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Resumo 
 

Neste artigo apresentamos novos mapas que compõem a atualização do Atlas da Questão Agrária Brasileira 
(www.atlasbrasilagrario.com.br) e, em especial, mapeamentos sobre questões importantes da agricultura 
camponesa no Brasil. Os mapeamentos são realizados em escala nacional por municípios e por microrregiões. 
Damos ênfase em aspectos que compreendem a conflitualidade da questão agrária no Brasil e a situação de 
desintegração da agricultura camponesa no país, com claras expressões regionais. Mapeamos a violência contra 
pessoa no campo, as famílias em ocupações de terra e em assentamentos rurais, os estabelecimentos camponeses 
em comparação aos não camponeses, os estabelecimentos camponeses de posses, sem receita, as receitas 
externas, falta de assistência técnica, ausência de tratores, produtores camponeses com 55 anos ou mais. Com 
esses mapeamentos temos como objetivo colocar em questão os problemas relacionados à agricultura camponesa 
que persistem no campo brasileiro. A pesquisa que origina este artigo é financiada pelo CNPq via Edital 
Universal e auxiliada pelo CNPq e pela FAPESP com Bolsa de Iniciação Científica. 
 
 
Palavras-chave: Atlas, Questão Agrária, Brasil. 

 

Introdução 
 

Este artigo trata da atualização do Atlas da Questão Agrária Brasileira (AQAB), cuja 

versão em atualização encontra-se no endereço www.atlasbrasilagrario.com.br . O Atlas da 

Questão Agrária Brasileira foi publicado em 2008 a partir dos pressupostos da Cartografia 

Geográfica Crítica (CGC) (GIRARDI, 2008, 2011), cuja base é a leitura crítica do mapa e da 

cartografia (HARLEY, 1989) e três abordagens cartográficas: a semiologia gráfica, a 

visualização cartográfica e a modelização gráfica (GIRARDI, 2008, 2011). Para a CGC, o 

mapa deve ser compreendido como um instrumento de análise geográfica e inerente ao 

discurso geográfico. Por tomar como referência a questão agrária, o AQAB enfatiza os 

problemas no campo e as disputas territoriais entre camponeses, sem-terra, latifundiários e 
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capitalistas do agronegócio, apresentando uma análise da dinâmica territorial da questão 

agrária brasileira. 

A perspectiva teórica da qual partimos para a elaboração do AQAB tem base nos 

estudos de geografia agrária a partir da geografia crítica brasileira. A interpretação das 

dinâmicas do campo brasileiro são orientadas pelo paradigma da questão agrária Fernandes 

(2005); Girardi (2008); Vinha (2011); Felicio (2011), que busca averiguar as desigualdades e 

conflitos no campo. Enfatizamos a desintegração do campesinato, a concentração de terra e 

poder, a política de assentamentos rurais, as ações dos movimentos socioterritoriais e as 

respostas violentas dos latifundiários. Na perspectiva da cartografia, tomamos como 

referência a teoria crítica do mapa, que o interpreta como uma construção social e que permite 

compreendê-lo como parte integrante do discurso geográfico, podendo subsidiar nossos 

discursos para denúncia e mudança social (GIRARDI, 2008; 2011). 

Especificamente, este artigo tratará da apresentação sintética de duas dimensões: a 

agricultura camponesa e os conflitos e violências no campo. O mapeamento da agricultura 

camponesa são oriundos da exploração dos dados do Censo Agropecuário 2006, centrado nas 

classificações dos estabelecimentos agropecuários segundo os critérios da Lei 11.326, de 24 

de julho de 2006. Para a lei, para ser considerado agricultor familiar (e por extensão o seu 

estabelecimento é familiar), o produtor deve: a) possuir até quatro módulos fiscais; b) utilizar 

predominantemente a mão-de-obra de sua família para a exploração do estabelecimento; c) ter 

renda familiar predominantemente originada nas atividades do estabelecimento agropecuário 

e; d) dirigir o seu estabelecimento com sua família. No lugar de “familiar” utilizamos a 

designação “camponesa” e esta escolha tem base nos nossos referenciais teórios sobre a 

questão agrária já cidatos anteriormente.  

O mapeamento dos conflitos e violências no campo foram realizados utilizando os 

dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Banco de Dados da Luta Pela Terra 

(DATALUTA) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O foco do mapeamento 

nessas duas dimensões do AQAB permite compreender a diversidade de características da 

agricultura familiar nas diversas regiões brasileiras, a partir de uma abordagem da Geografia 

Regional, e também visualizar os centros antigos e recentes de conflitos e violências no 

campo brasileiro. Os dados foram coletados nas diversas fontes, processados e mapeados com 

o programa Philcarto e posteriormente a edição final foi realizada no programa Adobe 

Illustrator. 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 16 – Cartografando práticas e conflitos no campo 

ISSN: 1980-4555 

 

 

Conflitos, violências e conquista da terra 

 

O campo brasileiro é historicamente configurado por intensa conflitualidade, expressa 

por disputas entre capitalistas e latifundiários e os camponeses e outros grupos como 

quilombolas e indígenas, tendo como resultado números muito elevados de violência contra 

pessoa no campo. Na história recente a violência contra pessoa no campo brasileiro foi 

característica marcante da expansão da fronteira agropecuária na Amazônia Legal a partir da 

década de 1970. Contudo, apesar de ter havido diminuição, a violência no campo brasileiro 

persiste, não só na Amazônia Legal, mas também em outras regiões do Brasil, indicando que 

este não é uma característica específica da mentalidade daqueles que lançam mão de todos as 

formas de crime, inclusive contra a pessoa, para se apropriar da terra na fronteira; é uma 

característica daqueles que qualquer região do país tenham a propriedade de suas terras – das 

quais certamente não são de fato donos - questionada por outros grupos. O crescimento 

acentuado da violência contra pessoas no sul do estado de Mato Grosso do Sul é exemplar, 

como pode ser visto no mapa 01, que representa as três formas mais graves de violência 

contra pessoa no campo brasileiro em 2013: ameaças de morte, tentativas de assassinato e 

assassinatos. A Amazônia Legal ainda é o principal foco, mas também ocorrem em outras 

regiões. 

O trabalho escravo é mais uma forma de violência que caracteriza a Amazônia Legal, 

mas que também ocorre em outras regiões do país. Até meados da década de 2000 o trabalho 

escravo era um fenômeno principalmente rural, contudo, com o crescimento acelerado da 

economia e expansão de setores como a construção civil, onde a mão de obra braçal e pouco 

especializada é utilizada, o número de trabalhadores libertados aumentou no centro-sul e nas 

capitais estaduais do país, como pode ser visto no mapa 02, ao mesmo tempo em que 

diminuiu no campo. 

Necessidade em um país em que nunca houve uma política efetiva de estruturação 

agrária justa, assim como não há para o restante da riqueza, as ocupações de terra 

permanecem como estratégia principal de luta para a conquista da terra no campo brasileiro. 

Entre 2005 e 2010 houve uma diminuição constante no número de famílias em ocupações no 
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Brasil (111.447 em 2004 e 16.936 em 2010), que retomou o crescimento em 2011, com 

38.789 famílias em ocupações em 2015. O movimento de diminuição e retomada das 

ocupações tem relação com o cenário econômico do país, já que o público potencial da luta 

pela terra consegue, em cenários de alto crescimento, ocupações e empregos que conferem 

renda mínima. Ao contrário, com a desaceleração da economia, a luta pela terra volta a ser a 

única perspectiva para parte dessa população.  
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Mapa 1 – Violência contra pessoa no campo – 2013 

 

 

 
Mapa 2 – Trabalhadores escravizados libertados – 1995-2012 

 

Como resultado da diminuição da luta pela terra, as o número de famílias assentadas 

também diminuiu drasticamente desde 2007, chegando a apenas 5.490 famílias assentadas em 
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2005. Diferente do número de famílias em ocupações, não há retomada da resposta do Estado 

na criação de assentamentos. Trata-se de uma escolha do Governo em não criar novos 

assentamentos e uma das consequências da forma de reforma agrária presente na constituição 

de 1988, que requer o pagamento da terra desapropriada para a reforma agrária. No mapa 03 é 

possível verificar a discrepância entre o número de famílias em ocupações e de famílias 

assentadas em 2015 e também a manutenção da oposição territorial entre assentamentos 

(metade noroeste do país) e as ocupações (metade sudeste do Brasil).  
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Mapa 3 – Famílias em ocupações e famílias assentadas – 2015 

 

Agricultura camponesa 

 

O recorte feito pelo IBGE nos dados do Censo Agropecuário 2006 com base na Lei 

11.326, de 24 de julho de 2006 mostra que os estabelecimentos camponeses eram 84,4% dos 

estabelecimentos agropecuários brasileiros e compreendiam 24,3% da área total dos 
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estabelecimentos, com área média de 18,4 ha. Como pode ser visto nos mapas 04 e 05, há 

uma forte desproporção entre o número de estabelecimentos camponeses e a área que ocupam 

do total de estabelecimentos no Brasil. Também nos mapas pode ser visto que os 

estabelecimentos camponeses estão concentrados no Sul (PR, SC e norte do RS), no Nordeste 

todo e em parte do Sudeste, sendo nessas regiões e na metade noroeste da Amazônia mais 

representativos na área (mas não majoritários). 

A área utilizada com pastagens nos estabelecimentos familiares em 2006 

representava 45% da área total desses estabelecimentos e as lavouras ocupavam naquele ano 

22% da área. Segundo o IBGE (2006) a agricultura familiar é determinante no suprimento de 

alimentos para o país e teve a seguinte participação na produção nacional: 87% da mandioca, 

70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 58% do leite, 59% do rebanho 

suíno, 50% do rebanho de aves e 30% dos bovinos. 

Os estabelecimentos camponeses eram responsáveis por 74,4% do pessoal ocupado 

em todos os estabelecimentos brasileiros, sendo que 90% do pessoal ocupado em 

estabelecimentos camponeses possuíam laço de parentesco com o produtor. O mapa 06 

representa o pessoal ocupado em estabelecimentos camponeses e não camponeses em 2006. A 

distribuição é semelhante àquela verificada nos mapas 04 e 05, confirmando a maior 

importância da agricultura camponesa no Sul, Nordeste e Norte do país, e delimitando 

claramente o Sudeste e o Centro-Oeste como centros da agricultura capitalista. 

Em 2006 74,7% dos agricultores camponeses eram proprietários das terras. Por outro 

lado, 8,4% eram ocupantes, o que quer dizer que não possuíam garantias quanto a propriedade 

das suas terras. A área desses estabelecimentos agropecuários camponeses em forma de 

ocupação era de 3.020.735 hectares, praticamente a mesma área dos estabelecimentos não 

camponeses de ocupações (3.034.107). O mapa 07 mostra que esses estabelecimentos 

camponeses de ocupações estão concentrados no Nordeste e nos estados do Pará e Acre, 

demonstrando que aí a agricultura camponesa apresenta adicionalmente a fragilidade da 

propriedade da terra. 
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Mapa 4 – Estabelecimentos com agricultura camponesa e não camponesa – 2006 
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Mapa 5 – Área dos estabelecimentos com agricultura camponesa e não camponesa – 2006 
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Mapa 6 – Pessoas ocupadas na agricultura camponesa e não camponesa – 2006 
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Mapa 7 – Estabelecimentos agropecuários cujos produtores são ocupantes segundo o tipo de agricultura – 

camponesa e não camponesa - 2006 

 

Em 2006 os estabelecimentos camponeses respondiam por um terço da receita dos 

estabelecimentos brasileiros, porém 31% dos estabelecimentos camponeses declararam não 

ter tido receita no ano, caracterizando os casos mais graves de desintegração do campesinato. 

O mapa 08 mostra que esses estabelecimentos camponeses sem receita eram mais 
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representativos no Nordeste, configurando mais um ponto de fragilidade para o campesinato 

na região, e no Centro-Oeste e no estado de São Paulo, onde está o centro da agricultura 

capitalista no Brasil, sendo esta uma clara indicação de que o sistema do agronegócio 

contribui para a desintegração do campesinato.  

A receita média dos estabelecimentos camponeses que declararam ter tido receita em 

2006 foi de R$ 13,6 mil e 39% dos estabelecimentos camponeses declararam ter tido em 2006 

outras receitas externas ao estabelecimento, as quais perfaziam a média de R$ 4,5 mil, sendo 

provenientes principalmente de pensões, aposentadorias e salários. Como pode ser visto no 

mapa 09, as receitas externas ao estabelecimento caponês também são mais importantes no 

Nordeste, mas ganham também expressão no Sul, indicando assim a importância/dependência 

das receitas externas ao estabelecimento nas duas regiões de maior importância do 

campesinato no Brasil. É mais um indicador negativo para o campesinato no Nordeste, já que 

a proporção de receitas extermas é maior na região. Quanto ao financiamento, apenas 17,9% 

dos estabelecimentos camponeses captou alguma forma de financiamento. 

O acesso a assistência técnica é fundamental para os estabelecimentos agropecuários, 

mas 82% dos estabelecimentos agropecuários camponeses não recebiam assistência técnica 

em 2006, sendo as situações mais graves verificas no Nordeste e na Amazônia, como pode ser 

visto no mapa 10. Nessas regiões, na maioria dos casos, mais de 90% dos estabelecimentos 

camponeses não recebiam assistência técnica. Outro indicador de condições mais adequadas 

para o desenvolvimento da agropecuária é a presença de trator, equipamento que diminui a 

penosidade do trabalho e é pressuposto da existência de outros equipamentos que melhoram a 

produtividade no campo. Em 2006 apenas 6,6% dos estabelecimentos agropecuários 

camponeses possuiam trator, sendo as situações mais graves no Norte e no Nordeste e 

nordeste de Minas Gerais. 

Outro aspecto sobre a agricultura camponesa que tem sido debatido é o 

envelhecimento dos produtores e a falta de renovação dos camponeses. Embora possa ter 

alguma influência de indicadores de longevidade, a predominância de população mais velha 

na condução do estabelecimento camponês é um indicador de que não está havendo 

renovação, colaborando com o processo de desintegração. Em 2006, 38,7% dos 

estabelecimentos camponeses eram dirigidos por produtores com 55 anos ou mais. Como 

pode ser visto no mapa 12, os produtores mais velhos estão no estado de São Paulo, partes do 
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Sudeste, do Nordeste (Bahia e Paraíba) e no Sul do Rio Grande do Sul. Na Amazônia esses 

produtores com mais idade são menos representativos. 

 

 
Mapa 8 – Estabelecimentos camponeses sem receita – 2006 
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Mapa 9 – Outras receitas em estabelecimentos camponeses – 2006 
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Mapa 10 – Estabelecimentos camponeses sem assistência técnica – 2006 
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Mapa 11 – Estabelecimentos camponeses sem trator – 2006 
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Mapa 12 – Estabelecimentos camponeses cujo produtor tinha mais de 55 anos em 2006 

 

Considerações finais  

 

O mapa 13 nos fornece um contraponto para analisar os outros mapas e temas 

apresentados anteriormente. Trata-se no mapa 13 da proporção da área de lavouras 

temporárias ocupadas por cana, soja e milho em 2013. A predominância dessas três culturas 
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cuja produção é dominada pela agricultura capitalista coincide com regiões com maior 

proporção de estabelecimentos camponeses no Sul do país e, em menor dimensão, no estado 

de São Paulo, onde a expansão da cana-de-açúcar a partir de meados da década de 2000 pode 

ter contribuído para desintegrar ainda mais a agricultura camponesa, com sinais de fragilidade 

indicados nos mapas anteriores (especialmente no envelhecimento dos produtores). Quanto 

aos estados do Sul, parte dos camponeses está inserida na produção de milho e soja. No 

restante do país, a predominância das três culturas ocorre em áreas onde a agricultura 

camponesa tem menos expressão, como o Centro-Oeste e o MATOPIBA. 

No geral, pudemos ver com os mapas analisados neste artigo que em 2006 o Censo 

Agropecuário dava fortes indícios da continuação do processo de desintegração da agricultura 

camponesa, tanto no estado de São Paulo, pelo envelhecimento dos produtores e não 

renovação dos postos com agricultores jovens, quanto no Nordeste e Norte do país, onde os 

indicadores sociais e econômicos dos estabelecimentos agropecuários camponeses são os 

piores. A permissão de uma continuidade da desintegração do campesinato em especial no 

caso do Nordeste é um tema que deve ser tratado com muita gravidade, pois é um caso em 

que uma grande população depende dos postos de trabalho/ocupação nesses estabelecimentos, 

assim como dos frutos arduamente colhidos (ou pelo menos tentados) nesses 

estabelecimentos. Continuar com a promoção do êxodo rural e não dar escolha de permanecer 

no campo para essas pessoas só agrava a pobreza da população em cenários de crise como o 

atual. Permitir que a população camponesa que assim queira permaneça no campo é o mínimo 

que qualquer governo deveria fazer, já que a intervenção para inibir este processo assim como 

realizar a reforma agrária nunca foi questão central para políticas para o campo brasileiro. 

Enquanto há tempo, é necessário que políticas públicas sejam desenvolvidas para o 

campesinato brasileiro de modo que deixe de ser alvo de violências e que possa permanecer 

com condições adequadas de vida e produção no campo. Trata-se uma última chance a ser 

aproveitada. 
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Mapa 13 – Participação da área plantada com cana, soja e milho na área total plantada com lavouras 

temporárias – 2013 
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