
  

Geografia e mundo atual



  

Determinismo Geográfico
Como resultado, a seca provoca a falta de 
recursos econômicos, gerando fome e miséria no 
sertão do Nordeste. Muitas vezes as pessoas 
precisam andar durante horas, sob sol e calor 
forte, para pegar água, muitas vezes contaminada, 
correndo sérios ricos [riscos] de doenças. O 
desemprego nesta região também é muito 
elevado, provocando um êxodo rural.
Site: vestibular.brasilescola.uol.com.br
Acessado em 09/02/2016

Foto: Sebastião Salgado.
Ceará – 1983



  

Determinismo Geográfico

Shopping Dubai, 
Emirados Árabes 
Unidos 



  

Determinismo Geográfico
Imagens do assentamento Lagoa do Serrote, Serra Talhada, PE

Casa do Mel

Fruticultura



  

O espaço geográfico
Espaço natural Espaço 

geográfico


Floresta Amazônica

Hidrelétrica Desmatamento



  

• Acúmulo desigual de tempo

Espaço geográfico



  

Estão reproduzidas abaixo duas gravuras (retiradas de Leonardo 
Benevolo, História da cidade) que representam uma cidade cristã 
em 1440 e em 1840.

a) Identifique as 
principais alterações 
ocorridas na 
paisagem

b) Explique por que 
essas alterações 
ocorreram.



  

Conceitos importantes: 
paisagem 



  

Conceitos importantes: 
território



  

Conceitos importantes: 
lugar



  

Conceitos importantes: lugar

E stação ferroviária – Casa 
Branca SP

São Luiz do Paraitinga SP

Agencia bancária
Agencia bancária



  

Lugar

• Globalização
– Indistinção dos 

objetos nos 
Lugares

• Tendência de controle 
sobre as pessoas
– Explícita

– Introjetada

Controle externo 
sobre os Lugares



  

A imagem do guarda com apito e bloquinho para anotar as infrações 
de trânsito é coisa do passado. Hoje, nas grandes cidades 
brasileiras, os olhos do ‘multador’ podem estar em qualquer parte, 
em câmeras de vídeo ou fotográficas prontas a registrar um excesso 
de velocidade ou uma conversão proibida. Como no livro ‘1984’ de 
George Orwell, as câmeras funcionam como o “grande irmão” que 
tudo vê. * (Folha de São Paulo, 12/05/97, adaptado)

Este é um exemplo das transformações que estão ocorrendo no 
espaço geográfico e nas formas como as pessoas se relacionam 
entre si e com este espaço. Outro exemplo é o das câmeras 
existentes nos condomínios fechados, controlando a chegada de 
visitantes ou de estranhos.

* 1984 é um livro, escrito em 1948, que, entre outras coisas, previa 
um futuro no qual o controle da sociedade se daria pelo “grande 
irmão”

a) Como estas transformações interferem na vida das pessoas?

b) Explique, a partir do texto, a função desempenhada pelo espaço 
geográfico na sociedade contemporânea.



  

Meio Geográfico



  

Evolução
• Critério:

– Densidade e racionalidade dos objetos

– Capacidade de racionalização social dos 
processos

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio Técnico-
Científico-

Informacional

Obs.:

Meio Geográfico = Espaço Geográfico



  

Meio Natural
• Objetos:

– Técnicos = Culturais

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI



  

Meio Natural

Numa simples carta física, um 
observador atento poderia 
reproduzir com rigorosa fidelidade 
os pontos habitados do litoral 
brasileiro. Os trabalhos humanos 
nada tinham realizado ainda para 
suprir o que a natureza negava: 
condições naturais favoráveis. Onde 
elas faltavam, onde tudo não é 
posto à disposição dele, o homem 
está ausente.

Caio Prado Jr.

• Aspecto locacional 

• Reduzida 
capacidade 
tecnológica

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI



  

Meio 
Natural

• Objetos técnicos: 
dependência 
imediata dos 
recursos naturais

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

(...) o possibilismo da criação 
mergulhava no determinismo do 
funcionamento. (Milton Santos) O Povoado, de Kurosawa.



  

Meio Técnico
• Sociedade

– Capitalista

• Objetos
– Intencionalidade

• Capital

• Sistema técnico
– Racionalidade distanciada 

dos ciclos naturais

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCISéc. XVIII

Revolução 
Industrial

Navegação: independente do 
vento

Capitalista

Sociedade



  

• Característica
– Expansão desigual da técnica

Meio Técnico

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Contradições e características



  

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Meio Técnico-Científico-
Informacional (MTCI)

• Meio
– Técnico: racionalização social
– Científico: gênese dos objetos
– Informacional: objetos: manipulação de 

informação

Déc. 1960

30 R.I. 

•Fluidez no espaço

•Necessidades e contradições inerentes ao capital

•Inovação

•Instantaneidade: informação e capital



  

MTCI – investimento P&D

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Investimento total

% PIB

Exclusão regional



  

MTCI – investimento P&D

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Exclusão 
social

Pessoas que acessaram internet



  

Uma malha digital que cresce em velocidade vertiginosa está cobrindo 
nosso planeta: é a internet, a rede mundial de computadores. 
Considerando essa importante inovação tecnológica contemporânea, 
analise a informação:

A integração econômica global é facilitada pelo uso das mesmas 
técnicas, contudo, integrar não significa incluir a todos.

Com base nas informações e em seus conhecimentos, escolha a 
alternativa que melhor explica a afirmativa apresentada.

c) A internacionalização da rede e a incorporação de centenas de milhões 
de usuários por todo o planeta excluem as diferenças culturais e 
econômicas devido à mundialização dos padrões de consumo.

d) A internet dinamizou e tornou imediatas transações e negociações em 
escala mundial, evitando a exclusão digital pelas parcerias com empresas 
e investimentos em inovações tecnológicas.

e) Ao mesmo tempo em que a internet facilita o processo de integração 
econômica global, é também responsável pela chamada exclusão digital, 
pois acentua a distância entre os usuários e aqueles que já viviam em 
situação de marginalidade econômica e social.



  

• Pluralização 
potencial da 
informação
– Internet 2.0

• Homogeneização 
dos discursos e 
controle social
– Big Data

• Direcionamento
– Consumo

– Político

– “Bolhas” nas redes

MTCI – informação

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI



  

Homogeneidade dos noticiários
Quanto aos temas e enfoques ideológicos

UOL – 11-03-2014



  

Homogeneidade dos noticiários
Quanto aos temas e enfoques ideológicos

ESTADÃO 
11-03-2014



  

Homogeneidade dos noticiários
Quanto aos temas e enfoques ideológicos

G1 – 11-03-2014



  

Homogeneidade dos noticiários
Quanto aos temas e enfoques ideológicos

FOX NEWS 
11-03-2014



  

Homogeneidade dos noticiários
Quanto aos temas e enfoques ideológicos

LE MONDE 
11-03-2014



  

Homogeneidade dos noticiários
Quanto aos temas e enfoques ideológicos

THE GUARDIAN 11-03-2014
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