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Terra e poder: 
o escândalo relacionado 

à nova onda de 
investimentos em terras
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o s investimentos internacionais desempenham 
um papel vital na redução da pobreza. In-
vestimentos podem melhorar a qualidade de 

vida das pessoas e trazer empregos, serviços e infraestrutura 
quando são geridos de forma responsável e sob um marco re-
gulatório efetivo. Entretanto, os últimos registros feitos sobre 
investimentos em terras têm demonstrado outro panorama. 
Eles revelam um cenário de aumento acelerado da pressão 
sobre a terra – um recurso natural do qual depende a segu-
rança alimentar de milhões de pessoas que vivem na pobre-
za. Na ausência de medidas nacionais e internacionais para 
defender os direitos das famílias que vivem no campo e fora 
dele, muitos investimentos resultaram em expropriação, usur-
pação, violação dos direitos humanos e destruição de meios 
de subsistência.

Nos países em desenvolvimento, calcula-se que 227 mi-
lhões de hectares de terras –  uma área do tamanho da Eu-
ropa Ocidental – foram vendidos ou arrendados desde 2001, 
principalmente para investidores internacionais. A maior par-
te dessas aquisições de terras ocorreu nos últimos dois anos. 
Esse recente aumento pode ser explicado, em parte, pela 
crise de 2007-2008 que elevou os preços dos alimentos, o 
que fez investidores e governos voltarem sua atenção para a 
agricultura depois de décadas de negligência. Mas essa corrida 
por terras não é algo que vai passar. 

Tendências e interesses envolvidos
O relatório da Oxfam, intitulado Terra e Poder, discute as 

tendências e os interesses que estão por trás das aquisições 
de terras em grande escala, analisando em detalhe cinco casos 
emblemáticos de grilagem de terras: em Uganda, na Indonésia, 
na Guatemala, em Honduras e no sul do Sudão.1 O documen-
to tem como objetivo ajudar a compreender o impacto da 
grilagem massiva de terras sobre as pessoas pobres e suas 
comunidades; identificar os fatores subjacentes nas relações 
entre empresas, comunidades locais e governos dos países 
que vendem as terras; e analisar os papéis desempenhados 
pelos investidores internacionais e os governos dos países 
que compram as terras.

Em alguns casos, há relatos de deslocamentos forçados 
de mais de 20 mil pessoas (ver quadro). Outros contam como 
comunidades atingidas têm sido alijadas dos espaços de deci-
são que afetam as terras das quais eles dependem. Na maioria 
dos casos, os direitos legais das pessoas atingidas pela grila-
gem de terras não foram respeitados. Nos locais de onde vie-
ram os relatos de despejos, o quadro é desolador: conflitos e 
a perda da segurança alimentar, dos meios de subsistência, das 

1 O relatório está disponível em: <http://www.oxfam.org/en/grow/policy/
land-and-power>. Para saber mais sobre a campanha Grow, visite: <www.
oxfam.org/en/grow>.

casas e das perspectivas de futuro. A maioria das pessoas atin-
gidas diz que tem recebido pouca ou nenhuma compensação 
e que tem lutado para reestruturar suas vidas, embora tendo 
que arcar frequentemente com aluguéis mais altos e enfrentar 
um contexto de poucas oportunidades de trabalho e riscos 
à saúde. As evidências infelizmente corroboram com muitos 
outros estudos recentes sobre grilagem de terras.

Os governos, tanto dos países de origem (que compram) 
como dos países hospedeiros (que vendem), as empresas fi-
nanceiras e de terceirização, a comunidade internacional e as 
organizações da sociedade civil têm um papel a desempenhar 
no equacionamento do problema para que os direitos huma-
nos sejam respeitados e para que os investimentos sejam di-
recionados segundo o interesse público. Sob essa perspectiva, 
garantir que haja o consentimento livre, prévio e informado 
é crucial para a boa governança da terra e essencial para a 
redução da pobreza.

As mudanças institucionais necessárias
Os governos nacionais têm falhado em proteger os direi-

tos e interesses das comunidades locais e daqueles que detêm 
direitos sobre as terras de seus respectivos países. Em vez dis-
so, eles parecem ter se alinhado aos investidores, acolhendo-
os com a oferta de terras a preços baixos e outros incentivos, 
até mesmo ajudando a limpar a área, ou seja, retirando a sua 
população. As decisões tomadas por agentes investidores e 
de terceirização parecem não ser orientadas por nenhuma 
norma ou regra. Embora comunidades locais possam encon-
trar respaldo em um ou outro mecanismo de denúncia, estes 
têm sido ineficazes. No geral, a resposta da comunidade in-
ternacional a essa onda devastadora promovida pela grilagem 
massiva tem sido muito tímida.

É necessária uma mudança no equilíbrio do poder de 
modo a que os mais afetados pelas transações de terras sejam 
protegidos. O direito das comunidades de serem informadas 
e de decidirem sobre o destino de suas terras deve ser res-
peitado por todos os envolvidos. Considerando que a opinião 
pública pode exercer pressão sobre governos e empresas 
para que seja feita a justiça e que a sociedade civil, a mídia e a 
academia podem ajudar a proteger os direitos e cobrar trans-
parência nas transações, o relatório da Oxfan termina com as 
seguintes recomendações:

• Os governos devem adotar as normas internacionais apli-
cáveis sobre boa governança em relação à posse da terra e 
à gestão dos recursos naturais;

• Os governos dos países hospedeiros e as autoridades lo-
cais devem promover o acesso equitativo à terra e prote-
ger os direitos das pessoas;
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• Os investidores envolvidos em pro-
jetos de agricultura devem respeitar 
todos os direitos de uso da terra e 
evitar que os direitos sobre a terra 
saiam das mãos dos pequenos pro-
dutores de alimentos. Devem tam-
bém realizar e serem guiados por 
avaliações abrangentes acerca dos 
impactos sociais e ambientais em 
questão;

• Financiadores de empreendimentos 
em agricultura e compradores de 
produtos agrícolas devem assumir a 
responsabilidade pelo que acontece 
nas cadeias produtivas; 

•  Os atos cometidos por empresas 
estrangeiras devem ser considera-
dos de responsabilidade dos gover-
nos de seus países de origem.
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Conflitos de terra em Uganda

Christine (nome fictício) e seu marido contam a história de como costumavam cultivar ali-
mentos suficientes para alimentar seus filhos na terra que ocupavam há mais de 20 anos. Christine 
é uma das mais de 20 mil pessoas que dizem ter sido expulsas de suas casas e terras nos distritos 
de Kiboga e Mubende para abrir caminho para as plantações da New Forest Company (NFC), em-
presa com base no Reino Unido. A Autoridade Nacional Florestal de Uganda (NFA,sigla em inglês) 
concedeu licenças para a NFC estabelecer áreas de plantio em 2005 e autorizou a remoção das 
famílias que ali viviam. A NFA argumenta que as pessoas residentes ali eram ocupantes ilegais de 
áreas de floresta, o que justificaria suas expulsões. A NFC, por sua vez, sustenta que os moradores 
deixaram a terra voluntariamente e que, de qualquer maneira, a empresa não assumiria nenhu-
ma responsabilidade por eventuais despejos daquelas terras. A empresa disse à Oxfam que essa 
questão estava unicamente nas mãos do governo e que, como empresa licenciada, tem direitos muito 
limitados e, certamente, nenhum direito de expulsar quem quer que seja.

As operações da NFC revelam como o atual sistema de normas internacionais não funciona. 
Há sérias acusações de impactos negativos sobre os moradores locais. Essas alegações suscitam 
especial preocupação, considerando que as operações da NFC contam com investimentos inter-
nacionais de instituições como a International Finance Corporation e o Banco Europeu de Investi-
mento, que declaram defender elevados padrões sociais e ambientais. A NFC se apresenta como 
uma empresa florestal sustentável e socialmente responsável. Ela tem inclusive se candidatado a vender 
créditos de carbono para outras empresas compensarem suas emissões.  A empresa diz ainda que 
cria empregos nas áreas rurais e que constrói escolas e unidades de saúde como parte de seu 
programa de desenvolvimento comunitário.


