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Em caso algum poderá um 
povo ser privado de seus próprios 

meios de subsistência
Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (Art. 1º)

A falta de acesso adequado e segu-
ro à terra e aos recursos naturais por 
parte da população pobre das zonas ru-
rais e urbanas é uma das principais cau-
sas da fome e da pobreza no mundo. No 
decorrer de seus 25 anos de existência, 
a Rede de Ação e Informação pelo Di-
reito de se Alimentar (Fian – Food Infor-
mation & Action Network –, em inglês)1 
documentou mais de 500 casos de viola-
ções do direito à alimentação adequada. 
Destes, 80% estão relacionados com a 
falta de acesso aos recursos. Nesse sen-
tido, garantir a posse da terra e dos re-
cursos naturais é um tema que deve ser 
urgentemente abordado, afim de asse-
gurar de imediato os meios de vida das 
populações rurais e urbanas.  

No entanto, ainda são enormes as 
desigualdades na distribuição da pro-
priedade da terra – da América Latina 
à África Austral, passando pelo Sudeste 
Asiático –, sendo este um motivo de 
profunda preocupação da comunidade 

1 A Fian é uma organização internacional de di-
reitos humanos que trabalha em nível mundial 
pelo direito à alimentação, como ONG especia-
lizada com status consultivo das Nações Unidas. 
(Para saber mais, acesse: www.fian.org ou www.
fianbrasil.org.br) 

internacional. Da fato, nas zonas rurais podemos observar uma tendência à recon-
centração da posse da terra e à reversão dos processos redistributivos promovidos 
por reformas agrárias ocorridas no século passado. Uma das principais causas dessa 
reconcentração de terras e de recursos naturais é um fenômeno que se intensificou 
durante os últimos anos: a grilagem2 de terras, que consiste no estabelecimento de  
acordos entre Estados e investidores estrangeiros privados ou públicos para tomar 
posse ou assumir o controle de grandes extensões de terra.

2 Os termos land grabbing (em inglês) e acaparamiento de tierras (em espanhol) entraram no linguajar co-
tidiano dos movimentos sociais nos últimos anos para expressar o novo fenômeno mundial de apropria-
ção massiva de terras públicas e privadas por grandes investidores internacionais. O termo inglês grab 
significa se apossar por meios fraudelentos. Optamos por traduzir o termo por grilagem de terras, uma ex-
pressão já consagrada no Brasil, que tem sua origem associada à falsificação de documentos de posse da 
terra pelo agente usurpador, ou seja, o grileiro. Para dar credibilidade aos documentos falsos, os grileiros 
os punham em gavetas juntamente com grilos que secretavam substâncias sobre as folhas de papel, dando 
a elas uma aparência antiga. Por essa razão, são documentos conhecidos como grilados. (Nota do editor)

A grilagem massiva de 
terras e recursos naturais: 

violações do direito à 
alimentação adequada
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O que é a grilagem massiva de terras?
Os conflitos agrários e as lutas para manter ou obter 

acesso e controle sobre a terra não são fenômenos novos 
na África, Ásia e América Latina. Há muito tempo, mulheres, 
povos indígenas, camponeses, pequenos produtores e criado-
res veem suas terras passarem para as mãos de atores po-
derosos, sobretudo dos seus governos, das elites nacionais 
ou de investidores empresariais. Nesse sentido, infelizmente 
a grilagem de terras não é uma novidade, representando algo 
recorrente na história. Nos últimos anos, porém, a pressão 
sobre as terras de famílias camponesas e populações tradicio-
nais se acentuou em função do aumento das transações por 
parte de investidores estrangeiros (governos ou companhias 
multinacionais) que se apropriam de áreas cada vez maiores.

Nos últimos quinze anos, diversos 
fatores contribuíram para a inten-

sificação desse processo de usurpa-
ção em muitos países: a adoção de 
políticas de desregulamentação, os 
acordos de comércio e investimen-

to e as reformas na governança 
orientadas para satisfazer o merca-
do. As recentes crises alimentares 

e financeiras aumentaram o ím-
peto dessa onda de investimentos 
em terras por parte de governos 

e investidores financeiros. De fato, 
há cerca de três anos, surgiu uma 
nova forma de grilagem de terras: 
investidores públicos ou privados 

tomam controle de grandes super-
fícies férteis destinadas à produção 
agrícola, o que afeta especialmente 

os países mais pobres, mas tam-
bém outros países do mundo.3

3 A organização não governamental Grain foi uma das primeiras a denunciar essa 
nova forma de grilagem de terras. Ver: GRAIN. ¡Se adueñan de la tierra! El pro-
ceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008. 
Disponível em: http://www.grain.org/briefings_files/landgrab-2008-es.pdf. 

Podemos apontar ainda outras razões para esse novo 
fenômeno de grilagem massiva de terras. A pressão cada vez 
maior para que se produza agrocombustíveis como alternati-
va às energias fósseis está criando uma demanda artificial sem 
precedentes na história dos cultivos de renda. Outros fatores 
importantes são a crise alimentar mundial e a crise financeira. 
A crise dos preços dos produtos alimentícios de 2007-2008 
gerou um aumento de compras e arrendamentos de terras 
em países em desenvolvimento. Vários países que dependem 
de importações de alimentos estão buscando externalizar 
sua produção adquirindo terras cultiváveis em outros países, 
com o objetivo de garantir sua segurança alimentar a longo 
prazo. Ao mesmo tempo, e como consequência da recente 
crise financeira, investidores privados descobriram nas terras 
agrícolas estrangeiras uma nova fonte para obter lucro.

Ainda não se pode dimensionar a magnitude exata do 
processo atual de grilagem de terras, uma vez que não é fácil 
conseguir detalhes sobre os diversos projetos.4 Segundo uma 
publicação recente do Painel de Alto Nível de Especialistas em 
Segurança Alimentar e Nutricional (HLPE, sigla em inglês), entre 
50 e 80 milhões de hectares de terra boa para cultivo – quantida-
de suficiente para alimentar 50 milhões de famílias na Índia – fo-
ram transferidos das mãos dos agricultores para as corporações 
nos últimos anos.5  As empresas implicadas calculam que até o 
momento já tenham sido comprometidos cerca de 25 bilhões 
de dólares em nível global e ainda fazem alarde com relação à 
previsão de que essa cifra triplicará num futuro muito próximo.6

4 O site http://farmlandgrab.org, lançado pela Grain em 2008, publica notícias 
e reportagens em inglês, espanhol e francês sobre investimentos em terras de 
cultivo no mundo todo, sendo um dos recursos mais importantes para orga-
nizações internacionais, ONGs e jornalistas. A iniciativa global Pressões comer-
ciais sobre a terra, da Coalizão Internacional para o Acesso à Terra (ILC, sigla 
em inglês), também contém uma base de dados sobre casos de grilagem de 
terras em todo o mundo (ver: http://www.commercialpressuresonland.org).
5 Painel de Alto Nível de Especialistas em Segurança Alimentar e Nutricional 
(HLPE). Tenencia de la tierra y las inversiones internacionales en agricultura, 
p. 8. Disponível em: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_do-
cuments/HLPE-Informe-2-Tenencia-de-la-tierra-e-inversiones-Julio-2011.pdf.  
6 Várias organizações estão atualmente pesquisando e publicando trabalhos 
sobre casos de grilagem de terras. A Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) publicará em breve uma coleção de estu-
dos intitulada “Dinâmicas no mercado de terra na América Latina”, descre-
vendo o fenômeno e sua dimensão na região. É possível ter acesso à minuta 
do estudo sobre a situação no México em: http://www.ccmss.org.mx/des-
cargas/dinmicas_en_el_mercado_de_la_tierra_en_amrica_latina.pdf. Já para 
saber sobre o contexto na Nicarágua, acesse: http://www.enlaceacademico.
org/uploads/media/Nicaragua_tierra.pdf.
Ultimamente, a comunidade acadêmica também está se pondo em dia. Cerca 
de 120 trabalhos científicos foram apresentados no primeiro encontro aca-
dêmico importante sobre o tema, realizado em abril de 2011 no Instituto de 
Estudos sobre Desenvolvimento (IDS), em Sussex, Inglaterra. O evento foi 
organizado conjuntamente pela iniciativa Land Deal Politics Initiatives (LDPI) e a 
revista Journal of Peasant Studies. Os documentos do encontro e os trabalhos 
em inglês estão disponíveis em: http://www.future-agricultures.org.
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O caso Massingir, província de Gaza, Moçambique71

O caso Massingir está relacionado com um projeto para o cultivo da cana-de-açúcar em 30 mil hectares arren-
dados durante cinquenta anos para a produção de etanol, que seria destinado especialmente ao mercado sul-africano. 
Entre 2008 e 2009, a companhia britânica BioEnergy Africa comprou de outros investidores 94% do projeto, também 
chamado ProCana.

Ocorre que a terra afetada pelo projeto constitui o principal meio de sobrevivência das comunidades Massingir, 
que a utilizam para criar gado e outros animais domésticos, produzir carvão vegetal e para cultivar. Mas o caso Massin-
gir é ainda mais complexo: alguns dos terrenos previstos para atender ao ProCana também foram reivindicados pelo 
Parque Nacional Limpopo, que planejava usá-los para reassentar os membros de nove comunidades que viviam nele. 
Diante dessa complicada situação, algumas famílias começaram a buscar outras terras, mas sem contar com o apoio 
adequado das autoridades do parque. Outras comunidades decidiram permanecer onde estavam e exigiram que o 
governo modificasse seus limites.

No final de 2009, a BioEnergy Africa anunciou a suspensão de seus investimentos no ProCana. Segundo infor-
mações mais recentes, o governo decidiu por esse motivo cancelar o projeto. No entanto, antes que se tomasse 
essa decisão, os promotores do projeto já haviam obtido concessões do governo que lhes permitiam utilizar até 750 
milhões de metros cúbicos de água da barragem Massingir para a irrigação de suas plantações de cana-de-açúcar. Tal 
uso dos recursos hídricos acabou por reduzir consideravelmente a capacidade das comunidades locais de produzirem 
alimentos e, por conseguinte, sua autonomia, ameaçando assim seus direitos à água e à alimentação adequada. O pro-
jeto também tinha afetado as comunidades de criadores de gado ao interferir em suas práticas de pastoreio. 

Em última instância, podemos presumir que, se o projeto tivesse sido concretizado, provavelmente essas comuni-
dades teriam perdido suas terras e meios de subsistência sem obter a devida compensação. Nesse sentido, ao atribuir 
concessões para a BioEnergy Africa, o governo de Moçambique não respeitou o direito à alimentação adequada de 
sua população. Embora o país não tenha ratificado o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(Pidesc), recentemente instituiu uma Estratégia Nacional de Segurança Alimentar que faz referência ao direito humano 
a uma alimentação adequada e à necessidade de adotar enfoques orientados para a realização dos direitos econômi-
cos, sociais e culturais (Desc). 

Além disso, a Política Nacional de Terras, de 1995, reconhece as complexas circunstâncias que levaram à atual 
distribuição das terras em Moçambique desde a grande onda de migração interna da população provocada pela guerra 
civil. O objetivo dessa política é estimular a produção de alimentos a fim de atingir os níveis necessários para alcançar 
a autossuficiência e criar as condições adequadas para o desenvolvimento da agricultura familiar. Tal política garante 
ainda o acesso à terra tanto para os investidores quanto para a população, exigindo o respeito dos direitos ancestrais 
das comunidades rurais.

Existe a possibilidade de que no futuro o governo autorize iniciativas similares às da BioEnergy Africa com outros 
sócios. Mas, se a necessidade de realizar consultas amplas e efetivas continuar sendo ignorada, é muito provável que 
essas comunidades sejam expostas novamente a violações de seus direitos humanos.

7 Ver: FIAN International. Land grabbing in Kenya and Mozambique. A report on two research missions - And a human rights analysis of land 
grabbing.  Disponível em inglês em: http://www.fian.org/resources/documents/others/land-grabbing-in-kenya-and-mozambique/pdf abril 2010. Partes 
desse relatório estão disponíveis em português. Desenvolvimento para quem? Impacto dos projetos de desenvolvimento sobre os Direitos 
Sociais da população rural moçambicana. Disponível em: http://www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/desenvolvimento-para-quem-1.

Grilagem de terras e direitos humanos
Desde sua criação em 1986, a Fian pesquisou centenas 

de casos sobre conflitos de terra e tem apoiado as comu-
nidades em suas lutas por seus direitos. A Fian foi uma das 
primeiras organizações a aplicar sistematicamente um enfo-
que baseado nos direitos humanos para abordar as questões 
agrárias. Também inovou ao conceituar o acesso à terra como 
uma obrigação fundada nos direitos humanos que, segundo 
essa lógica, estariam sendo violados pela grilagem de terras.

 Em primeiro lugar, a grilagem de terras ameaça o direi-
to à alimentação adequada garantido pelo Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pidesc). Em sua 
Observação Geral n. 12, o Comitê das Nações Unidas de Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais (Cdesc) define que esse 
direito é exercido quando todo homem, mulher ou criança, 
individual ou coletivamente, tem acesso físico e econômico à 
alimentação adequada ou aos meios para obtê-la a qualquer 
momento.87Essa definição inclui o acesso a uma terra produtiva 
ou a outros recursos necessários para garantir a alimentação 
adequada. Entretanto, esse acesso encontra-se ameaçado pela 

8 Para ler o texto da Observação Geral n. 12, adotada pelo Cdesc, em 1999 
sobre o direito à alimentação adequada, acesse: http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/G99/420/15/PDF/G9942015.pdf?OpenElement.
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grilagem, que impede que vastas extensões de terra sejam uti-
lizadas agora e no futuro por indígenas, camponeses, criadores, 
pescadores artesanais e povos nômades. A grilagem de terras 
também detém o controle sobre todos os recursos hídricos 
que existem no solo, no subsolo ou no entorno dessas terras, 
o que, na prática,  constitui uma privatização da água. Nesse 
sentido, a grilagem de terras ameaça seriamente os direitos à 
alimentação e ao sustento seguro das comunidades afetadas.

De fato, a violação das leis internacionais de direitos 
humanos é intrínseca à grilagem de terras. Afinal, esse pro-

O caso da região do Baixo Aguán, Honduras91

O setor agropecuário em Honduras representa entre 26 e 28% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo mais de um 
terço do território do país constituído por terras cultiváveis e áreas de pasto.  Apesar dessa disponibilidade de terra, uma 
grande quantidade de famílias continua sem ter acesso à terra e outras milhares possuem apenas entre 1 e 3,5 hectares. 
Por outro lado, existe uma grande concentração nas mãos de poucos proprietários particulares. Essa situação tem aumen-
tado os níveis de pobreza e de pobreza extrema de um país muito rico em recursos naturais.

A perda substancial da soberania e da segurança alimentar em Honduras vem acompanhando um processo de recon-
centração das melhores terras do país, o que representou um retrocesso em relação aos avanços alcançados a partir dos 
anos 1970 em termos de redistribuição de terras. O processo de reforma agrária atingiu o seu auge entre 1973 e 1977, 
quando foram distribuídos 120 mil hectares em apenas cinco anos. Foi nessa época que o Estado começou a promover um 
programa de migração induzida para transferir camponeses para zonas despovoadas do Atlântico hondurenho, sobretudo 
na região do Baixo Aguán.

No entanto, no marco dos Acordos de Reformas Estruturais incentivados pelos organismos financeiros internacio-
nais, foi promulgada em 1992 a Lei de Modernização e Desenvolvimento do Setor Agrícola, com a qual os empresários 
continuaram a concentrar terras. Por meio de diversas manobras irregulares e diferentes interpretações dessa lei, foi 
concedida aos grandes produtores a oportunidade de estender seus territórios além dos limites máximos de proprie-
dade que a lei da reforma agrária havia estabelecido. A partir desse momento, deu-se início a processos de compras e 
vendas massivas de terras que, na sua maioria, não podem ser considerados legais.

Os camponeses sem terra e pequenos agricultores perdiam assim a esperança de ter acesso a terras em quantidade 
e qualidade suficiente para se tornar produtores por sua própria conta. Diante dessa situação de expropriação de terras, 
a partir de 2001 milhares de famílias camponesas iniciaram um processo de recuperação de terras, reinvindicando como 
suas as áreas plantadas com dendê.

No dia 9 de dezembro de 2009, 2.500 famílias camponesas do Movimento Unificado Camponês do Aguán (Muca) 
tentaram recuperar 20 mil hectares que consideravam seus. Diante dessa situação, desencadeou-se uma onda de violência 
e repressão em todo o Baixo Aguán. Ocorreram despejos e ataques armados por parte do exército, da polícia, dos guardas 
da segurança dos empresários e de supostos grupos paramilitares (seguranças particulares). Além disso, detenções ilegais, 
mandatos de prisão e assassinatos acompanharam a campanha midiática orquestrada pelos principais meios de comuni-
cação nacionais para difamar a luta do movimento popular. Em meio a uma militarização sem precedentes, o governo e o 
Muca iniciaram uma negociação que se concluiu com o acordo de 13 de abril de 2010.

O Movimento Autêntico Renovador dos Camponeses de Aguán (Marca) decidiu não assinar o acordo que o Muca fez 
com o governo, já que seus membros estão convencidos de que não devem confiar num acordo político. Para eles, suas terras 
deverão ser recuperadas nos tribunais de justiça, baseando-se na legitimidade legal de seus títulos sobre as terras em questão.

Com o golpe de Estado de 28 de junho de 2009, multiplicaram-se as graves e sistemáticas violações dos direitos hu-
manos em Honduras. Um dos locais mais afetados pela tensão e pela repressão tem sido o Baixo Aguán. Os movimentos 
camponeses dessa região que lutam pelo acesso à terra para exercer seu direito à alimentação têm enfrentado uma situ-
ação de permanente assédio e afronta, tanto por parte das forças de segurança pública quanto de membros de empresas 
de segurança particular. 

Entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2011, foram registradas as mortes de 23 camponeses, um jornalista e sua com-
panheira, totalizando 25 assassinatos relacionados com o conflito pela terra no Baixo Aguán.

Em suma, a grilagem de terras constitui uma violação dos direitos humanos e impõe inúmeras ameaças às comuni-
dades rurais. E por ser uma atividade duradoura que destrói os ecossistemas e inviabiliza outras opções de política rural 
baseadas nos direitos, como a reforma agrária, ela acaba por comprometer também a concretização dos direitos humanos 
das futuras gerações.

9 Ver: FIAN International et al. Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán. Informe de la Misión de Verificación Internacional. Disponí-
vel em: http://www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/honduras-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-bajo-aguan-1/pdf. Acesso em: jul. 2011. 

cesso de apropriação indevida de terras é levado a cabo por 
meio de expulsões, da repressão das vozes críticas e da in-
trodução de modelos não sustentáveis de agricultura e uso 
do solo que destroem o meio ambiente e esgotam os recur-
sos naturais. Além disso, o acesso à informação é terminan-
temente negado e não há participação local significativa nas 
decisões que afetam a vida das comunidades. Nesse sentido, 
a Fian e outras organizações de direitos humanos documen-
taram um grande número de deslocamentos forçados de 
comunidades rurais e urbanas ao longo dos últimos anos.
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As responsabilidades dos governos e das 
organizações internacionais

Diante dessa situação de violações acarretada pela gri-
lagem massiva de terras, é importante lembrar aos governos 
suas obrigações de respeitar, proteger e garantir os direitos 
humanos. As ações e decisões que ignoram tais obrigações 
figuram entre as principais causas pelas quais a fome não só 
persiste, como inclusive está aumentando em nível mundial. 
Em vez de facilitar o acesso de investidores nacionais ou es-
trangeiros a imensas extensões de terras, os governos de-
veriam suspender de imediato todas as formas de grilagem 
atuais e futuras. Deveriam rescindir os contratos já firmados, 
devolver a terra usurpada e tornar ilegal a grilagem de terras. 
Além disso, os governos devem implementar ações de acor-
do com a Conferência Internacional de Reforma Agrária e 
Desen volvimento Rural (CIRADR), de 2006 – a referência 
multilateral de maior consenso e autoridade em relação à ter-
ra e aos recursos naturais –, assim como acatar as conclusões 
da Avaliação Internacional sobre Ciência e Tecnologia Agrícola 
para o Desenvolvimento (IAASTD, sigla em inglês), de 2008. 
Além disso, os governos devem ainda deixar de oprimir e de 
criminalizar quem defende suas terras.

Ao mesmo tempo, as organizações 
internacionais devem reconhecer 

as desastrosas consequências da 
grilagem de terras para as comu-

nidades, os ecossistemas e o cli-
ma, em vez de tentar legitimá-las, 
concedendo-lhes uma fachada de 

investimentos responsáveis. 

 Diversas instituições internacionais, como o Banco 
Mundial (BM), o Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola (Fida), a Conferência das Nações Unidas sobre Co-
mércio e Desenvolvimento (Unctad, sigla em inglês) e a FAO, 
propuseram adotar alguns princípios que converteriam esses 
investimentos em uma oportunidade benéfica para todas as 
partes implicadas, incluindo as comunidades locais. Segundo 
seus proponentes, esses princípios para um investimento agrí-

cola responsável evitaram desatrosas consequências para as 
comunidades, os ecossistemas e o clima. Porém, o que aca-
bam fazendo é desviar a atenção do fato de que é necessário 
estabelecer uma regulamentação obrigatória e rigorosa para 
a atuação dos investidores em diversos âmbitos, como nos 
mercados financeiros e na agricultura. Um grande número de 
organizações camponesas e de criadores, junto a outras orga-
nizações da sociedade civil, já manifestaram sua firme oposi-
ção a tais princípios.108

Com a grilagem massiva de terras, a globalização atinge 
os setores-chave das economias nacionais e de segmentos 
essenciais para a livre determinação dos países e dos povos. A 
grilagem aumenta a tendência de mercantilização dos recur-
sos naturais e da agricultura. O sistema alimentar resultante 
ameaça sistematicamente a concretização do direito à alimen-
tação não só dos camponeses, mas de todos os seres huma-
nos. Portanto, todos temos o dever de resistir à grilagem de 
terras e seguir lutando por reforma agrária. Durante o Fó-
rum Social Mundial de Dakar, Senegal, em fevereiro de 2011, 
movimentos sociais, organizações de pequenos produtores e 
outras organizações da sociedade civil lançaram um apelo co-
letivo contra a grilagem de terras. Mais de 650 organizações já 
aderiram.119A defesa de um acesso justo à terra e aos recur-
sos naturais é um elemento fundamental na luta pelo direito 
à alimentação e representa a essência de uma agricultura sus-
tentável baseada na soberania alimentar e na justiça.

Sofía Monsalve Suárez
coordenadora do Programa Acesso a Recursos Naturais – 

Fian Internacional
monsalve@fian.org

Philip Seufert
Programa Acesso a Recursos Naturais - Fian Internacional

 seufert@fian.org

10 Ver: FIAN et al. Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras. De-
claración conjunta de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad 
civil sobre el acaparamiento de tierras. Disponível em: http://www.fian.org/
recursos/publicaciones/documentos/movimientos-sociales-y-organizaciones-
de-la-sociedad-civil-declaracion-conjunta-sobre-la-apropiacion-de-tierras/
pdf. Acesso em: abr. 2011
11 Ver o manifesto e a lista de organizações que o apóiam em http://www.
dakarappeal.org.  


