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GEOGRAFIA – AULA 7 
 
Unidade Temática: Mundo do trabalho. 

Objetos do Conhecimento: Matéria-prima e indústria. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 
 

 
A agricultura familiar corresponde à produção agropecuária realizada por pequenos 

produtores em que o sistema agropecuário é mantido pelo núcleo familiar e, no máximo, por alguns 

poucos funcionários assalariados. Essa prática refere-se, portanto, a pequenas propriedades rurais, 

nunca maiores que quatro módulos fiscais. 

Um módulo fiscal, resumidamente, é uma unidade de terra cujo tamanho é definido pelo 

poder municipal e varia entre 5 e 100 hectares. 

A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de alimentos que 

essa atividade realiza, pois, na maioria dos casos, os agricultores familiares não direcionam suas 

mercadorias ao mercado externo, mas sim para o atendimento imediato de sua produção. 

Não se pode generalizar, mas, na maioria dos casos, os produtores familiares não utilizam 

uma grande quantidade de agrotóxicos, fato que associa, muitas vezes, a agricultura familiar à 

agricultura orgânica. Outra característica é que esse segmento da economia agrícola não emprega 

uma grande quantidade de maquinários, algo mais comum nas grandes propriedades, não havendo, 

portanto, a substituição do trabalhador do campo pelos equipamentos. 

No Brasil, apenas 20% das terras cultiváveis pertencem aos pequenos produtores familiares, 

segundo dados do Censo Agropecuário. Mesmo assim, a agricultura familiar é responsável por mais 

de 80% dos empregos gerados no campo, o que evidencia a importância desse segmento na 

geração de trabalho e renda e também na contenção do êxodo rural. 
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Ainda segundo o Censo Agropecuário, mesmo com a pequena proporção das terras no país, 

a agricultura familiar é responsável por: 

• 87% da produção de mandioca 

• 70% da produção de feijão 

• 59% da criação de suínos 

• 58% da produção de leite 

• 50% da criação de aves 

• 46% da produção de milho 

• 38% da produção de café 

• 34% da produção de arroz 

• 30% da criação de bovinos 

• 21% da produção de trigo 

Podemos notar que todas as porcentagens acima apresentadas indicam uma 

proporcionalidade maior do que a quantidade de terrenos disponíveis para a agricultura familiar, o 

que denuncia a necessidade de maior democratização das propriedades rurais do país, gerando 

maior espaço para os pequenos produtores em face dos grandes e abrangentes latifúndios, alguns 

destes totalmente improdutivos. 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/agricultura-familiar.htm | Acesso em 14/01/2021 

Imagem: freepik.com 

 

Compreendendo os significados: 

• Municipal: Relativo ou pertencente a município. 

• Hectare: Medida agrária, equivalente a 100 ares ou 10 mil metros quadrados. 
• Agrotóxico: Qualquer produto químico, como herbicidas, inseticidas, fungicidas, usado 

para melhorar a qualidade e a produção da lavoura; defensivo agrícola. 
• Orgânico: Relativo a órgão animal ou vegetal. 

• Democratização/democratizar: Sistema de governo em que cada cidadão tem a sua 

participação. 

• Latifúndio: Propriedade rural de grande extensão, pouco cultivada e/ou explorada por 

métodos arcaicos e que apresenta renda restrita. 

• Mercado externo: É o conjunto dos agentes econômicos que procedem voluntariamente 

a trocas comerciais no mercado internacional. 
• Êxodo rural: Deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos 

centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da 

indústria e da vida urbana, pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos 

de trabalho. 
Fonte: michaelis.uol.com.br | pt.wikipedia.org | mundoeducacao.uol.com.br 
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Para compreender um pouco mais sobre a agricultura familiar, se possível, acesse o vídeo 

disponível em:  

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7c9fsoS0rDo 

 

Agora é com você: 

 

1- Defina o que é agricultura familiar: 

  

  

  

 

2- Utilize as palavras do quadro abaixo para completar os trechos retirados do texto no 

exercício seguinte: 

 
alimentos – agrotóxicos – maquinários 

Imagem: freepik.com 

 

A) A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de 

________________ que essa atividade realiza, pois, na maioria dos casos, os 

agricultores familiares não direcionam suas mercadorias ao mercado externo. 

 
B) Não se pode generalizar, mas, na maioria dos casos, os produtores familiares não 

utilizam uma grande quantidade de ___________________, fato que associa, muitas 

vezes, a agricultura familiar à agricultura orgânica. 

 
C) Outra característica é que esse segmento da economia agrícola não emprega uma 

grande quantidade de __________________, algo mais comum nas grandes 

propriedades, não havendo, portanto, a substituição do trabalhador do campo pelos 

equipamentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7c9fsoS0rDo
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3- Encontre no caça-palavras três alimentos cultivados pela agricultura familiar citadas no texto: 

 

 
Imagem: freepik.com 

 

F E I J Ã O B 

N U P Ç V B C 

A S V D T U A 

M I L H O C F 
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