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GEOGRAFIA 

 

Capítulo 4 – Cidadania no município 
 

 

• Todos os espaços públicos em um município são chamados de áreas de uso coletivo. Esses 

lugares promovem o encontro e a interação social. Nele, as pessoas podem exercitar a 

capacidade de se relacionar com o outro e desenvolver boas relações. 

É muito importante que as pessoas de uma comunidade participem de decisões sobre os usos 

mais adequados para esses espaços. 

 

• Há várias formas das crianças exercerem a cidadania, seja realizando seus deveres como 

também exigindo para que seus direitos sejam cumpridos. 

Ter atitudes respeitosas na convivência com as pessoas e colaborando para a conservação dos 

espaços e dos materiais que são utilizados na escola, em casa e em outros lugares que 

frequentam é muito importante. 

 

• No passado, as pessoas eram proibidas de votar e escolher os governantes que os 

representassem.  

Hoje em dia, o voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos. Jovens de 16 

e 17 anos, pessoas maiores de 70 anos e analfabetos também têm o direito de votar. Nesses 

casos, o voto não é obrigatório. 

Quando escolhidos, os eleitos passam então a representar a população. Eles possuem o direito 

de discutir e tomar decisões em nome do povo. 

 

• A participação política dos cidadãos deve acontecer também de outras maneiras, não 

somente nas eleições. Conversar com os vizinhos, participar das atividades nas comunidades, 

trocar ideias, negociar e tomar decisões conjuntas, são formas de participação política.  
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Capítulo 5 – Viver no campo 

 

• O espaço rural é bastante diversificado. O campo é habitado por pessoas que vivem em sítios, 

chácaras, fazendas, vilas, aldeias, assentamentos e bairros rurais. As casas podem ser construídas 

de diferentes maneiras: madeira, taipa, alvenaria e etc. Já nas cidades há a presença de extensos 

aglomerados de construções. 
 

• Principais atividades econômicas praticadas no campo: cultivo de frutas e vegetais, a criação de 

animais, a extração de recursos da natureza, o turismo e o artesanato. 
 

• O espaço rural apresenta muitas características comuns, porém, existem também algumas 

diferenças. O campo brasileiro apresenta grandes produtores rurais, como agricultores familiares. Há 

ainda a marcante presença das culturas tradicionais, como: comunidades indígenas, comunidades 

quilombolas, sertanejas, caiçaras e pantaneiras. 
 

• A produção agrícola é feita de diferentes maneiras. Há dois grupos principais de produtores 

agrícolas: os agricultores familiares e os grandes produtores.  

A agricultura familiar: É realizada em pequenas propriedades, utiliza a mão de obra dos próprios 

membros da família e pode utilizar técnicas de produção modernas ou tradicionais. 

Grande produtor: É 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.  
 

• Êxodo rural: Consiste na migração intensa do campo para a cidade durante determinado período. 

Principais fatores: O desenvolvimento das cidades, onde as oportunidades de trabalho são maiores 

do que no campo, a falta de terras ou de condições de trabalho no campo e longos períodos de seca 

em algumas regiões. 
 

• Concentração fundiária: É a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas.  

• Reforma agrária: É um conjunto de medidas propostas pelo governo de um país para tornar mais 

justa a distribuição de terras no campo. 

• O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): É o principal movimento de luta pela 

reforma agrária no país.  

• Assentamentos rurais: Divisão das propriedades rurais (em lotes) para que as comunidades possam 

viver juntamente com seus familiares. 
 

• As feiras livres aproximam os meios rural e urbano. Elas possibilitam a comercialização, na cidade, 

de diversos produtos, sobretudo agrícolas, que são produzidos no meio rural. 
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Capítulo 6 – Viver na cidade 

 

• A vida na cidade é diferente da vida no campo. A oferta de serviços é maior, há poluição, o 

custo de vida é mais alto e o ritmo de vida é mais acelerado do que no campo.  

  

• Existem cidades que são muito grandes, têm centenas de bairros e milhões de habitantes. Para 

ir de um lugar a outro, devido as longas distâncias, é necessário utilizar meios de transporte 

como ônibus e automóveis.  

Há também cidades muito pequenas, onde é possível ir a pé de um local a outro, ou até mesmo 

utilizando uma bicicleta. A vida nessas cidades é mais calma, as pessoas se conhecem melhor 

e têm mais tempo para conversar com vizinhos e amigos. 

 

• Bairros bem cuidados: A ruas são bem cuidadas e arborizadas, há serviços como redes de água 

e esgoto, praças, escolas, hospitais, grandes centros comerciais, etc. A qualidade de vida 

costuma ser melhor nesses lugares. 

Periferia: É comum haver ruas sem asfalto e com serviços públicos precários. Há falta de praças 

e de locais de lazer e o transporte público também é ruim. As condições de vida são mais difíceis. 

 

• Mobilidade urbana: O conjunto de condições de deslocamento disponível para as pessoas no 

meio urbano. 

A mobilidade tem sido um tema discutido com frequência em muitas cidades. O número de 

veículos aumentou nos últimos anos e consequentemente os congestionamentos.  

As prefeituras tomaram algumas medidas para melhorar a mobilidade urbana. São elas: a 

delimitação de faixas de circulação exclusiva de ônibus e a criação de ciclovias. 
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Atividades de revisão - Geografia 

 

1) Explique o que é Êxodo rural. Quais são os motivos que levam uma pessoa a praticar 

esse tipo de migração? 

 

2) Marque um X nas frases que apresentam características do espaço urbano. 

(   ) A oferta de serviços é maior. 

(   ) Há poluição. 

(   ) É habitado por pessoas que vivem em sítios, chácaras, fazendas, etc. 

(   ) O custo de vida é mais alto e o ritmo de vida é mais acelerado. 

(   ) Extensos aglomerados de construções. 

(    ) Há dois grupos principais de produtores agrícolas: os grandes produtores rurais e os 

agricultores familiares. 

 

3) Marque um X nas frases que apresentam características do espaço rural. 

(   ) A oferta de serviços é maior. 

(   ) Há poluição. 

(   ) É habitado por pessoas que vivem em sítios, chácaras, fazendas, etc. 

(   ) O custo de vida é mais alto e o ritmo de vida é mais acelerado. 

(   ) Extensos aglomerados de construções. 

(    ) Há dois grupos principais de produtores agrícolas: os grandes produtores rurais e os 

agricultores familiares. 

 

 


