Geografia – Cap. 01 – Brasil: Limites e Fronteiras

O conceito de território é parte de toda história/realidade vivida,
do local. Território que imprime nesse espaço, a identidade de
seus habitantes, no qual cada um se reconhece como parte
deste. Mas, é no espaço geográfico produzido, que se
constituem as redes de relações que organizam seus diferentes
usos por meio da construção de normas, conceitos e regras.
O território é a base física e material das paisagens dos lugares,
que é expresso ou configurado por sua extensão. Os lugares
têm fronteiras territoriais estabelecidas por meio de diferentes
relações, tais como: comunicação, comércio, elementos
naturais e ainda, circulação de pessoas e de mercadorias.
Devido às suas extensões definidas, os territórios podem ser
representados cartograficamente.

A fronteira corresponde à faixa de território de um país que se
estende ao longo dos limites terrestres. No Brasil essa faixa
corresponde a uma porção de terra de 150 km de largura e que
são consideradas áreas de segurança do país. Elas delimitam
a forma de viver das populações, por exemplo, na cultura
(língua, culinária, música, etc.) e na economia (indústria e
comércio, etc.).
Os países, assim como o Brasil, também são divididos
internamente, em porções menores: os Limites. Em nosso país
temos: estados (UF - Unidades Federais) e o Distrito Federal.
Dentro dos estados temos os municípios, que também são
divididos em duas partes menores: a cidade (urbano) e o campo
(rural).

Considerando o texto, responda:
1. A expressão “território” tem relação com a identidade de
seus habitantes. Dê três exemplos da identidade presente
no território brasileiro.
2. Como se dá a construção do “espaço geográfico”?
3. A “paisagem” tem tamanho definido? Argumente sua
resposta.
4. Sobre as “fronteiras” e “Limites”, responda;
a) Qual a função dessas marcações?
b) A fronteira é uma linha? Explique sua resposta.
5. Faça um desenho, representado a linhas delimitadoras
(fronteira e limite) e os espaços delimitados (país,
estados, municípios).

