre outros.

Muitos definem paisagem como uma linda cachoeira, praias, florestas montanhas, campos de cultivo, etc.

Para a Geografia, porém, a paisagem não é apenas isso.

A Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser percebidos e vistos em

um mesmo local.

Cada paisagem pode conter elementos naturais (serras, rios, vegetações, mares) ou elementos

culturais, ou seja, elementos construídos pelos seres humanos (casas, campos de cultivo, prédios,

viadutos, rodovias, cidades, etc.)

A paisagem apresenta os chamados elementos invisíveis, aqueles que podem ser percebidos pelos

seres humanos, como o barulho dos carros, os odores da poluição, o canto dos pássaros, movimento e

relações entre as pessoas.
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Classificação da paisagem de acordo com os elementos que a compõem.

Paisagem natural: formada por elementos construídos pela natureza;

Paisagem cultural ou humanizada: formada por elementos construídos pelos seres humanos.

Vulcão em erupção no Equador,

(2011). Exemplo de paisagem natural

Área urbana de um município

brasileiro. Exemplo de paisagem

humanizada.
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Uma mesma paisagem pode abrigar elementos naturais e humanizados



6

ATIVIDADES

Agora é com você:

1- Observe as paisagens para realizar as atividades propostas: 

I II
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III IV

a- Indique a paisagem onde há maior presença de elementos naturais __________.

b- Qual paisagem pode ser considerada uma paisagem cultural? _______________.

c- Em que paisagem se percebe mais elementos naturais do que culturais? _______.

d- Quais paisagens apresentam um elemento histórico na paisagem? ____________.
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2- Enumere a segunda coluna a partir da primeira com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem

cultural:

1ª COLUNA 2ª COLUNA

(1) Paisagem Natural (  ) Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade

(  ) Reserva ambiental em área rural

(  ) Hotel fazenda reservado para o turismo

(2) Paisagem Cultural (  ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem

(  ) A rua de uma cidade industrializada

(  ) Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais
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3- Você conhece os lugares representados no mapa das ruas de Taubaté?

Se respondeu não  pesquise esses locais no Google Maps e no Google Street View. e responda:

Se respondeu sim  assinale a alternativa que indica a classificação desses locais, como:

(    )   São paisagens naturais. (    ) São paisagem culturais.



4- Com base no exemplo da questão anterior faça uma representação da rua, condomínio ou

bairro onde você mora. Depois escreva se os elementos que se destacam na paisagem são

naturais ou culturais.

5- Elabore um mapa mental descrevendo as principais características das paisagens naturais e

culturais por meio de palavras e desenhos. Veja o exemplo e use sua imaginação!!!



6- Faça o mesmo com as paisagens naturais e culturais de sua cidade, representando as praças,

pontos turísticos, centro ou bairros, quadras ou parques de Taubaté.

7- Observe a imagem:

a) Reconhece essa paisagem? Se

sim, passe para a questão b. Se não,

converse sobre ela com os seus

familiares ou pesquise no endereço:

https://guiataubate.com.br/historia-de-

taubate/ .

b) Escreva os elementos que observa.

São naturais ou culturais? Explique.

https://guiataubate.com.br/historia-de-taubate/
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8- Faça uma visita aos sites para conhecer algumas paisagens naturais e culturais

interessantes. Clique nos links abaixo para identificar o mapa e fotos de Taubaté. Visite também

o Parque Nacional da Serra da Bocaina para se encantar com belas paisagens naturais.

A) Visualize mapa ampliado para identificar ruas e fotos:

http://www.encontrataubate.com.br/taubate/mapa-de-taubate.shtml

B) Visualize o mapa de Taubaté imagem de satélite:

https://www.google.com/maps/place/Taubat%C3%A9+-+SP,+Brasil/@

Referências

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/paisagem.html

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-paisagem-natural-cultural.htm

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=30461

https://guiataubate.com.br/historia-de-taubate/

http://www.encontrataubate.com.br/taubate/mapa-de-taubate.shtml

https://www.google.com/maps/place/Taubat%C3%A9+-+SP,+Brasil/@
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Parabéns, você realizou as

atividades de Geografia!

Até a próxima aula! 
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