
 

 

 

ATIVIDADE 2 
 

Prezadas alunas e prezados alunos, 
 

Espero que consigamos superar toda essa crise e pandemia que  afeta nossas saúdes física e mental. Pensando 
em uma forma de tentar amenizar um pouco nossa situação e manter o contato com a Geografia, envio o link 
para um vídeo. Essa animação se chama “An object at rest” (“Um objeto em repouso”), criado por Seth Boyle. 
Abaixo segue um resumo da ideia do filme retirado do seguinte endereço eletrônico: 
https://kunsthallstavanger.no/en/exhibitions/seth-boyden-an-object-at-rest 
 
“An object at rest, de Seth Boyden, segue a vida de uma pedra que viaja ao longo de milênios, enfrentando o 
maior obstáculo da natureza: a civilização humana. 
 
Boyden diz sobre o filme: "A ideia original do filme veio de uma visita que eu tive onde cresci, em Indiana. Meu 
pai e eu estávamos andando por uma estrada rural pavimentada com pedras de cascalho. Estávamos 
conversando sobre como essas pedras que compunham a estrada eram pedaços fossilizados de um fundo do 
oceano, há milhões de anos. Imaginei criar um filme sobre um personagem que vê a vida na Terra de uma 
perspectiva completamente diferente da nossa, o que eu acho que é uma espécie de coração do conceito do 
filme ". 
 
Seth Boyden é um cineasta de animação dos Estados Unidos. Ele estudou o programa de animação de 
personagens no Instituto de Artes da Califórnia e storyboarding como estagiário da 20th Century Fox FOX e Walt 
Disney Animation Studios.” 
 
Para ver o vídeo com um olhar apurado para a Geografia, é interessante que vocês prestem atenção em algumas 
coisas. São elas: 

 A interação do ser humano com a natureza através do seu trabalho; 

 Como o trabalho humano foi se modificando; 
 O desenvolvimento das técnicas (conjunto de conhecimento e instrumentos, máquinas); 
 A diferença na velocidade da passagem do tempo “natural” e do tempo em um espaço cheio de 

máquinas (meio técnico), do tempo no campo e na cidade; 

 A modificação do espaço gerada pelo trabalho humano ao longo dos anos. 
 
Segue o link para a animação. 
https://www.youtube.com/watch?v=r2kdrUDWjEk 
 
Lavem bem as suas mãos, cuidem-se e apreciem o filme. 
 
Saudações Geográficas, 

Paulo. 
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