
Tema/ objeto de conhecimento: Diferentes tipos de paisagens 

PAISAGEM NATURAL E PAISAGEM CULTURAL 

Paisagem natural e paisagem cultural são tipos de paisagens que apresentam entre si elementos diferentes 
identificados pelos nossos cinco sentidos, especialmente a visão. 

Paisagem natural e paisagem cultural são diferenciadas pela análise dos elementos que as compõem. Os 
elementos naturais e os elementos culturais formam-nas e permitem-nos diferenciá-las. As paisagens são áreas 
as quais nossos sentidos (visão, olfato, tato e audição) são capazes de observar e fazer delas uma possível 
interpretação. Movimento, cores, cheiros e sons fazem parte de uma paisagem. 

Muitos, ao serem questionados sobre o que é uma paisagem, acabam respondendo que é tudo aquilo que 
é belo, portanto, tudo aquilo que está relacionado com a estética. Contudo, na verdade paisagem é tudo aquilo 
que podemos perceber segundo nossos sentidos, independente da interpretação visual que fazemos. 

 

O que é paisagem natural? 

Paisagem natural é o ambiente que apresenta 
apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de 
área não há intervenção humana.  

Suas características naturais são, portanto, 
preservadas, não sofrem nenhum tipo de modificação 
que não seja de ordem natural. Na Terra há muitos 
locais que apresentam paisagens naturais.  

Os lugares mais remotos, com condições 
adversas à vida humana, são paisagens naturais. 
Florestas densas e áreas de preservação também 
correspondem a paisagens desse tipo. 

Normalmente seus elementos são: árvores, rios, cachoeiras, montanhas, serras e geleiras. Essas se 
modificam com o tempo, porém essa modificação é feita por elementos da própria natureza, como ventos, 
chuvas e ação dos raios solares. 

É importante dizer que podemos encontrar paisagens naturais em meio a paisagens culturais. Áreas de 
preservação ambiental ou parques, como o famoso Central Park em Nova Iorque, nos Estados Unidos, são 
exemplos disso. 

 

O que é paisagem cultural? 

Paisagem cultural é o ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais, ou seja, é o 
ambiente que já sofreu intervenção humana. Sabemos que o ser humano, desde os primórdios de sua existência, 
estabelece relações com o meio em que vive usando os recursos naturais disponíveis para sua sobrevivência e 
adapta-o segundo as suas necessidades. 

A introdução de elementos culturais dá-se segundo a construção do espaço geográfico, expressando então 
a cultura de determinadas sociedades. As paisagens culturais apresentam maiores mudanças, pois estão em 
constante alteração. A criação das cidades é um grande exemplo de paisagem modificada. Os principais 
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Paisagem natural é aquela que não sofreu intervenção humana. 



símbolos de uma paisagem cultural são as construções civis, como casas, edifícios, pontes e estradas. Esses 
símbolos marcam a presença social e identificam a paisagem. 

Diferente das paisagens naturais que 
sofrem modificações ao longo do tempo e de 
forma mais lenta, as paisagens culturais 
modificam-se com bastante rapidez e, muitas 
vezes, drasticamente, alterando-se 
completamente. 
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ATIVIDADES 

1. Enumere a segunda coluna a partir da primeira com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem 

cultural: 

Coluna 01 

(1) Paisagem Natural 

(2) Paisagem Cultural 

 

Coluna 02 

  (  ) Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade 

  (  ) Reserva ambiental em área rural 

  (  ) Hotel fazenda reservado para o turismo 

  (  ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem 

  (  ) A rua de uma cidade industrializada 

  (  ) Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais 

 

2. A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza como a vegetação, o relevo e a hidrografia  

são chamados de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contenha apenas paisagens naturais. 

a) (  ) floresta, conjunto de montanhas e avenida 

b) (  ) rodovia, edifícios e represa 
c) (  ) geleira, floresta e conjunto de montanhas. 

d) (  ) hidrelétrica, cidade e lago

 

3. Se fecharmos os olhos e pensarmos na paisagem de uma chácara ou fazenda, quais sons, cheiros e demais 

sensações são trazidos por nossa memória? É diferente dos sons e cheiros da cidade? Por quê? 

 

4. Assinale a opção CORRETA em relação ao conceito de Paisagem. 

a) (   ) Paisagem é uma fotografia de um lugar só com características naturais. 

b) (   ) Paisagem geográfica é apenas um quadro bonito de um lugar. 

c) (   ) Paisagem representa apenas os aspectos sociais e humanizados de um determinado lugar. 

d) (   ) Paisagem é o que percebemos ao sentirmos as características de um lugar. 

 

Paisagem cultural é aquela que sofreu intervenções humanas. 



5. Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada, classifique os itens de acordo com o 

tipo de paisagem. 

 

 

(   ) É aquela composta por diversos elementos físicos como: solos , rios, relevos e etc. 

(   ) É caracterizada por extensas áreas de pastagens e plantações, casas longe da outras. 

(   ) Delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto, com ruas pavimentadas. 

(   ) Tem sua estrutura adaptada às necessidades do homem, da produção e sobrevivência. 

 

6. Explique quais são as principais características de uma paisagem humanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Paisagem Natural H. Paisagem Humanizada R. Paisagem Rural U. Paisagem Urbana 


