
Enviada por  

Professora Maristela Albônico/2006 

 

Obs. Usar a ideia, mas atualizar os dados. 

Coordenadora pedagógica. 

Secretaria de Educação de São Miguel do Iguaçu. 

 

Análise de dados da situação atual do meio rural: 

 

OBJETIVOS:  

- Reconhecer a  importância do trabalho rural. 

- Analisar as mudanças ocorridas no meio rural e urbano no decorrer das décadas. 

 

 

O ATUAL MUNDO RURAL 

 

Na época da colonização não se usavam máquinas. A maior parte da população, 

trabalhava na agricultura em pequenas propriedades ao redor de suas casas. As derrubadas 

das matas eram feitas com machados, foices e facões. A terra, para o cultivo de plantas, era 

preparada com o auxílio de bois e cavalos. O trabalho era feito em forma de mutirão, onde 

uma família ajudava a outra no momento do plantio e da colheita. 

Essas famílias praticavam uma agricultura de subsistência, dando prioridade 

para as necessidades básicas de alimentação. As principais culturas eram de arroz, feijão, 

milho, batata, verduras e muitos produziam até o açúcar mascavo. Criavam animais 

domésticos e compravam apenas o café e o sal no armazém. Todos os moradores da 

comunidade se conheciam e partilhavam as alegrias e angústias. 

Com o passar dos anos, esta situação foi se transformando, o desenvolvimento 

de novas tecnologias trouxe a  modernização para o setor agrícola. Chegaram as máquinas e 

a mão-de-obra humana foi substituída por tratores, colheitadeiras, plantadeiras. Os 

pequenos agricultores foram empurrados para as cidades, causando um desequilíbrio 

populacional. 

No ano de 2000, de cada 100 brasileiros 18,8% moravam no campo e 81,2% nas 

cidades, gerando com isso um inchaço das cidades, que passaram a ter graves problemas 

como: favelas, desemprego, sub-empregos, falta de moradia, aumento da violência. 

O Brasil, por ser um país essencialmente agrícola, têm poucos moradores no 

campo, pois existem grandes propriedades de terra concentrada nas mãos de poucos. 

Os antigos agricultores, que vivem hoje nas cidades, sentem saudade da vida da 

roça, onde plantavam, colhiam, ajudavam-se mutuamente e ainda sobrava tempo para as 

serestas e conversas com os vizinhos a luz do luar. 

 



 

Essa imagem foi pesquisa na Revista Globo Rural, janeiro de 2007, Página 16. 

 



Encaminhamentos propostos: 

1) Analisar o mapa do Brasil: ( Revista Globo Rural, janeiro de 2007, pág. 16) 

2) Observar no mapa o número de pessoas que moravam no meio rural na década de 

50 e as pessoas que moravam em 2000. 

3) Pesquisar qual o número atual de pessoas que moram no meio rural em âmbito 

nacional, estadual e municipal: 

4) Pesquisar, entre os alunos, os que moram no meio rural e os que moram na cidade e 

viviam no meio rural: 

a) O que faziam? 

b) O que plantavam? 

c)  Qual era a finalidade da plantação? (exportação, subsistência...) 

d) Quais foram os fatores que causaram essas mudanças? 

e) Quantas famílias moram na cidade e possuem propriedade agrícola. Quem 

faz o trabalho na lavoura destes proprietários? Qual a profissão dos pais? 

f) Dos alunos pesquisados, quantos possuem casa própria? 

Confeccionar gráficos com os dados pesquisados: 

5) Descrever sobre a importância do homem do campo permanecer no campo: 

6) Fazer uma visita a uma propriedade rural. Observar se há horta, plantação de frutas, 

criação de animais (criação de frangos, ovos, gado de leite), produtos de primeira 

necessidade. 

7) Realizar uma pesquisa sobre quanto é gasto por uma família na compra dos 

seguintes produtos: 

- Leite, ovos, carne, feijão, arroz, milho, mandioca, carne de galinha. 

- Os gastos de energia elétrica fazendo comparações entre cidade e 

meio rural. 

 

Referência 

Revista Globo Rural, janeiro de 2007, Página 16. 

 


