
 

 

 

ATIVIDADE 4 
 

Prezadas alunas e prezados alunos, 
 

Refletir sobre a organização do espaço em que vivemos é a principal missão da Geografia. O espaço 
geográfico é composto de paisagens, que estão em constante transformação. Ele traz em si todas as marcas da 
vida dos homens, indicando as relações existentes entre a sociedade e a natureza. Paisagem seria tudo o que 
vemos e percebemos no espaço. Não apenas as formas, mas também as cores, os sons, os movimentos, os cheiros 
etc. As paisagens são constituídas de elementos naturais – aqueles formados pela natureza – e por elementos 
culturais – aqueles construídos por meio do trabalho humano. 
 
 Para matarmos um pouco da saudade da rotina e da paisagem escolar, encaminho uma crônica de 
Machado de Assis, chamada “Conto de Escola”. O conto se passa no período de um dia. Começa com um menino 
indo para a escola, no ano de 1840. Embora o garoto caminhasse para a escola, pensava seriamente em “matar 
aula”, pois o dia estava ensolarado. Porém, ao lembrar-se da surra que levara de seu pai na última vez que faltara, 
mudou de ideia.  
 

A história é narrada em primeira pessoa e conta as peripécias do menino Pilar. Entretanto, o que mais nos 
interessa sobre essa história na Geografia é a riqueza de detalhes de paisagens da área portuária do Rio de Janeiro, 
descritas por Machado de Assis. Aliás, isso é uma característica marcante na obra do autor. Dito isto, vocês devem 
ler a crônica atentos às seguintes questões: 

 Descrição da paisagem; 

 Maneira como o autor percebe as paisagens descritas; 

 Elementos naturais e elementos culturais presentes na descrição da paisagem; 
 

Para auxiliá-los na visualização dessas paisagens, coloco uma imagem da área descrita pelo autor no final 
do século XIX – período no qual se passa o conto – e outra imagem mais atual da mesma área. Observem as 
mudanças da paisagem. 

 
 

 
Praia da Gamboa – 1840 
 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS REALENGO 
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PROFESSOR: Paulo Roberto Monsores. 



 
Vista parcial dos bairros de Santo Cristo e da Gamboa – 2019 
 
Farei aqui uma última proposta: convido os interessados a escreverem um conto sobre uma história do 

cotidiano escolar de vocês que contenha detalhes dessa paisagem tão querida para nós: o subúrbio do Rio de 
Janeiro e o Colégio Pedro II de Realengo. Assim que retornamos, dentro em breve, poderíamos fazer uma 
exposição com os contos. 

 
Segue o link com a crônica de Machado de Assis. 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000268.pdf 
 
Boa leitura e saudações Geográficas, 
 
Paulo. 
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