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I. Revolução científica;
II. O Iluminismo;
III. Revolução Francesa
IV. Revolução industrial

.

Comte e a interpretação da construção da Modernidade

Manutenção de Elementos da Estática e da Dinâmica Social

Manutenção da 
ordem
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Estado

Propriedade

Jamais devem ser 
superadas

e sim dinamizadas 

Desenvolvimento
do progresso

A ciência e a razão 
passam a ser a base para 
interpretar o mundo

 Homem Teológico
 Homem Metafísico
 Homem Positivo



O principio da 
integração social
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transformação
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Fato Social

Ação Social

Classe Social

“Tinham por intuito, explicar
como ocorreu a transição de
uma mentalidade religiosa
para uma concepção racional
e científica de mundo.”

Simmel: a vida 
acelerada das 
metrópoles...
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Theodor Adorno e Max Horkheimer

“Consideraram que o desenvolvimento tecnológico-industrial possibilitou não apenas a
dominação da natureza, mas dos próprios indivíduos”

Mecanismos de controle e alienação das diversas esferas da vida.
I. Na racionalidade: para o dominação política e econômica do sujeito;
II. No trabalho: pelos modelos de produção capitalistas;
III. No lazer: pelo consumo de massa.

O avanço tecnológico passou a ser utilizado a serviço da lógica capitalista

O advento sociológico e a modernidade



Modernidade

• Superação das tradicionais 
formas de pensamento e 
organização social do período 
medieval;

• Transição de uma 
mentalidade religiosa para 
uma concepção científica;

• Predomínio da ciência e da 
técnica;

• Progresso da humanidade.

•Crítica às 
consequências da 
modernidade 
(“barbárie civilizada”)

Pós- Modernidade

•Desconstrução de conceitos, 
valores e instituições da 
modernidade;

• Novos fenômenos: globalização, 
avanço das tecnologias, crise das 
instituições, cultura do consumo, 
sociedades multiculturais;

• “Modernidade líquida”, 
“Hipermodernidade”, “segunda 
modernidade”.



Zygmunt Bauman

Polonês, radicado na Inglaterra;
Visa transmitir, de modo simples, os conteúdos
das Ciências Sociais para o público leigo;
Utiliza a metáfora dos sólidos e dos líquidos:

I. Os líquidos tem como características a
mudança de forma;

II. Os sólidos são estáveis e resistentes.



A modernidade líquida e fluidez das relações sociais
de Zygmunt Bauman

A modernidade líquida, é o momento atual: marcada pela fluidez e fragilidade das
relações humanas;

A Modernidade sólida representaria um mundo previsível na qual as relações sociais são
estáveis e duradouras.

“(...) Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço e nem prendem o tempo (...) Em certo
sentido, os sólidos suprimem o tempo (...)”



A modernidade sólida em Bauman

Período em que a realidade é classificada, compreendida e controlada pelo uso da razão,
da ciência e da técnica.

A ciência tinha como finalidade eliminar qualquer incerteza e imprevisibilidade;

O surgimento do Estado Moderno, com o objetivo de normatizar os comportamentos
dos indivíduos. (Mecanismos de controle Social)



As relações sociais eram mais previsíveis;

A previsibilidade do comportamento dos indivíduos era estabelecida por intermédio
de aparatos do controle social;

As instituições sociais tinham um importante papel na configuração das identidades.

“Por mais que tivessem certa liberdade para construir suas vidas, ainda estavam
submetidos às regras e aos padrões de comportamento social.”

A modernidade sólida em Bauman



Modernidade sólida Oferece segurança e estabilidade;

Modernidade líquida
Desconstrói a permanente realidade sem
qualquer perspectiva de permanência

A distinção entre Modernidade sólida e Modernidade líquida.



Modernidade sólida

•Os indivíduos formam sua identidade
por meio das instituições sociais;

•Fixando seu modo de ser em
conformidade com as instituições
sociais.

Modernidade líquida

•A identidade deixou de ser única e
imutável, passando a ser fluida e
flexível;

•Necessitando se adaptar às diferentes
realidades nas quais estão inseridos.

A transformação da identidade na Modernidade líquida.



Vive-se em um mundo marcado por infinitas oportunidades;

Com os excessos gerando nos indivíduos apreensão e agonia nos momentos de escolha;

O trabalho perdeu a centralidade;

“Relações de trabalho cada vez mais se desgastam e a própria esfera do trabalho vira um
campo fluido desregulamentado. (...) Empregos temporários, meia jornada, empregos em
que as relações de empregado-empregador são constituídas somente pelos dois, se
tornam situações fáceis e consideradas legítimas de se observar.”

A modernidade líquida em Bauman



A fluidez das relações sociais de Bauman

O Amor líquido:

“Na Modernidade líquida, indivíduos, grupos e instituições sociais sofrem pressões
constantes para se adaptarem às mudanças sociais. a angústia que reina nos
sentimentos humanos, emoção despertada pela pressa de encontrar o parceiro perfeito,
sempre mantido como meta ideal, nunca como realidade concreta.



Modernidade líquida e a fluidez das relações sociais em Bauman

Modernidade Sólida

•A realidade pode ser classificada e 
controlada pela razão, ciência e técnica;

• Previsibilidade das relações humanas;

•Identidades e projetos de vida sólidos; 

• Segurança, estabilidade e continuidade;

•Vínculos de união e confiança entre os 
indivíduos;

•Instituições sociais estáveis: família, 
trabalho, escola.

Modernidade líquida

•Desconstrução de que a realidade pode ser 
classificada e controlada pela razão ciência 
e técnica;

• Imprevisibilidade das relações humanas;

•Identidades e projetos de vida mutáveis;

•Insegurança, instabilidade, mudança;

• Fragilidade dos vínculos de união e 
confiança entre os indivíduos;

•Crise nas instituições sociais da 
modernidade: família, trabalho e escola



Gratidão a todos!!!!!

Encontro vocês pelos corredores das 
Universidades
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Categorias de análise da Geografia

TERRITÓRIO: 
Relações de poder

LUGAR:
Afetividade/ 

Pertencimento

PAISAGEM:
Percepção/ Sentidos

REGIÃO:
Particularidades

ESPAÇO 
GEOGRÁFICO



CARTOGRAFIA: 
Concepção, produção, divulgação, 

representação e todo processo dos mapas.
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PROJEÇÃO DE MERCATOR

CILÍNDRICA E CONFORME

Mercator – Séc. XV e XVI
Prioriza a forma, ou seja, o
contorno dos continentes
e oceanos e distorce a
área.



PROJEÇÃO DE PETERS

CILÍNDRICA E EQUIVALENTE
Peters – Séc. XX
Mantém a equivalência da
área, mas as formas ficam
distorcidas.



MERCATOR X PETERS



PROJEÇÃO DE ROBINSON

ARBITRÁRIA OU AFILÁTICA

Robinson – Séc. XX
Não se prende totalmente a
nenhuma regra, distorcendo
tanto a área como a forma,
buscando um resultado mais
equilibrado.



PROJEÇÕES PLANAS OU AZIMUTAIS

Bandeira da ONU

EQUIDISTANTE
Representa com maior
fidelidade as distâncias, por
isso é frequentemente
adotada para definir rotas
aéreas e marítimas. No
entanto, ela distorce as
formas e as áreas.



(ENEM – 2017)
Projeção cartográfica é uma transformação que faz
corresponder, a cada ponto da superfície terrestre,
um ponto no plano.

As relações do plano de projeção à superfície 
projetada mostradas nas figuras são identificadas, 
respectivamente, em:

A)

B)

C)

D)

E)



COORDENADAS GEOGRÁFICAS



ZONAS CLIMÁTICAS 



FUSOS HORÁRIOS



FUSOS HORÁRIOS 
DO BRASIL



MOVIMENTOS DA TERRA

Solstício

EQUINÓCIO

VERÃO

INVERNO

OUTONO

PRIMAVERA



(ENEM 2014) Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe,

está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do

sol.

SAINT-EXUPÉRY, A. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 1996.

A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra?

a) Achatamento de suas regiões polares.

b) Movimento em torno de seu próprio eixo.

c) Arredondamento de sua forma geométrica.

d) Variação periódica de sua distância do Sol.

e) Inclinação em relação ao seu plano de órbita.
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AGENTES EXÓGENOS: Os agentes exógenos do relevo são os
elementos naturais que alteram as formas superficiais a partir de processos
externos, como o intemperismo e a erosão.

• 1. Erosão Pluvial: É o desgaste do relevo provocado pela água 
da chuva. 



EROSÃO PLUVIAL

SULCOS: São pequenos rasgos na
superfície de até 0,5 m de
profundidade.

RAVINAS: Diferenciam-se dos sulcos
por apresentarem uma profundidade
maior que 0,5 m.

VOÇOROCAS: Forma de erosão mais
complexa e destrutiva. Possui grande
porte e formas variadas.



EROSÃO FLUVIAL: É o desgaste do relevo
causado pela ação das águas dos rios.



EROSÃO MARINHA: É o desgaste do relevo provocado pela ação das
águas do mar. O choque das ondas do mar em paredões litorâneos
provoca o desgaste dando origem às Falésias.



EROSÃO EÓLICA: É provocada pelo vento. A ação dos
ventos, principalmente no litoral e nos desertos esculpe o
relevo dando-lhe formas variadas.



EROSÃO GLACIAL: É a ação das geleiras sobre o relevo. As geleiras formam-se
nas encostas das altas montanhas e nos vales, com grande peso e volume
devido a neve que cai, elas deslizam montanha abaixo.



AÇÃO ANTRÓPICA: Transforma o relevo terrestre
rapidamente para construir túneis, estradas, aterros,
explorar jazidas minerais e etc.



INTEMPERISMO OU METEORIZAÇÃO
Intemperismo Físico: Degradação da rocha por meio de processos físicos, sem alteração da
sua composição química.



Intemperismo químico: conjunto de reações
químicas que alteram os minerais que compõem
as rochas.



Intemperismo Biológico: É o processo de transformação das rochas a partir da
ação de seres vivos, como bactérias ou até mesmo animais. Incluem-se nesse
processo as raízes das árvores, as ações de bactérias, a decomposição de
organismos ou excrementos, entre outros.



FORMAS DE RELEVO TERRESTRE



RELEVO SUBMARINO



(ENEM 2017) A destruição, o transporte e a deposição de pequenos fragmentos rochosos
dependem da direção e intensidade com que este agente atua na superfície terrestre,
sobretudo em regiões áridas e semiáridas, com pouca presença de vegetação. É nesse
ambiente que se verifica o constante trabalho de formação, destruição e reconstrução de
elevações de areia que recebem o nome de dunas.
LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia geral. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1995 (adaptado).

A modelagem do relevo apresentado relaciona-se ao processo de erosão decorrente da ação

a) glacial.
b) fluvial.
c) éolica.
d) pluvial.
e)marinha.
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(ENEM 2013) Na imagem, visualizam-se um método de cultivo e as transformações 
provocadas no espaço geográfico. O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada é

a)controlar a erosão laminar.
b)preservar as nascentes fluviais.
c)diminuir a contaminação química.
d)incentivar a produção transgênica.
e)implantar a mecanização intensiva.



DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS/ BIOMAS DO BRASIL



•Agricultura de Subsistência X Plantation

•Pecuária extensiva X intensiva

•Agricultura familiar X Agronegócio

GEOGRAFIA AGRÁRIA


































