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A concentração da terra na estrutura fundiária brasileira 

 Na análise da formação socioespacial brasileira, verifica-se no bojo do seu processo 

histórico a implementação de políticas direcionadas prioritariamente à formação do 

latifúndio. Excetuadas algumas particularidades regionais, o que se verifica desde o período 

colonial à recente modernização conservadora da agricultura, ou seja, das Capitanias 

Hereditárias aos incentivos fiscais da década de 1970, é que o fomento à formação da 

grande propriedade permeou todo o processo de ocupação do território brasileiro. 

 Já a formação da pequena propriedade, em contrapartida, esbarrou-se nos limites 

impostos à sua constituição pela hegemonia do latifúndio. Para exemplificar, a Lei de Terras 

aprovada em 1850 trouxe em seu bojo mecanismos para dificultar o acesso à propriedade 

da terra a determinados segmentos sociais. Tal legislação, devido à elevada disponibilidade 

de terras incultas existentes no país, apresentava como um dos objetivos principais permitir 

o acesso à propriedade da terra apenas através da compra, como uma estratégia para que 

os escravos libertos e os imigrantes europeus não se tornassem proprietários. Mesmo com 

esse mecanismo, sugiram inúmeras pequenas propriedades, mas cujo desenvolvimento se 

processou “à margem ou à sombra da grande propriedade, como seu apêndice” 

(GRAZIANO DA SILVA, 1996, p. 34). Nesse contexto, a agricultura familiar foi um setor 

historicamente bloqueado e por isso impossibilitado de desenvolver suas potencialidades no 

seu processo de reprodução socioeconômica (WANDERLEY, 2001). 

 Historicamente, o latifúndio encontrou as condições ideais para sua produção e 

reprodução no espaço agrário brasileiro. Só que a concentração da propriedade da terra 

assume contornos diferenciados da concentração de bens de capital. Enquanto a terra é um 

bem natural produzido pela natureza, os bens de capital são produzidos através do trabalho 

humano. Em outras palavras, a terra não é passível de reprodução como os bens de capital. 

Portanto, no caso da sociedade brasileira, quando um determinado segmento social, 

constituído por um número reduzido de grandes proprietários fundiários, apropria-se da 

quase totalidade das terras disponíveis no território nacional, impede que a parcela da 

sociedade demandante por terra tenha acesso a esse bem natural, pois além deste já se 

encontrar apropriado privadamente, sua reprodução não é possível. 
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 A concentração da propriedade da terra nas mãos de uma reduzida parcela da 

sociedade significa que um outro expressivo segmento social, constituído por trabalhadores 

livres e dissociados da propriedade da terra, estará disponível para vender sua mão-de-obra 

aos proprietários de terra. 

 No entanto, a análise da estrutura fundiária espacialmente produzida não deve ser 

entendida como um fator estático e que permita penas a identificação da distribuição da 

propriedade da terra mas, deve remeter à compreensão dos processos determinantes na 

apropriação privada da terra. O espaço geográfico é uma relação social da mesma forma 

que a propriedade da terra, pois esta consiste em uma forma de materialização da produção 

do espaço. A propriedade da terra é considerada como “uma relação social no sentido que 

tem a relação social no capitalismo, como expressão de um processo que envolve trocas, 

mediações, contradições, articulações, conflitos, movimento, transformação” (MARTINS, 

1983, p. 169). 

 Partindo desse princípio, em uma análise da estrutura fundiária baseada no índice de 

Gini, este deve constituir-se apenas como um instrumento que subsidiará a compreensão da 

estrutura fundiária espacialmente produzida, pois por si só, não é suficiente para revelar os 

processos relacionados à formação de um dado espaço. O índice de Gini demonstra o grau 

de concentração da posse da terra, mas não revela a distribuição da terra entre os 

diferentes estratos de área pois é representado por apenas um indicador numérico. No 

entanto, o índice de Gini, quando submetido a uma análise na qual são abordados os 

processos espaciais delineadores de determinada estrutura fundiária, permite compreender 

as condicionantes daquela configuração espacial. 

 Em que pese a concentração da terra no país, é importante ressaltar que 

considerada a sua dimensão territorial, as alterações locais na estrutura fundiária interferem 

muito pouco no resultado nacional (HOFFMANN, 1998). No período compreendido entre 

1970 e 1995/96, com exceção apenas para a década de 1970, a estrutura fundiária 

brasileira apresentou-se estável, com uma pequena tendência concentradora até 1985, 

quando então, ocorre uma desconcentração fundiária muito sutil. Conforme a tabela 1, o 

índice de Gini da distribuição da terra revela uma desconcentração da terra no país e na 

maioria das Unidades da Federação a partir de 1995/96, embora sejam indicadores que 

demonstram uma estrutura fundiária altamente concentrada. O Brasil ainda figura como um 

dos países de maior concentração da posse da terra. A maior concentração fundiária 

ocorreu na década de 1970, justamente no período da modernização conservadora. Entre 

1970 e 1980, a área ocupada pelos 50% menores estabelecimentos agropecuários sofreu 

redução de 3,09% para 2,47%, enquanto a participação dos com área superior a 1000 ha, 

os quais representavam menos de 1% do número de estabelecimentos, elevou-se de 

39,52% para 45,10%. 
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TABELA 1 

DISTRIBUIÇÃO DA TERRA NO BRASIL: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GINI DE ACORDO 

COM AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO (1970 – 1995/96) 

Anos 1970 1975 1980 1985 1995/96 
Brasil 0,844 0,855 0,857 0,858 0,857 
Rondônia 0,682 0,623 0,653 0,656 0,766 
Acre 0,619 0,632 0,693 0,626 0,723 
Amazonas 0,736 0,921 0,871 0,820 0,809 
Roraima 0,618 0,887 0,788 0,753 0,815 
Pará 0,882 0,868 0,843 0,828 0,815 
Amapá 0,871 0,855 0,850 0,865 0,835 
Maranhão 0,926 0,927 0,926 0,924 0,904 
Piauí 0,892 0,898 0,898 0,897 0,874 
Ceará 0,791 0,784 0,780 0,816 0,846 
Rio G. Norte 0,853 0,862 0,851 0,854 0,853 
Paraíba 0,823 0,845 0,828 0,843 0,835 
Pernambuco 0,838 0,829 0,825 0,831 0,822 
Alagoas 0,836 0,846 0,847 0,860 0,865 
Sergipe 0,854 0,855 0,848 0,860 0,848 
Bahia 0,801 0,812 0,826 0,841 0,835 
Minas Gerais 0,751 0,756 0,768 0,772 0,773 
Espírito Santo 0,604 0,628 0,657 0,673 0,692 
Rio de Janeiro 0,783 0,791 0,805 0,816 0,791 
São Paulo 0,779 0,775 0,774 0,772 0,760 
Paraná  0,702 0,729 0,743 0,752 0,743 
Santa Catarina 0,674 0,659 0,680 0,685 0,673 
Rio G.Sul 0,756 0,755 0,762 0,764 0,763 
Mato Grosso* 0,929 0,927 0,901 0,981 0,854 
Goiás 0,738 0,749 0,755 0,756 0,741 
Distrito Federal 0,795 0,783 0,755 0,776 0,802 

 Fonte: IBGE:/Censos Agropecuários:1970, 1975, 1980, 1985 e 1995/96 (HOFFMANN, 2000 apud CUNHA, 
2002, p. 3) 

 *Os dados referentes ao estado de Mato Grosso foram calculados por CUNHA, 2002. 

 O Estado brasileiro assegurou através do golpe militar de 1964 “que a propriedade 

da terra, ou seja, a renda fundiária, continuaria sendo um dos fundamentos da acumulação 

e do modelo capitalista de desenvolvimento no Brasil” (MARTINS, 2000, p.18). Para esses 

capitalistas a terra não assume a conotação de lugar de trabalho, mas de negócio, 

justificando o aumento da ociosidade das terras. Empresas urbanas tornaram se grandes 

proprietárias de terras através da política oficial de incentivos fiscais, de forma que 

até junho de 1977, a Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia havia aprovado 336 projetos agropecuários, nos quais 

seriam investidos 7 bilhões de cruzeiros. Dessa importância apenas 

2 bilhões correspondiam a recursos próprios das empresas enquanto 

os restantes 5 bilhões eram provenientes dos chamados incentivos 

fiscais (MARTINS, 1991, p.46). 
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 Nesse sentido, a estrutura fundiária espacialmente constituída é a expressão do 

papel do estado, em primeira instância, como um agente categórico nos processos de 

formação socioespacial. Algumas unidades da federação com estrutura fundiária pouco 

concentrada, como Espírito Santo e Santa Catarina, experimentaram políticas oficiais de 

colonização voltadas para a constituição da pequena propriedade, enquanto na ocupação 

do territorial das regiões Norte e Centro-Oeste, o mesmo Estado, através da política de 

incentivos fiscais permitiu a formação de grandes latifúndios, evidenciados na concentração 

da terra mais acentuada, em grande parte, dos estados da região mencionada. 

 Percebemos uma variação significativa nos indicadores de concentração da terra das 

unidades de federação, coexistindo níveis acentuados a pequenos de concentração. O caso 

do Mato Grosso e do Espírito Santo são exemplos dessa realidade, pois em 1970 

apresentavam índices de concentração da terra que variavam de 0,929, o maior e 0,604, o 

menor. No entanto, o resultado dessas disparidades revela uma estrutura fundiária com 

acentuada concentração, a qual, mesmo que venha apresentando uma tendência 

estabilizadora com uma pequena desconcentração na última década, evidencia a real 

necessidade de uma política de reforma agrária para democratizar o acesso à terra. 

A estrutura fundiária capixaba e a importância da agricultura familiar 

  Desde a introdução do imigrante europeu, na segunda metade do século XIX, até a 

crise na estrutura produtiva, na década de 1960, a agricultura familiar reproduziu-se de 

forma hegemônica no território capixaba. As conseqüências das políticas oficiais 

favorecendo o surgimento e a reprodução da pequena propriedade expressam-se 

espacialmente através da estrutura fundiária constituída. Em 1960, quase um século após a 

chegada do imigrante europeu, o Espírito Santo apresentava a distribuição da terra menos 

desigual do país (SOUZA FILHO, 1990), de forma que mais da metade (54.70%) do espaço 

rural do estado estava ocupado por estabelecimentos com área inferior a 100 ha. 

  No entanto, a crise na estrutura produtiva deflagrada na década de 1960, a 

erradicação do café e a modernização da agricultura, delinearam mudanças expressivas na 

estrutura fundiária estadual expressas pelo movimento crescente de concentração da posse 

da terra. Segundo Hoffmann (1998), com base nos dados do INCRA de 1972 a 1992, o 

Espírito Santo destaca-se como a única Unidade da Federação a apresentar uma tendência 

progressiva de concentração fundiária. Os dados do IBGE (tabela 1) também indicam a 

mesma tendência para o estado, embora este não figure exclusivamente com essa posição, 

pois Minas Gerais e Alagoas manifestam o mesmo movimento concentrador. 

 Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo revela essa tendência progressiva de 

concentração fundiária, destaca-se também como uma das Unidades da Federação a 

apresentar uma das melhores distribuições da posse da terra. Características estas que 
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podem ser verificadas na série histórica de cartogramas representados pelas figuras de 

número 1 a 6. Elaborados a partir do cálculo do índice de Gini de cada município, baseado 

nos dados dos Censos Agropecuários do Espírito Santo, realizados entre 1960 
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e 1995/96, os cartogramas permitiram espacializar a concentração da propriedade da terra e, 

ao mesmo tempo, auxiliar na compreensão dos processos que vêm desencadeando as 

transformações na estrutura fundiária do Espírito Santo nas últimas décadas. 

  É importante destacar que a concentração da terra no Espírito Santo vem sendo 

produzida por movimentos distintos da estrutura fundiária (tabelas 1 e 2). De 1960 a 1980 os 

estabelecimentos com menos de 100 ha perderam área para os acima desse estrato, mas a 

partir dos anos 1980 o movimento ocorreu de forma contrária, pois os primeiros tiveram um 

acréscimo de área enquanto os do segundo exemplo perderam. Tanto no primeiro caso 

quanto no segundo, resultou em concentração da terra. Já entre 1960 e 1980, os 

estabelecimentos mais atingidos pela redução de área foram os com menos de 50 ha. Já os 

acima de 500 ha tiveram ganhos substanciais de área. A partir de 1980, os primeiros 

apresentaram o maior ganho de área, enquanto nos demais estabelecimentos, excetuando 

os acima de 10 mil ha, todos perderam área. 

 A maior concentração da posse da terra ocorreu no momento mais intenso da 

modernização, ou seja, entre os anos 1970 e 1980, quando o índice de Gini elevou-se de 

0,604 para 0,657. Nesse período a concentração atingiu violentamente os estabelecimentos 

com área inferior a 100 hectares, os quais além de terem sua área reduzida em 

aproximadamente 19%, perderam mais de 11 mil estabelecimentos. Em contrapartida, os 

estabelecimentos acima de 100 ha aumentaram sua área em 19%, com destaque para os 
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acima de 10 mil ha, cujo ganho de área foi da ordem de 200%. Nesses estabelecimentos a 

área média foi ampliada. 

 Valendo-se desses indicadores, a explicação para parte dessas transformações 

encontra-se na intensificação do desenvolvimento do capitalismo no campo, mediado pelo 

processo de modernização tecnológica. Para que haja trabalhadores disponíveis para o 

capital, é necessário que estes sejam despojados da propriedade dos meios de produção, 

no caso a terra, para então venderem sua força de trabalho ao capital, pois “o trabalhador só 

pode se converter em empregado, em assalariado, quando é expropriado, quando deixa de 

ter a propriedade dos instrumentos de trabalho” (MARTINS, 1983, p. 141). Esse quadro 

teórico é válido para as transformações verificadas no período entre 1970 e 1980, quando a 

concentração da terra ocorreu com maior intensidade, cujos reflexos manifestam-se na 

expropriação do trabalhador rural, na redução do emprego do trabalho familiar e na 

ampliação da utilização da mão-de-obra assalariada. 

TABELA 2 

ESPÍRITO SANTO: EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA (1960 – 1995/96) 

1960 1970 1975 1980 1985 1995 
Grupos de Área (ha) Estabele- 

Cimentos Área (ha) Estabele- 
cimentos Área (ha) Estabele- 

cimentos Área (ha) Estabele- 
cimentos Área (ha) Estabele- 

cimentos Área (ha) Estabele-cimentos. Área (ha) 

1 ¬ 10 6527 39820 13194 73846 9783 55515 11363 61948 16731 84451 23492 120192 
10 ¬ 20 9619 137857 13165 192940 10711 156401 10875 160539 13575 194893 15456 224620 
20 ¬ 50 22305 697396 25147 799236 21446 686185 20066 644485 21513 677315 19759 625374 
50 ¬ 100 10663 705524 11759 804185 10787 737108 9572 660312 9896 674211 8197 565644 
100 ¬ 500 5307 907341 6811 1239403 7100 1325228 6660 1267249 6636 1263614 5635 1097465 
500 ¬1000 272 179058 470 315511 525 395950 544 375442 524 357459 467 316343 
1000 ¬ 10000 96 177181 162 281683 227 403311 253 467166 259 430186 197 374479 
< 10000        3 50000 3 52554 5 115143 7 161080 4 151406 5 164607 
TOTAL 54792 2894177 70711 3759358 60584 3874841 59340 3798221 69138 3833535 73208 3488724 
  

Fonte: IBGE/Censos Agropecuários/ES: 1960,1970, 1975, 1980, 1985 e 1995/96. 
Elaboração: BERGAMIM, M. C. 
TABELA 3 

ESPÍRITO SANTO: EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA (1960 – 1995/96) (%)  

1960 1970 1975 1980 1985 1995 Grupos de 
Área (ha) Estabele- 

cimentos 
Área 
(ha) 

Estabele-
cimentos 

Área 
(ha) 

Estabele-
cimentos 

Área 
(ha) 

Estabele-
cimentos 

Área 
(ha) 

Estabele-
cimentos 

Área 
(ha) 

Estabele- 
cimentos 

Área 
(ha) 

1 ¬ 10 11,91 1,38 18,66 1,96 16,15 1,43 19,15 1,63 24,20 2,20 32,09 3,45 
10 ¬ 20 17,56 4,76 18,62 5,13 17,68 4,04 18,33 4,23 19,63 5,08 21,11 6,44 
20 ¬ 50 40,71 24,10 35,56 21,26 35,40 17,71 3,82 16,97 31,12 17,67 26,99 17,93 
50 ¬ 100 19,46 24,38 16,63 21,39 17,81 19,02 16,13 17,38 14,31 17,59 11,20 16,21 
100 ¬ 500 9,69 31,35 9,63 32,97 11,72 34,20 11,22 33,36 9,60 32,96 7,70 31,46 
500 ¬1000 0,50 6,19 0,66 8,39 0,87 10,22 0,92 9,88 0,76 9,32 0,64 9,07 
1000 ¬ 
10000 

0,18 6,12 0,23 7,49 0,37 10,41 0,43 12,30 0,37 11,22 0,27 10,73 

< 10000  0,01 1,73 0,004 1,40 0,01 2,97 0,01 4,24 0,01 3,95 0,01 4,72 
Fonte: IBGE/Censos Agropecuários/ES: 1960,1970, 1975, 1980, 1985 e 1995/96. 

Elaboração: BERGAMIM, M. C. 
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TABELA 4 

ESPÍRITO SANTO: ÁREA MÉDIA DOS ESTABELECIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS (1960 – 1995/96) 

Grupos de 
Área(ha) 1960 1970 1975 1980 1985 1995 

1 ¬ 10 6,10 5,60 5,67 5,45 5,05 5,12 
10 ¬ 20 14,33 14,66 14,60 14,76 14,36 14,53 
20 ¬ 50 31,27 31,78 32,00 32,12 31,48 31,65 
50 ¬ 100 66,17 68,39 68,33 68,98 68,13 69,01 
100 ¬ 500 170,97 181,97 186,65 190,28 190,42 194,76 
500 ¬1000 658,30 671,30 754,19 690,15 682,17 677,39 
1000 ¬ 10000 1845,64 1738,78 1776,70 1846,51 1660,95 1900,91 
< 10000  16666,67 17518,00 23028,60 23011,43 37851,50 32921,40 
TOTAL 52,82 53,17 63,96 64,01 55,45 47,65 
Fonte: IBGE/Censos Agropecuários/ES: 1960, 1970, 1975, 1980, 1985 e 1995/96. 

Elaboração: BERGAMIM, M. C. 

 A partir dos anos 1980, o capital desencadeia um movimento contrário na estrutura 

fundiária capixaba. A propriedade da terra continua se concentrando, mas o trabalho familiar 

vem apresentando indicadores progressivos de crescimento, ao mesmo tempo em que o 

emprego da mão-de-obra assalariada sofre redução. No âmbito dessas transformações, 

para compreender o crescimento do trabalho familiar no Espírito Santo “é fundamental 

explicar que o capital não transforma de uma só vez todas as formas de produção em 

produção ditadas pelo lucro capitalista. O desenvolvimento do capitalismo se faz de forma 

desigual e contraditória” (OLIVEIRA, 2002, p. 77). Além disso, segundo Martins, “no caso 

brasileiro, o capitalismo não expropria radicalmente o agricultor, ele o expropria 

indiretamente, mediante a concentração de muita terra nas mãos de pouca gente” (1983, p. 

141). 

 Por sua vez, a partir dos anos 1980, apesar do aumento do grau de concentração da 

propriedade da terra persistir, a existência dos pequenos estabelecimentos não está 

ameaçada, pois o movimento de concentração vem ocorrendo no interior dos estratos de 

área superiores a 50 ha. Dessa forma, verificamos que o tamanho médio dos pequenos 

estabelecimentos apresenta-se estável, com uma leve tendência de ampliação de área a 

partir de 1985, bem como vem apresentando ganhos de área e de número de 

estabelecimentos (tabela 4). Já os médios e grandes sofreram redução substancial no 

número de estabelecimentos ao mesmo tempo a em que a área dos mesmos também foi 

reduzida, com uma única exceção para os estratos acima de 10 mil ha. O resultado desse 

movimento traduz-se na ampliação do tamanho médio dos estabelecimentos de alguns 

estratos de área, o que justifica o aumento da concentração da terra, pois esta se encontra 

mal distribuída nesses estratos de área. 
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 De forma geral, através da análise da distribuição da terra pelos diferentes estratos 

de área, a partir de 1980, percebe-se que os pequenos estabelecimentos tiveram ganhos de 

área em detrimento dos médios e grandes. Então qual o motivo da tendência progressiva de 

concentração da propriedade da terra? Isoladamente as transformações pelas quais os 

pequenos estabelecimento estão sendo acometidos, resultaria em desconcentração da 

terra. No entanto, a distribuição entre os estratos acima de 50 ha revela um movimento 

concentrador, cuja intensidade supera a estabilidade da estrutura fundiária dos pequenos 

estabelecimentos e resulta em concentração da propriedade da terra. 

 Nesse contexto, cultura canavieira, pecuária e eucaliptocultura são atividades 

agropecuárias estreitamente relacionadas à concentração da terra. Justamente nos 

municípios onde essas atividades assumem maior relevância, verificam-se os índices mais 

acentuados de concentração fundiária. No entanto, não são as únicas atividades 

responsáveis pela concentração da terra. 

 Conforme pode ser observado nos cartogramas, o município de Itapemirim, onde 

tradicionalmente se desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar, decorrente da instalação de 

uma usina produtora de açúcar ainda no início do século passado, sempre apresentou um 

dos maiores graus de concentração da terra do estado. Com a expansão do cultivo da cana-

de-açúcar, no âmbito da implantação do PROÁLCOOL no estado, na década de 1980, os 

municípios nos quais foram instaladas alcooleiras, no norte do estado, como Conceição da 

Barra, São Mateus e Linhares experimentaram processos acentuados de concentração 

fundiária. Como exemplo, destacam-se os dois primeiros municípios cujos índices de Gini 

apontam desde os anos 1985, respectivamente, o primeiro e o terceiro maior grau de 

concentração da terra, dentre os municípios capixabas. Esses indicadores são comparáveis 

com os do Mato Grosso ou Maranhão, Unidades da Federação nas quais verificam-se os 

maiores graus de concentração da terra no país. 

 Níveis mais acentuados de concentração passaram a caracterizar a região norte do 

estado a partir dos anos 1970. O rompimento do ciclo tradicional da agropecuária mata-café-

pastagem e a ocupação direta dos solos após o desmatamento por pastagens, conferiram a 

essa região, sobretudo no extremo norte, uma estrutura fundiária mais concentrada. 

Municípios como Ecoporanga, Linhares, Mucurici, Montanha, Pedro Canário e São Mateus, 

nos quais o ciclo tradicional foi rompido, a pecuária representa uma das principais atividades 

agropecuárias desenvolvidas. Conseqüentemente indicadores progressivos de 

concentração da terra caracterizam a estrutura fundiária dos respectivos municípios, com 

uma única exceção para Ecoporanga, que em 1995 o índice de Gini sofreu redução. 

 Da mesma forma que as duas atividades mencionadas, o avanço da eucaliptocultura 

no estado tem contribuído para a elevação dos indicadores de concentração fundiária. Em 
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Aracruz, onde estão localizados os maiores reflorestamentos de eucalipto do estado, o 

índice de Gini saltou de 0,496 para 0,652 entre 1960 e 1970, no contexto da instalação da 

agroindústria do setor de celulose. Em 1995, o município mencionado apresentava o 

segundo maior índice de Gini do estado, 0,827. São Mateus e Conceição da Barra também 

apresentam grandes reflorestamentos de eucalipto. 

 Ressalta-se que os cultivos de eucalipto e de cana-de-açúcar não se limitam apenas 

aos municípios onde estão sediadas as agroindústrias processadoras das respectivas 

matérias-primas, mas também se desenvolvem nos municípios adjacentes, influenciando na 

estrutura fundiária dos mesmos. Dessa forma, verificam-se nesses municípios níveis um 

pouco menores de concentração, mas que são elevados também. 

 É inegável a estreita relação das atividades mencionadas com a concentração 

fundiária, mas não se deve atribuir exclusivamente a elas a responsabilidade pela tendência 

concentradora que se manifesta no Espírito Santo. A partir dos anos 1975 a terra concentra-

se em quase todos os municípios, inclusive naqueles, que representam a maioria, onde 

essas atividades não são expressivas ou nem são desenvolvidas. Além da expansão dessas 

atividades, outros fatores inerentes ao movimento de reprodução do capital estão 

promovendo a concentração fundiária no estado. Esse fato exige um pouco de cuidado na 

análise da estrutura fundiária do Espírito Santo, pois seria um equívoco abordar a 

concentração da terra apenas a partir dessas atividades. A ênfase da dada a essas 

atividades pode estar ocultando outros fatores que contribuem de forma acentuada para o 

movimento concentrador da propriedade fundiária. 

 Por sua vez, a estrutura fundiária é uma das expressões dos processos de formação 

socioespacial que, no caso do Espírito Santo, deram origem às diferentes regiões. Os 

cartogramas evidenciam que características fundiárias similares encontram-se, de certa 

forma, concentradas espacialmente. Os menores índices de Gini estão localizados na região 

central, na qual historicamente constituiu-se, difundiu-se e reproduziu-se a pequena 

propriedade. Como a crise na estrutura produtiva ameaçou a reprodução da agricultura 

familiar, a qual também foi atingida pela modernização, a menor classe de índice de Gini 

desapareceu, conforme pode ser observado nos cartogramas a partir de 1985. Mesmo 

assim, nessa região ainda estão localizados os municípios com os melhores indicadores de 

distribuição da propriedade da terra. 

 No caso dos maiores índices de Gini, em sua maioria estão concentrados no 

extremo norte e no litoral norte, onde historicamente se constituiu a grande propriedade. 

Soma-se a esse quadro, o fato de que nessas regiões são desenvolvidas algumas das 

atividades desencadeadoras do movimento de concentração fundiária (cana-de-açúcar, 
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pecuária e eucalipto), acentuando a tendência evidenciada desde o início do processo de 

ocupação espacial. 

 Essas diferenças espaciais revelam situações fundiárias totalmente antagônicas no 

estado, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo ocupa a segunda melhor posição, em 

termos de distribuição da propriedade da terra, apresenta índices de Gini inferiores a 0,500 

e superiores a 0,900. Esses dados discrepantes revelam as disparidades regionais no 

interior do estado, inerentes ao processo de formação socioespacial de cada uma delas. 

 No âmbito da tendência progressiva de concentração fundiária, os pequenos 

estabelecimentos vêm apresentando ganhos tanto de área quanto de unidades produtivas, 

pois a concentração está ocorrendo entre os médios e grandes estabelecimentos. É por isso 

que a partir de 1985 a utilização do trabalho familiar8 (figura 7) no Espírito Santo vem se 

expandindo, uma vez que esta relação de trabalho se realiza “a priori” em pequenos 

estabelecimentos, os quais encontram em franca expansão. 

 Relação de trabalho reproduzida de forma predominante no espaço rural capixaba, a 

agricultura familiar experimentou um processo de recrudescimento devido à estagnação 

econômica em que se encontrava o estado na segunda metade do século XX. Como 

indicador da crise, nesse período o saldo migratório para os Espírito Santo apresentou-se 

negativo (Buffon, 1992). Nessa época os indicadores deixam evidente a redução do 

emprego do trabalho familiar na agricultura, cuja origem antecede a deflagração da crise na 

estrutura produtiva, pois da década de 1940 à de 1960, o trabalho familiar sofreu redução 

substancial. 

FIGURA 7 

ESPÍRITO SANTO: EVOLUÇÃO DA CONDIÇÃO DO 

PESSOAL OCUPADO NA AGROPECUÁRIA (1960-1995/96) 

                                                           
8 Para efeito de análise, neste trabalho também foi considerado como mão-de-obra familiar, a 
categoria membros não remunerados da família utilizada no Censo Agropecuário do IBGE. 
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Fonte: IBGE/Censos Agropecuários/ES: 1960, 1970, 1975, 

1980, 1985 e 1995/96. 

Elaboração: BERGAMIM, M. C. 

 Decorrente da modernização da agricultura, um novo processo de desestruturação 

atingiu o trabalho familiar a partir de 1970, no qual o emprego dessa relação de trabalho 

passa por um processo de redução. Essa tendência estendeu-se até 1985, quando então se 

iniciou um período com características inversas, marcado não só pela ascensão da 

utilização do trabalho familiar na agricultura, mas também pela ampliação da participação 

dos pequenos estabelecimentos na produção agrícola. Esse comportamento só reafirma a 

extraordinária capacidade da agricultura familiar de adaptar-se aos diferentes contextos 

socioeconômicos em que se insere (LAMARCHE, 1998), um fato que contribui 

fundamentalmente para explicar a predominância da agricultura familiar no setor agrícola. 

 Apesar da ascensão dessa relação de trabalho e de todo o contexto de formação 

socioespacial marcado fortemente pela pequena propriedade com bases familiares de 

produção, o Espírito Santo destaca-se como um dos estados que menos utiliza o trabalho 

familiar na agricultura (INCRA/FAO, 2004). Das 27 unidades da federação, considerando o 

Distrito Federal, em relação à utilização da mão-de-obra familiar e o número de 

estabelecimentos familiares, o Espírito Santo ocupa a 23ª e a 17ª posição, respectivamente. 

Parece contraditório que justamente no estado cuja distribuição da propriedade da terra seja 

a segunda melhor do país, o peso da agricultura familiar, nos critérios mencionados, atinja 

importância inferior à maior parte do país. 

 A estagnação econômica no período que antecede a crise na estrutura produtiva, a 

própria crise e a modernização da agricultura, representam os fatores fundamentais, que de 

forma seqüencial desestruturaram as bases em que se assentava a reprodução da 

agricultura familiar. Esses fatores associados, num curto período, atingiram tão fortemente a 
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reprodução da agricultura familiar e contribuíram para que no presente essa forma de 

organização da produção tenha uma participação no setor agrícola inferior à média nacional. 

 Acrescentes-se também que o desenvolvimento de algumas atividades agrícolas no 

Espírito Santo, como a cana-de-açúcar e o reflorestamento (eucalipto), abre caminhos para 

compreender os indicadores da agricultura familiar nas últimas décadas9. Nesse período, ao 

mesmo tempo em que ocorre a expansão acentuada das duas culturas, a participação do 

emprego do trabalho familiar na agricultura se reduz (figura 7). Acontece que essas 

atividades, amplamente desenvolvidas no estado, caracterizam-se pelo uso predominante 

da mão-de-obra assalariada como relação de trabalho e, portanto, admitimos que os 

impactos causados pelo crescimento dessas atividades além de contribuírem para a 

concentração progressiva da propriedade da terra, conforme abordado, reduzem o peso do 

trabalho familiar, pois empregam a mão-de-obra assalariada de forma predominante. 

 Por sua vez, acerca da participação dos pequenos estabelecimentos na produção 

agrícola no valor total da produção agropecuária10 do país, houve uma redução, entre 1970 

e 1980, segundo Graziano da Silva (2003). No Espírito Santo, no mesmo período, apesar da 

redução da participação dos pequenos estabelecimentos não se manifestar com a mesma 

intensidade que em nível nacional, a participação destes estabelecimentos na produção total 

da estado, apresentava-se bem menor que a média nacional. No entanto, a contribuição dos 

pequenos estabelecimentos na produção agrícola estadual vem ampliando, sobretudo na 

produção de alimentos. Um indicador de recomposição da agricultura familiar. 

 Expressividade maior, em termos produtivo, assume o pequeno estabelecimento no 

Espírito Santo, quando se considera em 1995/96, que além da participação destas unidades 

produtivas na produção de alimentos ser bem maior que média nacional, grande parte da 

produção das culturas alimentares do grupo básico (arroz, feijão, milho e mandioca) se 

processa no interior dos pequenos estabelecimentos. Mais da metade dessas culturas são 

produzidas nos estabelecimentos com área inferior a 50 ha, os quais representavam 28% da 

área agrícola no período em questão. Até o café, cultura agroindustrializável e exportável, 

sempre se caracterizou pela concentração espacial nos pequenos estabelecimentos. Tanto 

que em 1995/96, 82% da produção cafeeira se realizava nos estabelecimentos com área 

inferior a 50 ha. 

 Em termos nacionais, a redução do papel produtivo dos pequenos estabelecimentos 

não deve ser entendido como uma transformação isolada do espaço agrário. Essas 
                                                           
9Foram consideradas as décadas de 1980 e 1990 como as duas últimas, devido à inexistência de 
dados na década posterior. 
10Para mensurar a produção agropecuária nacional, Graziano da Silva (2003) considerou as seguintes 
culturas: arroz, café, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, soja e trigo. Já na análise o Espírito 
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unidades produtivas não passaram a produzir menos, mas “a grande produção no campo 

vem ganhando uma relevância maior na oferta dos principais produtos agrícolas, amparadas 

por um favorecimento crescente das políticas públicas” (GRAZIANO DA SILVA, 2003, p. 

103). Analisando pela ótica da área ocupada pelos pequenos estabelecimentos, 

observamos no Espírito Santo (tabela 2) que estas unidades produtivas ocupam uma área 

menor que os grandes estabelecimentos, o que nos leva a admitir que, proporcionalmente 

em relação à área e às culturas alimentares, os pequenos estabelecimentos são muito mais 

produtivos que os grandes. 

TABELA 6 

ESPÍRITO SANTO: COMPARATIVOS DA DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO FÍSICA DAS 

 CULTURAS POR GRUPOS DE ÁREA – 1995/96 (em %) 

Estratos de área (ha) 
Menos de 10 

 
10 a 50 50 a 100 100 e mais Lavouras 

(T) 
ES BR ES BR ES BR ES BR 

Arroz 11,66 7,93 43,76 12,74 20,08 8,42 24,50 70,90 
Feijão 14,52 26,44 40,27 34,28 16,39 10,33 28,82 28,94 
Milho 11,24 8,54 40,10 25,73 17,51 10,15 31,51 55,58 
Mandioca 11,75 35,03 39,32 39,92 29,99 10,10 18,93 14,95 
Cana-de-açúcar 1,10 1,03 4,55 5,94 3,29 5,02 91,05 88,01 
Café 34,39 9,29 48,06 28,80 9,46 16,18 8,09 45,73 

 Fonte: IBGE/Censo Agropecuário/ES: 1995/95. 

 Elaboração: BERGAMIM, M. C. 

 No entanto a produtividade maior dos pequenos estabelecimentos é alcançada pelo 

“”excesso de trabalho” necessário para retirar daqueles exíguos pedaços de terra, a 

sobrevivência da família” (GRAZIANO DA SILVA, 2003, p. 114). Para acentuar esse quadro, 

a sazonalidade do trabalho na agricultura decorrente da subordinação à dinâmica da 

natureza amplia a necessidade de trabalho em determinados períodos do ciclo produtivo, 

levando os membros das unidades produtivas familiares a se submeterem a longas jornadas 

de trabalho, combinados com períodos de não trabalho. 

 Um outro aspecto acerca das relações de trabalho, que chama a atenção, reside na 

intensidade do emprego da parceria na agricultura capixaba. Essa relação de trabalho 

sempre apresentou indicadores extraordinariamente muito acima da média nacional. 

Seguida do trabalho familiar, a parceria é a relação de trabalho mais utilizada no espaço 

rural. Embora também seja uma relação de trabalho baseada na utilização da mão-de-obra 

familiar, o emprego da parceria ocorre em detrimento do trabalho familiar. No período entre 

                                                                                                                                                                                     
Santo, também foram considerados as mesmas culturas, exceto as duas últimas, por não serem 
cultivadas no estado. 
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1960 e 1995, em sua maioria, a expansão da parceria se processou em detrimento do 

trabalho familiar e vice-versa, conforme pode ser observado na figura 7. 

 A intensidade do emprego da parceria está relacionada com a importância 

econômica da cafeicultura no estado. Como os tratos culturais do café necessitam de 

volume acentuado de mão-de-obra, a parceria é bastante empregada, por tornar-se uma 

alternativa atraente para os proprietários de terra. Soma-se a esse quadro a relevância do 

valor bruto da produção de café na agropecuária, a qual representa 42% (CARMO; 

FORNAZIER, 2003). Dessa forma, o elevado percentual de emprego da parceria na 

atividade agropecuária de maior expressividade, explica a acentuada utilização dessa 

modalidade de exploração do trabalho no Espírito Santo. 

 Estreitamento maior assume a relação entre parceria e cafeicultura, quando se 

verifica que o arrefecimento da primeira coincide justamente com os períodos de crise da 

segunda, da mesma forma que na ascensão da cafeicultura o emprego do trabalho parceiro 

expande-se. Ressalta-se no entanto, que embora entre 1985 e 1995/96, a produção de café 

tenha se elevado, houve uma pequena redução da área plantada e do número de cafeeiros. 

Acompanhando esse movimento parcialmente descendente da cafeicultura, a utilização da 

parceria também foi reduzida. 

 Juntamente com a produção de alimentos, a olericultura e a cafeicultura, atividades 

estreitamente relacionadas à produção familiar, representam quase metade (47%) do valor 

bruto da produção agropecuária estadual. Isso nos leva a admitir a relevância, em termos 

produtivos, da agricultura familiar, sobretudo quando se leva em conta que este segmento 

social, até bem recentemente, sempre se desenvolveu à margem das políticas agrícolas 

nacionais. 

Considerações Finais 

 Diferentemente da maioria das Unidades da Federação do país, no Espírito Santo 

constituiu-se a pequena propriedade rural, fato que ainda leva o Estado a figurar com uma 

das melhores distribuições da propriedade da terra. No entanto, essa posição vem sendo 

ameaçada pela tendência progressiva de concentração fundiária que se manifesta no 

Estado. 

 Além das atividades tradicionalmente relacionadas à concentração da terra, como o 

eucalipto, a cana-de-açúcar e a pecuária, outros fatores vêem contribuindo fortemente para 

concentrar a terra no Estado. A terra se concentra em praticamente todos os municípios do 

estado, mesmo naqueles onde as atividades mencionadas não são desenvolvidas. 

 Uma tendência que chama a atenção, mas que ainda não ameaça a reprodução da 

agricultura familiar, pois a concentração está ocorrendo entre os estratos de área com 
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dimensão maior e onde predomina a agricultura patronal. Acrescente-se também que a 

agricultura familiar passa por uma processo de recomposição, expresso pelos indicadores 

da utilização do trabalho familiar que se encontram em ascensão nos últimos anos. 

 Com relação ao trabalho familiar, o Espírito Santo é um caso muito peculiar. Ao 

mesmo tempo em que apresenta umas das melhores distribuições da propriedade da terra, 

é também uma das Unidades da Federação que menos utiliza o trabalho familiar. A 

explicação reside na crise da estrutura produtiva, na erradicação do café e na modernização 

da agricultura, que desestruturaram fortemente a agricultura familiar. Mas a recomposição 

que vem ocorrendo está relacionada à extraordinária capacidade de adaptação da 

agricultura familiar aos diferentes contextos socioeconômicos em que se insere e que 

justifica a sua predominância no campo. 
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