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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA -  Viver no campo 

O espaço rural 

 As áreas fora dos limites das cidades compõem o 

espaço rural. No Brasil, a realidade do espaço rural é 

bastante diversificada. O campo é habitado por pessoas que 

vivem em sítios, chácaras, fazendas, vilas, aldeias, 

assentamentos e bairros rurais. As casas podem ser de 

madeira, de taipa, de alvenaria ou construídas sobre palafitas, 

por exemplo. Ao contrário das cidades, no campo não há 

extensos aglomerados de construções. 

 Entre as principais atividades econômicas praticadas 

no campo está a produção de alimentos: o cultivo de frutas e 

vegetais, a criação de animais e a extração de recursos da 

natureza. Atividades como o turismo e o artesanato também 

são desenvolvidas no campo. 

 
1. Quais atividades, nas imagens acima, são realizadas no lugar onde você vive? Que outras atividades rurais são 

realizadas em seu município? R: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

A diversidade do mundo rural 

 O espaço rural, apesar de apresentar algumas características comuns, 

é bastante diversificado. O campo brasileiro apresenta grandes produtores 

rurais, assim como agricultores familiares. Mas também é marcante a presença 

das culturas tradicionais, como as de comunidades indígenas, quilombolas, 

sertanejas, caiçaras e pantaneiras. 

 

2. Dos modos de vida retratados nas imagens, quais deles você conhece? 

R:____________________________________________________________ 

 

A produção de alimentos 

 No campo, uma parte considerável da população tira seu sustento da 

produção de alimentos, que são geralmente destinados ao consumo nas 

cidades. A produção agrícola é feita de diferentes maneiras, considerando o 

tamanho da propriedade, a capacidade de produção de cada agricultor e os recursos tecnológicos e financeiros 

empregados na produção. 

 Há dois grupos de produtores agrícolas: os agricultores familiares e os grandes produtores. A agricultura 

familiar, em geral, é realizada em pequenas 

propriedades, utiliza mão de obra dos próprios membros 

da família e pode utilizar técnicas de produção modernas 

ou tradicionais. 

 Já o grande produtor, geralmente, é o proprietário 

de grandes áreas agrícolas, onde é comum a produção 

de um único produto em grande escala, ou seja, a 

monocultura. Os grandes produtores empregam alta 

tecnologia e sua produção é voltada principalmente à 

exportação. Esse modelo também pode ser encontrado 

em pequenas propriedades modernas.  

 

3. Agora que você aprendeu algumas características da 

produção agrícola, responda: É possível afirmar que o 

campo e a cidade dependem um do outro? Explique. R: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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