Colégio Pedro II - Campus Humaitá II
Atividade de Geografia
6° Ano E. F.

Professora: Stella Mendes
Coordenação: Carolina Vilela

Nome:

Estudo Dirigido: Paisagens do filme Rio 2
Filmes são sempre ótimas opções para estudarmos e conhecermos diferentes paisagens, principalmente durante
esta pandemia, com a nossa mobilidade tão restrita. A animação Rio 2 nos permite refletir um pouco sobre as
paisagens da nossa cidade, do nosso país e sobre o peso que as atividades humanas exercem sobre a natureza.
Veja a ficha técnica e a sinopse do filme. Após assistir, tente fazer as atividades a seguir. Bom filme! J
Ficha técnica
Nome Original: Rio 2
Cor filmagem: Colorida
Origem: EUA
Ano de produção: 2014
Gênero: Animação
Duração: 108 min
Classificação: Livre
Direção: Carlos Saldanha
Elenco: Anne Hathaway, Leslie Mann, Rodrigo Santoro, Jesse
Eisenberg, Jamie Foxx
Sinopse: A arara-azul Blu vive feliz no Rio de Janeiro ao lado da
companheira Jade e seus três filhotes, Carla, Bia e Tiago. Seus donos, Linda
e Túlio, estão agora na floresta amazônica, fazendo novas pesquisas. Por acaso eles encontram a pena
de uma ararinha azul, o que pode significar que Blu e sua família não sejam os últimos da espécie. Após
vê-los em uma reportagem na TV, Jade insiste para que eles partam para a Amazônia. Blu inicialmente
reluta, mas acaba aceitando a ideia. Assim, toda a família parte em uma viagem pelo interior do Brasil
rumo à floresta amazônica.

1 - Desde o momento em que o ser humano surgiu na Terra, usou sua capacidade de observar o mundo e
manusear os objetos para inventar coisas e assim foi transformando cada vez mais as paisagens. Com o
desenvolvimento da atividade industrial, o crescimento da população e o aumento das áreas urbanas em quase
todo o mundo, as transformações da natureza pelo ser humano se tornaram muito intensas. Embora grande parte
das paisagens do Rio de Janeiro possuam ainda muitos elementos naturais, como o mar e o relevo, podemos
dizer que suas paisagens são predominantemente culturais, pois são fruto da ação humana.
Cite três cenas que se passam em paisagens culturais e liste pelo menos um elemento cultural marcante
para você para cada cena.

Cena

Elemento Cultural

2 – Antes de iniciarem a viagem até a Amazônia, Blu coloca em sua pochete um aparelho de GPS, sigla de
Sistema de Posicionamento Global. Hoje, os celulares já são fabricados com eles. Você sabe para que serve um
GPS? Explique com suas palavras.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3 – Ao saírem do Rio de Janeiro rumo à
Amazônia, as araras e seus amigos
precisam voar por uma longa distância.
No caminho passam por importantes
cidades do Brasil de diferentes estados,
como Ouro Preto, Brasília, Salvador e
Manaus. Você sabe onde elas se
localizam?
Faça uma pesquisa e indique a
localização aproximada delas com
um círculo no mapa ao lado,
considerando os estados em que se
encontram. Escreva também a sigla
destes estados no mapa. Caso não
caiba, puxe uma seta como fiz no
exemplo com o Rio de Janeiro.

RJ
Rio de Janeiro

4 – Ainda durante a viagem, além das cidades, os pássaros passam por paisagens onde predominam elementos
naturais, chegando inclusive a passear junto com emas. Estas paisagens são parecidas com as paisagens que
eles encontram ao chegar na Amazônia? Observe e anote as principais diferenças entre elas.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5 - Atualmente, é muito difícil encontrar uma paisagem intocada pelo homem. Até na floresta Amazônica, uma das
áreas mais preservadas no nosso planeta, nos fazemos presentes, alterando as paisagens de forma mais ou
menos impactante. Liste dois exemplos mostrados no filme onde nossa presença acaba por interferir na
paisagem amazônica.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6 - Mesmo com a interferência humana, algumas paisagens tiveram suas principais características preservadas,
como podemos observar no local onde vive o pai, a tia e os amigos de infância da Jade. Escreva ou desenhe os
elementos que mais te marcaram nesta paisagem.

7 – O ser humano pode modificar a paisagem de forma irreversível. Você concorda ou discorda com esta frase?
Tente usar um exemplo do filme ao apresentar sua opinião.
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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