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GEOGRAFIA 

 

UNIDADE TEMÁTICA: Conexões e escalas. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Relação campo e cidade. 

 

Espaço Rural 

 

O espaço rural é constituído pelas áreas não urbanas. São espaços não ocupados por cidades ou 

adensamentos populacionais. A maior parte das atividades produtivas típicas desse espaço está 

relacionada com a agricultura, pecuária e extrativismo. 

Para compreender melhor a amplitude conceitual que envolve o espaço rural, é preciso distinguir 

as expressões rural e agrário. Nem sempre as atividades realizadas no meio rural são agrárias. É 

cada vez mais comum a utilização do espaço rural para atividades turísticas, esportivas, áreas de 

preservação ambiental, spas, clínicas, centros de pesquisa, entre outros, que não estão 

vinculadas a atividades agrárias. 

A distinção entre rural e urbano nas atividades econômicas realizadas na cidade e no campo e 

nas diferentes práticas cotidianas tem sido reduzida. Cada vez mais há uma integração das 

práticas e elementos tidos como tipicamente rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no 

espaço do campo. 

O cultivo de hortaliças no ambiente urbano, por exemplo, tem sido incentivado em vários lugares 

do mundo, da mesma maneira que uma clínica de estética ou relaxamento é encontrada em 

regiões afastadas dos centros urbanos. São atividades típicas do meio rural e urbano realocadas 

nas cidades e no campo. 

Além disso, a concepção de que o espaço rural é um ambiente de atraso no desenvolvimento 

também tem sofrido modificações. Altos níveis de mecanização, utilização de tecnologia e 

especialização da mão de obra têm sido vistos em muitas propriedades rurais. 

 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/espaco-rural.htm Acessado em 25/08/2020 
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Compreendendo os significados: 

 Adensamento/adensar: 

Ficar volumoso, tornando-se compacto; acumular-se, avolumar-se. 

 Extrativismo: 

Atividade que consiste em tirar da natureza produtos como caça, pesca e madeira para serem 

comercializados ou industrializados. 

 Agrário: 

Que se refere ao campo e ao uso da terra; rural. 

 Spa: 

Hotel ou pousada, geralmente distante das cidades, que oferece aos hóspedes um ambiente 

tranquilo, em contato com a natureza, como parte do tratamento de saúde para combater o 

estresse e/ou para emagrecer, sob orientação de profissionais que os acompanham em todas 

as atividades, além de orientá-los na dieta alimentar. 

 Hortaliça: 

Nome genérico dos vegetais, ervas e legumes alimentares, geralmente cultivados em horta; 

verdura. 

 Realocado/alocar: 

Colocar (alguém ou alguma coisa) num lugar determinado de uma sequência de lugares. 

Fonte: michaelis.uol.com.br/ e https://pt.wikipedia.org/ 

 

Agora é com você: 

 

1- Encontre no caça-palavras 3 atividades que são realizadas em espações rurais, mas que 

não estão ligadas a atividades agrárias: 

 

W R U P L B M X S 

T U R Í S T I C A 

S D F I P C B Z M 

X A E D A Y D M K 

E S P O R T I V A 

Atividades: turística, esportiva e SPA. 
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2- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

hortaliças – integração – urbanos  

 

Cada vez mais há uma ___________________ das práticas e elementos tidos como tipicamente 

rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. 

O cultivo de __________________ no ambiente urbano, por exemplo, tem sido incentivado em 

vários lugares do mundo, da mesma maneira que uma clínica de estética ou relaxamento é 

encontrada em regiões afastadas dos centros ___________________. 

 

 

3- A concepção de que o espaço rural é um ambiente de atraso no desenvolvimento também 

tem sofrido modificações.Cite um exemplo das modificações no espaço rural: 

  

  

  

  

  

 


