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Resumo:  

Esse estudo analisa os latifúndios e minifúndios alagoanos; sua 

extensão e tipos de cultivo. Desvenda os elementos da 

semifeudalidade em Alagoas, através da sua formação histórica, 

como grande produtor sucroalcooleiro, fundamentado no latifúndio. 

Cerca de 1,38% dos latifúndios detém 47,37% da área cultivada, 

enquanto os minifúndios (41,22%) ocupam apenas 7,91%. Nesse 

contexto se desenvolve uma luta secular entre os latifundiários 

(para perpetuar o latifúndio) e os camponeses pobres, para 

garantir a subsistência de suas famílias. O poder latifundiário, 

fundamentado na posse da terra, determina a concentração do 

poder econômico, político, ideológico e policial de Alagoas, 

caracterizando-o como um Estado semifeudal. 
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Abstract:  

 

This study examines the large and small farms alagoanos; extent 

and types of cultivation. Uncover the elements of semifeudalidade 

in Alagoas, through its historical formation, as large sugarcane 

producer, based in large estates. Approximately 1.38% of large 

farms holds 47.37% of the cultivated area, whereas small farms 

(41.22%) occupy only 7.91%. In this context develops a secular 

struggle between landowners (to perpetuate latifundia) and poor 

peasants, to ensure the livelihood of their families. The power 

landowner, based on land ownership, determines the concentration 

of economic power, political, ideological and police Alagoas, 

characterizing it as a semi-feudal state. 
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I. INTRODUÇÃO 

Este estudo apresenta um levantamento numérico e comparativo dos latifúndios 

e minifúndios alagoanos. Partimos do pressuposto básico de que Alagoas é 

fundamentalmente semifeudal, tendo como contradição principal a relação latifúndio 

versus pequena propriedade fundiária, onde estão contrapostos os latifundiários de um 

lado, e do outro, os pequenos camponeses e trabalhadores rurais sem terra. 

Fundamentamos este trabalho na perspectiva da dialética materialista. Alagoas, um dos 

maiores produtores sucroalcooleiros, cuja produção é destinada ao mercado externo, 

apoia-se no latifúndio e na monocultura da cana-de-açúcar, contando com um sofisticado 

parque agroindustrial, concentrado nas mãos de cerca de 24 famílias. Essa realidade 

contrasta com a agricultura familiar minifundiária cuja produção de alimentos está voltada 

para o mercado interno.  

Essa estrutura apresenta um quadro de relações sociais predominantemente 

semifeudais: nas relações de trabalho, na concentração de renda e no poder político e 

ideológico. A agroindústria sucroalcooleira, junto à criação extensiva de gado, determina a 

formação de um Estado atrasado, impedindo o desenvolvimento da indústria, do comércio 

e do conjunto da sociedade alagoana. Resultante dessa estrutura, cerca de 80% (IBGE) 

da população alagoana vive sob a condição de pobreza e miséria. Esses elementos 

denotam a atualidade e relevância do presente trabalho, vez que a construção de uma 

democracia que conduza a uma sociedade emancipada exige a superação da 

semifeudalidade. 

 

 

II. TRAÇOS MARCANTES DA SEMIFEUDALIDADE ALAGOANA 

 

Identificamos elementos dominantes da semifeudalidade no desenvolvimento 

econômico, político e social de Alagoas. Percebemos em Lira (2007), os traços históricos 

do Estado que se constituiu um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e desenvolveu 
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o setor agroindustrial. O latifúndio e a monocultura sucroalcooleira é o ponto marcante 

que desvenda às práticas do semifeudalismo na atualidade alagoana; tendo em vista as 

relações de trabalho pré-capitalistas, o coronelismo, o assistencialismo, entre outros.  

O açúcar encontrado em grande quantidade nas terras alagoanas, considerado 

um importante negócio estabelecido na colônia, era valorizado pelo Império. A partir do 

século XVIII, Alagoas, com o apoio imperial, transformou-se numa província 

predominantemente produtora de cana-de-açúcar. Neste período, era dependente da 

Capitania de Pernambuco; somente em 1817, começo do século XIX, Alagoas se 

emancipa. 

Segundo Lira (2007), por mais de três séculos, a produção de açúcar era 

considerada o único agronegócio de dominação econômica existente em Alagoas. Após 

esse período surgiu a necessidade do desenvolvimento da produção de alimentos de 

base (arroz, feijão, milho), implantada pelos pequenos produtores independentes e pelos 

comerciantes. 

Como coloca o autor, o Estado se constituiu nas raízes da formação econômica, 

social e política, representado no poderio dos senhores de engenho, detentores da 

produção canavieira. 

 

Nesse modelo, a prioridade é a grande empresa – com mais 
de 100 empregados, onde existe pouca diferenciação da 
produção, baixa competitividade sistêmica e relações de 
trabalho predominantemente informais, gerando forte 
exclusão social e um ambiente desfavorável aos pequenos e 
microempreendedores (LIRA, 2007, p. 2). 

 

 

Do século XVI até o presente, a história de Alagoas é traçada pelo 

desenvolvimento da agroindústria do açúcar, padrão agrário tradicional de importância 

econômica e política orientadora da agropecuária, da indústria, do setor serviço, do setor 

público e de toda a sociedade. No que diz respeito ao setor industrial, Alagoas é 

representada pela agroindústria sucroalcooleira e um pequeno parque industrial de 

alimentos e bebidas.  
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A agroindústria sucroalcooleira não favorece o desenvolvimento do Estado, uma 

vez que a usina de açúcar e a destilaria de álcool submetem os trabalhadores rurais a 

contratos precários e pagando baixas remunerações devido ao baixo nível de formação 

da mão de obra. Além disso, devido à sazonalidade da cultura canavieira, eles precisam 

se deslocar para a busca do desenvolvimento da sua atividade laboral em outros Estados, 

já que o corte da cana que coincide com a moagem das usinas dura no máximo seis 

meses. 

Assim, a semifeudalidade em Alagoas é refletida nas relações de trabalho, 

político-ideológicas e socioculturais. São expressas, atualmente, na semi-servidão dentro 

das usinas, com altas jornadas e precarização da condição humana, em que, o salário 

não supre as necessidades humanas básicas.  

Alagoas garante o mínimo de desenvolvimento social e humano construído por 

meio das imposições de um setor agroindustrial dominante da classe latifundiária, que 

viabilizou formas de controle coercivo e antidemocrático; ajustadas aos seus interesses 

econômicos e políticos. 

A semifeudalidade em Alagoas, não é vista apenas nas relações de trabalho 

(semi-servil), de economia, de político-ideológica dentro da lógica “capitalista” nas usinas, 

como também na sociedade em geral e no modelo agrícola de produção dos pequenos 

produtores, herdado do período colonial. Os avanços tecnológicos proporcionaram uma 

revolução no setor agroindustrial alagoano, a mecanização substitui parcialmente os 

instrumentos manuais de trabalho. 

Alagoas, herdeira de terras voltadas, principalmente, para a plantação de cana-

de-açúcar, cuja produção das usinas representa lucros extraordinários; também sustenta 

o modelo de relações semi-feudais, revelando o tipo de capitalismo vigente. 

 

III. CARACTERIZAÇÃO DOS LATIFÚNDIOS E MINIFÚNDIOS ALAGOANOS 

De acordo com Lira (2007), os minifúndios e os latifúndios são caracterizados por 

áreas menores de dez (10) e acima de cem (100) hectares, respectivamente, e as 

propriedades médias são representadas por áreas compreendidas entre dez (10) a cem 
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(100) hectares. Quanto à caracterização desses latifúndios e minifúndios em Alagoas3, os 

gráficos abaixo apresentam o último censo realizado pelo IBGE em 2006; o número das 

propriedades e sua respectiva área própria, isto é, seu tamanho em hectares sem 

arrendamento. 

 

Gráfico 1: Número de Propriedades   

 

             Fonte: IBGE 2006 

 

   Gráfico 2: Área Própria 

                                                           
3
 O debate vai estar centrado na posse da propriedade de terra, não na administração. Lembrando que, 

possivelmente, se encontre indícios que configurem essa mesma disparidade. 
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Fonte: IBGE 2006                

                       

Os minifúndios, apesar de possuírem uma representatividade elevada do número 

de propriedades com 41% (Gráfico 1), apresentam baixa extensão de área cultivada, 

equivalente apenas a 8% (Gráfico 2). As propriedades médias representam 58% e 

concentram 45% de área cultivada, quase igual a dos latifúndios. Quanto aos latifúndios, 

representados por apenas 1% da quantidade de propriedades, paradoxalmente, ocupam 

uma área própria de 47%, suplantando os minifúndios e as propriedades médias. 

(IBGE/2006). 

 É importante frisar a ligação direta das propriedades médias com os latifúndios, 

caracterizada pelo fato das primeiras possuírem a maior quantidade de propriedades com 

área aproximada as dos latifúndios, e também, por desenvolverem a monocultura da 

cana-de-açúcar e a criação extensiva de gado. São terras pertencentes a famílias que 

ocupam altas posições hierárquicas no Estado de Alagoas e têm vínculo familiar com os 

latifundiários. Por isso, não seria estranho a afirmação de que 90% das terras alagoanas 

estão sob domínio dos latifundiários. Nota-se, portanto, que há uma disparidade 

considerável entre os minifúndios e os latifúndios quanto ao quantitativo de propriedades 

e suas áreas.  
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Outros fatores que separam os minifúndios dos latifúndios são os tipos de cultivo 

e o destino da produção. As pequenas propriedades estão voltadas à agricultura familiar 

(produtos alimentícios destinados ao mercado interno) cultivada pelos camponeses, com 

equipamentos rudimentares, ou seja, os avanços tecnológicos ainda não foram 

incorporados. Os latifúndios, localizados nas melhores terras, especialmente na região da 

mata, contam com infra-estrutura e tecnologia para a produção destinada ao mercado 

externo. 

A classe latifundiária assume postos políticos e administrativos no Estado, 

direcionando o poder (financeiro, jurídico, político, ideológico, militar e extra militar) ao 

atendimento das suas perspectivas econômicas. A partir disto, é gerado um antagonismo 

de interesses entre os latifundiários e os pequenos camponeses, juntamente com os 

trabalhadores rurais sem terra. 

A classe camponesa com muita luta (e repressão por parte da classe latifundiária 

e do Estado) vem conseguindo espaço para a agricultura de subsistência familiar. Porém, 

a ocupação das terras acontece no confronto dessas classes, pois seus interesses se 

contrapõem. Os latifundiários utilizam a coerção legal e extralegal para reintegrar algumas 

áreas já conquistadas juridicamente pelos camponeses, mas não garantidas pelo Instituto 

Nacional de Reforma Agrária (INCRA). Além disso, os latifundiários procuram impedir que 

novas áreas de terras improdutivas sejam ocupadas pelos camponeses pobres e 

trabalhadores rurais sem terra. Esse processo de luta de classes no campo reflete a 

principal contradição da sociedade alagoana: latifúndio versus minifúndio, contrapondo, 

assim, grandes proprietários e camponeses. 

Essas expressões revelam a permanência de um sistema marcado pelo 

coronelismo e pela semi-servidão impostos pela classe dominante aos camponeses e 

trabalhadores rurais sem terra. Esses fatores identificados na realidade alagoana, 

próprios do semifeudalismo, são elementos constitutivos do capitalismo burocrático4. 

                                                           
4
 O Capitalismo Burocrático é uma categoria marxista desenvolvida por Mao Tse-tung (2008) no 

bojo da Revolução Chinesa, e aprofundada por Guzmán (2006) a partir da realidade 
contemporânea do Peru. Esse tipo de capitalismo foi imposto aos países subdesenvolvidos 
(coloniais e semicoloniais), com o objetivo de impedir o desenvolvimento autônomo desses países. 
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Os latifundiários expulsam os camponeses pobres de suas terras para as vilas e 

as sedes dos municípios onde estão situadas suas agroindústrias. Assim, os camponeses 

pobres transformam-se em trabalhadores rurais se terra voltando a trabalhar nas usinas e 

destilarias de açúcar com contratos que negam grande parte dos direitos trabalhistas, 

portanto, com características semifeudais. Em recente trabalho5, Andrade (2012) faz uma 

análise desse processo de urbanização de Alagoas, inclusive Maceió, reforçando o poder 

dos latifundiários no Estado e reinterando a nossa tese sobre a semifeudalidade como 

responsável pelo atraso social de Alagoas. 

 

IV.  CONCLUSÃO 

 

A semifeudalidade em Alagoas, da qual analisamos o latifúndio e o minifúndio, 

evidenciou uma série de constatações: 1) Alagoas detém a mais forte concentração de 

terra no Brasil. Conforme o IBGE (2006), o latifúndio com apenas 1,38% das propriedades 

tem 47,37% da área própria, enquanto o minifúndio, constituído por 41,22% de 

propriedades possui apenas 7,91% do total da área; 2) O latifúndio é utilizado para 

                                                                                                                                                                                 

Trata-se de um tipo de capitalismo que tem seus pilares na semifeudalidade, na grande burguesia 
(compradora e burocrática) e no imperialismo. O pacto entre o latifúndio, a grande burguesia e o 
imperialismo garantiu, entre outras coisas, a permanência do latifúndio, e impediu a realização da 
Revolução Burguesa nesses países. 
5
 Os dois fatos marcantes verificados no processo de urbanização em Alagoas foram promovidos 

pela ação do setor empresarial do açúcar e a oligarquia política que, ao longo da história 
gestacional do Estado, se confundem: o êxodo rural pós-Constituição de 1988, quando os 
encargos trabalhistas no campo aumentaram e passaram a comprometer os interesses dos 
usineiros e, depois no período de 1993 e 1994, quando, por causa da ausência de investimentos 
que possibilitassem a modernização do setor sucroalcooleiro e cerca de 6.800 foram expulsas do 
campo pela falta de emprego, foi criada a SUDENE em 1997. Por causa das modificações na 
legislação trabalhista advindas da Constituição de 1988, o setor açucareiro promoveu a demolição 
de aproximadamente 50 mil casas na área canavieira entre Alagoas e Pernambuco A finalidade 
era não caracterizar o vínculo empregatício e evitar a solicitação de indenizações trabalhistas em 
um futuro próximo (Carvalho, 2009). A consequência desta ação foi a ampliação da camada 
populacional que passou a sobreviver à margem da sociedade, sem acesso aos bens e serviços 
públicos e privados nos centros urbanos. Observa-se que a capital alagoana foi um dos espaços 
urbanos que absorveu uma parcela significativa dessa população que deixou as zonas rurais. 
Enquanto a população de Alagoas apresentou um crescimento de 24% ao ano, durante as últimas 
quatro décadas, neste mesmo período, a densidade demográfica de Maceió cresceu 58% 
(ANDRADE, 2012, p.102). 
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produzir o açúcar e seus derivados em grande escala, destinada ao abastecimento do 

mercado externo, além da criação extensiva de gado; 3) O minifúndio tem sua produção 

voltada para o cultivo de alimentos, destinados ao comércio interno e à subsistência 

alimentar das famílias camponesas que vendem o excedente de sua produção nas feiras 

livres da região. Vale ressaltar a insuficiência, ou mesmo a inexistência, de tecnologias 

adequadas ao preparo e cultivo do solo, além da falta de infraestrutura adequada, que 

garanta a conservação dos produtos e o transporte dos mesmos para os centros 

consumidores; 4) Os usineiros, cuja base material está no latifúndio e na monocultura da 

cana-de-açúcar, concentram, além da terra, o poder econômico, político, jurídico, 

ideológico e  policial. Esse poder conforma o semifeudalismo (relações pré-capitalistas de 

produção, coronelismo, assistencialismo, clientelismo) não apenas no campo, mas na 

sociedade alagoana como um todo.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Jarpa Aramis Ventura de.  Economia urbana e articulação dos setores 

populares: o caso do centro comercial e de serviços popular do bairro do 

Jacintinho Maceió – AL. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade/UFAL, 

Dissertação de Mestrado em Economia, Maceió, 2012. 

CAMELY, Nazira Correia. A geopolítica do ambientalismo ongueiro na Amazônia 

brasileira: um estudo sobre o estado do Acre. Niterói. Tese (Doutorado em Geografia), 

Universidade federal Fluminense, 2009. 

CARVALHO, Cícero Péricles. Análise da reestruturação produtiva da agroindústria 

sucroalcooleira alagoana. 3ª Ed. Maceió: EDUFAL, 2009. 

 

GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio, 1968. 

 

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 6ª Ed. Editora: ZAHAR, 1971. 



 

 
 

Cidade Universitária da Universidade Federal do Maranhão 
CEP: 65 085 - 580, São Luís, Maranhão, Brasil  

Fone(98) 3272-8666- 3272-8668  

 

LIRA, Fernando José de. Formação da riqueza e da pobreza de Alagoas. 1ª Ed. 

Maceió: EDUFAL, 2007. 

 

MARTÍN MARTÍN, Víctor O. Actualidad de la cuestíon agraria en el mundo: viejo 

problema, ¿nuevos enfoques?. In IV Conferencia Internacional de Geografía Crítica. 

México D. F.: Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco - Grupo Internacional de 

Geografía Crítica, 2007. 

 

GUZMÁN, Abimael. El Partido Comunista del Perú sobre el Capitalismo Burocrático. 

Ediciones Alborada. Centro de Estudios Populares. Bolívia. 2006. 

 

TSE-TUNG. Mao. Notas del Presidente Mao sobre Capitalismo Burocrático. Ediciones 

Alborada. Segunda Edición. Centro de Estudios Populares. Bolívia. 2008. 

 

IBGE. Censo Agropecuário de 2006. www.ibge.gov.br 

 

 

 

 

 
                                 


