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RESUMO 
 

 

 

Esta dissertação aborda a questão das aquisições transnacionais de terra – doravante land 

grabbing ou land grabs – que se expandiram e ganharam visibilidade a partir de 2008, no 

contexto das crises alimentar, financeira e energética que eclodiram no biênio 2007-2008. A 

presente dissertação analisou a atual onda de aquisições transnacionais de terra na África 

Subsaariana, com ênfase para o caso de Moçambique, sob o prisma das perspectivas pós-

colonialistas a fim de lançar luz sobre as dinâmicas de dominação e resistência engendradas 

pelo land grabbing. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica e documental, ancorada 

nas informações colhidas na base de dados Land Matrix e nas publicações especializadas. Nesse 

sentido, o trabalho apresentou o panorama atual das aquisições transnacionais de terra no 

mundo seguido de uma releitura pós-colonialista dos land grabs, cujo objetivo foi identificar 

as principais manifestações da dominação pós-colonial presentes nos discursos de legitimação 

das apropriações de terra, juntamente com as principais formas de resistência local e global a 

esses processos. Para uma melhor compreensão dos processos de land grabbing, foi 

selecionado o caso de Moçambique, considerado pertinente por ser um dos países que mais têm 

atraído investimentos estrangeiros no setor agrícola nos últimos anos.  

 

Palavras-chave: Land grabbing; Pós-colonialismo; Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

This thesis addresses the issue of transnational land acquisitions – henceforth land grabbing or 

land grabs – which have expanded and gained visibility in the context of the food, financial and 

energy crises that have arisen between 2007 and 2008. The present thesis analyzes the current 

wave of transnational land acquisitions in Mozambique from the perspective of Post-

colonialism in order to shed light on the dynamics of domination and resistance engendered by 

land grabbing. For this purpose, a literature review and documentary research were carried out, 

based on the information collected in the Land Matrix database and in specialized publications. 

As a result, the paper presents an overview of current transnational land acquisitions around the 

world followed by a post-colonialist re-interpretation of land grabs, with the aim of identifying 

the key features of postcolonial domination inherent in land grabbing legitimation discourse, 

along with the main forms of local and global resistance to these processes. For a better 

understanding of land grabbing dynamics, this thesis has focused on the case of Mozambique, 

one of the African countries which have been most engaged in attracting foreign investment 

into the agricultural sector in recent years. 

Keywords: Land Grabbing; Post-Colonialism; Mozambique.  
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INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, têm-se multiplicado na imprensa internacional manchetes sobre 

grandes apropriações de terra em diversas regiões do mundo por parte de investidores 

estrangeiros. As apropriações transnacionais de terras ou land grabbing são um fenômeno que 

se expandiu e ganhou visibilidade a partir de 2008, no contexto das crises alimentar, energética 

e financeira que eclodiram no biênio 2007-2008 (GRAIN, 2008; DEININGER & BYERLEE, 

2011). Por um lado, a alta dos preços das commodities alimentícias levou os países importadores 

de alimentos a buscar terras no exterior como forma de garantir a sua segurança alimentar e 

reduzir a sua vulnerabilidade ante escaladas dos preços das commodities agrícolas no mercado 

internacional. Por outro, a falta de confiança no mercado financeiro e as baixas taxas de retorno 

dos ativos financeiros levaram os investidores a transferir seus investimentos para ativos mais 

estáveis e rentáveis, como a terra.  Outro motivo de interesse dos investidores estrangeiros foi 

a expansão da fronteira agrícola para produção de agrocombustíveis, que vem se tornando um 

imperativo em função da necessidade premente de conter as mudanças climáticas.  

A expressão land grab ou land grabbing tem sido utilizada para descrever o fenômeno 

das grandes “aquisições” de terras, que têm-se intensificado nos países em desenvolvimento 

nos últimos anos. Contudo, em muitos casos, o land grabbing não prevê venda ou transferência 

permanente dos direitos de propriedade de terra, mas apenas a concessão dela por tempo 

determinado (arrendamento ou concessão), visto que em muitos países africanos a terra é 

propriedade do Estado, não sendo possível a transferência da sua titularidade (COTULA, 

2013a). Muito embora a venda permanente da terra seja menos frequente, as concessões tendem 

a ter longa duração, podendo variar de 30 a quase 100 anos, o que priva as comunidades locais 

de utilizar as terras concedidas por até quatro gerações (WILY, 2011). 

Segundo Borras e Franco (2010a: 3), o termo global land grab foi cunhado e difundido 

por movimentos sociais de luta pela justiça agrária e ambiental, sendo tão logo apropriado por 

empresas/grupos de produtores agrícolas do Norte e por instituições internacionais, que têm 

buscado esvaziar o termo de seu conteúdo crítico, reenquadrando o fenômeno como uma 

oportunidade para promoção desenvolvimento econômico sustentável. De acordo com os 

autores supracitados, esse esforço de absorção do conceito pelo mainstream tem-se 

consubstanciado na promoção de códigos de conduta, a exemplo dos Princípios para o 

Investimento Agrícola Responsável (PRAI) desenvolvidos pela Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Fundo Internacional para o 
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Desenvolvimento Agrícola (FIDA), a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) e o Banco Mundial.  

Diferentes atores têm utilizado distintas denominações para fazer referência às 

apropriações de terra1. Enquanto os governos e as organizações internacionais, a exemplo do 

Banco Mundial, da FAO e do FIDA, têm preferido o termo “aquisições de terra em grande 

escala” (large-scale land acquisiton), os movimentos transnacionais e as organizações da 

sociedade civil têm empregado o epíteto “land grabbing” ou “land grabs”. De acordo com 

Margulis et al (2014), a denominação “aquisições de terra em grande escala” possui um caráter 

excessivamente técnico, o que despolitiza o debate e legitima o discurso das apropriações de 

terra, ao passo que os termos “land grabbing” e “land grabs” são mais apropriados porque 

realçam a dimensão do poder e o legado colonial do fenômeno. Como este tema tem sido pouco 

estudado no Brasil, ainda não há um consenso acerca da denominação mais adequada, contudo 

esta dissertação adotará o termo “land grabbing” ou “apropriação de terras” justamente por 

permitir a politização do debate e a compreensão do conteúdo colonial presente na atual corrida 

global pelas terras.  

Após o primeiro momento de lançamento da expressão land grabbing e de intensas 

discussões na imprensa internacional, a temática foi incorporada ao debate acadêmico de 

diversos campos, sobretudo os estudos agrários e os estudos de desenvolvimento. Em 2011, foi 

realizada a I Conferência Internacional sobre Land Grabbing Global na Universidade de 

Sussex, na Grã-Bretanha. No ano seguinte, foi realizada a II Conferência Internacional sobre 

Land Grabbing Global, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Alguns periódicos 

internacionais chegaram a publicar dossiês especiais dedicados à temática. Em 2011, The 

Journal of Peasant Studies publicou uma edição especial (volume 38, número 2) sobre Land 

Grabbing Global, dando continuidade ao projeto em 2013, com a publicação de uma edição 

dedicada aos métodos de pesquisa em land grabbing (volume 40, número 3). A revista 

Globalizations também publicou uma edição especial em 2013, centrada no seguinte tema: land 

grabbing e governança global. Os periódicos Third World Quarterly e Development and 

Change também têm estimulado o debate na área. No Brasil, o debate tem sido menos profícuo 

e tem-se concentrado principalmente no campo acadêmico da Geografia e da Economia 

Agrária, com destaque para o grupo de pesquisa Governança de Terras, coordenado pelo 

                                                        
1 Dentre os autores que preferem o termo “land acquisitons”, encontram-se Hallam (2009); Cotula & Vermeulen 

(2009); Meizen-Dick & Markelova (2009); Robertson & Pinstrup-Andersen (2010); Deininger & Byerlee (2011). 

Por sua parte, Anseeuw (2013) tem empregado os termos land rush e land acquisition, enquanto que De Shutter 

tem utilizado os termos land grabbing e land acquisitions como sinônimos. Por outro lado, Zoomers (2010); Borras 

& Franco (2010; 2013); Margulis et al (2014), dentre outros, têm optado pela expressão land grabbing.  
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professor Baastian Reydon, da Universidade Estadual de Campinas, bem como para 

publicações dos professores Paris Yeros (2012), da Universidade Federal do ABC, Sérgio Sauer 

(2010, 2011, 2012), da Universidade de Brasília, Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2010), da 

Universidade de São Paulo, Bernando Mançano Fernandes (2013), da Universidade Estadual 

Paulista, e Thiago Lima e Alexandre Leite (2016), da Universidade Federal da Paraíba e da 

Universidade Estadual da Paraíba, respectivamente. 

Existem muitas especulações em torno da dimensão do fenômeno do land grabbing. 

Como muitos contratos são negociados em segredo (LISK, 2013), é difícil mensurar a escala 

do fenômeno, visto que as cifras divulgadas pelos meios de comunicação tendem a superestimar 

a extensão dos contratos. Além disso, a fragilidade das estruturas de governança dos principais 

países receptores de investimentos impede o acesso a registros confiáveis acerca da 

transferência dos direitos de uso e posse da terra (COTULA, 2013a). Edelman (2013) chega a 

criticar essa preocupação excessiva dos pesquisadores com a extensão dos contratos de terra, 

alertando para a “fetichização do hectare”, ao passo que outros indicadores acabam ignorados, 

a exemplo do capital investido na terra, do controle das cadeias de valor, ou até mesmo do 

número de pessoas deslocadas e das novas relações de trabalho estabelecidas. 

Embora se reconheça a inconsistência dos dados sobre os contratos, esta dissertação não 

se absterá de apresentar dados referentes à escala das apropriações transnacionais de terra, na 

falta de informações pertinentes sobre outros indicadores. Neste trabalho, serão empregados os 

dados compilados pela base Land Matrix, uma iniciativa global e independente de 

monitoramento dos contratos de aquisição e arrendamento de terras, que está sob constante 

atualização. O seu maior mérito é procurar sanar o problema da divergência entre diferentes 

fontes mediante o cruzamento de informações veiculadas pela mídia, pelas publicações 

especializadas e pelas bases de dados da ONG espanhola GRAIN e da aliança global 

International Land Coalition a fim de fornecer um retrato mais confiável do fenômeno de 

apropriação de terras. Vários pesquisadores têm reconhecido esse mérito da Land Matrix e 

privilegiado a manipulação das informações fornecidas por esta base de dados (ANSEEUW, 

2013; SASSEN, 2014; KEENE et al, 2015). A Land Matrix não se encontra, contudo, livre de 

críticas. Edelman (2013), apesar de reconhecer melhorias na atualização da base de dados desde 

o seu lançamento, em abril de 2012, aponta que os critérios de cruzamento de dados para 

checagem dos contratos são inconsistentes e vagos, variando de país para país. 

Também serão incluídos dados primários fornecidos por outras organizações, como o 

Banco Mundial, o International Food Policy Research Institute (IFPRI), a Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), além de dados secundários 
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encontrados na literatura especializada e na imprensa internacional. Vale salientar que, em 

virtude da carência de estudos quantitativos de perfil estritamente acadêmico, a maior parte dos 

dados disponíveis foram compilados por instituições internacionais e organizações não-

governamentais, muitas das quais assumem uma posição política clara de defesa ou rejeição 

dos land grabs, a exemplo da ONG GRAIN, que tem declarado realizar pesquisas não neutras 

(SCOONES et al, 2013). 

O relatório publicado em 2008 pela GRAIN, organização não-governamental 

internacional de apoio aos pequenos produtores e aos movimentos sociais de justiça agrária e 

ambiental, foi um dos primeiros a denunciar o fenômeno global de apropriação de terras. 

Embora a publicação destaque o papel dos países do Golfo Pérsico, das potências emergentes 

(China, Índia e Rússia) e de demais países asiáticos com escassez de terras férteis, como Japão 

e Coréia do Sul (GRAIN, 2008), a base de dados Land Matrix coloca os Estados Unidos no 

topo do ranking de principais investidores, com investimentos que abarcam mais de 9 milhões 

de hectares. Reino Unido, Canadá e Holanda também integram a lista de dez maiores 

investidores, juntamente com Malásia, Singapura, Brasil, Emirados Árabes Unidos, China e 

Índia (LAND MATRIX, 2017)2.  

Assim, a despeito do alarde em torno dos contratos firmados por países asiáticos e países 

exportadores de petróleo, é notável o envolvimento das potências ocidentais nos processos de 

aquisição transnacional de terras.3 De acordo com Cotula (2013a), as percepções públicas têm 

superestimado o papel das economias emergentes no fenômeno land grabbing, desviando a 

atenção dos países desenvolvidos, que têm buscado nos contratos de aquisição de terras uma 

nova oportunidade de lucro para as empresas do setor financeiro, contornando as dificuldades 

impostas pela crise financeira que explodiu em 2008. Para além dos dez maiores investidores 

acima mencionados, cabe destacar a participação de uma série de países europeus, a exemplo 

da Itália, da Noruega, da Finlândia, da França, de Luxemburgo e de Portugal (LAND MATRIX, 

2017).4 

                                                        
2  LAND MATRIX (2017). Web of transnational deals: top 10 countries. Disponível em: 

<http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals/> Acesso em: 20 de janeiro de 2017. 
3 3 Cabe destacar que sempre que este trabalho fizer referência ao papel dos Estados nas dinâmicas transnacionais 

de compra e venda de terra, não está querendo acusar os governos de envolvimento direto nessas transações. O 

emprego do nome dos países é um artifício utilizado neste trabalho, assim como em tantos outros, para facilitar a 

visualização da procedência dos investimentos. Na verdade, os governos estrangeiros raramente estão envolvidos 

nas aquisições de terra na condição de compradores, com exceção de alguns casos isolados, como os países do 

Golfo Pérsico e países asiáticos como a Coréia do Sul. São diversos os atores estrangeiros envolvidos nas 

aquisições de terra, a exemplo de corporações, empresas públicas, fundos de pensão, fundos soberanos e até mesmo 

instituições religiosas. 
4 LAND MATRIX (2017). Web of transnational deals. Disponível em: <http://www.landmatrix.org/en/get-the-

idea/web-transnational-deals/> Acesso em: 20 de janeiro de 2017. 
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Ademais, apesar do peso dado às aquisições de terra na África na mídia internacional, 

outras regiões também têm sido alvo dos investimentos estrangeiros em agricultura. É o caso, 

por exemplo, de países do Sudeste Asiático e da América Latina. Dentre os principais receptores 

em outras regiões do mundo encontram-se Papua Nova Guiné, Rússia, Indonésia, Brasil, 

Ucrânia e Argentina (LAND MATRIX, 2017).5 

Vale salientar, igualmente, que o land grabbing não é um fenômeno exclusivamente 

internacional. De acordo com a base de dados Land Matrix, os contratos domésticos de 

aquisição ultrapassam, de forma inequívoca, os contratos transnacionais, seja em número de 

acordos, seja em extensão territorial. De fato, a concentração fundiária nas mãos de investidores 

nacionais também reflete o processo de acumulação doméstica do capital em países de recente 

independência, numa espécie de reedição das políticas de enclosures vividas na Grã-Bretanha 

pré-industrial6 (COTULA, 2013b; WILY, 2013).  

Se por um lado os chamados land grabs constituem dinâmicas domésticas de 

acumulação do capital, por outro, eles refletem a continuidade dos processos de dominação 

estrangeira. Embora a grande maioria dos países africanos e asiáticos já sejam independentes 

há mais de cinquenta anos, a dominação econômica e política do Norte industrializado ainda se 

impõe sobre essas regiões, à qual tem-se somado, nos últimos anos, a influência das potências 

emergentes, profundamente envolvidas nos recentes processos de apropriação transnacional de 

terra. Cabe destacar, contudo, que os processos domésticos de apropriação e concentração de 

terras encontram-se fora do escopo da dissertação, que se centrará na análise das dinâmicas 

internacionais de aquisição e concessão de terras ou “estrangeirização” das terras como alguns 

autores têm preferido designar (ZOOMERS, 2010; LIMA, LEITE; 2016). 

Na esteira desses acontecimentos, a presente dissertação debruçar-se-á sobre a dinâmica 

das aquisições transnacionais de terra – land grabbing – na África Subsaariana, com ênfase 

para o caso de Moçambique, com o objetivo de oferecer uma interpretação pós-colonialista do 

fenômeno. Para tanto, esta pesquisa trabalhará com a hipótese de que a recente onda de 

aquisições transnacionais de terra constitui uma reedição das formas de dominação próprias do 

período colonial, as quais têm-se cristalizado nos discursos de legitimação dos land grabs, e 

                                                        
5 LAND MATRIX (2017). Web of transnational deals. Disponível em: <http://www.landmatrix.org/en/get-the-

idea/web-transnational-deals/> Acesso em: 20 de janeiro 2017. 
6 O termo Enclosures (ou cercamentos) refere-se a um processo de apropriação das terras comunais cultivadas 

pelos camponeses posto em marcha na Inglaterra a partir do século XVI. Os cercamentos foram endossados pelo 

Parlamento mediante a edição de mais de cinco mil Enclosure Acts individuais (Leis de Cercamento) entre 1604 

e 1914, englobando uma área total de cerca de 6,8 milhões de hectares. Ver: 

<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/towncountry/landscape/> Acesso em: 15 de 

março de 2017.  
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que têm sido combatidas pelos movimentos de resistência local e internacional encabeçados 

pelas comunidades rurais e pelas organizações não governamentais e da sociedade civil.  

Moçambique é um dos países africanos onde o governo tem mais se empenhado na 

atração de investimentos estrangeiros em agricultura. De acordo com a Land Matrix, 

Moçambique figura na lista dos dez países que mais cederam terras nos últimos anos, com a 

assinatura de 84 contratos, que perfazem uma extensão total de aproximadamente 2,4 milhões 

de hectares. Dentre os principais investidores em Moçambique encontram-se Estados Unidos, 

Noruega, Reino Unido, Portugal e África do Sul (LAND MATRIX, 2017).7 O governo também 

tem atraído empresas mineradoras estrangeiras, sobretudo na província de Tete, onde a 

multinacional brasileira Vale obteve uma concessão para exploração de carvão no distrito de 

Moatize em 2004 (HUMAN RIGHTS WATCH, 2013).  

Além de ser uma região marcada pela presença de potências tradicionais, de países 

emergentes e da antiga metrópole (Portugal), o caso de Moçambique é emblemático por se 

tratar de um dos países mais pobres do mundo, com altas taxas de insegurança alimentar e 

subnutrição. Com um PIB per capita (PPP) da ordem de USD 1.129 (2014)8, Moçambique 

figura na lista dos Países Menos Desenvolvidos (da sigla em inglês, LDCs - Least Developed 

Countries) desde 1988, com uma porcentagem de 25% da população padecendo de subnutrição 

(BANCO MUNDIAL, 2016).9 Embora Moçambique seja um país com uma das menores taxas 

de produtividade agrícola e uma alta porcentagem de pobreza rural (AABO & KRING, 2012), 

a recente onda de concessões de terrenos rurais suscita preocupações, uma vez que a chegada 

do capital estrangeiro pressupõe a expulsão dos pequenos produtores do campo sem, 

necessariamente, oferecer modos alternativos de subsistência.  

As aquisições transnacionais de terras têm-se legitimado sobre a base do discurso das 

“terras vazias” (COTULA 2013a), “terras subutilizadas/subcultivadas” (HALLAM, 2009), ou 

ainda “terras marginais” (BORRAS et al, 2013), que retrata a África como um continente com 

grande disponibilidade de terras desocupadas e considera a chegada do capital estrangeiro como 

uma oportunidade de promoção do desenvolvimento agrário e de benefícios comerciais, numa 

clara lógica de win-win. Não obstante, a maior parte da terra considerada vazia já encontra-se 

ocupada pelas comunidades rurais locais, que a utilizam seja para cultivo, coleta e pastoreio, 

                                                        
7  LAND MATRIX (2017). Web of transnational deals: Mozambique. Disponível em: 

<http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals/> Acesso em: 20 de janeiro de 2017. 
8  BANCO MUNDIAL (2016). GDP per capita, PPP (current international $). Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD> Acesso em: 31 de maio de 2016. 
9  BANCO MUNDIAL (2016). Prevalence of undernourishment (% of population). Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/SN.ITK.DEFC.ZS> Acesso em: 31 de maio de 2016. 
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seja como reserva para as próximas gerações. Para Lorenzo Cotula (2013a), a questão principal 

não é que as terras estejam desocupadas, mas que a maneira como são utilizadas pelas 

comunidades locais é considerada improdutiva pelas autoridades nacionais, ávidas por atrair 

investimentos estrangeiros.  

Os governos nacionais tendem a compactuar com essa visão e a receber os investidores 

estrangeiros com grande entusiasmo. Na África, onde a agricultura foi relegada pelo poder 

público, pela Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) e pelos investidores privados 

durante as décadas de ajuste estrutural, a chegada dos investimentos no setor agrícola é vista 

como uma oportunidade de desenvolvimento capaz de modernizar a infraestrutura rural, 

impulsionar a produtividade, gerar empregos e receitas públicas (LISK, 2013), mediante a 

adoção do modelo de desenvolvimento agrário baseado na agricultura comercial de larga escala. 

Já as comunidades locais veem a chegada destes investidores como uma ameaça aos seus meios 

de vida e subsistência, visto que as concessões de grandes porções de terra para investidores 

estrangeiros costumam implicar a expropriação e o deslocamento dos pequenos produtores 

locais, colocando-os numa situação de vulnerabilidade econômica e insegurança alimentar10.    

O problema em questão será analisado sob a luz da perspectiva pós-colonialista, visto 

que o discurso das “terras vazias” que legitima o land grabbing na África pode ser considerado 

uma manifestação da continuidade das relações de dominação que os pós-colonialistas se 

propõem a examinar. Os estudiosos pós-colonialistas partem do pressuposto de que as relações 

de dominação e resistência persistem após o fim da experiência colonial. Assim, o fenômeno 

land grabbing seria interpretado como uma expressão da continuidade da dominação própria 

do colonialismo num contexto de consolidação dos Estados soberanos na África Subsaariana.  

No caso em questão, observa-se a continuidade da dominação nas relações Norte-Sul, 

como também o surgimento de novas clivagens no âmbito do Sul Global, na medida em que a 

diferenciação econômica entre os países emergentes, os países de renda média e baixa e os 

Países Menos Desenvolvidos (LDCs) permitiu a emergência de relações mais hierarquizadas 

entre esses países. Como anteriormente mencionado, o rol de investidores se estende além das 

potências tradicionais, incluindo também países emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul, e países do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

                                                        
10 O termo segurança alimentar surgiu, pela primeira vez, durante a década de 1970, no contexto da crise alimentar 

de 1972-74. Inicialmente centrado na oferta (disponibilidade) de alimentos, o conceito de segurança alimentar foi 

evoluindo ao longo do tempo, adquirindo novas dimensões, como o acesso, a utilização e a estabilidade. 

Atualmente, a definição de segurança alimentar internacionalmente aceita é aquela pactuada na Cúpula Mundial 

da Alimentação (1996), segundo a qual “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. 
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Como esses países não foram historicamente potências colonizadoras e não são considerados 

economias desenvolvidas, as relações entre países investidores e países anfitriões não podem 

ser reduzidas às clivagens Norte-Sul ou centro-periferia (MARGULIS et al, 2014). Tal fato não 

nos impede, contudo, de entrever a emergência de novos padrões de dominação política, 

econômica, cultural, científica e discursiva que reeditam situações coloniais de imposição 

analisadas pela literatura pós-colonialista.  

Nesse sentido, o pós-colonialismo é uma perspectiva teórica apropriada para estudar o 

land grabbing, uma vez que as suas causas estão intrinsecamente ligadas à adoção do modelo 

ocidental de desenvolvimento que legitima a apropriação de terras por investidores estrangeiros 

para implantação do agribusiness na África. Em outras palavras, o pós-colonialismo explica 

porque os dirigentes africanos consideram a economia local sinônimo de atraso e “compram” 

o modelo de desenvolvimento ocidental através do incentivo à entrada massiva do capital 

estrangeiro, que disputa o território nacional com as comunidades rurais.  

O enfoque pós-colonialista também permite a análise das dinâmicas de resistência à 

dominação estrangeira, tema amplamente estudado pelas perspectivas pós-coloniais. Os 

movimentos de resistência, liderados pelas comunidades rurais afetadas, pelas organizações 

não-governamentais, pelos movimentos campesinos e pela sociedade civil organizada, serão 

estudados de maneira abrangente, levando em conta não apenas as reações contrárias aos 

contratos transnacionais, como também as reações a favor dos contratos e as respostas 

reformistas, que buscam uma adequação destes a alguns parâmetros determinados. Com efeito, 

vários autores têm optado pela acepção “reactions from below” (BORRAS & FRANCO, 2013; 

HALL et al, 2015) em lugar do termo resistência, que parece dar uma conotação exclusiva de 

oposição.  

O objetivo da presente dissertação é analisar o fenômeno land grabbing sob o prisma 

das perspectivas pós-colonialistas a fim de lançar luz sobre as dinâmicas de dominação e 

resistência engendradas pela recente onda de apropriações transnacionais de terras.  

A metodologia empregada na realização da pesquisa será qualitativa e exploratória. Para 

tanto, será realizada uma pesquisa documental, com base em relatórios, documentos e 

instrumentos de organizações internacionais, como a FAO, o Banco Mundial e o FIDA, bem 

como de organizações não-governamentais internacionais como a GRAIN, a OXFAM, o The 

Oakland Institute, dentre outros. Também se lançará mão de uma abrangente pesquisa 

bibliográfica, recorrendo a artigos publicados em revistas de diferentes áreas do conhecimento, 

com destaque para a Third World Quarterly, The Journal of Peasant Studies, Globalizations, 

Canadian Journal of Development Studies, dentre outros. Para o estudo das práticas de 
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resistência, serão analisadas as falas de moradores afetados, registradas em jornais de circulação 

nacional e relatórios publicados por organizações da sociedade civil moçambicana, 

pronunciamentos de movimentos sociais e organizações da sociedade civil, como a União dos 

Camponeses de Moçambique (UNAC), da Justiça Ambiental, da Acção Académica para o 

Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU), entre outras.  

  A apropriação de terras é um fenômeno de grande importância para as relações 

internacionais contemporâneas, visto que representa uma nova onda de dominação territorial 

na África pós-colonial. Embora o fenômeno seja liderado, em grande medida, pelas potências 

tradicionais, a preocupação com o crescente envolvimento dos países emergentes nos contratos 

de aquisição de terras na África reflete as tensões inerentes ao processo de acomodação dos 

novos poderes no sistema internacional. Potências emergentes como China, Brasil e Índia têm 

ampliado sua influência internacional em regiões que estavam anteriormente sob a órbita das 

potências tradicionais e isso ameaça as posições internacionais das últimas, reavivando as 

fricções Norte-Sul. Assim, os processos de land grabbing não podem ser reduzidos à sua 

dimensão agrária ou econômica, devendo ser encarados como uma questão eminentemente 

geopolítica, isto é, como uma busca de controle de regiões estratégicas do mundo (seja em 

função de sua posição geográfica ou de seus recursos naturais) por diferentes atores envolvidos 

nas disputas pelo poder internacional. Para Moyo, Yeros e Jha (2012), por exemplo, a chamada 

nova partilha da África consiste na intensificação de um processo contínuo de acumulação 

primitiva, que envolve empresas monopolistas e potências internacionais em uma luta 

geopolítica. 

A relevância do tema também se deve às preocupações com a segurança alimentar num 

mundo onde persiste o problema da fome, sobretudo na África Subsaariana. Segundo o relatório 

da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) sobre o “Estado 

da segurança alimentar no mundo” publicado em 2013, há mais de 842 milhões de pessoas que 

padecem de subnutrição no planeta, o que equivalente a 12% da população mundial (FAO, 

FIDA, PMA, 2013). Embora a proporção de pessoas subnutridas na África Subsaariana tenha 

diminuído de 32,7% para 24,8% entre 1990 e 2013, esta região ainda é a mais afetada, visto 

que uma em cada quatro pessoas está em situação de subnutrição.  

Embora se trate de um fenômeno relativamente recente, as aquisições transnacionais de 

terra têm o potencial de gerar impactos devastadores sobre as comunidades locais e sobre o 

meio ambiente. Em primeiro lugar, o land grabbing pressupõe a transferência da titularidade 

ou dos direitos de posse da terra para investidores estrangeiros, despossuindo os produtores 

locais e promovendo o deslocamento da população para áreas distantes e inférteis – o chamado 
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deslocamento e reassentamento induzido pelo desenvolvimento (DIDR – Development-Induced 

Displacement and Resettlement). Como em muitos países africanos não existe propriedade 

privada da terra e o direito positivo não tende a incorporar as reivindicações com base no direito 

costumeiro, muitas famílias são destituídas sem a devida indenização. Ademais, o modelo de 

plantation implementado pelos investidores estrangeiros não tem gerado empregos suficientes 

para absorver a população despossuída, visto que a agricultura mecanizada dispensa os 

excedentes de mão de obra, contrariando as expectativas das comunidades afetadas. Além de 

destruir os meios de subsistência das comunidades deslocadas, as desapropriações não levam 

em conta os valores sociais, culturais e espirituais da terra para as comunidades deslocadas 

(COTULA, 2013a), contribuindo para a desagregação do tecido social.  

Em segundo lugar, existe o risco de que o land grabbing torne as comunidades locais 

ainda mais vulneráveis à insegurança alimentar na África, haja vista que a produção das 

fazendas financiadas com capital estrangeiro tende a se destinar ao mercado internacional (ou 

ao país investidor no caso dos países do Golfo e Ásia), e não ao mercado local. Ademais, boa 

parte das monoculturas estabelecidas pelos investimentos externos não se destina à produção 

de alimentos para consumo humano, a exemplo da produção de soja e milho para fabricação de 

ração animal. Some-se a isso o fato de que os países mais vulneráveis à insegurança alimentar, 

dependentes de importações e de ajuda alimentar para nutrir a sua população, figuram dentre 

os principais “fornecedores” de terras para investidores estrangeiros (ROBERTSON; 

PINSTRUP-ANDERSEN, 2010). 

Além de gerar pressões sobre a terra, ensejando o empobrecimento rural e a insegurança 

alimentar, o land grabbing têm efeitos perversos sobre o meio ambiente e a biodiversidade, 

uma vez que o uso abusivo de água, de fertilizantes e pesticidas pelas monoculturas comerciais 

contribuem para a desertificação, a contaminação dos mananciais e a perda da biodiversidade, 

ameaçando a sustentabilidade do ecossistema e da agricultura tradicional (ROBERTSON; 

PINSTRUP-ANDERSEN, 2010). Ademais, a substituição da agricultura familiar pelo modelo 

da lavoura mecanizada tem desestimulado a manutenção de modos alternativos de uso da terra 

e a propagação dos conhecimentos agrícolas tradicionais. 

A dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, será 

apresentado o panorama das aquisições transnacionais de terra no mundo e na África 

Subsaariana em especial, desde 2007 até hoje, identificando a escala do processo, as suas 

causas, os principais setores envolvidos, os principais países investidores e receptores, além do 

marco regulatório internacional que tem facilitado ou imposto restrições aos contratos. No 

capítulo seguinte, será realizada uma revisão da literatura sobre as perspectivas pós-
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colonialistas no campo de estudo das Relações Internacionais, a partir da qual serão 

selecionados conceitos para uma análise pós-colonialista do land grabbing na África 

Subsaariana. Categorias centrais para os autores pós-colonialistas, como a dominação e a 

resistência, serão utilizadas para compreender os processos de apropriações fundiárias 

transnacionais e as reações locais e globais provocadas por eles. O terceiro capítulo dedicar-se-

á ao estudo do caso de Moçambique, mediante o estudo da escala do processo, dos principais 

atores envolvidos e da legislação nacional sobre a propriedade e o uso da terra. O quarto capítulo 

se centrará na análise dos discursos de dominação, utilizado pelas autoridades governamentais 

e pelas elites para legitimar as aquisições de terra, e nas práticas de resistência empregadas pelas 

comunidades rurais moçambicanas para fazer frente aos investimentos de diferentes empresas 

estrangeiras. Por fim, as considerações finais retomarão os principais aspectos da discussão e 

apresentarão sugestões para um programa de pesquisa sobre as apropriações transnacionais de 

terra, a fim de estimular o debate sobre a temática no campo das Relações Internacionais do 

Brasil.   
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1. LAND GRABBING: UMA VISÃO 

PANORÂMICA 
 

As apropriações transnacionais de terra têm sido amplamente discutidas na imprensa 

internacional (FINANCIAL TIMES, 2008; THE ECONOMIST, 2009; THE GUARDIAN, 

2010; THE WASHINGTON POST, 2013) e na literatura especializada. No entanto, não se está 

diante de um fenômeno totalmente novo, haja vista que a transferência de títulos de propriedade 

de terra foi um artifício amplamente utilizado pelas potências colonizadoras para garantir o 

domínio territorial sobre as suas colônias durante os séculos XIX e XX (WILY, 2013). Não 

obstante, a recente onda de aquisições transnacionais possui uma série de particularidades que 

a distingue das apropriações coloniais (SASSEN, 2014).  

 O advento dos processos de land grabbing foi desencadeado por uma conjuntura 

internacional especialmente delicada, como uma consequência imediata das crises financeira e 

alimentar que eclodiram entre 2007 e 2008 (GRAIN, 2008; DEININGER & BYERLEE, 2011). 

Na esteira da escalada dos preços das commodities agrícolas, vários países importadores de 

alimentos passaram a buscar terras em países em desenvolvimento a fim de garantir a sua 

segurança alimentar mediante o controle direto da produção agrícola (ZOOMERS, 2010). Por 

outro lado, com o estouro da bolha financeira e a manutenção de baixos níveis de retorno nos 

mercados de ações, os investidores internacionais passaram a buscar novas modalidades de 

investimentos. Diante da perspectiva de aumento dos preços dos alimentos e dos baixos preços 

da terra nos países em desenvolvimento, a terra tornou-se um ativo estratégico.  

 O aumento do preço das commodities alimentícias se deveu, em grande medida, ao 

incremento da demanda das economias emergentes, somado à alta do petróleo (que contribuiu 

para o aumento dos custos de frete e dos fertilizantes químicos) e o consequente direcionamento 

de grãos para produção de agrocombustíveis. Com efeito, a crise dos alimentos de 2007-2008 

evidenciou a integração dos mercados de alimentos e energia, reforçando a correlação entre os 

preços do petróleo, dos alimentos e dos agrocombustíveis (FAO, 2009a). Também houve muita 

discussão na época sobre o papel da especulação financeira sobre a alta dos alimentos, muito 

embora as evidências pareçam indicar que as bolhas especulativas geradas no mercado futuro 

de commodities tiveram fôlego curto, não demonstrando capacidade para determinar o nível 

dos preços (FAO, 2009a). De qualquer forma, o fato é que a elevada volatilidade do mercado 

de commodities agrícolas atraiu o interesse de uma miríade de investidores, aumentando o papel 

da especulação no mercado de futuros (FAO, 2009b). 
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 Como se pode observar no gráfico abaixo, o ano de 2002 marca o início da tendência de 

encarecimento nos gêneros alimentícios, mensurada pelo Índice de Preços dos Alimentos 

sistematizado pela FAO com base em cinco grupos de commodities, a saber, carne, produtos 

lácteos, cereais, óleos vegetais e açúcar. O Índice de Preços dos Alimentos atingiu seu ápice 

em 2008, quando o índice ultrapassou a marca dos 200 pontos, mais que o dobro do valor 

referente ao ano 2003, voltando a subir a partir de 2010.  

Figura 1: Índice de Preços dos Alimentos – FAO (2000-2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em FAO (2016). 

 Os grupos de commodities que mais contribuíram para a alta do índice de preços dos 

alimentos em 2008 foram os cereais, os óleos vegetais e os laticínios (figura 2). A carne foi a 

commodity menos abalada pela crise dos alimentos de 2008, mantendo uma tendência 

ascendente estável, porém menos acelerada que os demais grupos de commodities. O pico de 

crescimento experimentado em 2011, por sua vez, foi influenciado pelo aumento vertiginoso 

do preço do açúcar, que atingiu a cifra de 368,9 pontos em 2011, em razão do encolhimento da 

colheita no Brasil, o maior produtor mundial de açúcar (BLOOMBERG, 2008).  
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Figura 2: Índice de Preços dos Alimentos por grupo de commodity (2000-2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em FAO (2016). 

A crise dos alimentos e as preocupações com a segurança alimentar motivaram os países 

do Golfo Pérsico e do Sudeste Asiático a adquirir terras no exterior. A alta dos gêneros 

alimentícios no mercado internacional e as restrições às exportações impostas pelos países 

produtores no auge da crise (ROBERTSON & PINSTRUP-ANDERSEN, 2010) afetaram 

profundamente os países do Golfo, os quais dependem em grande medida das importações para 

suprir a sua demanda interna de alimentos. Cabe destacar que a manutenção dos preços dos 

alimentos em níveis baixos é uma necessidade premente nos regimes autoritários, que veem na 

escalada dos gêneros alimentícios uma fonte de descontentamento social e instabilidade política 

(GRAIN, 2008; COTULA, 2013a). A Primavera Árabe, cujo estopim pode ser identificado na 

alta dos preços dos gêneros alimentícios em 2011 (JOFFÉ, 2011) e que derrubou os regimes 

autoritários na Tunísia, na Líbia, no Egito e no Iêmen, foi outro fator que estimulou países como 

a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos a adquirir terras na África Subsaariana como 

forma de reduzir a sua vulnerabilidade diante da volatilidade no mercado de commodities 

alimentícias (COTULA, 2013a).  

Coréia do Sul, Singapura, Malásia e Japão também integram este grupo de países com 

abundância de capital e escassez de recursos naturais, que têm encontrado no controle direto da 

produção de alimentos uma solução para garantir a sua segurança alimentar (LISK, 2013). O 

caso da China e da Índia é diverso. Embora a China seja um país autossuficiente no que se 

refere à produção de gêneros alimentícios, o crescimento quantitativo da classe média e a 

melhora qualitativa da dieta dessa parcela da população têm criado preocupações acerca da 
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segurança alimentar do país. Em outras palavras, o incremento no consumo de carne e demais 

produtos de origem animal tem aumentado significativamente as demandas chinesas de milho 

e soja para alimentação de animais (LISK, 2013). De acordo com Cotula e Vermeulen (2009),  

Notably, acquisition of foreign land for domestic food security is not part of China’s 

mix of policies for national food security. In 2008 a draft policy document drawn up 

by China’s Ministry of Agriculture did advocate the acquisition of foreign land for 

food security purposes, and the proposal was intensely debated; but ultimately it was 

not adopted because of the high political risks perceived to be involved in depending 

on outsourced agricultural production for domestic food security (COTULA, 2009: 

1236).11  

 

Nesse sentido, a exploração de terras no exterior por parte da China tem respondido às 

crescentes demandas chinesas por commodities não-alimentícias como minérios, borracha, 

algodão, soja, óleo de palma, e não diretamente às políticas de segurança alimentar. Ademais, 

os investimentos estrangeiros chineses no setor de agricultura enquadram-se na política Going 

Out lançada em 2004 por Pequim para geração de oportunidades de negócio para os 

empreendedores chineses no exterior, não atendendo necessariamente a interesses vinculados à 

segurança alimentar (COTULA, 2013a).  Já o interesse indiano nos contratos transnacionais de 

terra deve-se ao aumento dos custos da produção local, ao declínio da fertilidade dos solos e à 

depleção dos recursos hídricos (GRAIN, 2008). 

A crise financeira internacional que explodiu em 2008, por seu lado, foi o principal 

catalisador das apropriações transnacionais de terra por parte das potências ocidentais. A 

proliferação de títulos “podres” no mercado internacional de ações destruiu a confiança dos 

investidores, tornando a aquisição de ativos mais estáveis – como a terra – extremamente 

atrativa. Os contratos de concessão de terras para produção agrícola atraíram não apenas 

corporações do ramo alimentício interessadas na verticalização da produção, como também 

fundos de investimento e de pensão ávidos por novas fontes de rendimento mais confiáveis e 

rentáveis (DE SCHUTTER, 2011).  

Segundo Olivier De Schutter (2011), antigo Relator Especial das Nações Unidas sobre 

o direito à alimentação, essa dimensão especulativa do land grabbing constitui uma 

manifestação do fenômeno de “commoditização dos recursos naturais”, mediante o qual esses 

recursos são tratados como meros ativos comercializáveis, processo já identificado há décadas 

                                                        
11  Nomeadamente, a aquisição de terras estrangeiras para a segurança alimentar doméstica não faz parte do 

conjunto de políticas da China para a segurança alimentar nacional. Em 2008, um projeto foi elaborado pelo 

Ministério da Agricultura da China prevendo a aquisição de terras estrangeiras para fins de segurança alimentar e 

a proposta foi intensamente debatida; mas, em última instância, não foi adotada em razão dos altos riscos políticos 

percebidos como envolvidos na dependência da produção agrícola terceirizada para a segurança alimentar 

doméstica. Tradução nossa. 
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pelo economista Karl Polanyi.12 Em outros termos, “it is no longer just the crops that are 

commodities: rather it is the land and water for agriculture themselves that are becoming 

commodified, with a global market in land and water being created”13 (MANN; SMALLER 

apud SCHUTTER, 2011). Em suma, de acordo com De Shutter (2011), as aquisições de terra 

não visam direcionar a produção agrícola dos países em desenvolvimento para os mercados 

internacionais, mas esvaziar o mercado de commodities, desacreditado após a crise alimentar 

de 2008, assegurando o controle direto e a verticalização das cadeias de produção.  

Mais do que isso, os land grabs acentuam a busca por ganhos no mercado de terras, que 

tem-se tornado bastante atrativo no atual contexto de instabilidade financeira. Ou seja, o que 

está em jogo, em muitos casos, não é sequer a competitividade da produção agrícola, mas a 

rentabilidade garantida pela posse/propriedade dos direitos sobre a terra adquirida, na maioria 

das vezes, a preços irrisórios. McCarthy et al chegam a falar em “land grabbing virtual”, para 

se referir a situações em que os investidores se lançam à aquisição de terra sem a intenção de 

utilizar a terra para fins produtivos ou colocar em prática o plano de desenvolvimento, mas com 

o mero objetivo de obter acesso a subsídios e fazer uso das licenças para fins especulativos 

(McCARTHY et al apud HALL, 2013). 

Para além das preocupações com a segurança alimentar e com a “financeirização da 

agricultura” (COTULA, 2013a) e a “commoditização da terra” (SCHUTTER, 2011), outro 

vetor do land grabbing é a produção dos agrocombustíveis. A escalada do preço do petróleo ao 

longo da primeira década do século XXI, juntamente com as pressões internacionais para o 

controle das mudanças climáticas, favoreceu a produção dos agrocombustíveis e, por 

conseguinte, a aquisição de terra nos países em desenvolvimento para cultivo de cana-de-

açúcar, milho e óleo de palma voltados para produção de etanol e biodiesel. Com efeito, as 

crises alimentar e financeira coincidiram com a divulgação do quarto relatório do Painel 

                                                        
12 Na obra A Grande Transformação, Polanyi (2001) distingue dois tipos de commodities: as reais, produzidas 

como o propósito de serem vendidas no mercado; e as fictícias, que seriam o trabalho, a terra e a moeda, recursos 

que não são produzidos com fins comercias. Para o autor, uma das grandes transformações processadas com a 

passagem do mercantilismo para o capitalismo industrial foi a criação desta ficção, isto é, a conversão do trabalho, 

da terra e da moeda em commodities, que podem ser transacionadas no mercado como as commodities reais. 

Polanyi utiliza o conceito de social embeddedness para afirmar a ideia do mercado como parte da sociedade (e não 

o contrário), rejeitando a possibilidade da existência de um mercado totalmente autorregulado e desvinculado das 

relações sociais. Em outros termos, para o autor a ideia de um mercado autorregulado é utópica porque a sua 

criação requer a commoditização da natureza e dos seres humanos, o que garantiria a destruição do meio ambiente 

e da sociedade. Por essa razão, Polanyi considera a terra, o trabalho e a moeda três commodities fictícias. 
13 Já não são apenas as culturas que são commodities, mas a própria terra e a água empregadas na agricultura que 

estão se tornando commoditizadas, com um mercado global de terra e água sendo criado. Tradução nossa. 
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Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) em 2007, que gerou uma grande 

comoção internacional em torno da necessidade de conter o avanço do aquecimento global.  

Cabe destacar, no entanto, que a retórica da substituição dos combustíveis fósseis pelos 

agrocombustíveis surgiu atrelada a um importante fator econômico: o aumento vertiginoso do 

preço do barril do petróleo experimentado desde o início do século XXI. Como se pode observar 

no gráfico abaixo, o preço do barril do petróleo ultrapassou os 140 dólares em 2008, valor mais 

alto já atingido na história. As instabilidades no Oriente Médio, agravadas pela guerra no 

Afeganistão e no Iraque, juntamente com o aumento da demanda por parte das economias 

emergentes, aparecem como as causas imediatas do aumento do valor do petróleo entre 2002 e 

2008. Contudo, pese à importância das pressões geopolíticas sobre a oferta e a demanda de 

petróleo, as pressões especulativas parecem estar na raiz do incremento acelerado do barril a 

partir de 2007, como resposta ao desmoronamento dos títulos subprime nos Estados Unidos, 

tornando commodities como o petróleo e os alimentos um refúgio para os investidores em busca 

de altas taxas de retorno (BLOOMBERG, 2008).  

Figura 3: Preço do barril de petróleo (1996-2016) 

 

Fonte: Macrotrends (2016). 

As pressões por mudanças na matriz energética dos países desenvolvidos, os principais 

causadores das emissões de gases do efeito estufa, traduziu-se na edição de leis e normas 

voltadas para a promoção das energias limpas. No caso da União Europeia, a edição da Diretiva 
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sobre Energia Renovável em 2009, que pretende aumentar o emprego de combustíveis limpos 

nos transportes em 10% até 2020, estimulou as empresas europeias a comprar terras no exterior 

para produção de agrocombustíveis. Nos Estados Unidos, o Renewable Fuel Standard (RFS) 

passou a prever a concessão de incentivos para que as firmas norte-americanas investissem na 

produção de etanol. Esses marcos regulatórios criam um mercado cativo para a compra de 

agrocombustíveis em longo prazo, estimulando a aquisição de terras para produção de “energia 

limpa” (COTULA; VERMEULEN, 2009; ROBERTSON; PINSTRUP-ANDERSEN, 2010).  

As preocupações com as mudanças climáticas também têm estimulado os chamados 

green grabs, isto é, a apropriação da terra em nome da conservação ambiental e do 

desenvolvimento sustentável. Dentre as principais modalidades de apropriação para fins 

ambientais encontram-se: (i) a conservação da biodiversidade, mediante a gestão de reservas 

florestais e unidades de conservação; (ii) o sequestro de carbono e os esquemas de compensação 

de carbono como Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+); 

(iii) a proteção e a comercialização dos serviços prestados pelos ecossistemas; (iv) o ecoturismo 

(FAIRHEAD et al, 2012). De acordo com Fairhead et tal (2012), a recente onda de apropriação 

ambiental reflete uma nova etapa da commoditização da natureza, baseada na “economia de 

reparação” (do inglês, economy of repair), segundo a qual o uso insustentável dos recursos 

naturais em um lugar pode ser compensado por práticas sustentáveis em outra parte do globo.  

 A água é outro recurso natural que tem incentivado a apropriação de terras no exterior. 

Tendo em vista que os contratos transnacionais tendem a abranger não apenas o uso da terra, 

como também o acesso a recursos naturais nela presentes – como a água –, vários países que 

sofrem com a escassez de recursos hídricos têm buscado transferir a sua produção agrícola para 

outras regiões como alternativa ao cultivo local e às dispendiosas políticas de expansão e 

aperfeiçoamento dos sistemas de irrigação (WOODHOUSE & GANHO, 2011). Um relatório 

publicado pela ONG GRAIN em 2012 alerta para essa dimensão estratégica da água nos 

contratos transnacionais de terra.  

Hidden behind the current scramble for land is a world-wide struggle for control over 

water. Those who have been buying up vast stretches of farmland in recent years, 

whether they are based in Addis Ababa, Dubai or London, understand that the access 

to water they gain, often included for free and without restriction, may well be worth 

more over the long-term, than the land deals themselves (GRAIN, 2012: 3).14 

                                                        
14 Escondida por trás da atual corrida pela terra está uma luta mundial pelo controle da água. Aqueles que têm 

comprado vastas extensões de terra nos anos últimos, estejam eles sediados em Addis Abeba, Dubai ou Londres, 

entendem que o acesso que eles ganham à água, geralmente incluído de graça nos contratos e sem restrições, pode 

valer muito mais do que os direitos sobre a terra no longo prazo. Tradução nossa. 
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Além disso, os contratos transnacionais têm previsto o emprego tanto de fontes de “água 

verde” (precipitação) como de “água azul” (irrigação e acesso a rios, lagos e aquíferos), 

levantando preocupações de possível competição por recursos hídricos entre produtores locais 

e empreendimentos estrangeiros. 

Muito embora a maioria dos autores apresentem o fenômeno land grabbing como 

consequência das crises alimentar, financeira e energética, há quem discorde dessa 

argumentação, situando a recente onda de apropriações de terra como uma nova etapa de um 

longo processo histórico, que tem se manifestado desde o período colonial. Yeros, Moyo e Jha 

(2012) afirmam que a alienação de terra possui uma história longa e praticamente ininterrupta, 

e distinguem três ondas de land grabbing. A primeira foi desencadeada pela expansão colonial 

na Ásia e na África no século XIX e durou até os anos 1960; a segunda ocorreu nos anos 1990, 

com a imposição do ajuste estrutural e das políticas de reforma agrária, que permitiram a 

apropriação de terras protegidas pelo direito costumeiro, convertendo-as em propriedade 

privada; e, por fim, a atual onda de aquisições, que tem envolvido os mais diferentes atores, 

como investidores privados, fundos soberanos e até governos. Essa continuidade dos processos 

de apropriação de terra fica bastante patente no caso de Moçambique, onde metade da terra do 

país foi alocada para concessões durante o período pós-guerra civil (anos 1990), como será 

discutido no terceiro capítulo.  

Embora não exista consenso entre os autores sobre a data de surgimento da corrida pelas 

terras, e ainda que se dividam entre aqueles que consideram o land grabbing um fenômeno 

totalmente novo e aqueles que o veem como um fenômeno contínuo e repaginado, algumas 

peculiaridades da onda atual de apropriações tendem a ser realçadas como forma de distingui-

la das demais. Essas peculiaridades já foram amplamente discutidas nesta seção e incluem 

aspectos como a financeirização da agricultura, a verticalização da produção, o cultivo de grãos 

para produção de energia renovável e a apropriação da natureza para fins de conservação e 

ecoturismo (green grabbing).  

Partindo desta introdução sobre as motivações por trás da atual onda de apropriações 

transnacionais de terras, aspectos centrais desse fenômeno serão analisados nos tópicos 

seguintes. Primeiramente, será discutida a escala dos processos de land grabbing no mundo, 

isto é, a extensão territorial abrangida pelos contratos transnacionais, com ênfase no continente 

africano, e, em seguida, serão identificados os principais setores de investimento. Na segunda 

seção, serão apresentados os principais países envolvidos nos polos investidor (land grabbers) 

e receptor (land grabbees). Em seguida, serão apresentados e debatidos instrumentos de 

governança em vigor sobre as apropriações de terra, incluindo os Princípios para o Investimento 
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Responsável em Agricultura (2010), as Diretrizes Voluntárias para uma Gestão Responsável 

da Posse da Terra, Pescas e Florestas, no contexto da Segurança Alimentar Nacional (2012) 

e os Princípios para o Investimento Responsável em Sistemas Agrícolas e Alimentares (2014). 

Por fim, será analisado a papel dos principais atores envolvidos nos processos de apropriação 

de terras nos níveis global, nacional e local, com destaque para as instituições internacionais, 

os Estados, as elites e a sociedade civil.  

1.1 Escala: dimensão do fenômeno e setores de investimento 

Há muita especulação em torno da dimensão do fenômeno land grabbing. Em primeiro 

lugar, o fato de muitos contratos serem firmados a portas fechadas, através de negociações 

secretas, impede uma mensuração precisa da escala dos lands grabs. Além disso, as 

informações sobre os contratos, quando disponíveis, costumam ser conflitantes. Os inventários 

nacionais, sob gestão governamental, tendem a exagerar a extensão das terras que são objeto 

dos contratos, no intuito de demonstrar que o país está aberto aos negócios e disposto a atrair 

investimentos externos diretos, enquanto que os empresários veem grandes projetos como uma 

estratégia de marketing e mobilização de recursos (COTULA, 2013a). Por sua vez, as 

reportagens veiculadas nos meios de comunicação refletem anúncios governamentais ou 

empresariais que muitas vezes não são concretizados posteriormente em contratos efetivos.  

Apesar dessas limitantes, alguns estudos arriscaram-se a oferecer estimativas da 

extensão de terras alocadas durante a recente onda de apropriações transnacionais, 

desencadeada no contexto de crise de 2008. De acordo com um levantamento do Banco 

Mundial (2011), realizado com base em informes da mídia, 464 contratos foram estabelecidos 

entre outubro de 2008 a agosto de 2009, perfazendo um total de 56,6 milhões de hectares, dos 

quais 39,7 milhões de hectares foram assinados na África Subsaariana (DEININGER & 

BYERLEE, 2011). Três anos mais tarde, um relatório da ONG GRAIN lançou um banco de 

dados com registros de 416 de contratos transnacionais de terra firmados desde 2006, cobrindo 

um total de quase 35 milhões de hectares em 66 países (GRAIN, 2012).  

Atualmente, a Land Matrix (2016), um banco de dados sobre as apropriações de terra 

em constante atualização, mantém documentados 1.312 contratos, cobrindo uma área total de 

aproximadamente 72,5 milhões de hectares. Não obstante, desta extensão total somente 48 

milhões de hectares correspondem a projetos efetivamente implementados, de modo que 17,5 

milhões de hectares da área restante referem-se a projetos ainda não formalizados e 6,9 milhões 
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de hectares a projetos abandonados15. Vale salientar que esta é uma dinâmica bastante comum 

nos contratos transnacionais de terra: muitos deles são descontinuados e outros são firmados 

para uma área bastante inferior à extensão inicialmente pretendida (COTULA, 2013a). Por 

exemplo, em 2007 a companhia chinesa ZTE fechou um contrato com a República Democrática 

do Congo para produção de milho, óleo de palma, arroz e soja. Embora a intenção inicial fosse 

obter uma concessão de 100 mil hectares, a área alocada no contrato abrangia somente 865 

hectares, e em 2013, apenas três anos após o início das operações do empreendimento chinês, 

o projeto foi abandonado. Outro exemplo similar é o contrato firmado entre a Etiópia e empresas 

sauditas em 2008, que apesar de prever inicialmente uma concessão de 500 mil hectares, acabou 

se concretizando sobre uma extensão de tão somente 14 mil hectares, sendo abandonado em 

201416 (LAND MATRIX, 2016).  

A África figura entre as regiões que mais têm atraído investidores no setor agrícola. Os 

investimentos agrícolas na África têm sido amplamente estimulados por instituições privadas e 

intergovernamentais. Em 2010, por exemplo, o McKinsey Institute, uma firma internacional de 

consultoria e pesquisa na área de economia e negócios, divulgou uma publicação sobre as 

oportunidades de negócio na África na qual destacou que o continente concentra 60% da terra 

arável não cultivada do mundo (McKINSEY INSTITUTE, 2010). No ano seguinte, um relatório 

do Banco Mundial constatou que a África Subsaariana concentra a maior parte da terra não 

cultivada e adequada para cultivo, correspondente a 202 milhões de hectares ou 45% da terra 

arável não cultivada do mundo (DEININGER & BYERLEE, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15  LAND MATRIX (2017). We currently have information about. Disponível em: 

<http://www.landmatrix.org/en/> Acesso em: 23 de janeiro de 2017. 
16  LAND MATRIX (2016). Deal #1244. Disponível em: <http://www.landmatrix.org/en/get-the-detail/by-

investor-country/saudi-arabia/1244/> Acesso em: 18 de abril de 2016. 
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Figura 4: Principais regiões receptoras, nº de contratos (2016) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Land Matrix (2016). 

O continente africano desperta um interesse especial desta pesquisa, visto que o estudo 

de caso realizado a partir do terceiro capítulo se debruçará sobre as apropriações de terra em 

Moçambique. Assim, o maior detalhamento das informações referentes ao continente africano 

não deve ser visto como um viés de seleção nem tampouco como uma tentativa de reduzir a 

dimensão e a relevância do fenômeno em outras regiões do mundo. Com efeito, o infográfico 

acima mostra que o land grabbing é um fenômeno global com grande incidência sobre outras 

regiões do mundo, a exemplo da América Latina e da Ásia. Na América Latina, a maior parte 

dos investimentos estão concentrados na América do Sul, que responde por 196 contratos, ao 

passo que, na Ásia, os investimentos concentram-se no Sudeste Asiático, com 316 contratos. 

No continente africano, a principal sub-região afetada é a África Central, com 248 contratos, a 

maior parte dos quais firmados na Etiópia, em Moçambique, na Tanzânia e na Zâmbia.  

As estimativas acerca dos principais setores de investimento também são pouco 

confiáveis. Ainda que predominem as narrativas da segurança alimentar como vetor chave do 

land grabbing, a produção de alimentos não é a única atividade de interesse dos investidores 

estrangeiros, como demonstra o gráfico abaixo (figura 5). Com efeito, a agricultura absorve a 

maior parte dos contratos (901 contratos) e abrange mais de 20 milhões de hectares (LAND 

MATRIX, 2016). Contudo, é difícil mensurar a parcela dos investimentos destinados à 

produção de alimentos, visto que as variedades mais populares entre os investidores (milho, 
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soja, óleo de palma, entre outros) podem ser cultivadas para diversas finalidades. A silvicultura 

(exploração de madeira e celulose) abrange mais 10 milhões de hectares, correspondente a 177 

contratos, uma parcela significativa dos contratos documentados pela Land Matrix (2016). 

Além disso, é significativo o número de contratos com múltiplas finalidades (166 acordos, 

totalizando quase 12 milhões de hectares), a exemplo de projetos que preveem a exploração de 

zonas florestais tanto para extração de madeira e celulose, como para conservação e medidas 

de compensação/sequestro de carbono (green grabs).  

Figura 5: Principais setores de investimento  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Land Matrix (2016)17. 

 Um dos fatores que dificultam a classificação dos investimentos por setores é a 

emergência e popularização dos chamados flex crops, a exemplo do milho, da soja, da cana de 

açúcar e do óleo de palma. Os flex crops são culturas que servem a diversos propósitos, como 

o cultivo de alimentos para consumo humano, a fabricação de ração animal e a produção de 

agrocombustíveis. De acordo com Borras et al (2013), os flex crops diluem as fronteiras 

setoriais, dificultando a classificação dos investimentos e a regulamentação dos instrumentos 

de governança.  

The rise of flex crops and commodities has far-reaching and complicated implications 

for global governance. For one, there is a blurring of sectorial boundaries and 

sectorial governance instruments. Transnational governance mechanisms are 

generally structured by sector or theme, namely, food, feed, energy/fuel, forestry, 

                                                        
17  LAND MATRIX (2016). Dynamics overview. Disponível em: <http://www.landmatrix.org/en/get-the-

idea/dynamics-overview/> Acesso em: 31 de maio de 2016. 
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climate change, mitigation strategies, and so on. How then can one categorize soya 

that falls within three categories of food, feed, and energy/fuel, and which sectorial 

rules apply? (BORRAS et al, 2013:165)18 

 Portanto, para os autores (BORRAS et al, 2013), estimativas da parcela dos cultivos de 

“grãos flexíveis” empregada para propósitos específicos tendem a negligenciar a complexidade 

inerente a essas culturas. Nesse contexto, perdem relevância dados como a estimativa do Banco 

Mundial de que 21% dos contratos transnacionais assinados entre 2008 e 2009 dizem respeito 

à produção de agrocombustíveis (DEININGER & BYERLEE, 2011).  

 Feita esta ressalva acerca da falta de precisão da categorização setorial dos 

investimentos envolvendo grãos flex, apresenta-se, nos gráficos a seguir, a distribuição da 

produção agrícola dos contratos transnacionais de acordo com quatro setores: (i) produção 

alimentícia (food crops); (ii) produção não-alimentícia (non-food crops); (iii) grãos flex (flex 

crops); e (iv) múltiplos usos. Aqui cabe uma ressalva: enquanto os flex crops dizem respeito a 

culturas que podem ser cultivadas para propósitos não declarados, a classificação múltiplos 

usos refere-se ao cultivo, numa mesma plantação, de grãos com distintos propósitos. 

Figura 6: Propósito da produção agrícola em contratos transnacionais (todos os continentes) 

  

Fonte: Elaboração própria com base em Land Matrix19 (2016). 

                                                        
18 O surgimento de culturas e commodities flexíveis tem implicações abrangentes e complicadas para a governança 

global. Por um lado, há uma confusão nas fronteiras setoriais e instrumentos de governança setorial. Os 

mecanismos de governança transnacional são geralmente estruturados por setor ou tema, nomeadamente 

alimentos, ração, energia/combustível, silvicultura, mudanças climáticas, estratégias de mitigação, etc. Como, 

então, classificar a soja que se enquadra em três categorias diferentes, isto é, de alimentos, ração e 

energia/combustível, e quais as regras setoriais aplicáveis? 
19  LAND MATRIX (2016). Agricultural drivers: all continents. Disponível em: 

<http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/agricultural-drivers/> Acesso em: 31 de maio de 2016.  
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 Como se pode observar no gráfico acima, a produção de alimentos responde por uma 

parcela reduzida dos investimentos em agricultura documentados pela Land Matrix. De modo 

geral, predominam os cultivos com múltiplos usos e os grãos flex, que juntos somam 58% dos 

investimentos agrícolas no mundo, o que comprova a dificuldade de classificação setorial dos 

contratos transnacionais. Essas cifras confirmam as preocupações de que os land grabs 

poderiam vir a prejudicar a segurança alimentar global, transferindo grandes extensões de terra 

para cultivos de flex crops e outras culturas para produção de agrocombustíveis.  

 O gráfico a seguir mostra a distribuição dos investimentos por setor no continente 

africano. Além da relevância da África para esta dissertação, o caso do continente africano 

requer maior detalhamento por ser uma das regiões que mais tem atraído investidores 

estrangeiros.  

Figura 7: Propósito da produção agrícola em contratos transnacionais (África) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Land Matrix20 (2016). 

 Na África, a produção alimentícia abrange uma parcela ainda mais reduzida dos 

contratos, seguindo a tendência internacional de ênfase nos investimentos voltados para os 

grãos flex e para os cultivos com múltiplos usos, que somam, juntos, 48% dos investimentos 

compilados pela Land Matrix. Além de a produção alimentícia cobrir uma porcentagem menor 

dos contratos na África do que no restante do mundo, a produção não alimentícia também tem 

uma abrangência maior, abarcando 44% dos contratos (figura 7), o que levanta fundadas 

preocupações acerca da insegurança alimentar na região. Outro fator preocupante é que mesmo 

                                                        
20 LAND MATRIX (2016). Agricultural drivers: Africa. Disponível em: <http://www.landmatrix.org/en/get-the-

idea/agricultural-drivers/> Acesso em: 31 de maio de 2016.  
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os contratos transnacionais voltados para produção de alimentos põem em perigo a segurança 

alimentar dos países africanos na medida em que a maior parte da produção é exportada para 

os países investidores, não servindo os mercados locais.  

1.2 Escopo geográfico: land grabbers e land grabbees 

As manchetes internacionais, sobretudo de meios de comunicação anglófonos, têm 

criado um grande alarde em torno dos contratos de concessão de terras assinados pela China e 

pelos países do Golfo Pérsico (THE ECONOMIST, 2009a; THE ECONOMIST, 2009b; THE 

GUARDIAN, 2010; THE WASHINGTON POST, 2013). Não obstante, os Estados Unidos são, 

inequivocamente, os maiores investidores em contratos transnacionais de terras, com um total 

de 138 contratos (LAND MATRIX, 2017), perfazendo um total de mais de 9 milhões de 

hectares21. Além dos Estados Unidos, da China e dos Países do Golfo, outros países emergentes 

e asiáticos têm-se destacado nas dinâmicas de apropriação de terras, assim como potências 

ocidentais, a exemplo do Reino Unido, do Canadá, da Holanda, da Itália, da Noruega e da 

Finlândia. 

Os países desenvolvidos têm-se dedicado à compra de terras no exterior principalmente 

com objetivos especulativos, na esteira da tendência de “financeirização da agricultura”, bem 

como no intuito de produzir agrocombustíveis e promover a conservação ambiental por meio 

dos já mencionados green grabs (BORRAS et al, 2013). Já os países do Golfo, que convivem 

com a escassez de terras férteis e a necessidade de manter os preços dos alimentos baixos para 

evitar revoltas sociais contra os regimes autoritários estabelecidos, têm adquirido terras na 

África Subsaariana no intuito de garantir a segurança alimentar e reduzir a dependência dos 

mercados internacionais de commodities (GRAIN, 2008; COTULA, 2013a). Por sua vez, no 

caso da China a aquisição de terras faz parte da estratégia “Going Out” adotada pelo governo 

chinês em 2004, cujo objetivo é a promoção de oportunidades de negócio para empresas 

chinesas no exterior. A segurança alimentar não consta, portanto, nas principais motivações 

chinesas (COTULA & VERMEULEN, 2009), muito embora a exploração de terras no exterior 

responda às crescentes demandas chinesas por commodities não-alimentícias como minérios, 

borracha, algodão, óleo de palma, entre outros. 

 

 

                                                        
21 LAND MATRIX (2017). Web of transnational deals: USA. Disponível em: <http://www.landmatrix.org/en/get-

the-idea/web-transnational-deals/> Acesso em 23 de janeiro de 2017.  
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Tabela 1: Lista de principais países investidores (2017) 

 Países investidores Nº de contratos  Extensão total (ha) 

1º Estados Unidos 138 9.908.600 

2º Malásia 107 3.885.160 

3º Singapura 67 3.250.950 

4º Reino Unido 125 2.335.163 

5º  Brasil 40 2.325.542 

6º Emirados Árabes Unidos 26 2.269.687 

7º Canadá 48 2.072.473 

8º Índia 51 2.069.186 

9º China 112 1.976.340 

10º Holanda 46 1.856.422 

11º Arábia Saudita 27 1.622.520 

12º China, Hong Kong 32 1.429.284 

13º Itália  31 1.017.878 

14º Noruega 20 892.557 

15º Finlândia 20 874.387 

Fonte: Elaboração própria com base em Land Matrix22 (2017).  

 O quadro acima fornece a lista dos quinze principais investidores ou “compradores” de 

terra, cobrindo os contratos com 200 hectares ou mais iniciados desde o ano 2000. A lista inclui 

não apenas os contratos transnacionais, mas também os contratos envolvendo, ao mesmo 

tempo, investidores domésticos e estrangeiros. Nesse sentido, cabe destacar o caso do Brasil e 

da Rússia, cujos contratos tendem a abranger, em sua maioria, porções do território nacional. 

No caso do Brasil, dos 40 contratos documentados na base Land Matrix, 27 correspondem a 

contratos domésticos, abrangendo uma extensão total de cerca de 2 milhões hectares. No caso 

da Rússia, a metade dos contratos documentados são domésticos, cobrindo uma área total de 

1,14 milhões de hectares (LAND MATRIX, 2017). 

 O caso brasileiro é curioso porque além de integrar o grupo dos principais land 

grabbers, o Brasil faz parte também do ranking dos principais land grabbees. Os investimentos 

brasileiros no setor agrário têm-se direcionado sobretudo para a América do Sul, em função da 

expansão da fronteira agrícola para os países vizinhos, e para a África, como parte do esforço 

                                                        
22 LAND MATRIX (2017). Web of transnational deals. Disponível em: <http://www.landmatrix.org/en/get-the-

idea/web-transnational-deals/> Acesso em 23 de janeiro de 2017.  
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do governo brasileiro de aproximação com o continente. De acordo com a Land Matrix (2017), 

os investidores brasileiros controlam dois projetos agropecuários no Paraguai, sendo um 

localizado no departamento do Alto Paraguai, com uma extensão total de 78,5 mil hectares, e 

outro localizado na região do Chaco, abrangendo uma área de 30,7 mil hectares. Outro 

investimento que se destaca na Land Matrix (2017) é a compra de 100 mil hectares pelo 

empresário brasileiro Ernesto Corrêa, para produção agropecuária no departamento de 

Tucuarembó, no Uruguai. No continente africano, os investimentos brasileiros se concentram 

em Angola, Moçambique, Gana e Sudão. Por outro lado, o Brasil também tem atraído muitos 

investidores estrangeiros, o que levou o governo brasileiro a adotar medidas para dificultar o 

acesso dos estrangeiros à terra, em 2010. Contudo, essas medidas não têm sido capazes de frear 

a compra de terra por estrangeiros, que têm encontrado saídas “criativas” para contornar essas 

restrições (FAIRBAIRN, 2015). Ademais, vale salientar que está em discussão na Câmara dos 

Deputados um projeto de lei para liberalizar a venda de imóveis rurais para estrangeiros (PL 

4.059/2012, proposta que tem recebido prioridade durante o governo de Michel Temer.  

 Os Estados Unidos, líderes do ranking, têm investido principalmente na América Latina 

(25 contratos só na Argentina e 15 só no Brasil) e na África. O contrato de maior extensão 

fechado pelos Estados Unidos encontra-se na República Democrática do Congo, onde o Grupo 

Blattner Elwyn obteve uma licença de exploração de 1,9 milhões de hectares para produção de 

madeira e fibra. O grupo norte-americano também controla mais seis concessões de terra na 

República Democrática do Congo, que somadas totalizam uma área de aproximadamente 1,3 

milhões de hectares. A empresa norte-americana Independent Timbers and Stevedoring 

(IT&S), por sua parte, controla três grandes projetos em Papua Nova Guiné, representando uma 

área total de mais de mais de 2 milhões de hectares. Recentemente, companhias norte-

americanas também firmaram contratos para grandes dimensões de terra na Ucrânia, no Sudão 

do Sul, em Moçambique, dentre outras regiões do mundo.  

O segundo colocado, a Malásia, tem investido no Sudeste Asiático e na Oceania, tendo 

firmado 57 contratos somente com a Indonésia e 28 somente com Papua Nova Guiné. Com uma 

extensão territorial de apenas 697 km², Singapura tem firmado compromissos sobre grandes 

áreas de terra na Ásia, na Oceania e na África. Por exemplo, em 2010 Singapura firmou um 

contrato de 220 mil hectares para produção de óleo de palma na Libéria e, em 2011, um contrato 

de 1,4 milhões hectares no Congo-Brazzaville para produção agrícola (cacau) e silvicultura 

(para fins de sequestro de carbono produção madeireira) (LAND MATRIX, 2017).  

Os investimentos do Reino Unido têm um escopo geográfico mais diversificado. Dos 

125 projetos capitaneados por empresas britânicas, 65 encontram-se na África, 27 no Sul e 
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Sudeste Asiático, 30 na América Latina, além de outros três espalhados na Europa Oriental e 

na Rússia. Os principais destinos dos investimentos britânicos são Indonésia, Uruguai, 

Tanzânia, Moçambique, Gana e Serra Leoa. O maior contrato firmado recentemente pelo Reino 

Unido foi um projeto de cultivo de cerca de 500 mil hectares de jatrofa23 para produção de 

biodiesel no Madagascar, projeto que foi abandonado em 2012 (LAND MATRIX, 2017).  

Os Emirados Árabes Unidos, motivados por preocupações com a segurança alimentar 

nacional e com a escassez de água, assinaram recentemente uma série de contratos para 

produção de alimentos no Egito, no Paquistão, no Marrocos e no Sudão, demonstrando a 

preferência do governo e do empresariado por países islâmicos. Contudo, os investimentos do 

empresariado dos Emirados Árabes vão além do setor de agricultura. Em 2008, a Dubai World, 

fundo soberano do governo, adquiriu uma área de 290 mil hectares no Zimbábue para gestão 

de um complexo turístico integrado por áreas de conservação, safáris e hospedagem de luxo 

(THE TELEGRAPH, 2009). No mesmo ano, a empresa Al Ain National Wildlife obteve uma 

concessão de 1,6 milhão de hectares para operação de safáris no Sudão do Sul (LAND 

MATRIX, 2017).  

Os principais destinos de investimento do Canadá encontram-se na África e na América 

do Sul, onde foram firmados 12 contratos só com o Uruguai e 10 somente com o Brasil. 

Contudo, as maiores iniciativas canadenses foram registradas na Rússia, onde a Cathay Forest 

Products Corp. vem explorando uma concessão de mais de 992 mil hectares para produção 

madeireira, e na República Democrática do Congo, onde a canadense Offsetters obteve uma 

concessão de quase 300 mil hectares para exploração de madeira e sequestro de carbono (LAND 

MATRIX, 2017).  

A Índia tem investido fortemente no continente africano, sobretudo na Etiópia e em 

Moçambique. Não obstante, os contratos mais ambiciosos foram firmados com a Guiana, onde 

a Café Coffee Day obteve, em 2010, duas concessões para exploração madeireira, uma de 391 

mil hectares e outra de 345 mil hectares (LAND MATRIX, 2017). Essas iniciativas foram alvo 

de fortes críticas por prever o desmatamento de áreas amazônicas e a exportação de toras de 

                                                        
23 A jatrofa é uma planta originária da América Central e do México adaptada a climas tropicais e subtropicais, 

que foi considerada a solução para a produção dos agrocombustíveis no contexto da corrida pelas terras por crescer 

em terrenos áridos, evitando a competição com terras para produção de alimentos. A grande promessa da jatrofa 

ainda não se concretizou e estudos científicos têm demonstrado que o aumento da produtividade da planta depende 

do emprego de sistemas de irrigação e fertilização, assim como as demais matérias primas utilizadas para 

fabricação de agrocombustível. Para mais informações, ver: THE GUARDIAN (2009). Hailed as a miracle 

biofuel, jatropha falls short of hype. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/environment/2009/may/05/jatropha-biofuels-food-crops> Acesso em: 23 de 

janeiro de 2017. 
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madeira não processada para beneficiamento e produção de móveis na Índia (STABROEK 

NEWS, 2012).  

A China, por sua vez, tem protagonizado as manchetes internacionais sobre acordos 

transnacionais de aquisição e arrendamento de terra. De acordo com o diário The Guardian 

(2010), a China fechou um contrato de 2,8 milhões de hectares com a República Democrática 

do Congo para cultivo de óleo de palma voltado para produção de agrocombustível, projeto que 

foi abandonado após fortes revoltas sociais. Atualmente, a maior área sob gestão de investidores 

chineses é um cultivo florestal de 274 mil hectares, operado pela Bai Shan Lin International 

Forest Developlment Inc, na Guiana. Por outra parte, a maior iniciativa de Hong Kong é um 

contrato para cultivo de quase 240 mil hectares de cacau, café, jatrofa, borracha e madeira em 

Papua Nova Guiné. Vale salientar que caso a China e Hong Kong fossem contabilizados 

conjuntamente cobririam uma área superior a 3,4 milhões de hectares, o que colocaria este país 

na terceira posição do ranking, atrás somente dos Estados Unidos e da Malásia.  

A Arábia Saudita, outro importante alvo de crítica na imprensa anglófona (THE 

ECONOMIST, 2009; THE GUARDIAN, 2010; THE WASHINGTON POST; 2013) tem 

investido principalmente na Etiópia (11 contratos) e no Sudão (6 contratos). Não obstante, o 

maior contrato concluído pelo país foi uma concessão de 700 mil hectares para produção de 

frutas cítricas e azeitonas no Marrocos (LAND MATRIX, 2017). Os contratos de aquisição e 

arrendamento de terra têm sido amplamente estimulados pelo governo saudita, no marco da 

King Abdullah Initiative for Saudi Agricultural Investment Abroad (KAISAIA), lançada em 

2009 para oferecer suporte político e financeiro a empresas interessadas em investir em países 

com potencial agrícola, mão de obra barata e boa estrutura de governança (WOERTZ, 2014).  

A Holanda, a Noruega e a Finlândia são três investidores que, embora extremamente 

atuantes nos processos de apropriação de terras, não têm recebido muita atenção pela mídia 

internacional. Presente na África, na América Latina, na Europa Central e no Sudeste Asiático, 

o maior projeto da Holanda encontra-se no Brasil, onde a Royal Dutch Shell vem operando, 

desde 2012, uma lavoura de 860 mil hectares de cana de açúcar para produção de etanol. No 

caso da Noruega, a maior parte dos investimentos se concentram em Moçambique, onde a 

companhia Green Resources AS vem explorando quatro concessões para extração madeireira e 

sequestro de carbono, cobrindo uma área total de mais de 340 mil hectares. A Finlândia, por 

sua parte, tem concentrado seus investimentos na América do Sul, com destaque para o 

Uruguai, onde a empresa finlandesa Stora Enzo, do ramo da produção de madeira, papel e 

embalagens, controla 10 projetos de plantação florestal, abrangendo uma área total de quase 

230 mil hectares (LAND MATRIX, 2017).  
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A presença da Itália no ranking também surpreende. Atualmente a Itália ocupa a 13ª 

posição, na frente de tradicionais ex-metrópoles como França (676 mil ha) e Portugal (638 mil 

ha). Os investimentos italianos concentram-se principalmente na Romênia e na África, com 

destaque para o Gabão, a Libéria e Moçambique. Atualmente, o principal investimento italiano 

é uma concessão de 350 mil hectares obtida pela empresa Corà Domenico & Figli para 

produção de madeira e celulose no Gabão (LAND MATRIX, 2017). 

Por outro lado, os principais destinos de investimento são países em desenvolvimento, 

com abundância de recursos naturais e escassez de capital. As regiões que mais têm atraído 

investidores são a África Subsaariana, o Sudeste Asiático e a América Latina. Muitos dos países 

receptores veem os investimentos estrangeiros em agricultura de maneira positiva, por tratar-se 

de um setor que foi abandonado pelos setores público e privado durante décadas (LISK, 2013). 

Além disso os governos e as elites desses países consideram a transição para o modelo do 

agronegócio como uma oportunidade de desenvolver o país e aumentar a competitividade. 

Tabela 2: Lista de principais países receptores (2016) 

 Países receptores Nº de contratos  Extensão total (ha) 

1º República Democrática do Congo 29 6.175.626 

2º Papua Nova Guiné  39 3.769.803 

3º Indonésia 126 3.500.649 

4º Rússia 26 3.363.012 

5º  Brasil 77 3.127.478 

6º Sudão do Sul 9 2.691.453 

7º Congo 8 2.618.000 

8º Moçambique 84 2.448.695 

9º Ucrânia 24 2.370.690 

10º Argentina 72 1.867.584 

11º Uruguai 90 1.521.808 

12º Guiana 6 1.375.001 

13º Libéria 14 1.359.376 

14º Etiópia 68 1.001.685 

15º Gana 42 941.594 

Fonte: Elaboração própria com base em Land Matrix24, 2017.  

                                                        
24 LAND MATRIX (2017). Web of transnational deals. Disponível em: <http://www.landmatrix.org/en/get-the-

idea/web-transnational-deals/> Acesso em 23 de janeiro de 2017.  
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A República Democrática do Congo, que lidera a lista dos principais receptores de 

investimentos, tem recebido investidores da América do Norte, da Europa, do Oriente Médio e 

da China. Além da mencionada concessão de 1,9 milhões hectares para uma companhia sediada 

nos Estados Unidos, foi outorgada a duas empresas estadunidenses uma licença de exploração 

de 348 mil hectares para extração de madeira e fibra, e uma concessão de 299 mil hectares à 

canadense Offsetters para exploração madeireira e sequestro de carbono. Cabe destacar, 

igualmente, o papel exercido pela empresa libanesa Industrie de Transformation des Bois (ITB), 

que controla cinco projetos de plantação florestal, abrangendo uma área total de 917 mil 

hectares (LANDMATRIX, 2017). 

 Papua Nova Guiné tem recebido investimentos principalmente de países asiáticos, como 

Malásia, Coréia do Sul, Singapura, China (Hong Kong) e Japão. Não obstante, as concessões 

de maior extensão foram outorgadas a empresas norte-americanas, a saber: (i) um contrato de 

mais de 790 mil hectares para exploração de madeira e fibra por uma joint venture; (ii) dois 

contratos obtidos pela Independent Timbers and Stevedoring (IT&S), sendo um de 619 mil 

hectares e outro de 632 mil hectares, ambos para produção de madeira e celulose (LAND 

MATRIX, 2017).   

 A Indonésia tem investidores na Ásia, na Europa e na América do Norte, com destaque 

para a Malásia, com 57 contratos, o Reino Unido, com 19 contratos, Singapura com 11 contratos 

e Hong Kong e Sri Lanka com 10 contratos cada. De modo geral, a Indonésia tem oferecido 

concessões de menor extensão. Atualmente, o maior contrato transnacional de terra em vigor 

no país é uma concessão obtida pela First Pacific, sediada em Hong Kong, para cultivo de 212 

mil hectares de chá, cacau, óleo de palma e extração de borracha (LAND MATRIX, 2017).  

Como anteriormente discutido, a Rússia e o Brasil constituem casos especiais, em 

virtude da forte presença dos investidores nacionais, inclusive em contratos envolvendo firmas 

estrangeiras. No Brasil, é bastante diversificada a gama de investidores, destacando-se a atuação 

de empresas da Holanda (com um contrato de 860 mil hectares com a Shell e outro de 109 mil 

com a Floresteca Holding N.V.), da Finlândia (com uma concessão de 100 mil hectares e outra 

de 150 mil hectares), da Argentina (venda de 300 mil hectares para a empresa El Tejar), do 

Chile, do Canadá e dos Estados Unidos. Na Rússia, os principais investidores são empresas 

nacionais e do hemisfério Norte, com destaque para a Suécia, com 8 contratos, e para um projeto 

de 992 mil hectares operado conjuntamente pelo Business Marketing Group (Rússia) e pela 

Cathay Forest Products Corp. (Canadá). Outro grande projeto em vigor na Rússia é a concessão 

de 550 mil hectares para a empresa Ivolga-Holding LLC, sediada no Cazaquistão, para 

produção de alimentos, como trigo, tomate, açúcar de beterraba, entre outros. 
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Embora tenha firmado um número relativamente baixo de contratos, o Sudão do Sul 

figura como um dos principais destinos de investimentos em razão da grande extensão de terra 

consignada nos contratos. Além do supracitado contrato de 1,6 milhões de hectares com a Al 

Ain National Wildlife, sediada nos Emirados Árabes, o governo do Sudão do Sul concedeu à 

empresa norte-americana Nile Trading & Development, uma área de 600 mil hectares para o 

cultivo de jatrofa e óleo de palma para produção de agrocombustíveis (LAND MATRIX, 2017).  

O Congo também assinou um número reduzido de contratos de terra. Não obstante, o 

país figura na lista dos principais destinos de investimentos em razão da ampla extensão 

abrangida por dois contratos. O primeiro deles, firmado em 2010, prevê o cultivo de 470 mil 

hectares para produção de óleo de palma por empresas da Malásia e das Ilhas Virgens. O 

segundo é uma concessão de 1,4 milhões de hectares à Olam International Ltd., sediada em 

Singapura, para produção agrícola, silvicultura e sequestro de carbono.  

Moçambique tem uma gama diversificada de investidores, que abrange todos os 

continentes. Dentre eles, destacam-se a África do Sul, com 15 contratos, o Reino Unido, com 9 

contratos, Portugal e a Índia, com 8 contratos cada e os Estados Unidos e a Noruega, com 7 

contratos cada. Os maiores projetos em vigor no país são: (i) um contrato de 210 mil hectares 

para silvicultura e conservação florestal pela Rift Valley Holdings, do Zimbábue; (ii) duas 

concessões outorgadas ao Grupo Portucel Soporcel, com sede em Portugal, para produção de 

madeira e celulose, somando juntas 356 mil hectares; (iii) uma concessão de 182 mil hectares 

para plantação florestal por parte da norueguesa Green Resources S.A. e da estadunidense 

Diversified International Timber Holdings (DITH).    

No caso da Ucrânia, a grande maioria dos investidores encontram-se no hemisfério 

Norte, notadamente nos países europeus. Dos maiores acordos em vigor, destacam-se 

oferecimento de 481 mil hectares à empresa estadunidense NCH Capital Inc. para produção 

agrícola, assim como a concessão de 405 mil hectares à Kernel Holding S.A., com sede em 

Luxemburgo, para cultivo de diversas variedades como milho, soja, trigo, ervilhas, cevada e 

girassol (LAND MATRIX, 2017). 

A Argentina e o Uruguai também têm atraído o interesse dos investidores internacionais 

em função da fertilidade dos seus solos e da competitividade do seu setor agropecuário. Embora 

a Argentina tenha optado por concessões abrangendo áreas reduzidas, em 2011 o grupo malaio 

Walbrook comprou uma área de 468 mil hectares na província de Mendoza para produção de 

commodities alimentícias e para atividade turística e, no mesmo ano, o grupo saudita Aljhorayef 

obteve uma licença de exploração de 200 mil hectares no norte da Argentina para produção de 

arroz, soja, trigo e sorgo. A mesma tendência se reproduz no Uruguai, que firmou um contrato 
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de 200 mil hectares para exploração madeireira por parte de uma empresa finlandesa. No caso 

do Uruguai, os principais investidores são Reino Unido, com 16 contratos, Finlândia, com 13, 

Canadá, com 12, e Chile e Singapura, com 10 contratos cada (LAND MATRIX, 2017). 

A Guiana tem oferecido concessões de grande extensão, a exemplo de dois contratos de 

mais de 300 mil hectares com a companhia indiana Cafe Coffee Day (CCD). Na Libéria, os 

principais investidores são países europeus e asiáticos. Os contratos tendem a abranger áreas 

extensas, como a concessão de 253 mil hectares a uma empresa italiana para exploração de 

madeira. Ao contrário da Libéria e da Guiana, os contratos firmados pela Etiópia tendem a 

cobrir áreas mais reduzidas, com exceção de uma concessão de 250 mil hectares para produção 

de chá, jatrofa, óleo de palma e borracha por parte do grupo saudita MIDROC, em colaboração 

com uma empresa etíope. Os principais investidores na Etiópia encontram na Índia e na Arábia 

Saudita, com 15 e 11 contratos respectivamente.  

A gama de investidores de Gana é mais ampla, abarcando empresas da Europa, da 

América do Norte, da América do Sul, da África, do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Os 

principais investidores encontram-se, contudo, nos Estados Unidos e no Reino Unido, com 8 e 

7 contratos respectivamente.  

Da lista dos quinze principais destinos de investimentos, cinco são países menos 

desenvolvidos (LDCs), isto é, Moçambique, República Democrática do Congo, Sudão do Sul, 

Libéria e Etiópia (UNDESA, 2016). Esse é um fator preocupante visto que os megacontratos 

de aquisição de terra tendem as despossuir as comunidades locais, destituindo-as dos seus meios 

de subsistência e contribuindo, em muitos casos, para o aumento da pobreza e da insegurança 

alimentar.  

Outro fator de preocupação é a existência de vários países importadores de alimentos 

dentre os principais receptores de investimento agrícola, muitos dos quais dependem de ajuda 

alimentar para garantir a segurança alimentar nacional (COTULA & VERMEULEN, 2009). 

Segundo um relatório do Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2013), a Etiópia e o Sudão 

do Sul, dois dos países africanos que mais têm atraído investimentos estrangeiros no setor 

agrícola, estão entre os principais receptores de ajuda alimentar do mundo. Some-se a isso a 

predominância do cultivo de grãos flex e a ausência de restrições à exportação da produção 

agrícola nos contratos transnacionais de aquisição de terra.  

Na próxima seção, serão analisados os instrumentos de governança internacional 

existentes sobre as aquisições de terra em larga escala, a fim de compreender como os riscos 

criados pelos land grabs têm sido prevenidos e mitigados pelas normas internacionais.  
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1.3 Mecanismos de governança internacional 

 A recente onda de land grabbing tem levantado preocupações em função dos possíveis 

impactos negativos dos contratos transnacionais sobre as comunidades locais. A lista de riscos 

é longa e inclui o deslocamento e a perda dos meios de subsistência das comunidades afetadas, 

a ausência de consulta prévia e de compensação adequada, o aumento da insegurança alimentar, 

o impacto ambiental causado pela adoção de práticas de cultivo insustentáveis, entre outras. 

Até mesmo as instituições que retratam os land grabs como uma oportunidade de 

desenvolvimento para os países pobres, a exemplo do Banco Mundial, da Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e o Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA), têm ressaltado a necessidade de regulamentação dos 

contratos transnacionais a fim de garantir o benefício mútuo. O relatório intitulado “Rising 

global interest in farmland”, publicado pelo Banco Mundial em 2011, põe em evidência o 

imperativo de estabelecimento de um marco regulatório para as aquisições de terra: 

A good policy, legal and institutional framework can minimize risks and maximize 

benefits from large-scale investment involving land and related natural resources. It 

can help avoid involuntary permanent losses of rights that could have negative 

consequences, be instrumental in attracting technically competent investors able to 

generate significant economic benefits in line with a country’s longer-term 
development strategy, and encourage the sharing of benefits with local users who may 

lack capacity for negotiating with outsiders. But a good framework will also require 

adherence to social and environmental standards (DENINGER & BYERLEE, 2011: 

95).25  

 Em resposta a essas preocupações, o Grupo dos Oito (G8), durante a cúpula realizada 

em 2009 em L’Aquila, encomendou aos países membros e às organizações internacionais uma 

proposta conjunta de princípios e boas práticas sobre investimentos agrícolas. Em janeiro de 

2010, foram apresentados os “Princípios para um Investimento Agrícola Responsável que 

Respeite os Direitos, os Meios de Subsistência e os Recursos” (do inglês, PRAI), elaborados 

pelo Grupo do Banco Mundial, a FAO, o FIDA e a UNCTAD. O documento estabelece sete 

princípios a serem seguidos pelos investidores e pelos países anfitriões, como se pode observar 

no quadro abaixo. 

 

                                                        
25  Um bom marco político, legal e institucional pode minimizar riscos e maximizar benefícios oriundos de 

investimentos em larga escala envolvendo terras e os recursos naturais a ela associados. Ele pode ajudar a evitar 

perdas permanentes e involuntárias de direitos que podem ter consequências negativas, instrumentalizar a atração 

investidores tecnicamente competentes e capazes de gerar benefícios econômicos significativos em linha com a 

estratégia de desenvolvimento de longo prazo do país, e encorajar a distribuição de benefícios com usuários locais 

que podem carecer de capacidade para negociar com estrangeiros. Mas um bom quadro também exigirá a adesão 

a padrões sociais e ambientais. Tradução nossa. 
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Quadro 1: Princípios para um Investimento Agrícola Responsável que Respeite os Direitos, os 

Meios de Subsistência e os Recursos  

 

Princípio 1 Respeitando os direitos à terra e aos recursos 

Direitos existentes de acesso à terra e aos recursos naturais associados devem 

ser reconhecidos e respeitados.  

Princípio 2 Garantindo a segurança alimentar 

Investimentos não devem prejudicar a segurança alimentar, mas ao contrário, 

reforçá-la.  

Princípio 3 Assegurando a transparência, a boa governança e um ambiente favorável 

Processos de acesso à terra e a outros recursos e os investimentos associados 

devem ser transparentes e monitorados, garantindo a prestação de contas de 

todas as partes interessadas, no marco de um ambiente empresarial, legal e 

regulatório apropriado.  

Princípio 4 Consulta e participação 

Todos aqueles afetados materialmente devem ser consultados e os acordos 

resultantes das consultas devem ser registrados e cumpridos. 

Princípio 5 Investimento agroempresarial responsável 

Investidores devem assegurar que os projetos respeitem o Estado de Direito, 

reflitam boas práticas da indústria, sejam economicamente viáveis e resultem 

em retornos compartilhados duráveis. 

Princípio 6 Sustentabilidade social 

Investimentos devem gerar impactos sociais desejáveis e distributivos, não 

aumentando a vulnerabilidade. 

Princípio 7 Sustentabilidade ambiental 

Impactos ambientais devem ser quantificados e medidas devem ser tomadas 

para estimular o uso sustentável dos recursos, ao mesmo tempo em que devem 

ser minimizados e mitigados os riscos e a magnitude dos impactos negativos.  

Fonte: FAO, FIDA, UNCTAD e Banco Mundial (2010), tradução nossa. 

 Essa primeira versão dos PRAI foi fortemente criticada pelas organizações da sociedade 

civil e pelos movimentos sociais por ter adotado uma estratégia top-down, uma vez que a 

elaboração dos princípios foi um trabalho interagências que não contou com qualquer tipo de 

consulta ou colaboração de entidades não-governamentais ou das comunidades afetadas pelos 

land grabs. Três meses após a sua publicação, as organizações FIAN, La Vía Campesina, Land 
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Research Action e GRAIN lançaram um comunicado conjunto denunciando os mencionados 

princípios como uma tática para legitimar os processos de land grabbing. Em outubro de 2010, 

o grupo The Global Campaign for Agrarian Reform Land Research Action Network, formado 

pelas organizações FIAN Internacional, Focus on the Global South e La Vía Campesina, lançou 

um documento em oposição aos PRAI. De acordo com o documento: 

RAI started as an agency-led initiative without participation of the governments of 

poor countries and of the people affected by such investments: women, 

peasants/farmers, indigenous peoples, fisherfolks, pastoralists and agricultural 

workers. Moreover, RAI is not anchored in a multilateral institutional setting with 

clear rules of procedure, decision making and accountability. Rather, RAI is a product 

of market-driven 'global governance' of food and agriculture in which technocrats 

with close ties to the private sector, and following a business agenda and certain 

ideological dogmas decide how the world's and peoples' resources should be used 

(The Global Campaign for Agrarian Reform Land Research Action Network, 2010: 
8).26  

 Para sanar a falta de legitimidade dos PRAI, as organizações responsáveis pela sua 

elaboração submeteram o instrumento à aprovação do Comitê sobre Segurança Alimentar 

Mundial (CFS, na sigla em inglês), a plataforma internacional mais inclusiva e representativa 

dedicada à discussão de soluções para a insegurança alimentar. Em outubro de 2010, durante a 

sua 37ª sessão, o Comitê decidiu adiar o processo de consulta para aprovação dos princípios, 

priorizando a discussão e a adoção das Diretrizes Voluntárias para uma Gestão Responsável 

da Posse da Terra, Pescas e Florestas, no contexto da Segurança Alimentar Nacional 

(STEPHENS, 2013). A adoção dos PRAI começou a ser debatida durante a 39ª sessão do CFS 

em 2012, sendo finalmente aprovados pelo Comitê em 15 de outubro de 2014 (FAO, 2014).  

 O texto adotado pelo CFS em muito difere da versão do instrumento lançada em 2010. 

Enquanto a versão de 2010 traz uma abordagem mais procedimental, oferecendo um receituário 

de boas práticas para o empresariado, em consonância com os ditames da Responsabilidade 

Social Corporativa, o documento aprovado pelo Comitê oferece um enfoque centrado nos 

direitos humanos e na segurança alimentar. Até mesmo o título do documento foi alterado, 

passando a chamar-se Princípios para o Investimento Responsável em Sistemas Agrícolas e 

Alimentares. Foram incluídos mais três princípios e os sete primeiros princípios passaram por 

uma profunda reformulação, como se pode observar no quadro abaixo (Quadro 2). 

                                                        
26 Os PRAI começaram como uma iniciativa liderada por agências e sem a participação dos governos dos países 

pobres e das pessoas afetadas por tais investimentos: mulheres, camponeses/agricultores, povos indígenas, 

pescadores, pastores e trabalhadores agrícolas. Além disso, os PRAI não estão ancorados num contexto 

institucional multilateral com regras claras de procedimento, de tomada de decisões e de prestação de contas. Em 

vez disso, os PRAI são um produto da "governança global" orientada para o mercado de alimentos e agricultura, 

em que tecnocratas com vínculos estreitos com o setor privado, seguindo uma agenda de negócios e certos dogmas 

ideológicos, decidem como os recursos do mundo e dos povos devem ser usados. Tradução nossa. 
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Quadro 2: Princípios para o Investimento Responsável em Sistemas Agrícolas e Alimentares  

Princípio 1 Contribuir para a segurança alimentar e nutricional 

Princípio 2 Contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo e para 

a erradicação da pobreza 

Princípio 3 Fomentar a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher 

Princípio 4 Envolver e empoderar os jovens 

Princípio 5 Respeitar a posse da terra, das pescas e das florestas e o acesso à água 

Princípio 6 Conservar e promover o manejo sustentável dos recursos naturais, aumentar 

a resiliência e reduzir os riscos de desastres 

Princípio 7 Respeitar o patrimônio cultural e os saberes tradicionais e apoiar a 

diversidade e a inovação 

Princípio 8 Promover sistemas agrícolas e alimentares seguros e saudáveis 

Princípio 9 Incorporar estruturas de governança e mecanismos de denúncia inclusivos e 

transparentes  

Princípio 10 Avaliar impactos e promover a prestação de contas (accountability) 

Fonte: Comitê de Segurança Alimentar – CFS (2014). 

Nos Princípios para o Investimento Responsável em Sistemas Agrícolas e Alimentares, 

foram incluídas provisões sobre o desenvolvimento sustentável inclusivo e a erradicação da 

pobreza (princípio 2), a igualdade de gênero (princípio 3), o empoderamento dos jovens 

(princípio 4), o respeito pelo patrimônio cultural e pelos saberes tradicionais (princípio 7) e a 

promoção de sistemas agroalimentares seguros e saudáveis (princípio 8). Esses dispositivos 

refletem uma maior preocupação com os direitos humanos, questionando a lógica que retrata 

as comunidades afetadas como meros objetos que devem ser deslocados para ceder espaço aos 

investimentos estrangeiros. Nesse sentido, os princípios demonstram um claro interesse em 

garantir que os investimentos em agricultura traduzam-se em ganhos para as comunidades 

afetadas, promovendo um desenvolvimento sustentável e equitativo capaz de beneficiar as 

populações mais vulneráveis, como os jovens e as mulheres, e assegurando a proteção dos 

sistemas e das práticas agrícolas tradicionais. A despeito dessas alterações qualitativas, o 

instrumento tampouco foi recebido com entusiasmo pelas organizações não-governamentais e 

pelas associações de agricultores. Segundo o porta-voz da Oxfam, Thierry Kesteloot:  

The member governments of the CFS have failed here to promote responsible 
investment in global agriculture. These new principles are too weak, vague and in a 

number of areas are actually worse than the standards that already exist. 
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Unscrupulous investors could find ways to use the principles to cover irresponsible 

deals. […] Oxfam regrets that the Principles fail to meet the ambition. They won’t 

work to promote global food security. We will keep campaigning to ensure they are 

not used to weaken human rights. We will continue to pressure investors and 

governments to account for their impacts on human rights, food and nutritional 

security, as well as on our environment. However we do believe that these Principles 

will not help us much in those efforts (OXFAM, 2014).27  

Esta reformulação dos princípios elaborados pelas quatro mencionadas agências 

internacionais foi influenciada, em grande medida, pelas Diretrizes Voluntárias para uma 

Gestão Responsável da Posse da Terra, Pescas e Florestas, no contexto da Segurança 

Alimentar Nacional, aprovadas pelo CFS em maio de 2012. As Diretrizes Voluntárias foram 

elaboradas por um grupo de trabalho após um processo de consultas participativo realizado 

entre 2009 e 2010, que contou com a participação de quase 700 pessoas de 133 países, 

representantes de organizações da sociedade civil, da academia e de entidades dos setores 

público e privado (CFS, 2012). O documento incorporou um forte conteúdo de defesa dos 

direitos humanos, do desenvolvimento e da segurança alimentar, como explicitado no trecho 

abaixo: 

Responsible investment should do no harm, safeguard against dispossession of 
legitimate tenure right holders and environmental damage, and should respect human 

rights. […] They should strive to further contribute to policy objectives such as 

poverty eradication; food security and sustainable use of land, fisheries and forests; 

support local communities; contribute to rural development; promote and secure 

local food production systems; enhance social and economic sustainable 

development; create employment; diversify livelihoods; provide benefits to the 

country and its people, including the poor and most vulnerable; and comply with 

national and international core labor standards (CFS, 2012: 21).28  

As Diretrizes Voluntárias enfatizam a necessidade de assegurar um tratamento 

equitativo e não-discriminatório no que tange aos direitos de posse da terra e acesso aos recursos 

nela encontrados aos grupos vulneráveis e marginalizados, como mulheres, trabalhadores rurais 

                                                        
27 Os países membros do CFS fracassaram aqui na tentativa de promover o investimento responsável na agricultura 

global. Estes novos princípios são muito fracos, vagos e, em algumas áreas, são realmente piores do que os padrões 

já existentes. Investidores inescrupulosos poderiam encontrar maneiras de usar os princípios para cobrir negócios 

irresponsáveis. [...] A Oxfam lamenta que os Princípios não cumpram a sua ambição. Eles não servirão para 

promover a segurança alimentar global. Continuaremos a fazer campanhas para garantir que não sejam usados 

para enfraquecer os direitos humanos. Continuaremos a pressionar os investidores e os governos a prestar contas 
de seus impactos sobre os direitos humanos, a segurança alimentar e nutricional, bem como sobre o nosso meio 

ambiente. No entanto, acreditamos que esses Princípios não nos ajudarão muito nesses esforços. Tradução nossa. 
28  O investimento responsável deve aderir ao princípio do “do no harm” (não prejudicar), proteger contra a 

desapropriação de titulares legítimos de direitos de posse, proteger contra o dano ambiental e respeitar os direitos 

humanos [...] Deve esforçar-se para contribuir ainda mais para o objetivo de políticas, como a erradicação da 

pobreza; a segurança alimentar e uso sustentável da terra, das pescas e das florestas; apoiar as comunidades locais; 

contribuir para o desenvolvimento rural; promover e assegurar sistemas locais de produção de alimentos; reforçar 

o desenvolvimento socialmente e economicamente sustentável; gerar emprego; diversificar os meios de 

subsistência; proporcionar benefícios para o país e o seu povo, incluindo os pobres e os mais vulneráveis; e cumprir 

com as normas laborais nacionais e internacionais. Tradução nossa. 
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sem-terra, populações indígenas, pastores, pescadores, entre outros (CFS, 2012). Esta provisão 

veio a ser incorporada à versão dos Princípios para um Investimento Responsável aprovada 

pelo CSF em 2014, como discutido anteriormente. Outra virtude das Diretrizes Voluntárias é o 

reconhecimento do valor social, cultural, espiritual, político e ambiental da terra para as 

populações indígenas e as comunidades tradicionais cujos sistemas de acesso à terra baseiam-

se no direito costumeiro (CFS, 2012). Trata-se de um diferencial importante com relação aos 

demais instrumentos apresentados, na medida em que põe em dúvida a lógica da 

“commoditização dos recursos naturais”, que retrata a terra como um mero ativo econômico, 

desprovido de qualquer valor imaterial (COTULA, 2013b).  

Ademais, diferentemente das duas versões dos Princípios para um Investimento 

Agrícola Responsável, as Diretrizes Voluntárias fazem menção expressa aos tratados 

internacionais de direitos humanos e às demais obrigações internacionais dos Estados. Desta 

forma, a existência de vinculação entre os direitos assegurados no instrumento e as obrigações 

emanadas do direito internacional confere maior efetividade às Diretrizes Voluntárias, ainda 

que careçam de valor jurídico vinculante. Para Seufert (2013), da FIAN International, esta é 

uma das principais virtudes das Diretrizes Voluntárias: 

As their official name indicates, the Voluntary Guidelines are voluntary and thus do 

not establish new legally binding obligations nor replace existing national or 

international laws, treaties, or agreements. However, they explicitly refer to existing 

binding international human rights obligations related to land and natural resources 

and provide interpretation and guidance on how to implement those obligations. 

Before, there was no such an authoritative international interpretation (SEUFERT, 

2013: 182).29 

 Essa referência das Diretrizes Voluntárias ao direito internacional foi influenciada, 

aparentemente, pelos Princípios Mínimos aplicáveis a Aquisições ou Arrendamento de Terra 

de Grande Escala, elaborados pelo então Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à 

Alimentação, Dr. Olivier De Schutter. Segundo o Relator Especial, tais princípios derivam de 

normas vigentes no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, o que torna a sua 

observância obrigatória e não opcional (DE SCHUTTER, 2009).  

 A despeito da necessidade premente de regulamentação dos processos de apropriação 

em curso, as iniciativas propostas têm sofrido forte resistência dos movimentos de camponeses 

e de parte das organizações não-governamentais e da academia. Borras e Franco (2010b) 

                                                        
29 Como o seu nome oficial indica, as Diretrizes Voluntárias são voluntárias e, portanto, não estabelecem novas 

obrigações vinculantes nem substituem leis, tratados ou acordos internacionais existentes. No entanto, elas se 

referem explicitamente a obrigações internacionais vinculantes em matéria de direitos humanos relacionadas à 

terra e aos recursos naturais e fornecem uma interpretação e uma orientação sobre como implementar essas 

obrigações. Anteriormente, não havia esse tipo de interpretação internacional oficial. Tradução nossa. 



 

 

51 

 

criticaram amplamente as propostas de códigos de conduta (CoC) para regulamentação as 

apropriações de terra. Segundo os autores: 

[Proposals for a CoC] explicitly or implicitly assume that there is no fundamental 

problem with existing industrial food and energy production and consumption 

patterns tightly controlled by TNCs.  […] It ignores the possibility that the food and 

energy investments brought about by the recent mega land deals will not solve the 

food and energy crises in the world and might even worsen them. At the same time, it 
a priori dismisses the possibility of other development pathway option […] (BORRAS 

& FRANCO, 2010b: 515).30  

 Nesse sentido, enquanto alguns consideram os land grabs inevitáveis e os códigos de 

conduta como uma necessidade para mitigar os seus danos, Borras e Franco (2010b) 

posicionam-se contrariamente às iniciativas de regulamentação, partindo do pressuposto de que 

os grandes contratos de terra não são inevitáveis e nem tampouco são a única alternativa viável 

para o desenvolvimento agrário, devendo ser refreados.  

 Oliver De Schutter também repudiou os instrumentos internacionais de regulação das 

apropriações transnacionais de terra, considerando-os “guias de como destruir o campesinato 

global responsavelmente” (2011: 275). De acordo com o autor: 

Current attempts to ‘regulate’ large-scale investment in farmland are misleading 

insofar as they presuppose that such investments can be desirable under certain 

conditions, provided that they are well managed […] By making such a 

presupposition, we underestimate the opportunity costs involved in giving away 

farmland that is considered ‘idle’ to promote a type of farming that will have much 
less powerful poverty-reducing impacts than if access to land and water were 

democratized for the local farming communities. In addition, we also pay too little 

attention to the risks of encouraging a commodification of land in the name of 

improving security of tenure, as well as further dependence of agriculture-based 

countries on international markets […] (DE SCHUTTER, 2011: 250).31 

 Em suma, os Códigos de Conduta dividem diferentes atores. Enquanto aqueles que 

defendem as aquisições de terra como oportunidades de desenvolvimento, a exemplo dos 

governos, as organizações internacionais e das agências de desenvolvimento, são partidários 

das iniciativas de regulamentação, os movimentos de camponeses e organizações da sociedade 

civil se opõem a estas iniciativas porque os Códigos de Conduta assumem que não há nada de 

                                                        
30 [As propostas de um Código de Conduta] assumem, de forma explícita ou implícita, que não existe nenhum 

problema fundamental com os padrões industriais de produção e consumo de alimentos e energia vigentes 

controlados pelas corporações transnacionais. [...] Elas ignoram a possibilidade de que os investimentos em 

alimentos e energia promovidos pelos recentes megacontratos de aquisição de terra não solucionem as crises 
alimentar e energética do mundo e possam até mesmo agravá-las. Ao mesmo tempo, descartam, a priori, a 

possibilidade de optar por outra via de desenvolvimento [...]. Tradução nossa. 
31 As tentativas atuais de “regulamentar” os grandes investimentos em terra são enganosas, na medida em que 

pressupõem que tais investimentos podem ser desejáveis sob certas condições, desde que sejam bem geridos [...] 

Ao fazer esta suposição, nós subestimamos os custos de oportunidades envolvidos na concessão de terras que são 

consideradas “ociosas” para promover um tipo de agricultura que terá impactos muitos menos poderosos em 

termos de redução da pobreza, do que se o acesso à água e à terra fossem democratizados para as comunidades 

rurais locais. Além disso, nós também prestamos pouca atenção aos riscos de incentivar a commoditização da terra 

em nome da melhoria da segurança de posse, assim como [aos riscos de aumentar] ainda mais a dependência dos 

países agrários com relação aos mercados internacionais. Tradução nossa. 
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errado com a transferência de terras para investidores estrangeiros. Nesse sentido, em vez de 

impor condições e restrições para os land grabs, os Códigos de Conduta podem ser vistos como 

instrumentos para facilitar e legitimar as apropriações de terra, despolitizando o debate em torno 

das questões agrárias.  

 De acordo com Cotula (2013b), em sua análise das apropriações de terra a partir dos 

escritos de Polanyi, a “commoditização dos recursos naturais” tem incentivado dois 

movimentos ambivalentes. Para Cotula, em um primeiro momento, a normatização teria sido 

utilizada para facilitar a “commoditização da terra”, ao passo que em um segundo momento 

haveria um contramovimento de implicação social (social embeddedness), conferindo conteúdo 

social à legislação (2013b: 1609). Foi exatamente o que foi observado na evolução dos Códigos 

de Conduta editados recentemente. Os Princípios elaborados pelo Banco Mundial, pela FAO, 

pela UNCTAD e pelo FIDA nasceram como um instrumento de promoção dos investimentos 

agrícolas e facilitação das apropriações de terra, retratando a terra como mero ativo econômico. 

Esse tipo de iniciativa sofreu uma forte rejeição de diversos grupos, ensejando a edição de 

normas de maior conteúdo social, elaboradas com ampla participação da sociedade civil 

organizada e ancoradas nos tratados internacionais de direitos humanos, a exemplo das 

Diretrizes Voluntárias do CFS. 

 O processo de construção de um marco regulatório para as apropriações de terra 

constitui uma faceta importante das dinâmicas de dominação e resistência que serão estudadas 

no próximo capítulo. Se, por um lado, os códigos de conduta que facilitam as apropriações 

transnacionais de terras podem ser considerados uma manifestação da dominação exercida 

pelos países investidores e pelas organizações internacionais sobre os países pobres e as 

comunidades afetadas, por outro, a inserção de uma agenda de defesa dos direitos humanos no 

marco regulatório são uma expressão da existência de contramovimentos de resistência. Antes 

de adentrar a análise pós-colonialista dos processos de apropriação transnacional de terras, 

serão identificados a seguir os principais atores que têm participado destas dinâmicas, seja como 

catalisadores dos contratos, seja como inibidores dos processos de land grabbing.  

1.4 Atores: do global ao local 

 As aquisições transnacionais de terra têm mobilizado uma ampla gama de atores no 

nível global, nacional e local. Embora a presente pesquisa se dedique apenas aos contratos 

transnacionais, não se pode reduzir as dinâmicas globais de aquisição de terra aos interesses 

dos investidores estrangeiros, impulsionados no auge das crises financeira e alimentar. Além 

dos atores externos, como os investidores e as instituições internacionais, é preciso destacar 
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também o papel dos atores situados no âmbito interno, desde os governos nacionais, a 

burocracia e as elites políticas e econômicas até as organizações da sociedade civil e as 

lideranças locais. Afinal, os land grabs não devem ser retratados puramente como um fenômeno 

top-down, imposto de fora para dentro, mas antes como um processo complexo articulado por 

atores situados tanto no âmbito externo como no âmbito interno, que envolve diferentes níveis 

de autoridade (autoridades internacionais, nacionais e lideranças locais).  

1.4.1 Âmbito Global 

 O caráter global da recente onda de apropriações de terra tem sido amplamente 

reconhecido pela literatura especializada, que tem, não raro, lançado mão da designação global 

land rush (AREZKI; DEININGER; SELOD, 2011; ANSEEUW, 2013; ou global land 

grabbing, The Journal of Peasant Studies, 2011; 2013).  

 Há vários elementos que caracterizam o land grabbing como um fenômeno global. Em 

primeiro lugar, o caráter global dos land grabs se reflete na multiplicação e diversificação dos 

investidores. Diferentemente das apropriações de terra que datam do período colonial, o rol de 

investidores envolvidos nos contratos transnacionais atuais já não se restringe às potências 

europeias. Pelo contrário, como discutido neste capítulo, as economias emergentes e os países 

do Golfo ricos em petróleo figuram entre os principais interessados nas concessões de terras 

estrangeiras. McMichael (2014: 50) considera as aquisições de terra realizadas por esses países 

como uma estratégia de “mercantilismo de segurança”, via re-territorialização da produção 

agrícola no exterior, em contraposição ao regime de “mercantilismo institucionalizado” 

estabelecido pelos países do Norte para proteger a sua produção agrícola mediante a 

manutenção de subsídios agrícolas.  

Contemporary land grabbing represents a challenge to the ordering of trade relations 

via the WTO-based corporate food regime. […] As suggested, Northern states are 
losing their centrality in organizing and dominating the food/fuel regime – not only 

because of the G20 challenge to WTO rules, but also because certain states (especially 

Asian and Middle Eastern states) are overriding the WTO multilateralism in directly 

commandeering agricultural supplies (McMICHAEL, 2013: 60).32 

 Nesse contexto, o land grabbing global não pode ser reduzido pura e simplesmente a 

uma manifestação das tensões Norte-Sul, em virtude da ampla participação de investidores 

                                                        
32 As apropriações de terra contemporâneas representam um desafio para a gestão das relações comerciais através 

do regime alimentar corporativo baseado na OMC. [...] Tal como sugerido, os estados do Norte estão perdendo a 

sua centralidade na organização e controle do regime alimentar e energético – não só devido ao desafio do G20 às 

regras da OMC, mas também porque certos Estados (principalmente asiáticos e do Oriente Médio) estão passando 

por cima do multilateralismo da OMC e controlando diretamente as fontes de fornecimento agrícola. Tradução 

nossa. 
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provenientes do Sul Global nos contratos transnacionais. Portanto, os recentes land grabs, ainda 

que guardem características próprias da dominação colonial e pós-colonial, refletem, em grande 

medida, a multipolarização das relações internacionais, evidenciadas pela ascensão das 

potências emergentes e pela substituição do G8 pelo G20 (MARGULIS et al, 2014).  

First, it is clear that the balance of power has changed. The case of land grabbing 

does not correspond to earlier cases of North-South conflicts dominated by the 

European colonial powers or the US. Southern states are major players, as investors, 

in protecting or abusing their own populations, and in negotiating strong or weak 

international rules. This introduces more complex dynamics into the transnational 

political process: Southern states are not ‘victims’ seeking to rebuff the North. Rather, 
human beings in certain parts of the South are being victimized by a plurality of 

actors: by states and investors from the South and North but also by local elites. 

Traditional concepts of South-South Solidarity or other traditional forms of interstate 

political conflict are therefore less relevant to understanding the type of global 

politics of land grabbing (MARGULIS & PORTER, 2014: 79).33 

 Como destacam Margulis e Porter (2014), os atores do Sul Global tomam parte nos 

investimentos não apenas como investidores, mas também como receptores de investimentos, 

facilitando a entrada do capital estrangeiro no setor agrário. Em outro termos, a globalização 

neoliberal permitiu a difusão de polos de poder em diferentes regiões do mundo, conectando as 

elites situadas no Norte e no Sul Global e submetendo as populações não ocidentais e as classes 

subalternas ocidentais. Em virtude da sua importância, a participação dos atores locais será 

analisada em maior detalhe nos tópicos seguintes. 

 Em segundo lugar, o caráter global das aquisições transnacionais tem-se refletido no 

ativo envolvimento das instituições internacionais, das organizações não-governamentais e dos 

países investidores na elaboração de princípios e normas para legitimar, regulamentar ou até 

mesmo evitar os contratos transnacionais. Como já discutido, instituições internacionais como 

o Banco Mundial, o FIDA e a FAO têm-se engajado na elaboração de códigos de conduta e 

princípios internacionais para regulação dos land grabs. A atuação dessas instituições se situa 

no âmbito das tendências que Borras e Franco (2013) denominam “regular para facilitar” ou 

“regular para mitigar” os efeitos negativos dos land grabs. Não se questiona a lógica das 

apropriações de terra em si, priorizando questões meramente procedimentais como a 

necessidade de assegurar a consulta e o consentimento das comunidades afetadas, a 

                                                        
33 Em primeiro lugar, está claro que o equilíbrio de poder mudou. O caso da apropriação de terras não corresponde 

a casos anteriores de conflitos Norte-Sul dominados pelas potências coloniais europeias ou pelos EUA. Os Estados 

do sul são atores importantes, assim como os investidores, na proteção ou abuso de suas próprias populações, e na 

negociação de regras internacionais fortes ou fracas. Isso introduz uma dinâmica mais complexa no processo 

político transnacional: os Estados do Sul não são "vítimas" que buscam rejeitar as iniciativas do Norte. Pelo 

contrário, seres humanos em certas partes do Sul estão sendo vitimados por uma pluralidade de atores: por Estados 

e investidores do Sul e do Norte, mas também pelas elites locais. Os conceitos tradicionais de Solidariedade Sul-

Sul ou outras formas tradicionais de conflito político interestatal são, portanto, menos relevantes para a 

compreensão do tipo de política global envolvido nas apropriações de terras. Tradução nossa. 
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transparência e a prestação de contas. Os PRAI destacam-se como documento dedicado a 

facilitar os land grabs mediante a intensificação do investimento em agricultura e a redução 

dos riscos enfrentados pelos investidores (MARGULIS & PORTER, 2014). Para os autores 

(BORRAS & FRANCO, 2013), o posicionamento de agências de desenvolvimento e ONGs 

como a OXFAM e a Asian NGO Coalition (ANGOC) também costuma aproximar-se dessas 

tendências, configurando-se como instrumentos destinados a “regular para mitigar” os efeitos 

negativos das aquisições. No outro extremo do espectro, encontram-se as entidades empenhadas 

em fazer “parar e retroceder” os land grabs, a exemplo do movimento agrário transnacional La 

Vía Campesina (BORRAS et al, 2014). Os defensores desta tendência questionam a capacidade 

dos investimentos estrangeiros de oferecerem soluções para as crises climática e energética, 

considerando os processos de land grabbing como uma ameaça para os pequenos agricultores 

e para a soberania alimentar.  

 Como se pôde observar, os atores no cenário global exercem diferentes papéis e graus 

de influência na atual onda de apropriações transnacionais de terra. Se por um lado atores 

intergovernamentais como o G8, o Banco Mundial e o FIDA exercem uma forte influência no 

sentido de “regular para facilitar” os land grabs, e agências de desenvolvimento e ONGs 

procuram “regular para mitigar” os impactos negativos dos investimentos estrangeiros, por 

outro lado existem atores que articulam uma espécie de resistência a esses processos, 

advogando modelos alternativos de desenvolvimento agrário, em forte colaboração com atores 

situados nos níveis nacional e local.  

1.4.2 Âmbito Nacional 

 A análise dos fatores que têm impulsionado os land grabs – crise financeira e alimentar, 

crise energética, mudanças climáticas, entres outros – dão uma impressão equivocada das 

motivações de distintos atores nas aquisições de terra. Com efeito, muitos estudos tendem a 

apresentar o land grabbing como um fenômeno global que possui impactos sobre a esfera 

doméstica/local (FAIRBAIRN, 2013). Alguns autores chegam a reduzir esses processos a uma 

estrangeirização das terras (ZOOMERS, 2010), ofuscando o papel de atores domésticos na 

promoção das aquisições de terra, a exemplo do Estado, das elites e das lideranças locais.  

 Uma análise inclusiva deve levar em conta não apenas o impacto dos interesses e das 

ações das instituições internacionais e dos investidores estrangeiros, como também o papel dos 

atores situados no âmbito doméstico. Muito embora os land grabs tenham sido apresentados 

como uma nova etapa da chamada “commoditização dos recursos naturais”, não se deve reduzir 

o fenômeno aos interesses do capital internacional. Afinal, diferentemente das apropriações de 
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terra realizadas em outras épocas da história, a atual onda de land grabs se inscreve no universo 

da coexistência de Estados soberanos, independentemente do quão frágil seja esta soberania 

(SASSEN, 2014). Nesse contexto, é preciso reconhecer que os contratos transnacionais de terra 

têm sido facilitados e promovidos por iniciativa dos governos nacionais, e não apenas pelas 

forças de mercado e pelas instituições internacionais.  

States are not simply passive victims in these deals; they are not coerced into 

accessing foreign capital by selling off pieces of their national territory to more 
powerful economic of political players. Instead, many states are active, calculating 

partners in land deals, negotiating the costs and the benefits of the contemporary 

moment in order to maximize returns on what are considered marginal lands or 

marginal communities (WOLFORD et al, 2013: 192).34 

 A Etiópia oferece um exemplo bastante ilustrativo do papel essencial das autoridades 

estatais na promoção dos contratos transnacionais de terra. Em um estudo recente sobre as 

aquisições de terra na Etiópia, Moreda e Spoor (2015) destacam a centralidade do Estado e das 

disputas entre as autoridades governamentais federal e regionais na facilitação do 

estabelecimento dos contratos. 

Although diverse global factors such as volatility in food prices, increased demand 

for biofuels and feeds, the impact of climate change and the financialisation of 
commodity markets have been important drivers of recent large-scale land 

acquisitions across many developing countries, in Ethiopia this has been primarily 

driven by the state. At present, the government is pursuing a strategy of promoting 

large-scale, export-oriented agricultural investment as a major part of its overall 

development strategy that envisages making Ethiopia a food-secure and middle-

income country by 2025 (MOREDA & SPOOR, 2015: 235).35 

 De acordo com Borras et al (2013), o papel do Estado inclui a justificação da 

necessidade dos investimentos em agricultura comercial, a classificação e identificação das 

terras marginais ou subutilizadas e a apropriação e consequente realocação para investidores 

estrangeiros. Em suma, não se pode minimizar a centralidade dos governos nacionais, haja vista 

que o Estado detém a autoridade para tomar todas as medidas legais, administrativas e até 

mesmo coercitivas para garantir a transferência dos direitos de posse e propriedade sobre a terra 

(BORRAS et al, 2013). Wily (2011) também destaca o papel das autoridades governamentais, 

                                                        
34 Os Estados não são simplesmente vítimas passivas nesses acordos. Eles não são forçados a receber o capital 

estrangeiro vendendo parcelas do território nacional para atores políticos mais economicamente poderosos. Em 
vez disso, muitos Estados são parceiros ativos em contratos de terras, negociando os custos e os benefícios do 

momento, a fim de maximizar retornos sobre o que são consideradas terras marginais ou comunidades marginais. 

Tradução nossa. 
35 Embora diversos fatores globais, como a volatilidade dos preços dos alimentos, o aumento da procura de 

biocombustíveis e de ração animal, o impacto das mudanças climáticas e a financeirização dos mercados de 

commodities tenham sido importantes impulsionadores de recentes aquisições de terras em grande escala em 

muitos países em desenvolvimento, na Etiópia as aquisições foram impulsionadas principalmente pelo Estado. 

Atualmente, o governo está seguindo uma estratégia de promoção do investimento agrícola em grande escala 

orientado para a exportação, como parte essencial da sua estratégia geral de desenvolvimento, que pretende tornar 

a Etiópia um país de renda média e garantir a segurança alimentar até 2025. Tradução nossa.  
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mais especificamente da legislação nacional como facilitadora dos contratos transnacionais de 

aquisição de terra.  

 Outro fator que permite entrever o papel central do Estado na promoção do land 

grabbing é o fato que, na maioria dos casos, as negociações se dão diretamente com o governo, 

e em outros casos, as empresas investidoras são entidades públicas ou fortemente vinculadas ao 

governo, como fundos soberanos (THE ECONOMIST, 2009a). Cotula (2013b) corrobora esta 

afirmativa, 

Public policies in both home and host states are also major drivers of deals. 

Importantly companies mainly acquire land not on the open market but through long-

term leases with government or customary authorities. Land prices are often 

undervalued as a result of government policies to attract investment in pursuit of 

economic development, or of underdeveloped land markets (COTULA, 2013b: 

1611).36  

 Em suma, constata-se que, juntamente com os atores situados no âmbito global 

(instituições internacionais, agências de desenvolvimento e ONGs), os governos nacionais 

também têm atuado como ativos promotores do land grabs, facilitando o acesso dos 

investidores estrangeiros às terras do país por meios políticos, legais, administrativos e até 

mesmo policiais (desalojamento e repressão). No entanto, é sabido que o Estado não é uma 

entidade monolítica e que, pelo contrário, sofre influência de diversos atores, como a elite 

política e econômica, o empresariado, a burocracia, a sociedade civil, dentre outros. Na próxima 

seção, será avaliado o papel de alguns desses atores situados em âmbito doméstico nos 

processos de aquisição transnacional de terra, seja como defensores, seja como opositores 

desses projetos.  

1.4.3 Âmbito Local 

 Os atores situados no âmbito local também têm desempenhado uma função fundamental 

nos processos de land grabbing, seja corroborando os discursos de dominação e facilitando a 

firma dos contratos, seja articulando práticas de resistência e oposição a eles.  

 Nesse sentido, além do papel das autoridades estatais na facilitação dos contratos 

transnacionais de terra, é necessário destacar também o papel das elites nacionais e locais na 

promoção dos processos de land grabbing. Em um estudo sobre a influência dos atores 

domésticos nas apropriações de terra em Moçambique, Madeleine Fairbairn (2013) argumenta 

                                                        
36 As políticas públicas nos estados de origem e de acolhida são também grandes impulsionadores dos contratos. 

É importante notar que as empresas adquirem terras não no mercado aberto, mas principalmente através de 

arrendamentos de longo prazo negociados com autoridades governamentais ou comunitárias. Os preços dos 

terrenos são muitas vezes subvalorizados como resultado das políticas governamentais para atrair investimentos 

em busca do desenvolvimento econômico, ou em virtude da existência de mercados de terras subdesenvolvidos. 

Tradução nossa. 
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que as elites exercem uma espécie de controle de acesso dos investidores estrangeiros à terra 

em Moçambique, apesar da vigência de uma das legislações de proteção dos direitos de posse 

e uso da terra mais avançadas da África.  

 Para a autora (FAIRBAIRN, 2013), uma série de atores situados no âmbito intraestatal 

têm atuado para autorizar/facilitar/manipular o acesso dos investidores às terras do país em 

troca de benefícios pessoais, a exemplo das lideranças comunitárias e dos membros da 

burocracia. Profissionais com boas conexões políticas e conhecimento dos mercados locais 

também têm facilitado as apropriações de terra, atuando como sócios dos investidores 

estrangeiros ou obtendo em troca postos de trabalho junto às empresas investidoras 

(FAIRBAIRN, 2013).   

 Vale salientar que quando se alude às elites, não se refere tão-somente aos estratos mais 

elevados da sociedade (empresariado, autoridades políticas, militares, elites intelectuais), mas 

também às elites locais, que se apresentam como legítimas representantes das comunidades 

afetadas, as quais não costumam ter capacidade de articulação para reivindicar as suas 

insatisfações por si sós.  

In many places, a minority elite section of a community often claims to represent the 

poor even when it does not. On many occasions in many countries, local elites forge 

formal contracts with investors in the name of their communities, despite having no 

real consultative process and mandate. Often in many situations, the rural poor have 

little opportunity to set the record straight, while other, more powerful, stakeholders 

have little interest in ensuring that oppositional voices are even heard, much less 
taken into consideration […] (BORRAS & FRANCO, 2010b: 510).37 

Cotula (2013a) também ressalta o papel das lideranças comunitárias como facilitadoras 

dos land grabs. Segundo o autor, as elites locais têm-se beneficiado dos contratos 

transnacionais de terra de diversas maneiras, desde a obtenção de novas fontes de arrecadação 

de receitas e enriquecimento pessoal até o fortalecimento da autoridade das lideranças 

comunitárias (COTULA, 2013a: 134).  

Por outra parte, os atores locais também têm atuado como focos de resistência à entrada 

do capital estrangeiro no setor agrário. Em Moçambique, por exemplo, a União Nacional dos 

Camponeses (UNAC) tem condenado as aquisições transnacionais de terra. Em 2015, a 

entidade publicou um relatório em colaboração com a ONG espanhola GRAIN no qual 

denunciava a apropriação de terra no Corredor de Nacala, região que atraiu os investidores 

                                                        
37 Em muitos lugares, uma parcela minoritária da elite de uma comunidade afirma, muitas vezes, representar os 

pobres mesmo quando não os representa. Em muitas ocasiões, em muitos países, elites locais estabelecem contratos 

formais com investidores em nome das suas comunidades, apesar de não terem verdadeiras atribuições nem 

realizarem processos consultivos. Em muitas situações, as populações rurais pobres têm poucas oportunidades de 

esclarecer e corrigir a situação, enquanto que grupos mais poderosos têm pouco interesse em assegurar que as 

vozes opositoras sejam escutadas, nem muito menos levadas em consideração. Tradução nossa. 
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estrangeiros desde o lançamento do projeto de cooperação trilateral ProSavana e da criação do 

Fundo de Nacala.  

A questão da resistência e das reações locais serão exploradas em maior detalhe no 

quarto capítulo, que fornecerá uma interpretação pós-colonialista do fenômeno, enfocando os 

discursos de dominação por trás do land grabbing e as práticas de resistência articuladas no 

âmbito local, nacional e global. No quarto capítulo, a discussão sobre os movimentos de 

resistência será retomada, enfocando o caso de Moçambique.  
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2. CRÍTICA PÓS-COLONIALISTA AOS PROCESSOS DE 

LAND GRABBING 
 

“Mas, na minha vila, havia agora tanta injustiça 

quanto no tempo colonial. Parecia de outro modo 

que esse tempo não terminara. Estava sendo 

gerido por pessoas de outra raça”  

(Mia Couto) 

As aquisições transnacionais de terra têm sido pouco debatidas na agenda da disciplina 

de RI, ainda que se trate de uma questão de grande relevância para a compreensão das relações 

internacionais contemporâneas. De fato, as teorias e os programas de pesquisa de RI continuam 

a ser desenvolvidos nas prestigiosas instituições dos Estados Unidos e da Europa, levando em 

conta, principalmente, as realidades relevantes para as “grandes potências”, como autores 

realistas como Kenneth Waltz e John Mearsheimer costumam frisar (TICKNER, 2003).  

Pese à escassez de estudos no campo das RI sobre a temática, as teorias marxistas têm 

figurado como fortes candidatas a levar o debate adiante na disciplina, uma vez que os conceitos 

de “acumulação primitiva” de Karl Marx e a noção de “acumulação por despossessão” 

desenvolvida por David Harvey têm sido amplamente utilizados nas publicações acadêmicas 

sobre os land grabs em áreas do conhecimento correlatas (HALL, 2013; MOYO; YEROS, JHA, 

2012). Colocando de uma forma bastante resumida, os estudiosos que adotam as teorias 

marxistas descrevem o fenômeno land grabbing como uma manifestação das transformações 

no sistema capitalista, situando-o como um dinâmica externa e global, imposta localmente. 

O conceito de “acumulação primitiva” foi criado por Marx para descrever a origem do 

sistema capitalista por meio de um processo de expropriação, conquista, pilhagem e 

proletarização promovido pela separação entre meios de produção e força de trabalho. No final 

do século XIX, este conceito foi recuperado para explicar a dinâmica da partilha da África e da 

apropriação neocolonial de terras, principalmente por Rosa Luxemburgo (MARTIN & PALAT, 

2014). Por sua vez, Lenin desenvolveu o conceito de imperialismo (já consagrado por John A. 

Hobson) para descrever a fase final e mais avançada do capitalismo, que se caracterizava pelo 

avanço do capital monopolista e o advento da dominação do capital financeiro. Em sua obra 

Imperialismo: etapa superior do capitalismo, Lenin dedica um capítulo à partilha do mundo 

entre as grandes potências, no qual afirma que “a política colonial e o imperialismo existiam já 

antes da fase mais recente do capitalismo e até antes do capitalismo. [...] A particularidade 
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fundamental do capitalismo moderno consiste na dominação exercida pelas associações 

monopolistas dos grandes patrões” (LENIN, 1917: 36). 

Já a noção de “acumulação por espoliação” ou “acumulação por despossessão” foi 

desenvolvida por Harvey para explicar as respostas do capitalismo às crises de 

superacumulação no contexto da emergência das políticas neoliberais, como privatização e 

financeirização, em torno dos anos 1970/80.  Para Harvey (2004), a “acumulação por 

espoliação” se refletiria, no âmbito externo, no surgimento de um novo imperialismo, levado a 

cabo pela imposição do ajuste estrutural aos países periféricos, cujo objetivo central seria 

penetração de capitais estrangeiros nessas economias, facilitando a superação das crises de 

superacumulação nos países centrais. 

Debt crises could be used to reorganize internal social relations of production in each 

country on a case-by-case basis in such a way as to favour the penetration of external 

capitals. Domestic financial regimes, domestic product markets and thriving domestic 

firms were, in this way, prized open for takeover by American, Japanese or European 
companies. Low profits in the core regions could thereby be supplemented by taking 

a cut out of the higher profits being earned abroad. (HARVEY, 2004: 78).38 

 Como se pode observar no trecho citado, a ideia de “acumulação por espoliação” se 

aplica a um contexto histórico específico, marcado pela eclosão da crise da dívida no Terceiro 

Mundo e pela imposição do Consenso de Washington aos países em desenvolvimento. Nesse 

período, instituições internacionais como o Banco Mundial chegaram a advogar pela 

privatização da terra em diversos países africanos como forma de dinamizar a agricultura e 

facilitar a entrada de investimentos estrangeiros no setor. Embora persistam algumas das 

características do consenso neoliberal na economia política dos land grabs atuais, como a 

própria lógica da financeirização, a recente corrida global pelas terras apresenta um perfil 

particular, marcado pelo forte envolvimento dos Estados nacionais na alocação de terras 

comunais aos empresários estrangeiros, em lugar do incentivo à privatização, e pela 

participação de novos atores no processo, a exemplo das potências emergentes e dos países 

ricos em petróleo. 

Com efeito, a aceitação das abordagens marxistas não tem sido consensual nos estudos 

sobre as apropriações transnacionais de terra. Embora seja possível traçar alguns paralelos entre 

a ideia marxista de acumulação primitiva e o land grabbing, Hall (2013) alerta para o perigo de 

descaracterizar e essencializar as pessoas despossuídas pelas recentes apropriações de terra, 

                                                        
38 As crises da dívida poderiam ser utilizadas para reorganizar as relações sociais internas de produção em cada 

país, caso a caso, de forma a favorecer a penetração de capitais externos. Os regimes financeiros internos, os 

mercados de produtos domésticos e as empresas nacionais prósperas ficaram, desta forma, prontos a serem 

tomados por empresas americanas, japonesas ou europeias. Os lucros baixos nas regiões centrais poderiam assim 

ser suplementados, tomando uma fatia dos lucros mais elevados obtidos no exterior. Tradução nossa. 
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assumindo que elas vivem “fora” do sistema capitalista, assim como o campesinato inglês à 

época dos enclosures. Hall (2013) também destaca que, na recente onda de land grabs, não 

existe a correspondente necessidade de proletarização dos trabalhadores rurais e formação de 

um exército industrial de reserva porque não existe um mercado de trabalho para a mão de obra 

liberada pelas apropriações. A despossessão, nesse contexto, seria meramente uma tática para 

se livrar das pessoas que estão ocupando a terra de interesse do investidor.  

Outro problema inerente à adoção das abordagens marxistas é a incorporação da sua 

tendência a tratar o land grabbing como mero desdobramento do desenvolvimento capitalista, 

pondo demasiada ênfase na dominância exercida pelo centro, em detrimento da atuação da 

periferia na reprodução dos discursos de dominação e na liderança dos movimentos de 

resistência a esse processo. Martin & Palat (2014: 142) criticam essa objetificação do Sul como 

instrumento para resolução das crises de acumulação do Norte, argumentando que “over-

reliance upon core-centric conceptions, whether they be ‘accumulation by dispossession’ or 

abstract ‘food regimes’, reinforces this tendency to empower core states and capital and ignore 

popular resistance to the further commodification of rural land and labour”.39 Em outras 

palavras, uma abordagem mais adequada deve levar em conta o papel da periferia na 

contestação às dinâmicas transnacionais de apropriação de terra.  Esse é, justamente, o 

diferencial do emprego das perspectivas pós-colonialistas, na medida em que desafiam as 

narrativas centrocêntricas ou eurocêntricas sobre os land grabs, as quais retratam-nos como 

uma força externa, imposta de cima para baixo, sobre o qual os atores internos não possuem 

qualquer capacidade de resistência ou negociação. 

Vale salientar, no entanto, que a escolha das perspectivas pós-colonialistas nesta 

pesquisa não tem o intuito de invalidar outras interpretações teóricas do fenômeno land 

grabbing. O pós-colonialismo foi privilegiado por dar um tratamento mais adequado às práticas 

discursivas que reforçam os padrões de dominação pós-coloniais e as práticas de resistência, 

diferentemente do marxismo, que adota uma abordagem mais focada nas condições materiais 

da sociedade. Como esta dissertação assume o discurso das teorias pós-positivistas das Relações 

Internacionais, parte-se do pressuposto de que todo conhecimento é situado, não tendo qualquer 

pretensão de oferecer uma explicação metateórica capaz de invalidar outras explicações. O que 

se traz aqui é mais uma interpretação dentre tantas outras possíveis.  

                                                        
39 O excesso de confiança em concepções centrocêntricas, sejam elas a “acumulação pela despossessão” ou a ideia 

abstrata de regimes alimentares, reforça essa tendência a fortalecer os países centrais e a ignorar a resistência 

popular a essa maior commoditização da terra e o do trabalho rural. Tradução nossa. 
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Tendo em vista o eurocentrismo/anglocentrismo característico do campo das Relações 

Internacionais e a carência de estudos sobre as aquisições transnacionais de terra na área, o 

principal objetivo deste capítulo é oferecer uma interpretação pós-colonialista da atual onda de 

aquisições transnacionais de terras, lançando luz sobre as dinâmicas de dominação e resistência 

que caracterizam o momento pós-colonial. Para tanto, será realizada uma revisão da literatura 

pós-colonialista, na qual será apresentado o desenvolvimento das perspectivas pós-colonialistas 

e o seu impacto sobre a disciplina de Relações Internacionais. Nas seções seguintes fornecer-

se-á uma leitura pós-colonialista dos discursos de dominação e das práticas de resistência 

suscitadas pelas apropriações transnacionais de terra.  

2.1 O pós-colonialismo nas Relações Internacionais 

 Desde o seu surgimento, a disciplina de Relações Internacionais (RI) tem apresentado 

tendências eurocêntricas, haja vista que o seu objeto de estudo – o sistema internacional – é 

apresentado pela disciplina como fruto da expansão do sistema de Estados soberanos 

desenvolvido na Europa a partir do século XVII, após a Paz de Westfalia. Os fundamentos 

teóricos das abordagens tradicionais também encontram-se no pensamento de estudiosos 

ocidentais, a exemplo de Tucídides, Maquiavel, Hobbes, e Grotius. As principais questões 

abordadas são a política das grandes potências, obscurecendo questões de relevância para o 

restante do mundo (o mundo não-ocidental) e para as regiões periféricas. Além disso, o debate 

teórico das RI permanece concentrado nas universidades e instituições de pesquisa localizadas 

nos Estados Unidos e na Europa, reforçando essa tendência (JONES, 2006).  

 A começar pelo mito de origem do sistema internacional, definido de maneira 

praticamente unânime como resultado da ordem estabelecida em Westfália em 1648, tem-se 

uma visão eurocêntrica do objeto de estudo das RI. Seth (2011) questiona a narrativa da 

“expansão da sociedade internacional” adotada pelos teóricos da Escola Inglesa, que retratam 

a gênese do sistema internacional como resultado da universalização do modelo de sistema de 

Estados soberanos que surgiu na Europa após a Paz de Westftalia.  

Analogously, it seems reasonable to presume, given that there was extensive contact 

between post-Westphalian Europe and the non-European world, and given that 

European colonialism operated through a diversity of often novel political forms, that 

all this was not unrelated to, and had some impact upon, the political forms and inter-

state relations evolving in Europe. Thus, any satisfactory account of the emergence 
of the modern international system cannot simply chart how an international society 

that developed in the West radiated outwards, but rather needs to explore the ways in 

which international society was shaped by the interactions between Europe and those 
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it colonised. In this regard, any satisfactory account would be a postcolonial one 

(SETH, 2011: 174).40 

Para Seth (2011), essa narrativa oferece uma versão “higienizada” da expansão da 

sociedade de Estados, ignorando o caráter sangrento da conquista das Américas, do tráfico de 

escravos, das expropriações de terra e do genocídio das populações indígenas, omitindo 

igualmente as lutas de massas que constituem a história da descolonização.  

Jones (2006) apresenta uma argumentação semelhante, afirmando que a disciplina de 

RI forjou-se por meio de uma manobra dupla de silenciamento e negação da historicidade de 

sociedades não-ocidentais, por um lado, e de idealização da história ocidental ou europeia, por 

outro. Para Khrishna (2006), essas omissões das RI em torno da história colonial não derivam 

de um simples esquecimento ou descuido, mas de uma espécie de willful amnesia (ou amnésia 

intencional), numa tentativa deliberada de isolar a história ocidental do restante do mundo e das 

suas estruturas raciais.  

 Quijano e Wallerstein (1992) também põem em dúvida a narrativa da formação do 

sistema mundo moderno a partir expansão da economia capitalista europeia. Para os autores, 

não é possível conceber o desenvolvimento capitalista europeu sem as Américas, porquanto o 

desenvolvimento do capitalismo na Europa e a colonização do continente americano foram 

elementos mutuamente constitutivos do moderno sistema-mundo. Nesse sentido, “the Americas 

were not incorporated into an already existing capitalism world-economy. There could not have 

been a capitalism world-economy without the Americas” (QUIJANO & WALLERSTEIN, 

1992: 449). 41  Quijano (2005) aprofunda essa discussão em Colonialidade do poder, 

eurocentrismo e América Latina (2005). 

A primeira identidade geocultural moderna e mundial foi a América. A Europa foi a 

segunda e foi constituída como consequência da América, não o inverso. [...] América 

e Europa produziram-se historicamente, assim, mutuamente, como as duas primeiras 
novas identidades geoculturais do mundo moderno. Contudo, os europeus 

persuadiram-se a si mesmos, desde meados do século XVII, mas sobretudo durante o 

século XVIII, não só de que de algum modo se tinham autoproduzido a si mesmos 

como civilização, à margem da história iniciada com a América, culminando uma 

linha independente que começava com a Grécia como única fonte original. Também 

concluíram que eram naturalmente (isto é, racialmente) superiores a todos os demais, 

                                                        
40 Analogamente, parece razoável presumir, dado que havia um contato extenso entre a Europa pós-Westfaliana e 

o mundo não-europeu, e dado que o colonialismo europeu operava através de uma diversidade de formas políticas 

inovadoras, que tudo isso não estava alheio às formas políticas e relações interestatais que evoluíam na Europa. 

Assim, qualquer explicação satisfatória do surgimento do sistema internacional moderno não pode simplesmente 

se limitar a descrever como a sociedade internacional se desenvolveu no Ocidente e se irradiou para fora, mas 

precisa explorar as maneiras pelas quais a sociedade internacional foi moldada pelas interações entre a Europa e 

aqueles que ela colonizou. Nesse sentido, qualquer explicação satisfatória seria uma explicação pós-colonialista. 

Tradução nossa.  
41 As Américas não foram incorporadas à uma economia mundo capitalista já existente. Não poderia ter havido 

uma economia mundo capitalista sem as Américas. Tradução nossa.  
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já que tinham conquistado a todos e lhes tinham imposto seu domínio (QUIJANO, 

2005: 116). 

 Essa narrativa apresenta a Europa como civilização autogestada e independente, 

ofuscando o papel da relação com o mundo não-europeu como constitutiva da sua própria 

identidade. Aliás, além de ignorar as raízes ameríndias em contraposição às quais a Europa se 

autodefiniu, o Ocidente – assim como a disciplina de RI – foi buscar na Grécia Antiga o berço 

da civilização e do pensamento ocidental. Esta tática foi claramente adotada na literatura realista 

das Relações Internacionais, que se apropriou os escritos de Tucídides sobre a Guerra do 

Peloponeso como forma de conferir autoridade explicativa às teorias modernas sobre a guerra 

hegemônica.  

O caráter eurocêntrico da disciplina se manifesta não somente na concepção auto-

referencial do sistema internacional e na carência de aportes de pensadores da tradição não-

ocidental, como também na ausência de temas de interesse para os países do Terceiro Mundo 

na agenda das RI. Tickner (2003) corrobora esta afirmação, como se observa no excerto abaixo. 

IR reinforces analytical categories and research programmes that are systematically 

defined by academic communities within the core, and that determine what can be 

said, how it can be said, and whether or not what is said constitutes a pertinent or 

important contribution to knowledge. The precariousness of the third world as both 

an object of study and an agent of IR knowledge within core treatments of global 

affairs is directly related to such self-referential practices in the field (TICKNER, 

2003: 300).42 

As perspectivas pós-colonialistas permitem compreender o motivo dos silêncios da 

disciplina em torno de questões centrais para os países do Terceiro Mundo, como pobreza, 

desenvolvimento, autonomia e democratização do sistema de governança econômica e 

financeira global. De acordo com um levantamento realizado por Thomas e Wilkin em 2004, 

os temas de interesse do Sul Global encontravam-se ausentes nos principais periódicos de RI43 

e, quando abordados, assumiam a perspectiva do Norte, a exemplo da securitização das “novas 

ameaças” advindas dos países em desenvolvimento, como terrorismo, migrações e tráfico de 

drogas. Para Saurin (2006), a elevada proporção de teorias e autores de origem ocidental nos 

principais periódicos de RI revelam a supremacia do Ocidente, garantida pela propriedade sobre 

os meios de produção do conhecimento. Em outros termos, “the dominant or ruling ideas of 

                                                        
42  As IR reforçam categorias analíticas e programas de pesquisa que são sistematicamente definidos pelas 

comunidades acadêmicas do centro e, que, determinam o que pode ser dito, como pode ser dito e se o que está 

sendo dito constitui uma contribuição pertinente ou importante para o conhecimento. A precariedade do Terceiro 

Mundo como objeto de estudo e como agente do conhecimento de RI nos tratamentos centrais dos assuntos globais 

está diretamente relacionada a tais práticas auto-referenciais no campo [das RI]. Tradução nossa. 
43  Pesquisa realizada entre janeiro de 1998 e novembro de 2003, com base em cinco revistas: International 

Organisation, Foreign Policy, International Studies Quarterly, International Affairs e Review of International 

Studies.  
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what constitutes world order and how world order is constituted […] are the ideas of those who 

control the means of international mental production” (SAURIN, 2006: 28).44 

 Vale salientar que as perspectivas pós-colonialistas não visam substituir as teorias 

tradicionais das Relações Internacionais, mas tão somente complementá-las, adicionando 

contribuições sobre questões não abordadas pelo mainstream da disciplina. Para Tickner 

(2003), reconhecer a importância do pensamento do Terceiro Mundo não implica atestar a 

superioridade desses enfoques com relação às teorias dominantes, mas simplesmente lançar luz 

sobre temas que tendem a ser negligenciados ou abordados de uma maneira distinta pelo 

mainstream. Acharya (2011) corrobora este argumento. 

To say that IRT should be inclusive of non-Western voices and realities is not 
to say that Western-derived theories are irrelevant, especially when they apply to 

relationships within the West and between Western and non-Western actors. 

Dismissing Western theories simply because they are Western can be a slippery slope 

to the relativist trap. But IR theory shows major gaps when it comes to 

explaining the political, economic and security relationships in the non-

Western world (ACHARYA, 2011: 622).45 

Nesse sentido, é notável a ausência de debates nas Relações Internacionais sobre os 

processos de descolonização da América, da África e da Ásia. A questão se torna ainda mais 

controversa quando se reconhece que, no momento em que a disciplina surgia e que se 

proclamava o princípio da autodeterminação dos povos, em 1919, todo o continente africano e 

boa parte do continente asiático se encontravam sob o jugo europeu, domínio imperial este que 

continuou a expandir-se, atingindo o seu apogeu em 1947 (SAURIN, 2006). A cegueira das RI 

para as regiões colonizadas na África e na Ásia, onde a autodeterminação não tinha 

aplicabilidade, só viria a ser sanada após a independência das nações dominadas, que se 

tornaram o palco de disputas sangrentas por zonas de influência durante a Guerra Fria. E mesmo 

a partir da entrada dos países recém-independentes na ordem internacional, questões centrais 

para os países do Terceiro Mundo – como as negociações para uma Nova Ordem Econômica 

Internacional – permaneceram à margem do debate acadêmico das RI.  

Foi buscando preencher essas lacunas e silêncios da disciplina em torno do passado 

colonial das RI e das questões pertinentes para o Terceiro Mundo que o pós-colonialismo fez 

sua primeira aparição nas Relações Internacionais por volta da década de 1990. O pós-

                                                        
44 As ideias dominantes sobre o que constitui a ordem dominante e o como esta ordem é constituída [...] são as 

ideias daqueles que controlam os meios de produção mental internacional. Tradução nossa. 
45 Dizer que as TRI deveriam incluir as vozes e realidades não-ocidentais não é dizer que as teorias oriundas do 

Ocidente são irrelevantes, principalmente quando eles se aplicam a relações dentro do Ocidente ou entre atores 

ocidentais e não-ocidentais. Descartar teorias ocidentais simplesmente porque elas são ocidentais pode ser um 

deslize/caminho perigoso para a armadilha relativista. Mas as teorias de RI mostram importantes lacunas quando 

se trata de explicar as relações políticas, econômicas e de segurança no mundo não-ocidental. Tradução nossa. 
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colonialismo surgiu no âmbito dos estudos de crítica literária e, posteriormente, foi adquirindo 

visibilidade nas ciências sociais. Em 1978, Edward Said, um dos principais expoentes do pós-

colonialismo, lançou a obra Orientalismo, na qual sustenta a tese de que o Oriente foi construído 

no imaginário ocidental a partir das representações do colonizado em textos literários europeus. 

Os escritos de Said estimularam outros estudiosos, sobretudo aqueles procedentes da Índia, a 

produzir análises sobre as práticas discursivas de representação do colonizado, a exemplo de 

Gayatri Spivak e Homi Bhabha. Os estudos subalternos, nascidos na Índia nos anos 1980 com 

o intuito de reescrever a historiografia do país a partir do olhar das classes subalternas, também 

tiveram um papel fundamental na disseminação dos estudos pós-colonialistas (ARREAZA & 

TICNER, 2002).  

Em sua essência, o pós-colonialismo busca reinterpretar a experiência colonial, 

explicitando “a relação entre a formação de conhecimento sobre as colônias e ex-colônias, o 

exercício de poder sobre elas e os distintos tipos de interpenetração entre sociedades 

colonizadas e colonizadoras” (ARREAZA & TICKNER, 2002: 22). Diferentemente das 

abordagens pós-modernas, a perspectiva pós-colonial confere prioridade à categoria de sujeito 

e considera a reinterpretação da história colonial como uma oportunidade para reposicionar e 

empoderar a voz nativa (DARBY & PAOLINI, 1994), abrindo um espaço para aquisição de 

agência por parte do indivíduo pós-colonial (ARREAZA & TICKNER, 2002).  

Com efeito, o pós-colonialismo parte do pressuposto de que a descolonização não 

significou o fim das relações de dominação do colonizador sobre colonizado, que persistiu com 

subordinação do Terceiro Mundo ao Primeiro Mundo durante a Guerra Fria, e do Sul Global ao 

Norte industrializado, a partir da década de 1990. Darby e Paolini (1994) corroboram esta 

afirmação,  

Whatever the lubricious nature of the term, the prefix “post” is a testament to the fact 

that the problems that lie at the heart of the colonizer-colonized relationship are seen 

to persist beyond colonialism [...] Equally important, what is characterized as 

“colonialism” is not merely the experience of Western imperialism in the non-

European world, which ended at some particular juncture in history. Rather, 

colonialism has come to signify a continuing set of practices that are seen to prescribe 
relations between the West and the Third World after the independence of former 

colonies (DARBY & PAOLINI, 1994: 375).46  

                                                        
46 Seja qual for a natureza lúbrica do termo, o prefixo "pós" é um testamento ao fato de que os problemas que estão 

no coração da relação colonizador-colonizado persistem além do colonialismo [...] Igualmente importante, o que 

é caracterizado como "colonialismo" não é apenas a experiência do imperialismo ocidental no mundo não europeu, 

que terminou num momento particular na história. Em vez disso, o colonialismo veio a significar um conjunto de 

práticas contínuas que prescrevem relações entre o Ocidente e o Terceiro Mundo após a independência das antigas 

colônias. Tradução nossa. 
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Os autores latino-americanos que trabalham com o conceito de “giro decolonial” ou 

“opção decolonial” (ESCOBAR, 2005; QUIJANO, 2005; CORONIL, 2005; LANDER, 2005), 

uma espécie de radicalização dos argumentos pós-colonialistas aplicados à América Latina 

(BALLESTRIN, 2013), também descartam a possibilidade de um mundo pós-colonial livre de 

dominação de natureza colonial. Para Grosfoguel (2008): 

Um dos mais poderosos mitos do século XX foi a noção de que a eliminação das 

administrações coloniais conduzia à descolonização do mundo, o que originou o mito 
de um mundo “pós-colonial”. [...] Continuamos a viver sob a mesma “matriz de poder 

colonial”. Com a descolonização jurídico-política saímos de um período de 

“colonialismo global” para entrar num período de “colonialidade global” 

(GROSFOGUEL, 2008: 126).  

 Como se pode observar na passagem destacada, os adeptos do “giro decolonial” retratam 

as práticas contemporâneas de dominação como “colonialidade do poder” ou “colonialidade do 

saber” (LANDER, 2005). De maneira semelhante, os autores pós-colonialistas são cautelosos 

o suficiente para esclarecer que o prefixo “pós” presente no epíteto “pós-colonialismo” não 

denota a superação de uma fase anterior caracterizada pelo colonialismo, e sim a continuidade 

das dinâmicas de dominação após os processos de descolonização e independência.  

The ‘post’ in postcolonialism, let it be noted, is not a periodisation that signals the 

beginning of an era where colonialism is part of the past; on the contrary, it signifies 

the claim that conquest, colonialism and empire are not a footnote or episode in a 

larger story, such as that of capitalism, modernity or the expansion of international 

society, but are in fact a central part of that story and are constitutive of it. The ‘post’ 

does not mark the period after the colonial era, but rather the effects of this era in 

shaping the world that is ours. This world was not born out of the West having an 

impact upon and ‘awakening’ a dormant non-West, but out of both of these being 

constituted in the course of multifarious (unequal, hierarchical and usually coercive) 

exchanges, such that neither was left untouched (SETH, 2011: 174).47 

 Como Seth (2011) destaca no trecho acima, o Ocidente não constitui uma realidade 

material independente do mundo não-ocidental, da mesma maneira que este último não foi 

“descoberto” ou impactado de maneira unidirecional pelo Ocidente. Na obra Orientalismo, Said 

(2010) sustenta que o Oriente não constitui uma realidade material homogênea tal como 

retratada na literatura europeia. Pelo contrário, o Oriente foi “configurado no imaginário do 

Ocidente através de processos discursivos que, por sua vez, fundamentam relações de poder” 

(ARREAZA & TICKNER, 2002: 25). Vale salientar, no entanto, que longe de tratar-se de um 

                                                        
47 O "pós" no pós-colonialismo, note-se, não é uma periodização que sinaliza o início de uma era em que o 

colonialismo faz parte do passado; ao contrário, ele significa a afirmação de que a conquista, o colonialismo e o 

imperialismo não são uma nota de rodapé ou um episódio de uma história maior, como a do capitalismo, da 

modernidade ou da expansão da sociedade internacional, mas são de fato uma parte central dessa história e são 

constitutivas dela. O “pós” não marca o período após a era colonial, e sim os efeitos dessa era na formação do 

nosso mundo. Esse mundo não nasceu do impacto do Ocidente “despertando” um não-Ocidente “adormecido”, 

mas de ambos sendo constituídos no curso de trocas múltiplas (desiguais, hierárquicas e geralmente coercitivas), 

de modo que nenhum dos dois permaneceu intocado. Tradução nossa. 
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processo unidirecional, essas práticas discursivas de “orientalização” serviram para que o 

Ocidente definisse a sua identidade em contraposição à identidade atribuída ao Oriente, 

considerada uma forma inferior da sua mesma (SAID, 2010: 20-22). Trata-se, em suma, de um 

processo de co-constituição entre Ocidente e Oriente.  

He comenzado asumiendo que Oriente no es una realidad inerte. No está simplemente 

allí, lo mismo que el propio Occidente no está precisamente allí. Tenemos que admitir 

seriamente la gran observación de Vico acerca de que los hombres hacen su propia 

historia, de que lo que ellos pueden conocer es aquello que han hecho, y debemos 

extenderla al ámbito de la geografía: esos lugares, regiones y sectores geográficos 

que constituyen Oriente y Occidente, en tanto que entidades geográficas son creación 

del hombre. […] Las dos entidades geográficas, pues, se apoyan y hasta cierto punto 

se reflejan la una en la otra (SAID, 2010: 24). 

 Influenciado pela tese foucaltiana da relação saber/poder, Said (2010) destaca a 

dimensão de poder presente nas representações europeias sobre o “Oriente”, que serviram para 

reforçar e legitimar a dominação política, econômica e militar das metrópoles sobre as suas 

colônias.  

La relación entre Occidente y Oriente es una relación de poder, y complicada 

dominación: Occidente ha ejercido diferentes grados de hegemonía sobre Oriente, 

[…] Oriente fue orientalizado, no solo porque se descubrió que era “oriental”, según 

los estereotipos de un europeo medio del siglo XIX, sino también porque se podía 

conseguir que lo fuera – es decir, se le podía obligar a serlo (SAID, 2010: 25). 

 Aqui Said destaca o caráter impositivo e violento da dominação ocidental, ao assinalar 

que o Oriente foi orientalizado porque o colono europeu era capaz de obrigar o colonizado a 

conformar-se ao estereótipo criado pelo imaginário europeu. A relação colonizador-colonizado 

era marcada por uma forte assimetria de poder, pondo o europeu numa posição hierárquica 

superior. A inferioridade do colonizado se refletia, portanto, na sua incapacidade de representar-

se a si mesmo, cabendo ao europeu fazê-lo.  

 Homi Bhabha é outro autor de destaque no campo de estudos pós-colonialistas. 

Influenciado pela psicanálise e pelas teorias pós-modernas e desconstrutivistas, Bhabha (2013) 

destaca o caráter ambivalente do encontro colonial, rejeitando o essencialismo próprio das 

oposições binárias colonizador/colonizado utilizadas por Said (2010). Ao romper com o 

maniqueísmo inerente às dicotomias entre colonizador/colonizado e Ocidente/Oriente, Bhabha 

apresenta o encontro colonial como um momento de negociação e não de negação, negociação 

esta que permite a emergência de um Terceiro Espaço de enunciação, híbrido e instersticial 

(TICKNER, 2003). 

É apenas quando compreendemos que todas as afirmações e sistemas culturais são 

construídos nesse espaço contraditório e ambivalente da enunciação que começamos 

a compreender porque as reivindicações hierárquicas de originalidade ou “pureza” 

inerentes às culturas são insustentáveis, mesmo antes de recorrermos a instâncias 

históricas empíricas que demonstram seu hibridismo. [...] É o Terceiro Espaço, que 
embora em si irrepresentável, constitui as condições discursivas da enunciação que 
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garantem que o significado e os símbolos da cultura não tenham unidade ou fixidez 

primordial e que até os mesmo signos possam ser apropriados, traduzidos, re-

historicizados e lidos de outro modo (BHABHA, 2013: 74).  

A ambivalência do encontro colonial se reflete em duas práticas de reconhecimento da 

diferença: o estereótipo e a mímica. Por um lado, o estereótipo destaca o caráter de “fixidez” e 

repetitividade presentes na construção da alteridade cultural/ racial. Bhabha (2013) explica as 

estratégias discursivas de produção de estereótipos a partir da noção de fetichismo, por meio da 

qual a descoberta da diferença entre o colonizador e o colonizado se consubstancia na formação 

de estereótipos com a “função de “normalizar” as crenças múltiplas e os sujeitos divididos que 

constituem o discurso colonial como consequência do seu processo de recusa” (BHABHA, 

2013: 129). Por outro lado, a recusa da diferença se reflete na estratégia de mímica ou mimese 

colonial que se caracteriza pelo “desejo de um Outro reformado, reconhecível, como sujeito de 

uma diferença que é quase a mesma, mas não exatamente” (BHABHA, 2013: 146). A mímica 

colonial foi uma tática amplamente empregada na missão civilizatória que impôs a religião, o 

idioma e os costumes do colonizador ao colonizado. Bhabha (2013) ressalta, porém, que a 

mimese colonial é um processo inerentemente defeituoso, parcial, que se limita a produzir a 

emergência de “versões autorizadas da alteridade”, na medida em que o colonizado pode-se 

tornar apenas “imitador parcial” e não uma cópia fidedigna do branco.  

 O hibridismo resultante desta ambivalência se manifesta nas formas híbridas de 

construção do conhecimento, mais conhecidas como “pensamento de fronteira”. Tickner (2003) 

explica que o “pensamento de fronteira” se desenvolve nas margens do conhecimento 

dominante, ressaltando que a “intellectual activity in the third world is essentially hybrid, in the 

sense that that it is culturally specific but nevertheless informed by systems of thought exported 

from dominant centres of knowledge” (TICKNER, 2003: 305)48. Ao relatar diversas formas de 

adaptação de teorias criadas no centro a realidades locais de regiões periféricas do globo, a 

exemplo do realismo subalterno de Ayoob ou da influência das perspectivas pós-positivistas na 

África, na Ásia, na América Latina e no Oriente Médio, Acharya (2011) questiona se essas 

variações locais não passariam de uma “mímica” ou emulação das teorias ocidentais.  

 Saurin (2006) assume uma posição ainda mais crítica ao afirmar que a necessidade de 

descolonizar as RI vai além do que o pós-colonialismo tem a oferecer e requer não apenas 

recontar a história das relações internacionais a partir da perspectiva dos agentes históricos até 

                                                        
48 A atividade intelectual no Terceiro Mundo é essencialmente híbrida, no sentido em que ela é culturalmente 

específica apesar de ser informada por sistemas de pensamento exportados pelos centros de conhecimento 

dominantes. Tradução nossa. 
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então silenciados. Para o autor, descolonizar as RI pressupõe o desenvolvimento de um projeto 

anticolonial e anti-imperialista de emancipação. 

 Embora se reconheça a importância de apoiar as lutas anticoloniais/anti-imperialistas e 

fomentar a emancipação dos povos subalternos, a presente dissertação adotará o enfoque pós-

colonialista, a partir do qual realizará uma releitura dos processos de land grabbing. Como esta 

sucinta revisão da literatura permitiu antever, o enfoque pós-colonialista foi privilegiado por 

lançar luz sobre uma temática de grande interesse para o Sul Global e, portanto, negligenciada 

pelo mainstream das Relações Internacionais. Além disso, o pós-colonialismo foi considerado 

pertinente por discutir questões de dominação e resistência no contexto atual, como será 

aprofundado ao longo deste capítulo.  

2.2 Uma releitura pós-colonialista das dinâmicas de land grabbing 

 As aquisições transnacionais de terra são um fenômeno internacional que tem impactado 

fortemente os países do Sul Global. Os land grabs trazem à baila diversas discussões relevantes 

para as Relações Internacionais, como o conflito Norte-Sul, o papel das potências emergentes 

na reestruturação da estrutura internacional de poder, os direitos humanos, a segurança 

alimentar, as migrações forçadas, o desenvolvimento sustentável, dentre outras. Não obstante, 

a temática tem recebido escassa atenção do campo acadêmico das Relações Internacionais, de 

modo que poucas referências ao tema foram encontradas em periódicos de Relações 

Internacionais, com exceção dos periódicos com perspectivas do Terceiro Mundo (Third World 

Quarterly; South African Journal of International Affairs) e de Economia Política Internacional 

(EPI), que têm dedicado mais espaço à temática (Agrarian South: Journal of Political 

Economy)  Com efeito, a maioria dos papers coletados foram publicados em revistas dedicadas 

aos Estudos Agrários (The Journal of Peasant Studies), aos Estudos de Desenvolvimento 

(Canadian Journal of Development Studies) e aos Estudos da Globalização (Globalizations). 

Ademais, observa-se uma relativa escassez de vozes locais nas publicações sobre os processos 

de land grabbing, que continuam a ser estudados a partir da perspectiva de grandes centros 

acadêmicos localizados nos Estados Unidos e na Europa.  

 Como discutido na seção anterior, a escassez de publicações no campo das RI é uma 

tendência comum às temáticas de interesse do Terceiro Mundo, que tendem a ser ignoradas (ou 

distorcidas, quando retratadas) na agenda das RI, ditada pelos centros europeus e anglo-

saxônicos. Com a finalidade de suprir essa carência de análises sobre o tema no campo 

acadêmico das RI, a presente dissertação se propõe a oferecer uma análise do land grabbing a 
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partir dos enfoques pós-colonialistas, que permitem trazer à tona as dinâmicas de dominação e 

resistência engendradas pela recente onda de estrangeirização das terras no Sul Global. 

As aproximações pós-colonialistas foram privilegiadas por permitirem desconstruir as 

narrativas de legitimação dos land grabs tal como apresentadas pelas instituições 

internacionais, pelos Estados e pelos investidores, ao mesmo tempo em que permitem construir 

uma narrativa contra-hegemônica, ressaltando o papel do sujeito pós-colonial africano nas 

diversas formas de resistência aos processos de apropriação transnacional de terras. Nesse 

sentido, a principal contribuição do pós-colonialismo para esta pesquisa é a adoção do enfoque 

bottom-up, isto é, a prioridade conferida aos atores subalternos, compreendendo a maneira pela 

qual pessoas comuns podem influenciar os fluxos transnacionais de cultura, de conhecimento e 

de identidades. 

As duas próximas seções entrarão em maior detalhe sobre as dinâmicas de dominação e 

resistência subjacentes aos processos transnacionais de apropriação de terras. Na primeira 

seção, serão analisadas duas facetas do discurso de dominação que tem legitimado os land 

grabs: (i) a narrativa das terras vazias; e (ii) o discurso que apresenta o modelo agrário ocidental 

ou moderno como única alternativa viável para o desenvolvimento agrário. Na segunda seção, 

será realizada uma análise das práticas de resistência a partir do arcabouço teórico e conceitual 

pós-colonialista. 

2.2.1 Discursos de dominação 

A dominação pós-colonial é uma característica central para compreensão dos processos 

transnacionais de aquisição de terra. Como discutido no início do capítulo, o prefixo “pós” no 

epíteto “pós-colonialismo” não significa a superação de situações coloniais de dominação nem 

tampouco o confinamento deste tipo de dominação a um período histórico localizado no 

passado remoto. Pelo contrário, a proposta do pós-colonialismo é justamente demonstrar a 

continuidade das relações de dominação imperial/colonial após a descolonização e a afirmação 

dos Estados soberanos no mundo não-ocidental.  

Nesse sentido, as aquisições transnacionais de terra na África corroboram o argumento 

da continuidade das relações de dominação colonial ou da “colonialidade global”, uma vez que, 

longe de constituírem um fenômeno novo, remetem ao imperialismo europeu e à repartição do 

território africano entre as potências tradicionais no século XIX. De acordo com Cotula (2013a): 

Colonization was the first great grab of Africa’s land. [...] Despite these references 

to the past, much of today’s debate about the global land rush is framed in ahistorical 

terms. Yet, far from being a new phenomenon, large land deals have a long history in 

Africa. During colonialism, settlers and colonial companies took millions of hectares. 

Times are very different today. Africa is now made up of sovereign nations. The 
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players, motivations and crops involved are different from those that drove the 

colonial plantations. But colonial deals have left profound scars that still shape 

important aspects of today’s land rush (COTULA, 2013a: 16).49 

 Cabe destacar que além de estabelecer a sua soberania sobre os territórios conquistados, 

as potências colonizadoras tornaram-se proprietárias de extensas porções de terra no continente 

africano durante o período colonial (COTULA, 2013a). Após a Conferência de Berlim de 1885, 

que estabeleceu as fronteiras dos domínios territoriais europeus na África, uma série de leis 

foram editadas no continente africano com o objetivo de ceder às potências colonizadoras a 

titularidade da propriedade sobre todas as terras e recursos da colônia, restando às populações 

locais a mera solicitação de permissões de uso da terra. Após a Primeira e a Segunda Guerra 

Mundiais, os controles legais sobre a terra foram ainda mais reforçados, favorecendo o 

estabelecimento de lavouras comerciais por empresas multinacionais para atendimento dos 

mercados europeu e norte-americano (WILY, 2013). A descolonização não alterou a realidade 

de destituição das comunidades locais, uma vez que a titularidade da terra passou para as mãos 

dos Estados soberanos após a independência na maior parte do continente africano.  

 Destarte, os processos de land grabbing não apenas reeditam situações coloniais de 

dominação, como também confirmam o papel conferido ao continente africano no contexto 

colonial enquanto fornecedor de matérias primas na divisão internacional do trabalho 

(COTULA, 2013a). Os investimentos estrangeiros são vistos como oportunidades de 

desenvolvimento e as economias agroexportadoras como um modelo a ser seguido. Sem 

embargo, não é levada em conta a vulnerabilidade econômica de países como Brasil, um 

propalado modelo de sucesso do agronegócio, que vem se consolidando como um fornecedor 

de soja e minérios para as economias emergentes, a expensas do sucateamento da indústria 

nacional, de profundos danos ambientais e custos sociais.  

 Nos subtópicos seguintes serão analisadas diferentes manifestações do discurso de 

dominação presente na narrativa dominante sobre os land grabs, quais sejam (i) a narrativa das 

terras vazias; e (ii) o discurso da inevitabilidade do land grabbing e do investimento estrangeiro 

como única opção viável. 

 

                                                        
49 A colonização foi a primeira grande apropriação de terra na África. [...] Apesar destas referências ao passado, 

grande parte do debate atual sobre a corrida global pelas terras é enquadrado em termos a-históricos. No entanto, 

longe de ser um fenômeno novo, grandes aquisições de terras têm uma longa história na África. Durante o 

colonialismo, colonos e empresas coloniais se apoderaram de milhões de hectares. Os tempos são muito diferentes 

hoje. A África é agora composta de nações soberanas. Os atores, motivações e culturas envolvidos são diferentes 

daqueles que orientaram as plantações coloniais. Mas acordos coloniais deixaram cicatrizes profundas que ainda 

moldam aspectos importantes da atual disputa pelas terras. Tradução nossa.  
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2.2.1.1 Narrativa das terras vazias  

A “colonialidade global” tem se manifestado no discurso das “terras vazias” (COTULA, 

2013; BORRAS, FRANCO, WANG, 2013), ou ainda, “terras subutilizadas”, “não-cultivadas” 

ou “disponíveis (ROBERTSON; PINSTRUP-ANDERSEN, 2010), que retrata a África como 

um continente com grande disponibilidade de terras desocupadas ou subutilizadas passíveis de 

serem comercializadas.  

O relatório publicado pelo Banco Mundial em 2011 (DEININGER & BYERLEE, 2011) 

conferiu autoridade científica e política à narrativa das terras vazias ao atestar a existência de 

cerca de 445 milhões de hectares de terras não-cultivadas e não-florestadas disponíveis para 

cultivo irrigado por precipitação pluvial. De acordo com o estudo, a África é a região com a 

maior porcentagem de terra disponível, perfazendo um total de 202 milhões de hectares, 

concentrados principalmente no Sudão, em Moçambique e na República Democrática do 

Congo (DEININGER & BYERLEE, 2011). 

De acordo com Cotula (2013), a narrativa das “terras vazias” constitui um artifício 

antigo manipulado pelas potências colonizadoras ao longo do século XIX para assegurar a 

titularidade da propriedade de terras consideradas improdutivas às administrações coloniais. 

Com efeito, a narrativa das terras vazias remete à estratégia, amplamente utilizada durante o 

período colonial, de legitimação da ocupação por parte dos colonos das terras compartilhadas 

pelas comunidades autóctones. Johnston e Lawson (2005) argumentam que a ideia da existência 

de terras vazias servia ao propósito de atração de colonos europeus, uma vez que a terra vazia 

pressupunha a possibilidade de formar assentamentos e estabelecer-se na terra sem a 

necessidade de recorrer à invasão ou à conquista territorial. 

The land the settlers occupied were themselves given special discursive treatment. 

Wherever possible, the vastness of land was emphasized and this was a prelude to or 

accompanied by an even more strategic emphasis on its “emptiness”. The most 

spectacular example of this was in the Australian case where the legal term “Terra 

Nullius” (literally “nobody’s land” but commonly misunderstood as “empty land”) 

was applied and survived in both popular and legal discourse […]. Vast and empty 

lands, insistently recorded in both texts and visual images, called out, obviously, to 

European imagination to be filled by, successively, people, crops, and herds, but also 

by the stories and histories that, like the economically-productive crops, legitimated 
the settlement (JOHNSTON & LAWSON 2005: 364).50 

                                                        
50 As terras que os colonos ocuparam receberam tratamento discursivo especial. Sempre que possível, a vastidão 

da terra foi enfatizada e isso foi acompanhado por uma ênfase ainda mais estratégica em seu caráter "vazio". O 

exemplo mais espetacular disso foi o caso australiano, onde o termo legal Terra Nullius (literalmente "terra de 

ninguém", mas comumente mal interpretado como "terra vazia") foi aplicado e sobreviveu tanto no discurso 

popular como no jurídico [...]. As terras vastas e vazias, gravadas insistentemente tanto nos textos como nas 

imagens visuais, dirigiam, obviamente, a imaginação europeia, impelida a preencher essas terras sucessivamente 

por pessoas, cultivos e manadas, mas também pelas estórias e histórias que, assim como a economia produtiva dos 

cultivos, legitimaram o assentamento. Tradução nossa. 
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Claveró apud Lander (2005) situa o discurso das terras vazias no contexto da 

consagração do direito individual, em contraposição ao direito coletivo. Para o autor (2005), a 

afirmação do direito individual – o direito do colonizador – trouxe consigo a negação do direito 

coletivo – o direito do colonizado –, na medida em que a terra deixou de ser uma propriedade 

comum de todos, isto é, das comunidades nativas, passando a ser delimitada e loteada entre 

diferentes colonos, os detentores legítimos do direito à propriedade privada.  

Let him [the Man] plant in some in-land, vacant places of America, que assim o 

homem colonize as terras vazias da América, um território que pode ser considerado 

vazio juridicamente porque não está povoado de indivíduos que respondam às 

exigências da própria concepção, a uma forma de ocupação e exploração da terra que 
produza antes de tudo direitos, e direitos antes de mais nada individuais [...] se não há 

cultivo ou colheita, nem a ocupação efetiva serve para gerar direitos; outros usos não 

valem, essa parte da terra, esse continente da América, ainda que povoado, pode ser 

considerado desocupado,  à disposição do primeiro colono que chegue e se estabeleça 

(CLAVERÓ apud LANDER, 2005: 10). 

 Como se pode extrair da passagem acima, o direito de ocupação do colono sobre as 

terras supostamente vazias da América se justificava não pela inexistência de povoamento 

humano, mas pela considerada incapacidade dos povos nativos de gerir sistemas de cultivo 

produtivos e de “responder às exigências” da titularidade do direito à propriedade. A mesma 

lógica encontra-se subjacente aos discursos de legitimação da recente onda transnacional de 

aquisição de terras, que culpa o campesinato e as comunidades rurais pela improdutividade do 

setor agrário, em função do emprego de técnicas rudimentares de cultivo agrícola. 

A narrativa das terras vazias vem sendo referendada pelo uso de metodologias baseadas 

em imagens de satélites, que sugerem a existência de terras subutilizadas em vários países 

africanos (COTULA, 2013). Não obstante, assim como durante o período colonial, vastas 

porções da terra considerada vazia estão ocupadas por pequenos agricultores locais, que 

constituem uma grande parcela da população dos países africanos, detentores de uma alta 

porcentagem de população rural. Nesse contexto, cabe destacar que grande parte da terra 

considerada improdutiva é utilizada pelas comunidades locais para atividades de pastoreio, 

coleta, rotação de cultivo ou até mesmo para conservação para as próximas gerações, atividades 

que as imagens de satélites não são capazes de captar.  

Para Lorenzo Cotula (2013a), o cerne da questão não é que as terras estejam 

desocupadas, mas que a maneira como são utilizadas pelas comunidades locais é considerada 

improdutiva e pouco rentável pelas autoridades políticas, ávidas por atrair investimentos 

estrangeiros. Com efeito, a percepção de que as terras ocupadas por essas comunidades estão 

vazias ou ociosas deriva do fato de que essas pessoas não possuem direitos formais de 
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propriedade nem tampouco acesso aos tribunais para reivindicar os seus direitos (COTULA & 

VERMUELEN, 2009).   

Borras e Franco (2013) apresentam uma síntese bastante completa das questões 

discutidas nesta subseção, dentre as quais, a substituição do direito coletivo pelo direito 

individual (de propriedade), a exclusão de determinados usos da terra dos inventários nacionais, 

realizados por vezes através de imagens de satélites, e a consideração de que esses usos não são 

produtivos.  

The trend in state discourse around land grabs seems to be: if the land is not formally 

privatized, then it is state owned; if official census did not show significant formal 

settlements, then these are empty lands; if the same official census did not show 

significant farm production activities, then these are unused lands (BORRAS & 

FRANCO, 2013: 167).51 

 Como a passagem acima deixa claro, o discurso de dominação presente na narrativa das 

terras vazias não se restringe às instituições internacionais, como o Banco Mundial, que vem 

anunciando a disponibilidade de terras subutilizadas no continente africano. De fato, os Estados 

africanos têm incorporado o discurso das terras vazias na tentativa de atrair capitais estrangeiros 

para o desenvolvimento agrícola, como exemplificado na fala emblemática do então primeiro-

ministro da Etiópia, Meles Zenawi: “We have 3 million hectares of unutilized land. We want to 

use all 3 million. We do not want to admire the virgin beauty of our land while we starve.” 

(BLOOMBERG, 2011).52 

 A incorporação do discurso das terras vazias pelas elites nacionais remete ao que 

Coronil (2005) define como globocentrismo. Para o autor, a globalização neoliberal permitiu a 

descentralização do poder imperial, desterritorializando a Europa (ou Ocidente) e promovendo 

a sua reterritorialização por meio de “redes transnacionais financeiras e políticas que integram 

as elites metropolitanas e periféricas” (CORONIL, 2005: 57). Coronil (2005) considera o 

globocentrismo uma construção perversa, em virtude da sua capacidade de promover uma 

aparente mudança do locus de poder da “Europa” para o “globo” e ocultar a persistência da 

dominação ocidental no contexto da globalização. O globocentrismo é uma metáfora pertinente 

para o estudo dos land grabs, que permite compreender o papel ativo das elites dos países 

africanos na promoção dos contratos transnacionais, sem desconsiderar a influência dos atores 

                                                        
51 A tendência no discurso estatal sobre as apropriações de terra parece ser a seguinte: se a terra não está totalmente 

privatizada, então é propriedade do Estado; se o censo oficial não mostrar assentamentos formais, então as terras 

estão vazias; se o mesmo censo não mostrar atividades produtivas agrícolas significativas, então estas terras estão 

inutilizadas. Tradução nossa. 
52 Nós temos 3 milhões de hectares de terra não utilizada. Nós queremos usar todos o 3 milhões. Nós não queremos 

admirar a beleza virgem da nossa terra enquanto nós morremos de fome. Tradução nossa. 
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internacionais e das elites dos países centrais nem tampouco a prevalência dos padrões 

ocidentais de dominação colonial. 

2.2.1.2 Land grabbing e agricultura comercial: única alternativa? 

O discurso dominante sobre as aquisições transnacionais de terra retrata o land grabbing 

como um processo inevitável, que deve, não obstante, ser regulamentado para evitar as 

chamadas externalidades negativas. Parte-se do pressuposto de que quando gerenciado de 

maneira responsável, o investimento agrícola em grande escala é capaz de aumentar a 

produtividade agrícola, modernizar a economia, gerar empregos e reduzir a pobreza. Este 

discurso é uma das principais características dos mecanismos de governança internacional sobre 

o tema, como os PRAI e as Diretrizes Voluntárias, como se pôde perceber na discussão do 

capítulo anterior.  

Para Borras, Franco e Wang (2013), a inevitabilidade dos processos transnacionais de 

aquisição de terra encontra-se presente nas duas visões dominantes sobre os land grabs: a 

estratégia de “regular para facilitar” e a de “regular para mitigar impactos negativos e 

maximizar oportunidades”. A primeira tendência considera a chegada do capital estrangeiro na 

agricultura como uma oportunidade para solucionar as crises alimentar, financeira e climática, 

partindo do pressuposto econômico neoclássico de que o pleno funcionamento das forças de 

mercado e o reconhecimento dos direitos de propriedade, aliados ao fortalecimento das 

estruturas de governança, são capazes de garantir resultados positivos. A segunda tendência, 

por sua parte, reconhece a importância dos investimentos em agricultura de larga escala como 

única alternativa viável, em virtude da falta de investimento estatal no setor agrário. Ambas 

tendem a enfatizar questões procedimentais, como a transparência, a consulta e o consentimento 

livre, prévio e informado dos indivíduos afetados, não apresentando qualquer tipo de 

questionamento substantivo sobre o modelo de desenvolvimento agrário inerente aos processos 

de transferência dos direitos de uso e de titularidade da terra.  

Vale salientar que este tipo de argumento costuma atribuir os riscos do land grabbing à 

fragilidade das leis e das instituições de governança dos países anfitriões, que tendem a ser 

retratados como corruptos e pouco transparentes. Nessa ótica, o problema não estaria nos 

contratos em si, mas na fragilidade dos marcos nacionais políticos, jurídicos, institucionais e 

administrativos dos países anfitriões. 

Em outra publicação, Borras e Franco problematizam o balanço geralmente realizado 

entre riscos e benefícios dos investimentos em agricultura comercial. Para os autores, os 

desastrosos impactos dos contratos transnacionais sobre o meio ambiente e as comunidades 
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locais não podem ser considerados um mero efeito colateral dos land grabs, e sim 

consequências diretas tão graves que põem em dúvida a validade e a pertinência dos 

investimentos estrangeiros na agricultura comercial (BORRAS & FRANCO, 2010b).  

Olivier de Schutter (2011), antigo relator especial das Nações Unidas para o direito à 

alimentação, também questiona a narrativa dos investimentos estrangeiros na agricultura 

comercial como alternativa mais viável ou mais desejada para os países em desenvolvimento. 

O autor considera que qualquer investimento deve levar em conta os custos de oportunidade 

envolvidos na transferência de terra para investidores estrangeiros, uma vez que o 

aproveitamento da terra pelos agricultores locais, garantido por medidas de democratização do 

acesso à terra e à água, é capaz de gerar impactos mais profundos nas políticas de redução da 

pobreza (DE SHUTTER, 2011).  

However, we should not simply ask whether such investments represent an 

improvement from the statu quo ante, i.e. from a situation in which land is considered 

underutilized due to the lack of investment. Using such a baseline is introducing a 

bias in the debate, particularly against the background of years of underinvestment 

in, and neglect of, agriculture. We should ask instead whether such land could not be 

used more productively, in ways that are both more equitable and more 

environmentally sustainable, by agrarian reform – including, but not limited to, the 
distribution of land to smallholders (DE SCHUTTER, 2011: 258).53 

Diante dessas críticas, alguns autores têm sugerido a agricultura por contrato (contract 

farming) como alternativa ao controle direto da produção mediante aquisições de vastas porções 

de terra (VON BRAUN, MEIZEN-DICK, 2009; HALLAM, 2009; ROBERTSON & 

PINSTRUP-ANDERSEN, 2010). A agricultura por contrato consiste na compra da produção 

do pequeno agricultor por parte do investidor, garantindo a manutenção da terra e dos meios de 

produção agrícolas nas mãos dos produtores locais. Robertson e Pinstrup-Andersen (2010), por 

exemplo, consideram a agricultura por contrato uma oportunidade sem precedentes para 

fortalecer a economia rural dos países em desenvolvimento, consubstanciando uma relação win-

win entre investidores e stakeholders. De Schutter (2011) assume uma posição mais crítica 

sobre as modalidades de contract farming, levando em conta os riscos e benefícios potenciais 

para as comunidades locais. 

Even contract farming can provide benefits, at least under certain conditions. At best, 

in such a scheme, the buyer has a reliable source of supply, the farmers have a reliable 

buyer for their crops, and the land rights are left untouched. The outside investor thus 

provides various kinds of support that allow small-scale farmers to increase their 

                                                        
53 No entanto, não devemos simplesmente perguntar se tais investimentos representam uma melhoria do statu quo 

ante, ou seja, de uma situação em que a terra é considerada subutilizada devido à falta de investimento. O uso 

desse parâmetro está introduzindo um viés no debate, particularmente no contexto de anos de subinvestimento e 

abandono da agricultura. Em vez disso, devemos perguntar se essa terra não poderia ser usada de forma mais 

produtiva, de maneira mais equitativa e ambientalmente sustentável, através da reforma agrária – incluindo a 

distribuição de terras aos pequenos agricultores, mas não se limitando a ela. Tradução nossa.  



 

 

79 

 

levels of productivity and manage the risks involved in the production of cash crops, 

and a long-term relationship develops between the parties. There are also risks, of 

course, inherent in such a business model. Contract farming can lead to transferring 

all the risks to the producer, and to the creation of a dependency towards the buyer 

that weakens the bargaining position of the farmer or leads her to owe debts the buyer 

that she will never be able to pay (DE SHUTTER, 2011: 262).54 

 O discurso de legitimação dos land grabs e do modelo agrário ocidental cristaliza a 

lógica das oposições binárias que contrapõe agricultura comercial e agricultura familiar, 

associando a primeira à modernização e representando a segunda como um sinônimo de atraso 

e subdesenvolvimento. Essa associação entre modelo de desenvolvimento ocidental e 

modernização remete ao debate sobre a suposta superioridade dos povos europeus/ocidentais 

amplamente explorada pelos estudiosos da escola do giro decolonial. De acordo com Aníbal 

Quijano (2005): 

A associação entre ambos os fenômenos, o etnocentrismo colonial e a classificação 

racial universal, ajudam a explicar por que os europeus foram levados a sentir-se não 

só superiores a todos os demais povos do mundo, mas, além disso, naturalmente 

superiores. [...] os europeus geraram uma nova perspectiva temporal da história e re-

situaram os povos colonizados, bem como a suas respectivas histórias e culturas, no 
passado de uma trajetória histórica cuja culminação era a Europa (Mignolo, 1995; 

Blaut, 1993; Lander, 1997). Porém, notavelmente, não numa mesma linha de 

continuidade com os europeus, mas em outra categoria naturalmente diferente. Os 

povos colonizados eram raças inferiores e, portanto anteriores aos europeus 

(QUIJANO, 2005: 111). 

 Nessa perspectiva, assim como os africanos são representados de uma forma 

essencializada como um povo primitivo (e como um só povo, “os negros”, sem nenhuma 

consideração pela existência de diferentes etnias no continente), a agricultura praticada pelos 

pequenos produtores africanos passa a ser estigmatizada e retratada como um sistema obsoleto, 

incapaz de garantir a segurança alimentar da população. Como consequência, se alude que a 

solução deve ser buscada na adoção do modelo de desenvolvimento agrícola ocidental, baseado 

na lavoura mecanizada, na monocultura e no uso intensivo de pesticidas e fertilizantes. Em 

outros termos, o discurso da inevitabilidade dos land grabs e da inviabilidade de modelos 

alternativos constitui uma clara exemplificação da lógica evolucionista que apresenta a 

                                                        
54 Mesmo a agricultura por contrato pode proporcionar benefícios, pelo menos sob certas condições. Na melhor 

das hipóteses, em tal esquema, o comprador tem uma fonte de abastecimento confiável, os agricultores têm um 

comprador confiável para a sua produção, e os direitos à terra permanecem intocados. O investidor externo fornece, 

assim, vários tipos de apoio que permitem aos pequenos agricultores aumentar os seus níveis de produtividade e 

gerir os riscos envolvidos na produção de culturas de rendimento, de modo que se desenvolve uma relação de 

longo prazo entre as partes. Há também riscos, naturalmente, inerentes a tal modelo de negócio. A agricultura 

contratual pode levar à transferência de todos os riscos para o produtor e à criação de uma dependência com relação 

ao comprador, o que enfraquece a posição de barganha do agricultor, ou pode levar o produtor a contrair dívidas 

com comprador as quais ele nunca será capaz de pagar. Tradução nossa. 
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agricultura comercial como objetivo final de todos os países que praticam uma agricultura 

anterior, primitiva, atrasada.  

 A incorporação deste discurso por parte das elites políticas e econômicas nacionais 

reflete, novamente, o que Coronil (2005) denomina globocentrismo. Para Cotula (2013), um 

fator central na facilitação do land grabbing na África é a fascinação das autoridades 

governamentais pela agricultura comercial mecanizada. O caso do Prosavana, projeto de 

cooperação trilateral entre Brasil, Japão e Moçambique, é um exemplo claro do desejo de 

reproduzir na África o “êxito” da experiência brasileira de transformação do cerrado, uma 

região outrora infértil, no “celeiro do mundo”.  

But today, the perception that large-scale plantations are needed to modernize 
African agriculture is widespread in government circles, and many officials in Africa 

see the cerrado experience as a promising model. On the other hand, governments 

have little faith in small-scale farmers and pastoralists, whose production systems and 

ways of life are seen as backward and unproductive (COTULA, 2013a: 82).55 

 O caso da Etiópia, um dos países que mais têm atraído investimentos estrangeiros em 

agricultura, também reflete esta internalização pelas elites nacionais do discurso que privilegia 

o modelo da agricultura comercial mecanizada e relega a agricultura tradicional praticada pelos 

pequenos produtores locais, como demonstram Moreda e Spoor (2015) num estudo sobre 

grandes contratos de aquisição de terra na Etiópia. 

The hegemony of the federal government in decision-making power, as well as the 

regional trends exhibited so far in land allocation processes, is based, we argue, on 
the historically rooted prejudice that indigenous ethnic groups of the region are 

“backward” and their traditional practices are impediments to intensifying the 

utilisation of natural resources (MOREDA & SPOOR, 2015: 234). 56 

 A questão da agricultura comercial mecanizada como modelo agrário ideal pode ser 

inserido num debate mais amplo sobre o desenvolvimento. Em seu livro Encountering 

Development: the making and unmaking of the Third World, Arturo Escobar (1995) sustenta 

que a pobreza global foi uma “descoberta” do período pós-II Guerra Mundial, quando o Banco 

Mundial classificou dois terços da população mundial como pobres, ao definir a questão da 

pobreza a partir do critério de renda per capita. Para o autor, a massificação da pobreza surgiu 

juntamente com a difusão do economia de mercado e a expansão das necessidades de consumo, 

                                                        
55 Mas hoje, a percepção de que grandes plantações são necessárias para modernizar a agricultura africana é 

generalizada nos círculos governamentais, e muitos funcionários públicos na África veem a experiência do cerrado 

como um modelo promissor. Por outro lado, os governos têm pouca fé em pequenos agricultores e pastores, cujos 

sistemas de produção e modos de vida são vistos como atrasados e improdutivos. Tradução. 
56 A hegemonia do governo federal no poder de decisão, bem como as tendências regionais exibidas até agora nos 

processos de alocação de terras, baseiam-se, argumentamos, no preconceito historicamente arraigado de que os 

grupos étnicos indígenas da região são "atrasados" e de que as práticas tradicionais são impedimentos à 

intensificação da utilização dos recursos naturais. Tradução nossa. 
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autorizando o intervencionismo das instituições internacionais com vistas à erradicação da 

pobreza e à eliminação das chamadas “anormalidades” fabricadas pelo Ocidente – subnutrição, 

subdesenvolvimento, analfabetismo, entre outros. Coronil (2005) ressalta que o discurso do 

desenvolvimento permitiu a imposição de soluções ocidentais ao restante do mundo, soluções 

consideradas neutras, desejáveis e de aplicação universal, as quais privilegiavam culturas 

comerciais em vez de cultivos de alimentos, fazendas mecanizadas intensivas em insumos 

químicos em lugar de pequenas propriedades baseadas na agroecologia, e soluções intensivas 

em capital, mas não intensivas em mão de obra.  

O discurso do desenvolvimento descrito por Coronil, tal como fabricado e imposto aos 

países de Terceiro Mundo, pode ser claramente visualizado nos processos de land grabbing. A 

percepção compartilhada pelas autoridades africanas de que o “desenvolvimento” e a 

erradicação da pobreza só serão atingidos por meio da atração do capital estrangeiro para o 

setor agrícola, a modernização dos sistemas agrários e o estabelecimento das lavouras 

monocultoras mecanizadas é um testemunho do êxito do discurso do desenvolvimento 

difundido pelas organizações internacionais e pelas potências ocidentais. Não há espaço para 

modelos alternativos de desenvolvimento que levem em conta as especificidades econômicas, 

sociais, políticas e culturais locais; as economias devem ser “modernizadas” de acordo com 

parâmetros ocidentais e os valores das comunidades autóctones devem ser substituídos pelos 

valores “corretos” e “superiores” emanados dos países desenvolvidos. 

  Outro conceito central do pós-colonialismo para esta discussão é a ideia de mimese. 

Nesta ordem de ideias, o discurso que legitima o land grabbing e a importação do modelo de 

desenvolvimento agrário baseado na agricultura comercial de larga escala é interpretado aqui 

como uma espécie de mimese pós-colonial do modelo ocidental do agronegócio na África. Essa 

mesma narrativa relega a agricultura tradicional de subsistência, considerando-a como 

sinônimo de atraso e subdesenvolvimento. Nesta perspectiva, o discurso dominante dos países 

investidores e das instituições internacionais como o Banco Mundial representa o desejo de 

criar uma cópia da monocultura mecanizada comercial norte-americana na África, cópia esta 

que nunca deixará de ser uma “imitação parcial” do modelo norte-americano. Afinal, como a 

experiência histórica comprova, as exigências do ajuste estrutural imposto ao continente 

africano não parecem ter tornado a economia e o regime político dos países africanos retratos 

fiéis do modelo vislumbrado pelo Consenso de Washington.  
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2.2.2 Práticas de resistência 

 As apropriações transnacionais de terras não têm sido recebidas no continente africano 

passivamente. Pelo contrário, os contratos transnacionais têm sido alvo de crítica, resistência e 

reivindicação por parte das populações afetadas. Como Darby e Paolini (1994) destacam, o 

processo colonizador nunca é completamente exitoso e a dominação nunca é total, de maneira 

que as relações de dominação abrem espaço, necessariamente, para a emergência de vozes de 

oposição e resistência.  

 Não obstante, as práticas de resistência nem sempre podem ser associadas a movimentos 

de oposição aos land grabs. De acordo com Hall et al (2015), as respostas das comunidades 

não se resumem a reações contra a chegada do capital estrangeiro no meio rural; há também 

articulações a favor dos contratos transnacionais e lutas dentro deles, travadas por grupos que 

buscam renegociar os termos da sua inserção nos contratos a fim de melhorar a compensação a 

ser recebida. Nesse sentido, alguns autores têm preferido a expressão reactions from below em 

lugar do termo “resistência”, para evitar este tipo de generalização (BORRAS & FRANCO, 

2013; HALL et al, 2015).   

In the midst of the ‘global land grab’, what are the political reactions ‘from below’? 
While some reactions from people directly affected may involve resistance, […] we 

frame ‘political reactions from below’ in a wider way, to refer to responses that extend 

far beyond ‘resistance’ in many manifestations, and range from mobilizations seeking 

to improve the compensation for people’s expulsion from their land to demands to be 

inserted into land deals as workers or contract farmers to counter-mobilizations 

against land deal resisters (HALL et al, 2015: 467).57 

 A posição das comunidades rurais afetadas também pode variar de acordo com o 

momento. Inicialmente, as pessoas se mostram, de modo geral, interessadas pela vinda dos 

investidores estrangeiros, que tendem a chegar à comunidade oferecendo oportunidades de 

emprego e melhorias na infraestrutura, como construção de estradas, pontes, escolas e postos 

de saúde. Com o tempo, porém, o incumprimento das promessas por parte do empresário leva 

as comunidades a se mobilizarem contra o investimento, frustradas por verem suas expectativas 

de emprego e compensação justa não correspondidas. Clemente Ntauzi, ativista da Acção 

Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU), uma organização 

da sociedade civil moçambicana, descreve este processo detalhadamente em sua fala: 

Quando se chegava um investidor a uma comunidade, a visão que se tinha antigamente 

era de que o investidor seria a solução para os problemas que a comunidade 

                                                        
57 Em meio à "apropriação global de terras", quais são as reações políticas "de baixo para cima"? Embora algumas 

reações de pessoas diretamente afetadas possam envolver resistência, [...] enquadramos "reações políticas de baixo 

para cima" de forma mais ampla a fim de abarcar respostas que vão muito além da "resistência" em suas muitas 

manifestações, incluindo desde mobilizações que buscam melhorar a compensação paga pela expulsão de pessoas 

de suas terras, até demandas por inclusão nos acordos na condição de trabalhadores ou agricultores por contrato, 

ou contramobilizações contra aqueles que resistem às aquisições de terra. Tradução nossa. 
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enfrentava, no sentido de que iria trazer o emprego; [...] quando os investidores vão 

às comunidades, dizem que vão construir escolas, hospitais e que vão indemnizar os 

moradores, isso cria grandes expectativas nas comunidades, mas com o andar do 

tempo, o que se verifica é que nunca são construídas as escolas nem os hospitais e que 

os moradores nunca são indemnizados pela perda dos seus bens (NTAUZI, 2017). 

Um relatório elaborado pela Justiça Ambiental e pela União Nacional dos Camponeses 

(UNAC) sobre aquisições de terra em Moçambique demonstra que a frustação das pessoas é 

tanta que elas chegam a culpar-se por acreditar nas falsas promessas das empresas estrangeiras. 

De acordo com uma senhora entrevistada pela equipe encarregada de redigir o relatório, “a um 

cego, quando se promete um olho e não é dado, por um lado considera-se burro, por outro se 

revolta” (LEXTERRA, 2016: 33). 

Outra observação interessante acerca dos movimentos de resistência aos processos de 

land grabbing na África é que, em muitas ocasiões, eles tomam a forma de ações individuais, 

cotidianas e de baixo perfil que buscam desestabilizar o sistema sem recorrer a formas 

institucionalizadas de protesto (GRECO, 2013). Essas estratégias se mostram mais atrativas e 

viáveis em países onde imperam regimes autoritários e sistemas brutais de repressão política, 

os quais impedem o sucesso de manifestações coletivas públicas. De acordo com a autora 

(2013), as ações cotidianas de resistência incluem pequenos roubos e furtos, sabotagem de 

maquinaria, caça ilegal dentro de áreas reservadas e invasão dessas áreas para desenvolvimento 

de atividade produtiva, etc. Darby (2004), acadêmico que tem se dedicado à incorporação das 

perspectivas pós-colonialistas ao estudo das Relações Internacionais, apresenta um diagnóstico 

semelhante acerca das formas de resistência local empregadas nos países em desenvolvimento. 

De acordo com o autor, “where opportunities for overt political opposition are heavily 

circumscribed, social practices such as rumour, verbal taunts, petty theft and subversive music 

or stories serve as nodes of resistance” (DARBY, 2004: 22). 

Abrahamsen (2003) destaca a relação entre hibridismo e resistência, que estimula a 

criatividade e a adaptabilidade das formas alternativas e sutis de resistência, a exemplo das 

chamadas táticas de mockery and ridicule, como estratégias para evitar as respostas repressivas 

comuns em caso de rebeliões e manifestações públicas.  

Given postcolonialism’s pervasive skepticism of meta-narratives and universal truths, 

such local-level micro-struggles take on a particular importance as they may give rise 

to alternative ways of organizing life. A crucial question accordingly becomes to what 

extent local-level struggles can bring about social and political change. For Scott 

[1985], the ‘weapons of the weak’ are not only meaningful in the sense that they effect 

change in people’s daily lives. These ‘weapons’ are also crucial to the construction 

of a resistance culture that may eventually become capable, at certain historical 
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moments, of acting as a catalyst of broader, more openly oppositional liberation 

movements (ABRAHAMSEN, 2003:208).58 

 Para Abrahamsen (2003), portanto, a riqueza das estratégias cotidianas de resistência 

reside na sua capacidade de promover modelos alternativos de vida e, principalmente, no seu 

potencial de estimular a construção de uma cultura de resistência capaz de fomentar o 

desenvolvimento de práticas mais ostensivas de oposição.  

 Cabe destacar, no entanto, que as práticas de resistência não se situam tão somente em 

contextos locais. Aliás, sendo as apropriações transnacionais de terra uma das facetas da 

globalização neoliberal, as práticas de resistência podem ser situadas em diferentes contextos, 

seja em nível local, seja em nível global. Assim, da mesma maneira que se procurou demonstrar 

que os discursos de dominação não se restringem ao âmbito global, as práticas de resistência 

não se situam apenas no âmbito local. 

Nor in attempting to develop a politics of change can there be any spatial either/or 

about targeting the global and the local. It is not as if the one can be put on the side 

of domination and the other on the side of resistance. While it may be true that new 

technologies for reaching across space are more easily exploited by global forces, 

they can also be used to promote resistance. Most importantly, modern 

communications ant he mass media can internationalise internal dissent and local 

protest (DARBY, 2004: 10). 

 Na passagem acima, Darby (2004) alerta para a tentação de associar os discursos de 

dominação ao nível global e as práticas de resistência ao âmbito local. Com efeito, os discursos 

de dominação tendem a ser variáveis exógenas que vem a ser incorporadas e traduzidas pelas 

elites nacionais e pelas lideranças locais, ao passo que as práticas de resistência costumam ser 

variáveis endógenas, que nascem do descontentamento e da dissidência local, encontrando eco 

em movimentos de caráter global posteriormente. Mas nada impede a participação de atores 

externos nas mobilizações de resistência, assim como o envolvimento de atores domésticos nas 

dinâmicas de dominação próprias das apropriações de terra.  

Nesse sentido, esta discussão remete ao que Bhabha (2013) denomina o “Terceiro 

Espaço”, que permite compreender a dominação e a resistência como práticas discursivas 

híbridas, que abrem espaço para a criação de um locus de enunciação para negociação, e não 

negação de identidades. O hibridismo e a ambivalência explicam essa penetração do discurso 

                                                        
58 Dado o ceticismo generalizado do pós-colonialismo com respeito às meta-narrativas e às verdades universais, 

tais microlutas travadas em nível local assumem uma importância particular, pois podem dar origem a formas 

alternativas de organizar a vida. Uma questão crucial torna-se, por conseguinte, até que ponto as lutas a nível local 

podem provocar mudanças sociais e políticas. Para Scott [1985], as "armas dos fracos" não são apenas 

significativas no sentido em que elas produzem mudanças na vida cotidiana das pessoas. Essas "armas" também 

são cruciais para a construção de uma cultura de resistência que se torne capaz, em algum momento, de atuar como 

um catalisador de movimentos de libertação mais amplamente abertos e oposicionistas. Tradução nossa. 
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de dominação nas elites nacionais/locais e a apropriação das lutas locais pelos movimentos 

transnacionais. 

 De fato, as lutas pelos direitos de posse e uso da terra nascem nas comunidades rurais, 

mas as organizações da sociedade civil e as organizações não-governamentais têm trabalhado 

para assessorar as vítimas das desapropriações  e para dar visibilidade à causa dos camponeses 

afetados pelos land grabs mediante diversas iniciativas a exemplo da confecção de relatórios 

denunciando as violações cometidas pelas empresas e pelo governo,  da organização de 

campanhas de repúdio aos land grabs e do envio de cartas e petições à presidência das empresas 

envolvidas nos contratos e às autoridades governamentais competentes.  

A Action Aid, por exemplo, lançou recentemente uma campanha internacional 

#LandForCommunities, not for grabbing. A Action Aid também tem realizado diversas 

campanhas em defesa dos direitos das mulheres à terra. A OXFAM também tem feito 

campanhas contra os land grabs e em defesa da justiça alimentar. Como exemplo de campanhas 

mais específicas e localizadas, tem-se a campanha Não ao ProSavana, lançada em junho de 

2014 por nove organizações da sociedade civil moçambicana a fim de “construir uma agenda 

pública de luta com o objectivo principal de deter e paralisar todas as acções e projectos em 

curso sobre o programa” (ADECRU, 2014). Também se verifica o envolvimento de ONGs 

internacionais em causas locais, como a campanha lançada pela FIAN Internacional em 2012 

contra as violações dos direitos dos camponeses cometidas pelos investidores suecos na 

província de Niassa.  

No quarto capítulo, retornar-se-á à temática dos discursos de dominação e das práticas 

de resistências em Moçambique, onde se explorará em maior profundidade as iniciativas das 

comunidades rurais e dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. 

  



 

 

86 

 

3. LAND GRABBING EM MOÇAMBIQUE 
 

Moçambique tem sido um dos principais protagonistas do fenômeno de corrida pela 

apropriação transnacional de terras na África. De acordo com um estudo publicado pelo The 

Oakland Institute, um think thank norte-americano especializado em questões socioeconômicas 

e ambientais, Moçambique alocou mais de 2,5 milhões de hectares de terra em concessões para 

investidores estrangeiros entre 2004 e 2009, o que corresponde a aproximadamente 7% da terra 

arável do país (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011). A Land Matrix registra uma cifra 

semelhante: foram transacionados mais de 2,48 milhões de hectares em Moçambique entre 

2000 e 2016 (LAND MATRIX, 2017).  

A atração de investimentos para o setor agrário tem sido uma necessidade premente para 

o governo de Moçambique desde a década de 1990. Assim como os demais países africanos, 

Moçambique possui uma economia rural, essencialmente agroexportadora, o que torna os 

investimentos em agricultura uma prioridade. Com o fim da Guerra Civil em 1992, o país 

encontrava-se destroçado, com um prejuízo da ordem de 20 bilhões de dólares, dependente da 

ajuda externa e impossibilitado de investir em seu setor agrário. Daí a convicção de que os 

investimentos estrangeiros seriam a solução para os problemas moçambicanos.  

Nas duas últimas décadas, sucessivos governos nacionais em Moçambique têm-se 

mostrado entusiastas da atração de investimento estrangeiros em agricultura. Para as classes 

dirigentes moçambicanas, o investimento estrangeiro é visto como a única alternativa para o 

desenvolvimento do setor agrário do país, que foi praticamente abandonado pelos setores 

público e privado desde a década de 1990. O ajuste estrutural imposto pelas instituições 

financeiras internacionais baniu o investimento público do setor agrário, como forma de conter 

as pressões inflacionárias. Por outro lado, os investimentos externos nesse período foram 

canalizados para os megaprojetos no setor de mineração (alumínio, titânio, carvão, entre 

outros). Nesse contexto, o campesinato moçambicano se viu abandonado pelo poder público, 

que historicamente favoreceu a grande lavoura, em detrimento da agricultura familiar 

tradicionalmente praticada pelos camponeses. 

A agricultura, que emprega 81% da população moçambicana (CIA FACTBOOK, 2016), 

ficou entregue à sua própria sorte, desamparada pelo Estado, que continuou a estimular o 

agronegócio em detrimento da agricultura familiar. As políticas liberalizantes partiam do 

pressuposto de que o mercado se encarregaria de promover incentivos ao aumento de 

produtividade agrícola. Porém, isso não ocorreu e os pequenos produtores rurais viram-se 
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incapazes de adquirir insumos (fertilizantes, pesticidas, equipamentos) para aumentar a sua 

produtividade, não conseguindo tampouco colocar sua produção à venda no mercado, o que 

contribuiu para a manutenção das altas taxas de pobreza rural apesar do ritmo acelerado de 

crescimento econômico experimentado nas duas últimas décadas, como se pode observar no 

gráfico abaixo (CUNGUARA & HANLON, 2012). 

Figura 8: Moçambique – taxa de crescimento anual do PIB (2000-2016) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados do Banco Mundial (2017)59. 

Diante desse cenário, o estudo da recente onda de apropriações de terra em Moçambique 

reveste-se de grande importância. Esse capítulo debruçar-se-á, portanto, sobre as dinâmicas do 

land grabbing em território moçambicano nas duas primeiras décadas do século XXI. Para 

compreender melhor a realidade atual no país, será apresentado um breve histórico de 

Moçambique, que ajudará a explicar as causas da manutenção dos discursos de dominação 

colonial e o favorecimento da agricultura comercial e dos investimentos estrangeiros. Em 

seguida, se reproduzirá o mesmo modelo do primeiro capítulo, com uma apresentação das 

dimensões dos contratos, da lista dos principais investidores e da ilustração das principais áreas 

afetadas. Também se discutirá o papel do marco regulatório e institucional nacional, com 

destaque para a Lei de Terras de 1997, procurando avaliar em que medida as leis, os planos de 

desenvolvimento e as instituições têm agido como facilitadores ou inibidores das apropriações 

transnacionais de terra em Moçambique. Por fim, as lógicas de dominação e resistência serão 

                                                        
59  BANCO MUNDIAL (2015). Mozambique: GDP growth (annual %). Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MZ> Acesso em 25 de janeiro de 2017. 
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analisadas no caso moçambicano mediante a aplicação as interpretações pós-colonialistas 

desenvolvidas ao longo da dissertação.  

3.1 Breve histórico de Moçambique 

Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, com um PIB per capita (PPP) de 

1.192 dólares60 (WORLD BANK, 2015), e com um índice de desenvolvimento humano (IDH) 

de 0,416, ocupando a 180ª posição (PNUD, 2014). A pobreza atinge principalmente a zona 

rural, onde o índice de pobreza chegou a atingir 56,9% da população rural em 2008. A 

população moçambicana também padece de insegurança alimentar, o que se reflete na 

manutenção de altas taxas de prevalência da subnutrição, que atinge 25% da população 61 

(WORLD BANK, 2015).  

Uma breve passagem pela história de Moçambique permite compreender melhor os 

motivos da difícil situação socioeconômica enfrentada pela população moçambicana. O saldo 

de séculos de dominação colonial e décadas sucessivas de guerra deixou para o povo 

moçambicano uma trágica herança de exploração e destruição. 

O domínio colonial português iniciou-se na zona costeira há mais de 500 anos. 

Entretanto, a política colonial de ocupação portuguesa só viria a se fortalecer a partir da década 

de 1930, durante o governo ditatorial de Antônio Salazar, que concedeu às colônias africanas o 

status de províncias ultramarinas, vinculando-as profundamente à metrópole e fortalecendo o 

controle sobre elas (SUMICH & HONWANA, 2007). Durante esse período, houve uma intensa 

migração portuguesa para Moçambique, tanto para ocupar cargos na administração colonial, 

como para assumir funções menos prestigiosas, como empregadas domésticas, padeiros, 

motoristas de ônibus, garçons e até mesmo vendedores ambulantes e prostitutas, competindo 

com a mão de obra local (SUMICH & HONWANA, 2007).  

Com a onda de independências que se alastrou pelo continente africano na década de 

1960, nasceu a Frente Nacional de Libertação de Moçambique (FRELIMO) em 1962, que se 

lançou à luta armada dois anos mais tarde. A independência das colônias portuguesas só viria 

a se tornar uma realidade após a deposição do governo ditatorial português, com a Revolução 

dos Cravos de 197462. Durante a guerra pela independência, Moçambique se tornou um dos 

                                                        
60 BANCO MUNDIAL (2015). Mozambique: GDP per capita, PPP (current international $). Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=MZ> Acesso em: 25 de janeiro de 2017. 
61 BANCO MUNDIAL (2015). Mozambique: prevalence of undernourishment (% of population). Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/SN.ITK.DEFC.ZS?locations=MZ> Acesso em: 25 de janeiro de 2017. 
62 A Revolução dos Cravos foi o movimento que depôs o regime salazarista, que estava no poder desde 1926 em 

Portugal. O levante militar contra o regime foi desencadeado à meia noite do dia 25 de abril de 1974, após tocar a 

canção “Grândola, Vila Morena” na rádio, um sinal combinado pelos insurgentes. Antes do dia clarear, os militares 

já haviam ocupado os principais pontos estratégicos do país. Acuado, Marcelo Caetano, o sucessor de Salazar, 
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palcos mais sangrentos da Guerra Fria na África, com os Estados Unidos e a Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN) apoiando Portugal e o bloco socialista prestando 

assistência à FRELIMO, ora por parte da República Popular da China, ora por parte da União 

Soviética (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011).  

A conquista da independência, após cerca de dez anos de guerra de libertação, não 

significaria para Moçambique o fim da violência e o início de uma era de paz. A independência 

de Moçambique pressagiou longos anos de guerra civil. Diversas medidas tomadas pelo 

governo socialista da FRELIMO causaram resistência e descontentamento da população. A 

aplicação do socialismo científico pela FRELIMO propunha-se a modernizar o país e libertá-lo 

do obscurantismo e dos costumes tradicionais, tidos como atrasados, levando o governo a abolir 

as lideranças tradicionais, a banir a realização de cerimônias religiosas, a perseguir os 

praticantes de feitiçaria, assim como os cultos e as instituições religiosas, proibindo o seu 

envolvimento na educação e no casamento (MEREDITH, 2013).  

O regime também promoveu um programa de coletivização, forçando os camponeses a 

abandonar suas terras e migrar para fazendas coletivas estatais, as quais eram, segundo a crença 

da época, mais produtivas e competitivas. Essas medidas foram recebidas com forte resistência 

popular. O regime da FRELIMO também provocou a desaprovação dos países vizinhos. A 

decisão do governo da FRELIMO de aplicar sanções contra o regime de minoria branca da 

Rodésia (atual Zimbábue) e de apoiar o movimento Exército Africano para Libertação Nacional 

do Zimbábue (ZANLA) levou o governo da Rodésia a organizar um movimento chamado 

Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) em 1976, cujo intuito era desestabilizar o 

regime unipartidário da FRELIMO (SUMICH & HONWANA, 2007).  

Com a declaração de independência do Zimbábue em 1980, os confrontos entre as forças 

governamentais e a RENAMO continuaram graças ao apoio financeiro e logístico oferecido 

pela África do Sul ao movimento de resistência, no contexto da intensificação da Guerra Fria 

pela administração de Ronald Reagan (UNRUH, 2001). O fim da guerra coincidiu também com 

o fim da Guerra Fria. O acordo de paz foi assinado entre a FRELIMO e a RENAMO em 15 de 

outubro de 1992, um ano após o colapso da União Soviética. Para Sumich e Honwana (2007), 

a guerra em Moçambique foi tanto uma guerra de agressão externa como um conflito interno. 

One of the key debates in Mozambican studies concerns whether the war was a civil 

war or a war of external aggression. The answer is that it was probably both. It is 

very true that without the direct influence of Rhodesia and later, and more 

importantly, South Africa the war would never have reached the level it did. Nor was 

                                                        

renunciou ao cargo e partiu para o exílio. Os cravos se tornaram o símbolo do movimento porque os soldados 

desfilavam pelas ruas de Lisboa com cravos enfiados pela população em seus fuzis. Ver: <http://www.dw.com/pt-

br/1974-revolu%C3%A7%C3%A3o-dos-cravos-em-portugal/a-505506> Acesso em 25 de janeiro de 2017. 
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peasant discontent necessarily a catalyst for war. Many other governments, 

Tanzania’s Ujaama policy as just one example, have attempted similar programmes 

as that of Frelimo, which have caused widespread discontent, but did not result in 

civil war. Yet the vast majority of the combatants were Mozambican, and there was a 

well of anger to draw on (SUMICH & HONWANA, 2007: 12).63 

Com efeito, a RENAMO recrutou os seus seguidores dentre as populações prejudicadas 

pelas políticas de transferência dos camponeses para aldeias comunais e de abolição das 

autoridades comunitárias e dos modos de vida tradicionais, chegando a contabilizar mais de 20 

mil combatentes (SUMICH & HONWANA, 2007). Porém, sem o apoio inicial da Rodésia na 

organização do movimento e sem o apoio financeiro continuado da África do Sul, o conflito 

não chegaria a ter as proporções que tomou. O saldo da guerra em Moçambique foi de cerca de 

1 milhão de mortos, mais de 5 milhões de deslocados internos e um prejuízo da ordem de 20 

bilhões de dólares (HANLON, 2010).  

As necessidades de reconstrução do país e a escassez de recursos fez de Moçambique 

um país dependente da ajuda externa. Entre 1993 e 2009, Moçambique recebeu cerca de 15 

bilhões de dólares em ajuda utilizável, isto é, o montante total de ajuda abatido dos recursos 

gastos com cancelamento de dívida, ajuda alimentar e assistência técnica (HANLON & 

SMART, 2008). Embora à primeira vista pareça uma soma importante, o valor não foi 

suficiente para cobrir o prejuízo de 20 bilhões, tendo sido liberado mediante a aplicação de um 

rígido pacote de condicionalidades, que incluía a contenção dos salários, os cortes nos gastos 

públicos e a suspensão de obras de reconstrução, como forma de conter as pressões 

inflacionárias64 e facilitar a atração de investimentos externos (THE OAKLAND INSTITUTE, 

2011).  

De acordo com Cunguara e Hanlon (2012), as medidas liberalizantes impostas pelas 

instituições financeiras internacionais circunscreveram a intervenção estatal ao setor de 

infraestrutura e ao desenvolvimento do capital humano (saúde e educação), delegando as 

responsabilidades pelo crescimento econômico e a pela redução da pobreza ao setor privado. O 

                                                        
63 Um dos principais debates nos estudos moçambicanos diz respeito ao fato de a Guerra ter sido uma guerra civil 

ou uma guerra de agressão externa. A resposta é que foi provavelmente os dois. É verdade que sem a influência 

direta da Rodésia e, posteriormente e mais importante, da África do Sul, a guerra nunca teria atingido o nível que 

atingiu. O descontentamento dos camponeses tampouco foi necessariamente um catalisador da guerra. Muitos 
outros governos, a política da Ujaama da Tanzânia como um exemplo, tentaram programas similares ao da 

FRELIMO, que causaram descontentamento generalizado, mas não resultaram em guerra civil. Contudo, a grande 

maioria dos combatentes eram moçambicanos e havia um poço de raiva para lançar mão. Tradução nossa.  
64 Moçambique enfrentou elevadas taxas de inflação durante os anos 1980 e 1990. Em 1988, a taxa de inflação 

estava num patamar de 50% ao ano, atingindo o ápice de 63,18% em 1994, dois anos após o fim da guerra civil. 

A inflação entrou em queda no lustro seguinte, após a implementação das medidas do ajuste estrutural, atingindo 

a marca de 1,48% em 1998. A inflação voltou a subir na década seguinte, não ultrapassando, contudo, a cifra de 

16% ao ano. O último dado registrado pelo Banco Mundial, de 2015, apontou uma tendência de manutenção de 

baixos níveis de inflação, com uma taxa de 3,55% ao ano. Para mais informações, ver: 

<http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=MZ> Acesso em 25 de janeiro de 2017. 
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resultado dessas políticas foi um crescimento acelerado do PIB não acompanhado, porém, da 

redução da pobreza. De fato, Moçambique vem crescendo a taxas elevadas desde 2001, nunca 

inferiores a 6% ao ano65  (BANCO MUNDIAL, 2015). Por outro lado, a porcentagem de 

pobreza aumentou de 54,1% da população para 54,7%, com um aumento ainda mais severo na 

zona rural, onde o índice de pobreza passou de 55,3% no período de 2002-03 para 56,9% no 

período de 2008 a 2009 (HANLON, 2012).  

A intensificação do crescimento econômico na última década deveu-se, basicamente, à 

promoção de megaprojetos de investimento estrangeiros nos setores de mineração e energia. 

Em 1998, a fundição de alumínio Mozal foi estabelecida em Moçambique com um investimento 

de 2 bilhões de dólares (SOUTH32, 2016). Após a descoberta de uma das maiores jazidas de 

carvão do mundo na província de Tete, essa região passou a atrair uma quantidade massiva de 

investimentos estrangeiros, a exemplo da multinacional brasileira Vale e da anglo-australiana 

Rio Tinto. No entanto, esses investimentos estão voltados para o setor externo e empregam 

reduzida mão de obra, sobretudo no que concerne à mão de obra local, não funcionando como 

um instrumento para dinamização do mercado interno e da economia nacional.   

O grande número de pessoas deslocadas pelas políticas de coletivização da FRELIMO 

e pela guerra geraram um grave problema fundiário no contexto de reconstrução pós-conflito 

em Moçambique. Esse problema, contudo, tardou em ser abordado pelas autoridades 

governamentais. De acordo com Myers (1994) em um artigo publicado em dezembro de 1994, 

o governo teria se negado a discutir a questão da posse/propriedade da terra, tema que não foi 

sequer mencionado num documento sobre as prioridades para o país no contexto de transição 

apresentado pela República de Moçambique às Nações Unidas em 1993. A Lei de Terra que 

vigora atualmente no país só começou a ser discutida em 1995, tendo sido aprovada dois anos 

mais tarde.  

Apesar do descaso inicial com as questões fundiárias, Moçambique já contava, àquela 

época, com graves conflitos de terra. No imediato pós-guerra, as reinvindicações conflitantes 

sobre a terra envolviam pessoas que estavam voltando para suas terras após serem deslocadas 

pela guerra, pelo governo socialista e até mesmo pelo domínio colonial português, e que 

passaram a reivindicar os seus direitos originários sobre a terra ocupada por outrem. De acordo 

com Unruh (2001), existia um amplo rol de atores interessados em garantir a posse da terra 

reivindicada, dentre os quais: 

                                                        
65  BANCO MUNDIAL (2015). Mozambique: GDP growth (annual %). Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MZ> Acesso em 25 de janeiro de 2017. 
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1) descendants of the original population expelled during the colonial era; 

2) persons who received land from the local administration after 

independence and during the war; 3) dislocated person who abandoned their 

land and are now returning; 4) people occupying land they found to be 

abandoned during the war; 5) former Portuguese or “assimilado” owners; 

6) concessions given by state agencies to individual largeholders or to 

commercial interest; 7) state collectives dating from the early Frelimo era; 

8) speculators and other who use the present fluid land tenure situation to 

acquire resources; and, 9) ex-combatants and current officials of both 

Frelimo and Renamo as part of the peace agreement (UNRUH, 2001: 9).66  

 Como se pode depreender do excerto acima, além dos conflitos de terra entre populações 

que ocupavam efetivamente a terra e populações que retornavam para suas regiões após o fim 

da guerra, foi adicionada mais uma camada de reivindicações: as concessões de terra para 

latifundiários ou para interesses comerciais. Segundo Myers (1994), em maio de 1994 

aproximadamente 40 milhões de hectares já haviam sido cedidos para empresas privadas 

comerciais, o que equivale a mais da metade da terra do país. A maior parte das concessões 

foram oferecidas no setor de mineração, responsável por mais 11 milhões de hectares, com 

destaque para a província de Tete, que concedeu uma área total de mais de 1,36 milhão de 

hectares.  

 Myers (1994) discute sobre um possível processo de land grabbing for speculative 

purposes em Moçambique, mais de uma década antes do debate sobre as apropriações de terra 

se intensificar em escala global, colocando em dúvida a narrativa dos land grabs como um 

fenômeno novo. De fato, como já discutido em outras seções, as apropriações de terra 

aconteceram em contextos históricos anteriores, a exemplo do período colonial e dos processos 

domésticos de concentração de terra.  

No entanto, o que distingue a atual onda de apropriações de terra é a existência do nexo 

entre segurança alimentar, segurança energética e especulação financeira, além da enorme 

extensão de terras transacionada em todo o mundo. Os megaprojetos postos em marcha em 

Moçambique na década de 1990 concentravam-se no setor de mineração e energia, ao passo 

que as concessões de terra da última década concentram-se no cultivo dos chamados flex crops, 

utilizados para produção de alimentos, ração animal e agrocombustíveis. Além disso, 

multiplica-se o rol de investidores, passando a incluir fundos soberanos, fundos de pensão dos 

                                                        
66 1) descendentes da população originária expulsos durante a era colonial; 2) pessoas que receberam terras da 

administração local após a independência e durante a guerra; 3) pessoas deslocadas que abandonaram sua terra e 

que agora estão retornando; 4) pessoas que ocupam a terra abandonada durante a guerra; 5) antigos proprietários 

portugueses ou “assimilados”; 6) concessões dadas pelas agências estatais para grandes proprietários individuais 

ou para interesse comercial; 7) moradores de fazendas estatais coletivas datando da era inicial da FRELIMO; 8) 

especuladores e outros que utilizam a situação atual de fluidez da posse da terra para adquirir recursos; e, 9) ex-

combatentes e oficiais atuais da FRELIMO e da RENAMO, como parte do acordo de paz. Tradução nossa. 
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países desenvolvidos e até mesmo organizações religiosas, na esteira da tendência de 

financeirização da agricultura, como será demonstrado no caso moçambicano.  

Na próxima seção serão apresentadas as dimensões da recente onda de land grabbing 

em Moçambique, a partir de cifras divulgadas por diferentes fontes, que serão confrontadas 

com dados sobre distribuição populacional e disponibilidade de terras nas regiões mais atrativas 

para os investidores estrangeiros. A correlação entre esses dados permitirá, ao final da seção, 

examinar a pertinência e a coerência do discurso das terras vazias, que tem sido empregado para 

legitimar as apropriações transnacionais de terra.  

3.2 Dimensões do fenômeno 

Como discutido na seção anterior, os land grabs não são um problema novo em 

Moçambique. Apesar da recorrência dos fenômenos de apropriação e concentração de terra no 

contexto de imediato pós-guerra, esta dissertação se debruçará tão-somente sobre os contratos 

assinados a partir do ano 2000 em diante, no contexto da emergência do fenômeno global land 

rush. Para tanto, serão utilizados os dados contidos no relatório do Banco Mundial (2011), nas 

publicações da GRAIN (2012) e na base de dados Land Matrix (2017).  

O relatório publicado pelo Banco Mundial (2011) reúne resultados de estudos de caso 

realizados em seis países, dentre os quais Moçambique, que figura como um dos principais 

receptores de investimento em agricultura. Como se pode observar na tabela abaixo, 

Moçambique transferiu mais de 2,6 milhões de hectares em grandes concessões de terra entre 

2004 e 2009, segundo o documento do Banco Mundial. De acordo com os autores, Moçambique 

foi selecionado para o estudo em razão da política governamental de atração de investimos 

privados no setor agrário, do grande número de solicitações de Direitos de Uso e 

Aproveitamento da Terra (DUATs) recebidas nos últimos anos para produção de 

agrocombustíveis e pela existência de uma lei de terras que torna obrigatória a consulta das 

comunidades afetadas. 
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         Tabela 3: Aquisições de terra em grande escala em países selecionados (2004-09)* 

País Projetos Área (ha) Extensão média Parcela doméstica 

Camboja 61 958.000 8.985 70% 

Etiópia 406 1.190.000 700 49% 

Libéria 17 1.602.000 59.374 7% 

Moçambique 405 2.670.000 2.225 53% 

Nigéria 115 793.000 1.500 97% 

Sudão 132 3.965.000 7.980 78% 

          Fonte: adaptado de DEININGER & BYERLEE (2011).  

          * Os estudos do Camboja e da Nigéria cobrem o período 1990-2006. 

 De acordo com o levantamento realizado pelo Banco Mundial, até 2011 os DUATs só 

haviam sido garantidos a 259 projetos, cobrindo um total de 1 milhão de hectares, ao passo que 

outros 117 projetos (o equivalente a 1,27 milhões de hectares) ainda estavam em processo de 

avaliação. Além disso, segundo o relatório, com base em uma auditoria realizada em 2009, 50% 

da terra transferida desde 2004 ainda não havia sido utilizada ou estava subutilizada. 

O relatório divulgado pela GRAIN em 2012 listou 25 contratos negociados em 

Moçambique desde 2006, abrangendo uma área total de mais de 1,5 milhões de hectares. Vale 

salientar que, dessa cifra, 1 milhão de hectares corresponde a um só contrato, celebrado em 

2011 por um grupo de 800 investidores sul-africanos para desenvolvimento do agronegócio na 

província de Gaza. Este contrato não consta atualmente na base de dados Land Matrix (2016). 

Dentre os principais países investidores listados pelo levantamento da GRAIN encontram-se 

África do Sul (1 milhão ha), Reino Unido (196 mil ha), França (100 mil ha), Brasil (70 mil ha) 

e Portugal (69 mil ha). As principais culturas listadas no relatório foram a cana de açúcar, o 

arroz, a soja, o milho, o óleo de palma, entre outras.  

 A fonte mais atualizada que se dispõe atualmente é a Land Matrix. É por essa razão que 

essa fonte será empregada no trabalho daqui em diante. De acordo com dados de 2017, 

Moçambique firmou 84 contratos desde o ano 2000, cobrindo uma extensão total de 2,48 

milhões de hectares e uma extensão média de 29 mil hectares por contrato.67  Destes 84 

contratos, 13 foram descontinuados, o que equivale a aproximadamente 521 mil hectares. As 

regiões que mais têm atraído investimentos estrangeiros são as províncias de Zambézia, 

Nampula, Niassa e Cabo Delgado (Figura 1).  

                                                        
67  A lista com os contratos documentados pela Land Matrix em Moçambique encontra-se no anexo desta 

dissertação. 
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 O cancelamento de contratos tem sido uma tendência comum no fenômeno de 

apropriação transnacional de terras. No caso moçambicano, as evidências parecem indicar que 

o cancelamento de contratos está relacionado com a decisão governamental de frear as grandes 

aquisições de terra no país a partir de 2011 e com o lançamento do Plano Estratégico para 

Desenvolvimento do Sector Agrário – PEDSA (2011-2020), que privilegia a agricultura 

familiar (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011).  

At the June 2011 National Land meeting, Agriculture Minister José Pacheco 

announced that a study had found 2,906 land parcels totaling 914,000 ha which were 

not being used in conformity with the DUAT on which the concession was based, and 

which had been authorized up to five years ago. He said that proceedings were 
beginning to revoke some DUATs (that is, cancel the land concession) or reduce the 

area of the concession. The most unused land is in Gaza (422,000 ha), followed by 

Sofala (96,000 ha), Maputo (93,000 ha) and Zambézia (88,000 ha) (THE OAKLAND 

INSTITUTE, 2011).68 

 O relatório publicado pelo Banco Mundial em 2011 parece corroborar os resultados do 

estudo apresentado pelo ministro José Pacheco:  

In Mozambique, Tanzania, and Zambia, it was difficult to identify any projects 

operating on the ground. Among the projects that had started, the areas in operation 

were typically much smaller than those allocated. This lag in implementation was 

normally attributed to unanticipated technical difficulties, reduced profitability, 

changed market operations, or tensions with local communities. […] Investors may 

have underestimated the complexity of agricultural operations, particularly the 
challenges associated with clearing land, establishing internal infrastructure, and 

linking markets (DEININGER & BYRLEE, 2011: 67).69 

 Apesar desse aparente congelamento na tendência de concessão de vastas extensões de 

terra característica do período 2004-2009 (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011), os dados 

compilados pela Land Matrix (2017) demonstram que diversos contratos foram firmados desde 

2011, com alguns deles chegando a abranger áreas superiores a 100 mil hectares. Em 2011, por 

exemplo, o grupo português Portucel Soporcel, especializado na produção e comercialização 

de papel e celulose, obteve uma concessão de mais de 180 mil hectares para cultivo de eucalipto. 

No ano seguinte, a empresa britânica Obtala Resources Limited obteve uma licença de 

                                                        
68 Na Reunião Nacional sobre a Terra de junho de 2011, o Ministro da Agricultura José Pacheco anunciou que um 

estudo havia descoberto 2.906 lotes de terra, totalizando 914.000 ha, os quais não estavam sendo usados em 
conformidade com o DUAT no qual a concessão estava baseada e os quais haviam sido autorizados até cinco anos 

atrás. Ele disse que os procedimentos estavam começando a revogar alguns DUATs (isto é, cancelar a concessão 

de terra) ou reduzir a área da concessão. A maior parte da terra não utilizada está em Gaza (422.000 ha), seguida 

de Sofala (96.000 ha), Maputo (93.000 ha) e Zambézia (88.000 ha). Tradução nossa.  
69 Em Moçambique, na Tanzânia e em Zâmbia foi difícil identificar quaisquer projetos operando no terreno. Dentre 

os projetos que haviam começado, as áreas em operação eram, em geral, muito menores do que as áreas alocadas. 

Esse atraso na implementação era normalmente atribuído a dificuldades técnicas imprevistas, reduzida 

rentabilidade, mudanças nas operações de mercado, ou a tensões com as comunidades locais. […] Os investidores 

podem ter subestimado a complexidade das operações agrícolas, principalmente os desafios associados com a 

limpeza do terreno, a estabelecimento da infraestrutura interna e a ligação dos mercados. Tradução nossa. 
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exploração de quase 280 mil hectares para produção de madeira e fibra nas províncias de 

Nampula e Cabo Delgado.  

Figura 9: Moçambique - Ano de assinatura dos contratos 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Land Matrix (2016). 

 Como se pode observar no gráfico acima, a maioria dos contratos foram assinados em 

Moçambique no período compreendido entre 2007 e 2010, os anos que coincidem com o ápice 

das crises alimentar, financeira e energética. Contudo, as grandes aquisições de terra já eram 

uma realidade no período anterior, visto que 13% dos contratos listados na Land Matrix 

correspondem a acordos firmados entre 2000 e 2006. Por outro lado, contrariando a narrativa 

do congelamento dos processos de apropriação de terra pelo governo moçambicano a partir de 

2011, percebe-se uma manutenção das tendências de land grabbing em Moçambique, ainda que 

em ritmo menos acelerado.  

 Moçambique possui uma área total de 80 milhões de hectares, dos quais 43,7% de área 

florestal e 56,3% de terra agrícola (BANCO MUNDIAL, 2016). As áreas mais férteis 

encontram-se no Norte (Niassa, Cabo Delgado e Nampula) e no Centro (Zambézia, Tete, 

Manica e Sofala), ao passo que as regiões mais secas concentram-se no Sul do país (Gaza, 

Inhambane, Província de Maputo e Cidade de Maputo) e em algumas partes da província de 

Tete (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011). Como se pode perceber no mapa (Figura 10), as 

províncias mais férteis são justamente as áreas mais procuradas pelos investidores estrangeiros.  
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Figura 10: Extensão total das concessões de terra por província  

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Land Matrix (2016). 
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 Entre 2010 e 2013, o governo moçambicano encomendou a realização de um 

zoneamento agroecológico a fim de conhecer a “distribuição geográfica e espacial do potencial 

agrário nacional” e obter um “instrumento que oriente a tomada de decisões informadas sobre 

os DUATs para diversos fins” (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2014). Os resultados foram 

obtidos a partir da diferença entre a área total de cada província e as chamadas áreas de 

exclusões, que incluem as áreas de conservação, os parques e reservas nacionais, as cidades e 

vilas, as áreas de concessão, as áreas com DUATs reconhecidos, as áreas ocupadas de boa-fé, 

além das faixas de proteção rodoviárias e ferroviárias.  

O estudo supracitado demonstrou que as áreas com maior disponibilidade de terra são 

Inhambane, Tete e Niassa. Por outro lado, as regiões mais procuradas pelos investidores 

estrangeiros são aquelas com menos área disponível, como Zambézia, Nampula e Cabo 

Delgado. Niassa é a única exceção entre as terras de maior interesse para investimentos, o que 

poderia ser explicado pela sua vasta extensão territorial, já que se trata da maior província do 

país, com quase 13 milhões de hectares. Outro fato que contribui para a existência de uma maior 

porcentagem de terra disponível em Niassa é sua reduzida população, como se pode observar 

na tabela 5. A baixa densidade demográfica de Niassa pode ser explicada pela intensa captura 

de escravos na região, que contribuiu com cerca de um milhão de pessoas para o tráfico negreiro 

durante o século XIX (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011). 

Tabela 4: Dados da avaliação de terra disponível, após subtraídas as áreas de exclusões 

Província Área da província (ha) Área de exclusões (ha) Área disponível (ha) 

Maputo 2.360.515,26 Em processamento Em processamento 

Gaza 7.533.385,37 6.904448,79 628.936,58 

Inhambane 6.877.536,99 1.863.205,80 5.014.332,19 

Sofala 6.775.314,90 6.199.341,74 575.973,15 

Manica 6.228.724,25 5.354.980,90 873.743,34 

Tete 10.066.224,52 7.708.072,23 2.358.152,29 

Zambézia 10.313.289,86 9.584.691,53 728.598,33 

Nampula 7.813.213,04 7.220.469,52 592.743,52 

Cabo Delgado 7.785.096,95 7.215.248,88 569.848,06 
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Niassa 12.958.019,88 10.603.110,15 2.354.909,73 

Fonte: Adaptado de Ministério da Agricultura, República de Moçambique (2014).70 

A distribuição geográfica dos investimentos se torna ainda mais interessante quando 

confrontados os dados da Land Matrix com os dados do censo de Moçambique por províncias. 

Nampula e Zambézia, as províncias que mais têm atraído investidores estrangeiros, são as áreas 

mais populosas do país, desmentindo o discurso das terras vazias que assevera que os processos 

de apropriação de terra têm ocorrido em terras ociosas, vazias ou subutilizadas. Por outro lado, 

as províncias localizadas na região Sul, que como já discutido, constituem as regiões mais secas 

do país, concentram apenas 6 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de 22% da população, 

mesmo sendo a região onde está localizada a capital moçambicana.  

Tabela 5: Projeção populacional em Moçambique por províncias (2012-2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Moçambique    

23.700.715  

   

24.366.112  

   

25.041.922  

   

25.727.911  

   

26.423.623  

Niassa      

1.472.387  

     

1.531.958  

     

1.593.483  

     

1.656.906  

     

1.722.148  

Cabo Delgado      

1.797.335  

     

1.830.124  

     

1.862.085  

     

1.893.156  

     

1.923.264  

Nampula      

4.647.841  

     

4.767.442  

     

4.887.839  

     

5.008.793  

     

5.130.037  

Zambézia      

4.444.204  

     

4.563.018  

     

4.682.435  

     

4.802.365  

     

4.922.651  

Tete      

2.228.527  

     

2.322.294  

     

2.418.581  

     

2.517.444  

     

2.618.913  

Manica      

1.735.351  

     

1.800.247  

     

1.866.301  

     

1.933.522  

     

2.001.896  

Sofala      

1.903.728  

     

1.951.011  

     

1.999.309  

     

2.048.676  

     

2.099.152  

Inhambane      

1.426.684  

     

1.451.081  

     

1.475.318  

     

1.499.479  

     

1.523.635  

Gaza      

1.344.095  

     

1.367.849  

     

1.392.072  

     

1.416.810  

     

1.442.094  

Maputo 

(província) 

     

1.506.442  

     

1.571.095  

     

1.638.631  

     

1.709.058  

     

1.782.380  

Maputo (cidade)      

1.194.121  

     

1.209.993  

     

1.225.868  

     

1.241.702  

     

1.257.453  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística – INE (2016).  

                                                        
70 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (2014). Zoneamento agroecológico: Resultados do país, exceto Maputo. 

Maputo: Ministério da Agricultura, Apresentação à Semana de Bioenergia, 06 de maio de 2014.  
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 Em suma, uma análise mais atenta dos dados demonstra claramente a incoerência da 

aplicação do discurso das terras vazias ou marginais ao caso moçambicano. Os investimentos 

têm-se concentrado nas regiões mais férteis e mais populosas do país, como Zambézia e 

Nampula, o que invalida o discurso de que o objetivo das aquisições de terra seria desenvolver 

o potencial de áreas menos férteis e não utilizadas. O que se observa, na realidade, é uma 

competição entre os grandes projetos agrários e as populações locais pelas terras mais férteis e 

mais próximas dos recursos hídricos, da infraestrutura e dos serviços, gerando conflitos 

fundiários.  

3.3 Principais investimentos e países investidores 

Moçambique possui um amplo rol de investidores estrangeiros provenientes dos cinco 

continentes. O caso moçambicano é interessante porque põe em dúvida o discurso dominante 

que acusa tão somente as potências emergentes e os países do Golfo Pérsico de envolvimento 

com os chamados land grabs. Uma análise mais detalhada do quadro de investidores no setor 

agrário em Moçambique demonstra que, embora estejam presentes, esses países não podem ser 

considerados os protagonistas do fenômeno land grabbing em Moçambique. Na realidade, os 

grandes propulsores das apropriações de terra em Moçambique são os investidores oriundos 

dos países europeus e dos Estados Unidos, juntamente com os países africanos vizinhos que 

exercem influência sobre Moçambique.  

Portugal é o principal land grabber em Moçambique, atestando a centralidade da 

herança colonial portuguesa e a manutenção da colonialidade do poder no contexto pós-

independência. Assim como o Reino Unido e a França vêm mantendo a sua influência sobre as 

suas antigas colônias (Commonwealth e la Francophonie), as apropriações de terra se 

apresentam como um testemunho da influência portuguesa sobre as suas antigas províncias 

ultramarinas. Portugal conta, atualmente, com sete contratos em vigor em Moçambique, 

abrangendo uma extensão total de mais de 390 mil hectares. O maior investidor português no 

setor agrário em Moçambique é o Grupo Portucel Soporcel, que administra duas concessões de 

mais de 170 mil hectares cada, destinadas à produção de eucalipto para exploração de madeira 

e celulose e sequestro de carbono (LAND MATRIX, 2017). Os demais projetos portugueses 

dedicam-se à produção de flexcrops (soja e milho) e agrocombustíveis a partir de jatrofa e cana 

de açúcar.  

O segundo maior investidor é o Reino Unido, que constitui um dos maiores land 

grabbers em nível mundial. As principais motivações dos investimentos britânicos em 

Moçambique tem sido a produção de agrocombustíveis e a silvicultura, com destaque para a 
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licença de exploração de quase 280 mil hectares obtida pela empresa Obtala Resources Ltda 

em 2012 para produção de madeira e fibra (LAND MATRIX, 2017). Além de Moçambique, a 

empresa também controla operações na Tanzânia e em Lesoto (OBTALA LTD, 2016).  

O envolvimento do Reino Unido no setor agrário moçambicano ficou conhecido após o 

lançamento do programa ProCana. Em outubro de 2007, o governo moçambicano aprovou uma 

concessão de 30 mil hectares no distrito de Massingir, na província de Gaza, para a companhia 

britânica Central African Mining and Exploration Company (CAMEC) com o propósito de 

produzir etanol a partir de cana de açúcar, por um período de 50 anos (renovável por mais 50 

anos) (ENVIRONMENTAL JUSTICE ATLAS, 2014). Contudo, uma parte significativa das 

terras alocadas aos empresários britânicos já havia sido delimitada para reassentamento das 

comunidades deslocadas pelo estabelecimento do Parque Nacional de Limpopo em 2001 

(MANUEL & SALOMÃO, 2009). Além das reivindicações conflitantes pela terra, o caso do 

Procana também trouxe à tona a questão dos chamados water grabs, uma vez que o 

empreendimento se beneficiaria diretamente da barragem de Massingir em detrimento das 

comunidades locais, pondo em dúvida a coerência do discurso de ocupação de terras marginais 

(BORRAS et al, 2011).  

O terceiro principal país investidor é a Noruega, contrariando o discurso dominante que 

acusa os países emergentes e os países do Golfo como líderes do movimento de apropriação 

transnacional de terras. A companhia norueguesa Green Resources AS firmou vários contratos 

com o governo moçambicano entre 2006 e 2010 para silvicultura e sequestro de 

carbono/conservação. Dois dos projetos, entretanto, foram descontinuados em 2014, sendo um 

deles com uma extensão de 200 mil hectares e outro com uma extensão de 80 mil hectares. O 

maior projeto sob gestão da Green Resources atualmente é da subsidiária Lúrio Green 

Resources (LGR), que controla 126 mil hectares na província de Nampula para plantio de 

eucalipto, apesar de sua produção abranger apenas 1650 hectares, de acordo com dados de 2013.  

Outro país nórdico que tem se envolvido profundamente na apropriação de terra em 

Moçambique é a Suécia, que conta atualmente com dois contratos, abrangendo uma área total 

de mais de 55 mil hectares. O envolvimento dos investidores escandinavos tem sido tão intenso 

que o relatório do The Oakland Institute chega a falar em um Land Grab Nórdico (THE 

OAKLAND INSTITUTE). O caso da Suécia se torna ainda mais curioso pela participação de 

igrejas suecas na promoção de investimentos no Norte de Moçambique. Em 2005, a Diocese de 

Vasteras, a Igreja da Suécia e a Diocese Anglicana de Lebombo obtiveram uma concessão de 

mais de 46 mil hectares para exploração de madeira e fibra (LAND MATRIX, 2016).  O Global 

Solidarity Forest Fund (GSFF), um fundo de investimento estabelecido pela Diocese de 
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Vasteras, pela Igreja Luterana Norueguesa e pelo fundo de pensão dos servidores públicos 

holandeseses, a ABP, chegou a controlar quatro plantações florestais no norte de Moçambique: 

(i) a Tectona Forest of Zambézia; (ii) a Ntacua Forests of Zambézia; e (iii) a Chikwetti Forest 

of Niassa e (IV) Companhia Florestal de Messangulo. Em maio de 2014, a companhia 

norueguesa Green Resources AS comprou o GSFF, passando a controlar os seus projetos e 

tornando-se a maior empresa no setor de silvicultura na África fora da África do Sul (GREEN 

RESOURCES, 2014)71. De acordo com o The Oakland Institute (2011), o governo sueco 

também estabeleceu a Fundação Malonda em cooperação com o governo moçambicano para 

promover parcerias público-privadas no setor agrário em Niassa. Segundo o documento 

supracitado (2011), a Fundação Malonda controla 20% do capital do empreendimento Florestas 

de Niassa, que abrange mais de 200 mil hectares e é controlado majoritariamente pela Rift 

Valley Holdings, do Zimbábue.  

Como se pôde perceber, as empresas que controlam as maiores extensões de terra em 

Moçambique são as empresas de plantação florestal, as quais encontram-se totalmente voltadas 

para o abastecimento de mercados externos. A Portucel é uma empresa que ocupa uma “posição 

de grande relevo no mercado internacional da pasta e do papel”72, a Green Resources73 também 

deixa claro em seu website a sua intenção de exportar a sua produção de madeira e derivados 

para o exterior a partir do porto de Nacala. O fato é que essas plantações têm competido por 

espaço com as comunidades rurais, levantando temores de destruição dos meios de subsistência 

e aumento da insegurança alimentar uma vez que a produção madeireira vem invadindo as áreas 

dedicadas à produção de alimentos. Aliás, além de ocupar as terras que poderiam estar sendo 

utilizadas para eliminar o problema da fome no país e de contribuir para a redução da 

biodiversidade florestal, as empresas tampouco abastecem os mercados internos com seus 

produtos, já que seus mercados encontram-se no exterior. No mapa abaixo (figura 11), tem-se 

uma representação espacial dos principais contratos listados acima. 

                                                        
71  GREEN RESOURCES. Green Resources merges with GSFF to create leader in African forestry. Green 

Resources, 01 de maio de 2014. Disponível em: 

<http://www.greenresources.no/News/tabid/93/articleType/ArticleView/articleId/63/Green-Resources-merges-

with-GSFF-to-create-leader-in-African-forestry-01052014.aspx> Acesso em: 08 de setembro de 2016. 
72  THE NAVIGATOR COMPANY (2017). The Navigator Company. Disponível em: 

<http://www.thenavigatorcompany.com/> Acesso em: 26 de janeiro de 2017. 
73  GREEN RESOURCES (2017). Lurio Plantation, Mozambique. Disponível em: 

<http://www.greenresources.no/Plantations/Mozambique/Lurio.aspx> Acesso em: 26 de janeiro de 2017. 
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Figura 11: Principais contratos de concessão em vigor, por província 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Land Matrix (2016). 
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O mapa acima (figura 11) ilustra a localização de cada um dos principais contratos de 

concessão de terra vigentes em Moçambique atualmente. Todos os contratos ilustrados no mapa 

abrangem extensões iguais ou superiores a 100 mil hectares e os principais investidores são 

empresas oriundas de Portugal, da Noruega, do Reino Unido, do Zimbábue e da África do Sul. 

Outros atores importantes no setor agrário moçambicano são os investidores africanos, 

sobretudo aqueles provenientes da África do Sul e do Zimbábue. O envolvimento da África do 

Sul e do Zimbábue nos processos de land grabbing reflete a influência histórica exercida por 

esses dois países sobre Moçambique, expondo as dinâmicas regionais de poder e dominação. 

As empresas sul-africanas fecharam diversos contratos em Moçambique recentemente nos mais 

diversos setores, incluindo produção de alimentos, pecuária, agrocombustíveis e silvicultura. O 

maior contrato firmado por investidores sul-africanos é a concessão de 100 mil hectares para 

gestão de um safári na província de Niassa. Por sua vez, o Zimbábue ostenta a quinta posição 

entre os principais investidores em razão de um contrato de concessão de mais de 200 mil 

hectares obtido pela Rift Valley Holdings e pela Fundação Malonda (Moçambique) para 

produção de eucalipto e pinho para fins de exploração de madeireira e conservação ambiental 

(LAND MATRIX, 2017).  

A Índia, a China e os Emirados Árabes Unidos também figuram no rol dos dez principais 

atores envolvidos nos processos de land grabbing em Moçambique, muito embora sua 

participação seja bem menos significativa do que o discurso dominante faz crer. Os contratos 

chineses têm uma extensão reduzida, com uma média 4,5 mil hectares, e, na maior parte dos 

casos, se concentram no setor de produção de alimentos. Já a Índia tem se dedicado à produção 

de eucalipto, de chá e de commodities alimentícias. A participação dos Emirados Árabes Unidos 

se resume a um contrato de concessão de 30 mil hectares obtido pela Jenaan Investments para 

produção de alimentos, inclusive soja e milho, na província de Nampula (LAND MATRIX, 

2017). Contudo, esse projeto não consta na página da empresa, que cita projetos nos Estados 

Unidos, na Espanha, no Egito, no Sudão e na Etiópia, mas não faz qualquer referência a 

investimentos em Moçambique (JENAAN, 2016). Na verdade, a fonte de comprovação do 

investimento constante na base de dados Land Matrix é uma notícia que anuncia a concessão 

de 30 mil hectares para investidores portugueses, não se localizando qualquer referência a 

investidores dos Emirados Árabes (MACUA BLOG, 2014).  
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Tabela 6: Lista de países investidores com concessões de terra em Moçambique 

 País investidor Extensão total Nº de 

contratos 

Participação de investidores 

domésticos 

1. Portugal 391.213 ha 07 SIM (em três contratos) 

2. Reino Unido 358.165 ha 06 NÃO 

3. Noruega 345.570 ha 05 SIM (em apenas 02 contratos) 

4. África do Sul 312.443 ha 14 SIM (em apenas 02 contratos) 

5. Zimbábue 213.800 ha 02 SIM (em apenas 01 contrato) 

6. Estados Unidos 213.470 ha 03 SIM (em 02 contratos) 

7. Suécia 55.029 ha 02 SIM (ambos os contratos) 

8. Índia 46.370 ha 07 NÃO 

9. China 36.174 ha 07 SIM (em apenas 01 contrato) 

10. Emirados 

Árabes Unidos 

30.000 ha 01 NÃO 

11. Itália 29.000 ha 04 SIM (em apenas 01 contrato) 

12. Maurício 28.556 ha 05 NÃO 

13. Austrália 20.293 ha 01 NÃO 

14. Singapura 19.135 ha 04 NÃO 

15.  Estônia 18.800 ha 01 NÃO 

16. Holanda 17.500 ha 02 NÃO 

17. Coréia do Sul 15.000 ha 01 NÃO 

18. Brasil 9.000 ha 01 SIM 

19. Suíça 2.800 ha 01 NÃO 

20. Luxemburgo 2.398 ha 01 SIM 

21. Etiópia 2.000 ha 01 NÃO 

22. Líbia 1.800 ha 01 SIM 

23. Chipre 650 ha 01 SIM 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Land Matrix (2017).74 

 Os demais investidores que figuram na lista possuem uma participação menor e provém 

das mais diversas regiões do mundo como Europa (Itália, Estônia, Holanda, Suíça, 

                                                        
74 LAND MATRIX. Acesso em: 25 de janeiro de 2017. 
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Luxemburgo), Oceania (Austrália), Ásia (Singapura e Coréia do Sul), América Latina (Brasil) 

e África (Líbia e Etiópia). 

 O rol de investidores em Moçambique abarca, portanto, um amplo escopo geográfico, 

com destaque para os países europeus, países africanos da circunvizinhança, os Estados Unidos 

e as potências emergentes. O estudo da origem dos principais investidores em Moçambique 

permitiu desconstruir a narrativa dominante que retrata a China, a Índia, a Coréia do Sul e os 

países do Golfo como os principais responsáveis pelo processo de apropriação transnacional de 

terras. Países europeus de “baixo perfil”, que não tem sido historicamente envolvidos com o 

colonialismo, a exemplo da Noruega, da Suécia, da Suíça e de Luxemburgo, apresentam-se no 

caso de Moçambique, e de tantos outros países africanos, como grandes land grabbers. 

Diferentemente de Portugal e do Reino Unido, a influência desses países sobre países em 

desenvolvimento não se deve ao colonialismo, mas à condição de doadores/fornecedores de 

ajuda (FAIRBAIRN, 2013).  

A presença de países africanos no ranking dos maiores investidores também causa 

estranheza, uma vez que a lógica tradicional de dominação tem se dado, principalmente, no 

eixo Norte-Sul. Porém, como discutido em outra seção do trabalho, o fenômeno land grabbing 

não pode ser compreendido levando-se em conta tão somente os eixos de dominação Norte-Sul, 

visto que a aquisição transnacional de terras envolve tanto relações Sul-Sul, como relações Sul-

Norte.  

 

3.4 Marco regulatório: a Lei de Terras de 1997 

Muito embora seja um dos países que mais tem promovido as concessões de terra para 

investidores estrangeiros nos últimos anos, Moçambique conta com umas das leis de terras mais 

progressivas do continente africano (NHAMTUMBO & SALOMÃO, 2010). Como já discutido 

neste capítulo, a questão fundiária é um problema herdado do período socialista e da guerra 

civil, que não foi abordado pelas autoridades governamentais imediatamente após o fim do 

conflito. A Lei de Terras começou a ser debatida em 1995, tendo sido aprovada em 1997, após 

dois anos de debate parlamentar e midiático e de consulta às organizações camponesas e à 

sociedade civil organizada (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011). 

Para Liz Wily (2011), a legislação tem funcionado como um dos maiores facilitadores 

das apropriações das terras comuns (como áreas florestais e pastos) no continente africano. Em 

seu artigo intitulado ‘The law is to blame’: the vulnerable status of common property rights in 

Sub-Saharan Africa, Wily (2011) afirma que as leis têm sido elaboradas com o propósito de 

tornar a apropriação de terras possível, negando a validade do direito costumeiro sobre a terra.  
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While other, largely governance enablers pave the way to dispossession, the most 

efficacious is the law; that it, the terms by which legislation in so many agrarian 

economies renders unregistered, untitled lands and/or lands acquired and held under 

indigenous or customary regimes, the property of the state. This makes it perfectly 

legal for governments to lease or sell lands to entities of their choice (WILY, 2011: 

740).75 

 Wily (2011) reconhece, no entanto, que Moçambique está entre os países com os marcos 

legais mais adaptados para defender os direitos costumeiros sobre as terras comuns. A autora 

destaca, porém, que a lei de terras de Moçambique carece de uma implementação mais efetiva, 

na medida em que as comunidades locais não gozam do mesmo poder de barganha que os 

investidores nos processos de negociação e consulta.  

A Lei de Terras de 1997 (lei 19/97) consagrou o pluralismo legal em Moçambique, 

garantindo a observância do direito consuetudinário juntamente com o direito positivo, em 

contraste com o regime socialista pós-independência, que buscava extirpar os costumes 

tradicionais do ordenamento jurídico nacional. O pluralismo legal refere-se à coexistência de 

diferentes sistemas legais em vigor numa mesma unidade política. É comum em diversos países 

africanos, onde tem-se procurado preservar a herança cultural refletida no direito costumeiro, 

ao mesmo tempo em que busca dar efetividade a regimes constitucionais modernos 

(PIMENTEL, 2011). Uma das principais vantagens desse modelo é dar oportunidades de 

reivindicar seus direitos àqueles que não têm acesso ao sistema judiciário estatal, seja pela 

distância dos tribunais, localizados nas capitais, seja pela impossibilidade de cobrir os custos 

da ação. No entanto, o pluralismo legal tem sido criticado pelos ativistas dos direitos humanos, 

na medida em que o direito costumeiro tende a prejudicar determinados grupos sociais, a 

exemplo das mulheres. Embora não exista uma solução única para determinar que foro deve ter 

competência para julgar cada caso, alguns autores discutem a ideia de forum shopping, como 

forma de oferecer oportunidades para que os litigantes escolham o foro mais adequado para 

suas disputas, ampliando a sua margem de manobra (UNRUH, 2003). No caso de Moçambique, 

a questão permanece em aberto, como se evidencia no artigo 212 da Constituição de 2004, 

segundo o qual “podem ser definidos por lei mecanismos institucionais e processuais de 

articulação entre os tribunais e demais instâncias de composição de interesses e de resolução de 

conflitos” (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2004). 

A despeito da inovação trazida pela incorporação do pluralismo legal ao ordenamento 

jurídico moçambicano, a nova Lei de Terras manteve algumas provisões herdadas do período 

                                                        
75 Enquanto outros instrumentos de governança abrem espaço para a desapropriação, o mais eficaz deles é a lei; 

isto é, os termos pelos quais a legislação, em várias economias agrárias, transforma terras não registradas e/ou 

terras adquiridas e mantidas sob regimes costumeiros em propriedade do Estado. Isso torna perfeitamente legal 

para o Estado arrendar ou vender essas terras para entidades de sua preferência. Tradução nossa. 
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marxista-leninista. É o caso do preceito socialista da terra como propriedade do Estado, 

rejeitando as medidas neoliberais de privatização da terra. De acordo com o artigo 3º da lei 

19/97: “a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida ou, por qualquer forma alienada, 

hipotecada ou penhorada” (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 1997). A vedação à 

comercialização da terra encontra, contudo, algumas lacunas do texto legal, como será discutido 

mais adiante.  

A lei 19/97 regula a “constituição, exercício, modificação, transmissão e extinção de 

direito de uso e aproveitamento da terra” (art. 2). Como não existe propriedade privada da terra 

em Moçambique, a posse e a ocupação da terra por particulares encontra-se regulada pelos 

chamados direitos de uso e aproveitamento da terra (DUATs). A Lei de Terras de 1997, em seu 

artigo 12, estabeleceu três hipóteses de obtenção de DUATs, a saber: 

a) ocupação por pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo as normas 

e práticas costumeiras no que não contrariem a constituição;  

b) ocupação por pessoas singulares nacionais que, de boa fé, estejam a utilizar a 

terra há pelo menos dez anos;  

c) autorização do pedido apresentado por pessoas singulares ou colectivas na forma 

estabelecida na presente Lei (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 1997). 

A Lei de Terras garante, portanto, a aquisição de DUATs mediante o direito costumeiro 

e o direito positivo. Contudo, a ocupação justificada com base no direito costumeiro e na boa 

fé não exigem, necessariamente, a aquisição formal do título de DUAT. Esta prerrogativa 

encontra-se vazada no parágrafo 2º do artigo 13, segundo o qual “a ausência de título não 

prejudica o direito do uso e aproveitamento da terra adquirido por ocupação nos termos das 

alíneas a) e b) do artigo anterior”. A comprovação da titularidade do DUAT será feita, nesse 

caso, “mediante prova testemunhal apresentada por membros, homens e mulheres, das 

comunidades locais” (art. 15).  

Cabe destacar que os direitos das comunidades locais não se resumem, tampouco, à 

garantia dos seus direitos sobre a terra ocupada, visto que as comunidades locais devem 

participar da gestão de recursos naturais, da resolução de conflitos e do processo de titulação 

(art. 24), devendo ser previamente consultadas no procedimento de alocação de concessões, 

“para efeitos de confirmação de que a área está livre e não tem ocupantes” (art. 13). 

Por outra parte, o artigo 12, alínea c, é o dispositivo que permite a aquisição de DUATs 

para fins comerciais por parte de empresas/indivíduos nacionais e estrangeiros. As concessões 

com propósitos comerciais podem ter uma vigência máxima de 50 anos, renovável por igual 

período (art. 17). A lei também estabeleceu uma repartição de competências entre as diferentes 

esferas governamentais, cabendo aos governadores provinciais autorizar as concessões de até 1 

mil hectares, ao Ministro da Agricultura as concessões entre 1 mil e 10 mil hectares e ao 
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Conselho de Ministro avaliar as solicitações que ultrapassem a competência do Ministro da 

Agricultura (mais de 10 mil hectares). Ademais, a aquisição de DUATs para exercício de 

atividade econômica exige a apresentação de um plano de exploração pelo requerente. Uma vez 

aprovado o plano de exploração, será emitida uma autorização provisória, que será revogada 

caso o plano não seja cumprido dentro do prazo estipulado pela lei (cinco anos para investidores 

nacionais e dois anos para estrangeiros).  

Além de definir um prazo mais curto para a efetivação do plano de exploração pelo 

empresário estrangeiro, a lei 19/97 estabeleceu mais uma obrigação para os investidores 

estrangeiros. De acordo com o artigo 11 da lei 19/97, para obter um DUAT o estrangeiro deverá 

residir por pelo menos cinco anos em Moçambique, no caso de pessoas naturais, ou estar 

constituído e registrado em Moçambique, no caso de pessoas jurídicas.  

Apesar de consagrar a terra como propriedade do Estado e rejeitar a ideia de 

“commoditização da terra”, existem algumas lacunas legais na Lei 19/97. Primeiramente, 

embora a lei proíba a compra, venda, hipoteca e penhora da terra, nada obsta que se 

transacionem as infraestruturas construídas sobre o lote (ex.: casas, edifícios, fábricas,), o que 

implica a transferência dos direitos de uso sobre a terra, juntamente com as infraestruturas 

adquiridas. Essa possibilidade encontra base legal no artigo 16 da lei 19/97, segundo o qual “os 

titulares do direito de uso e aproveitamento da terra podem transmitir, entre os vivos, as 

infraestruturas, construções e benfeitorias nela existentes, mediante escritura pública precedida 

da autorização da entidade estatal competente”.  

 Em segundo lugar, outra hipótese de “venda” da terra é a aquisição de uma empresa 

titular de Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra (DUATs), visto que os DUATs são 

transferidos juntamente com os direitos de propriedade sobre a empresa (THE OAKLAND 

INSTITUTE, 2011). Em 2011, por exemplo, a empresa indiana Tata Chemicals adquiriu a 

companhia sul-africana Grown Energy, que havia obtido uma concessão de 15 mil hectares no 

distrito de Chema dois anos antes. Essa negociação foi uma transação extremamente lucrativa 

para os fundadores da companhia sul-africana, que obtiveram a concessão por um valor ínfimo 

e em seguida transferiram o investimento para a empresa indiana por mais de 1 milhão de 

dólares (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011).  

A existência de lacunas no princípio da propriedade estatal da terra se evidencia na 

afirmação do antigo Vice-Ministro de Agricultura de Moçambique, Sr. João Carrilho, na II 

Conferência de Governança da Terra da associação Holandesa (LANDac), que citou um famoso 

ditado moçambicano: “Em Moçambique a terra não pode ser vendida, mas pode ser comprada”.  
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Essa afirmação paradoxal oferece pistas para compreender o fenômeno land grabbing 

em Moçambique. Por que Moçambique, um dos países africanos com uma das leis de terras 

mais progressistas do continente, tem sido um dos principais alvos da corrida internacional pela 

apropriação de terras? A resposta para o intenso ritmo da “estrangeirização da terra” em 

Moçambique não pode ser encontrada apenas no marco regulatório nacional, pese à existência 

de diversas brechas na legislação vigente que permitem a relativização da proibição de 

transacionar lotes de terra no país. A lei também tem reduzida efetividade na prática, em virtude 

de diversos problemas nos procedimentos de consulta, do descumprimento das exigências das 

comunidades afetadas e da ausência de um foro competente para julgar questões relativas aos 

conflitos de terra.  

Para Madeleine Fairbairn (2013), as elites exercem um controle de acesso sobre as terras 

em Moçambique, contribuindo para que as comunidades locais sejam despossuídas apesar da 

existência de um marco legal que proteja os direitos dos camponeses. Para a autora, a remoção 

forçada dos camponeses não pode ser resumida a uma questão técnica, capaz de ser sanada pela 

adoção de um modelo exógeno de boa governança. Trata-se de uma questão de ordem política, 

que requer o reconhecimento do papel mediador exercido pelas elites domésticas (autoridades 

tradicionais, burocracia, redes locais de negócios, entre outros) no processo de alocação de 

títulos de direito de uso sobre a terra. 

Outro fator importante que tem servido para promover os interesses da “estrangeirização 

de terras” em Moçambique é a concepção do modelo de desenvolvimento agrário ideal pelas 

autoridades governamentais e pelas elites domésticas, que tem sido equalizado em torno da 

promoção dos investimentos estrangeiros na agricultura comercial de larga escala. De acordo 

com Fairbairn (2013): 

Since Independence, Frelimo has espoused a modernist ideology that has remained 

even as its other ideological commitments have shifted from socialist to neoliberal. 

[...] At present, the government is employing a strategy for agricultural modernization 

that sees industrial, export-oriented agriculture catalysed by foreign direct investment 

as the best route to Mozambican agricultural development. Some within the Guebuza 

administration are dismissive of peasant agriculture as a potential engine of growth 
and consequently see community delimitations and consultations as obstacles to 

progress (FAIRBAIRN, 2013: 350).76 

                                                        
76 Desde a independência, a FRELIMO adotou uma ideologia modernista que perdurou, mesmo quando outros 

compromissos ideológicos passaram de socialistas a neoliberais. Atualmente, o governo está empregando uma 

estratégia para a modernização agrícola que vê a agricultura industrial agroexportadora catalisada pelo 

investimento estrangeiro direto como a melhor via para o desenvolvimento agrícola moçambicano. Alguns 

membros da administração Guebuza desprezam a agricultura camponesa como um potencial motor de crescimento 

e, consequentemente, veem as delimitações de terras e consultas comunitárias como obstáculos ao progresso. 

Tradução nossa.  
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 Como se pode depreender do excerto acima, o modelo de desenvolvimento agrário 

baseado na agricultura comercial mecanizada de larga escala tem sido privilegiado pelas elites 

moçambicanas desde a independência, apesar das mudanças de cunho ideológico no seio do 

regime. Em outros termos, a política de coletivização das terras e a formação de grandes 

fazendas estatais características do período socialista e a iniciativa atual de modernização 

agrícola via investimentos externos partem de um pressuposto comum: a agricultura em larga 

escala.  

A questão do modelo de desenvolvimento agrário como elemento facilitador dos land 

grabs será debatida com maior detalhamento no capítulo seguinte, que tratará dos discursos de 

dominação e das práticas de resistência engendradas pela atual corrida de terras em 

Moçambique. A narrativa das terras vazias e o discurso do investimento estrangeiro como única 

alternativa serão analisados no discurso das autoridades políticas moçambicanas. O 

mapeamento dos principais investidores e das principais regiões afetadas pelas aquisições de 

terra em Moçambique, tal como apresentado neste capítulo, também será central para a 

compreensão dos movimentos de resistência organizados pelas comunidades rurais, pelos 

movimentos sociais e pelas organizações da sociedade civil moçambicana. 
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4. AS DINÂMICAS DE DOMINAÇÃO E RESISTÊNCIA EM 

MOÇAMBIQUE 
  

 Uma vez apresentados o panorama das recentes aquisições de terra e a perspectiva 

teórica que servirá de base para a análise das dinâmicas de land grabbing em Moçambique, é 

chegada a hora de analisar o discurso das autoridades governamentais, das elites, das 

organizações da sociedade civil e das comunidades rurais afetadas, a fim de demonstrar a 

validade do argumento segundo o qual as apropriações de terra constituem uma forma de 

dominação pós-colonial. A mesma ordem já utilizada anteriormente será respeitada neste 

capítulo, que iniciará com a análise dos discursos de dominação, passando, em seguida, para a 

discussão das práticas de resistência.  

4.1 Discursos de dominação: o papel das autoridades governamentais e das elites 

 Os investimentos estrangeiros na agricultura moçambicana têm sido defendidos e 

facilitados por uma vasta gama de atores situados no âmbito interno e externo. Como já 

discutido no segundo capítulo, não se pode entender os land grabs apenas como um processo 

exógeno, imposto pelas instituições internacionais e pelas corporações transnacionais, visto que 

os atores internos, a exemplo dos governos, das elites e das lideranças comunitárias também 

desempenham um papel fundamental na legitimação das dinâmicas de land grabbing. Nesta 

seção, se buscará demonstrar que os posicionamentos políticos adotados pelas classes dirigentes 

moçambicanas a respeito do investimento estrangeiro em agricultura constituem uma forma de 

dominação das elites nacionais/locais pelas ideias ocidentais. 

 A agricultura constitui uma das prioridades do governo moçambicano, o que não deveria 

causar espanto em um país onde 80% da população encontra-se empregada no setor agrário e 

onde prevalece uma alta incidência da subnutrição e da insegurança alimentar. Um agricultor 

médio em Moçambique só consegue produzir a quantidade de alimentos suficiente para 

alimentar sua família durante cerca de oito meses ao ano, situação ainda mais agravada no caso 

das famílias mais pobres, que só conseguem produzir alimentos para seis meses do ano (THE 

OAKLAND INSTITUTE, 2011). O setor agrário se caracteriza pela prevalência de 

propriedades muito pequenas, com uma média de 1,5 hectare, e pela prática de técnicas 

rudimentares de produção. De acordo com Cunguara e Kelly (2009), em 2008, apenas 14% dos 

agricultores moçambicanos utilizavam tração animal e somente 2% usavam tratores.  
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 Diante deste cenário, o aumento da produtividade tem-se destacado dentre os principais 

objetivos da política agrícola moçambicana. Para tanto, existe um consenso em torno da 

necessidade de canalizar investimentos para o setor agrário como formar de impulsionar a 

produtividade agrícola. De acordo com o Vice-Ministro da Educação e Cultura e Porta-Voz do 

Governo, Dr. Luís Covane Maputo, em um comunicado do Conselho de Ministros de julho de 

2007: 

O facto é que a nossa agricultura não oferece comida suficiente aos moçambicanos. 

Quando falamos de 36 milhões de hectares e que os moçambicanos passam fome, 

estamos a dizer que os moçambicanos só aproveitam seis milhões dessas terras e isso 

é um problema bastante grave. Temos terra fértil, água de qualidade abundante, mas 

não produzimos o suficiente para nos alimentar, promover riqueza e elevar a qualidade 

de vida dos moçambicanos. O exercício que está sendo feito é de encontrar uma saída 

para este problema e que passa, necessariamente, por um financiamento 

(REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2007: 7). 

 Esta fala é emblemática porque foi proferida durante o auge da corrida pelas terras em 

Moçambique. O interesse na captação de recursos provenientes do exterior para financiar o 

setor agrário nacional se consubstanciou na criação, em 2006, do Centro de Promoção da 

Agricultura (CEPAGRI) para facilitar o agronegócio em Moçambique. Contudo, o discurso da 

atração de investimento estrangeiro foi se suavizando, nos últimos anos, em razão das duras 

críticas e das ondas de contestação que se alastraram no país contra a chamada “usurpação de 

terra”, termo utilizado em Moçambique para fazer referência aos land grabs. Com efeito, essa 

mudança no tom do discurso governamental pode ser evidenciada pela desativação do 

CEPAGRI em novembro de 2016, cujas atribuições foram incorporadas pelo Fundo de 

Desenvolvimento Agrário (FDA), também fundado em 2006 (CEPAGRI, 2016). 

 De fato, as autoridades moçambicanas têm-se demonstrado mais cautelosas ao defender 

o aumento da produtividade agrícola, evitando fazer referências diretas ao desenvolvimento do 

agronegócio e à vinda do investimento estrangeiro. A tônica tem-se centrado, mais 

recentemente, na necessidade de transformar o pequeno produtor, que produz para subsistência, 

em um agricultor comercial, mediante políticas de fomento à mecanização agrícola e de 

incorporação do pequeno agricultor aos grandes projetos agrários na condição de outgrower via 

contract farming. 

 Outro tema prioritário na agenda da política agrícola moçambicana tem sido o 

agroprocessamento. A preocupação com a produção de alimentos não se resume à capacidade 

de cultivo, abarcando igualmente a capacidade de beneficiamento e armazenagem dos produtos. 

De fato, existe um consenso entre as elites dirigentes sobre a importância do agroprocessamento 

como a base para o desenvolvimento industrial do país, bem como sobre a necessidade de 
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importação de capital e tecnologia estrangeira para desenvolvimento da agroindústria em 

Moçambique (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011). De acordo com Abdul César Mussuale, 

presidente do extinto CEPAGRI: 

The largest agricultural challenge for Mozambique is to increase agriculture 

productivity and develop the agro-processing industry. Much of our agricultural 

production, cereals specially, is sent to other neighboring countries because we lack 

the capacity to process and add value locally. For instance, Malawi receives much of 

our production because it has the capacity to process corn into flour. Mozambique 

has just approved a plan for agribusiness, wherein one recommendation is to increase 

agro-processing and mechanization, since to increase productivity and yield farmers 

need to mechanize. Our smallholder farmers are using hoes when they should be using 

tractors. The right motivation and incentives exist to boost mechanized production 

through the creation of agrarian services centres. Farmers must be focused on 

production, and we will handle the bureaucratic and logistics side through these 

service centres. We also have internal challenges regarding storage (THE 

BUSINESS YEAR, 2014).77 

 João Carrilho, antigo vice-ministro de Agricultura de Moçambique toma uma posição 

mais contundente, ao afirmar que os investimentos devem ser canalizados apenas para o 

agroprocessamento, e não para o cultivo de variedades agrícolas: “We don’t need investors to 

grow tomatoes for Maputo – our farmers already do that. What we need is investment in 

packing and processing” (HANLON, 2004: 620).78 O pronunciamento de João Carrilho dá a 

entender que os investimentos estrangeiros devem ser direcionados para atividades que 

requerem maior emprego de tecnologia, permitindo a agregação de valor à produção agrícola, 

que deveria ficar a cargo do campesinato. No entanto, os investimentos estrangeiros têm-se 

concentrado no cultivo de algumas variedades básicas, a serem exportadas para os países 

consumidores para processamento. 

 O governo também tem buscado definir as culturas prioritárias, que devem ser 

beneficiadas pelo investimento privado e estrangeiro. As culturas prioritárias, tal como 

definidas pelo Plano Diretor para o Desenvolvimento do Agronegócio, incluem 12 grupos de 

variedades: (1) cereais (arroz e milho); (2) oleaginosas (soja, girassol, gergelim, coco); (3) 

                                                        
77  O maior desafio agrícola para Moçambique é aumentar a produtividade e desenvolver a indústria de 

agroprocessamento. Boa parte da nossa produção agrícola, especialmente cereais, é enviada para países vizinhos 
porque nós carecemos de capacidade de processar e adicionar valor localmente. Por exemplo, o Malawi recebe 

grande parte da nossa produção porque é capaz de transformar o milho em farinha. Moçambique acabou de aprovar 

um plano para o agronegócio, no qual consta uma recomendação para ampliar o agroprocessamento e a 

mecanização, já que para aumentar a produtividade e as safras os agricultores precisam mecanizar a sua produção. 

Existem motivações e incentivos para impulsionar a produção mecanizada através da criação de centros de serviços 

agrários. Os agricultores devem se concentrar na produção e nós cuidaremos da parte burocrática e logística 

mediante esses centros de serviços. Nós também temos desafios internos com respeito à armazenagem. Tradução 

nossa. 
78 Nós não precisamos de investidores para plantar tomates para Maputo – nossos agricultores já fazem isso. Do 

que nós precisamos é de investimento em embalagem e processamento. Tradução nossa.  
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biocombustíveis (bioetanol e biodiesel); (4) hortícolas (batata, tomate, outros); (5) frutas 

(banana, citrinos, manga, ananás); (6) pecuária (avicultura, leite); (7) leguminosas (feijões); (8) 

raízes e tubérculos (mandioca); (9) cana-de-açúcar; (10) algodão; (11) caju; (12) tabaco 

(REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE). O Plano organizou essas culturas em seis diferentes 

corredores desenvolvimento, a saber: corredores de Pemba-Lichinga e corredor de Nacala, no 

Norte; corredores do Vale do Zambeze e de Beira, no Centro; e corredores de Maputo e 

Limpopo na região Sul do país.  

Apesar do elevado número de culturas prioritárias, o crédito ao investimento na 

agricultura tem-se concentrado nas chamadas culturas de rendimento, com destaque para o 

açúcar, o algodão, o caju, o sisal e o chá. Por outro lado, este investimento tem tido um impacto 

relativamente reduzido sobre o cenário agrário de Moçambique, o que se evidencia pela 

prevalência das culturas alimentares básicas, que ocupam 4,4 milhões de hectares, ou o 

equivalente a 79% da terra cultivada do país (GOVERNO DE CABO DELGADO, 2015). As 

culturas de rendimento, que incluem o algodão, o girassol, a cana de açúcar, o tabaco, a soja, o 

gergelim, entre outros, ocupam somente 321 mil hectares ou o equivalente a aproximadamente 

6% da terra cultivada em Moçambique. Como se pode notar, pese aos esforços do governo de 

canalização de investimentos para as culturas de rendimento, o setor agrário moçambicano 

continua a se caracterizar pela agricultura de subsistência. 

 Uma vez apresentadas as principais prioridades do governo para o setor agrário, se 

passará à análise das manifestações da narrativa das terras vazias e do discurso em favor dos 

investimentos estrangeiros encontradas no discurso das autoridades moçambicanas. 

4.1.1 Narrativa das terras vazias: a invisibilidade dos camponeses 

 A narrativa das terras vazias é uma das facetas do discurso de legitimação dos land 

grabs que tem sido invocada pelas instituições internacionais e pelos investidores estrangeiros, 

como visto nos capítulos precedentes. Porém, os defensores mais engajados dessa narrativa são 

os governos nacionais, que tendem a enfatizar a grande extensão de terras disponíveis no país 

como forma de atrair investimentos estrangeiros. A questão torna-se ainda mais delicada nos 

países africanos onde a terra é propriedade do Estado, visto que o governo controla tanto a 

capacidade de anunciar a disponibilidade de terras ociosas como a prerrogativa de alocar 

concessões de terra, como é o caso de Moçambique.  

 Vale salientar que o discurso que apresenta Moçambique como um país com ampla 

disponibilidade de terras não ocupadas ou subutilizadas antecede o auge das apropriações de 

terra, cujo marco é a conjunção entre as crises alimentar, financeira e energética de 2007-2008. 
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Como mencionado no início do capítulo anterior, o governo moçambicano transferiu uma 

grande extensão de terras para projetos agrícolas comerciais a partir do fim da guerra civil, em 

1992 (sobretudo no setor açucareiro, com a privatização das empresas nacionais responsáveis 

pelas lavouras de cana), processo que se intensificou a partir dos anos 2000, com a promoção 

de grandes projetos mineiros e agrários.   

Mozambique has about 37 million hectare of land for agriculture and actually uses 

only 4.5 million hectares, which means that we have 30 million hectares still to be 
farmed, and it makes no sense to tie up this land to prevent investment (MUTEIA 

apud HANLON, 2004: 607).79 

 A fala acima foi registrada em 2001 e revela o posicionamento de Hélder Muteia, então 

ministro de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que foi um grande defensor do investimento 

estrangeiro e da privatização da terra em Moçambique durante a sua gestão. 

 A ideia de subaproveitamento da terra pelo setor agrário em Moçambique se repete no 

discurso de outras autoridades nacionais, referendando o argumento da necessidade da vinda 

de investimentos para dinamizar as áreas não utilizadas pela população rural. A imagem 

veiculada é a de um país fértil, com grande vastidão de terras disponíveis, prontas para serem 

exploradas pelos investidores estrangeiros. O discurso abaixo foi proferido pelo vice-ministro 

da Educação e porta-voz do governo, Dr. Luís Covane Maputo, e retirado do comunicado de 

imprensa emitido pelo Conselho de Ministros, a 10 de julho de 2007.  

Estamos a falar de um País com 36 milhões de hectares aráveis. Desses 36 milhões, 

os moçambicanos só aproveitam seis milhões e, [d]o espaço disponível (porque a 

“revolução verde” compreende também pecuária), Moçambique dispõe de 12 milhões 

de hectares de pastagem. Mas, o nível de aproveitamento é quase nulo. Desses 12 

milhões, nós acomodamos, apenas, 1.2 milhões de cabeças de gado bovino, o que é 

insignificante. Em relação aos caprinos, andamos à volta de 4.3 milhões. Terra e água 

temos, contudo, os recursos humanos precisam de ser treinados; mercados nacionais 

e regionais precisam de agricultores organizados; os recursos financeiros precisam de 

ser mobilizados para o sucesso desta operação, que esperamos que seja a nossa 

maneira de fazer as coisas no futuro (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2007).  

 Outro fator que contribui para conferir efetividade ao discurso das terras vazias é o custo 

irrisório da terra para os investidores. Como não é permitida a compra e venda da terra em 

Moçambique, não há que se falar em mercado de terra ou em variação de preços em função da 

oferta e da procura. Os únicos valores devidos pelos investidores ao obter uma concessão de 

terra são os impostos cobrados pelas autoridades competentes, que não passam de pouco mais 

de um dólar por hectare. Muito embora os impostos tenham sido elevados em 150% em 2011, 

passando para 37,50 meticais por hectare ao ano (o equivalente aproximadamente a 1,37 

                                                        
79 Moçambique tem cerca de 37 milhões de hectares de terra para a agricultura e usa apenas 4,5 milhões de hectares, 

o que significa que ainda temos 30 milhões de hectares a cultivar e não faz sentido bloquear esta terra para evitar 

investimentos. Tradução nossa. 



 

 

117 

 

dólares), o valor continuava excessivamente baixo, não contribuindo para aumentar a 

arrecadação do governo nem muito menos para incentivar os investimentos produtivos na terra 

e refrear os interesses especulativos (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011). O efeito atrativo 

exercido pelas baixas taxas cobradas pelo uso da terra transparece na fala de Carlos Ernesto 

Augustin, presidente da Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (Ampa) entre 

2010 e 2012 e responsável por organizar uma missão de agricultores brasileiros para 

Moçambique em 2011: “Moçambique é um Mato Grosso no meio da África, com terra de graça, 

sem tanto impedimento ambiental e frete muito mais barato para a China” (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2011).  

 O reduzido custo da terra também tem sido utilizado pelas autoridades como atrativo 

para os investidores estrangeiros. Roberto Albino, antigo diretor do Centro de Promoção da 

Agricultura (CEPAGRI), um dos maiores defensores do investimento estrangeiro na agricultura 

de larga escala no país, destacou esse fator como um diferencial para o investidor em 

Moçambique, durante sua fala na Conferência Anual do Banco Mundial sobre Políticas e 

Administração Fundiária, realizada em agosto de 2010, em Washington D.C: “just for your 

information, the actual cost of one hectare is about one coffee. So the amount that you pay here 

for one coffee, you pay in Mozambique for one hectare lease per year. It’s about 60 to 80 cents 

a hectare per year. So, it’s nothing” (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011: 24).80  

 Embora Moçambique tenha uma população majoritariamente rural e a agropecuária 

constitua o principal meio de vida da população, a “disponibilidade” de terras em Moçambique 

pode ser explicada pela reduzida extensão dos lotes cultivados pela população rural. Contudo, 

a situação vigente em Moçambique é semelhante ao que acontece em diversas partes da África: 

uma grande proporção de terras comunais, controladas pelo Estado, ainda que reivindicadas 

coletivamente por diversos grupos. Não se pode afirmar que estas terras estão desocupadas pelo 

simples fato de inexistir um título que garanta os direitos de uso e aproveitamento da terra 

(DUAT), até mesmo porque a Lei de Terras de 1997 garante que as terras utilizadas pela 

população com base no direito costumeiro e na boa-fé prescindem de registro formal. Com 

efeito, como discutido em outras seções desta dissertação, as terras consideradas vazias estão, 

na maioria das vezes, reservadas para atividades de pastoreio, coleta, rodízio de culturas e 

conservação para as próximas gerações. Hanlon (2004) corrobora este argumento no excerto 

abaixo. 

                                                        
80 Para a sua informação, o custo de um hectare é aproximadamente o preço de um cafézinho. Então a quantia que 

você paga aqui por um café, você paga em Moçambique pelo arrendamento de um hectare de terra por ano. São 

cerca de 60 a 80 centavos por ano. Não é nada. Tradução nossa.  
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Mozambique is less densely populated than many parts of southern Africa. There are 

substantial parts of Mozambique that could be used more intensively and significant 

areas where local people could encourage and support investment, but they are not 

free or unoccupied. Nearly all land in Mozambique ‘belongs’ to some group or 

individual. Even land that seems to be vacant has uses, as a source of firewood or 

wild produce or as a watershed or space for future farmland as the community grows 

larger (HANLON, 2004: 607).81 

Além disso, o discurso das terras vazias tende a passar a ideia errônea de que os 

investimentos serão direcionados para novas fronteiras agrícolas, isto é, para áreas menos férteis 

ou mais afastadas das principais redes de infraestrutura, como ocorreu no Brasil com o 

desenvolvimento do cerrado. No entanto, as áreas mais visadas pelos investidores estrangeiros 

são as regiões mais férteis e próximas das infraestruturas de transporte e abastecimento, 

justamente aquelas onde a população já se encontra concentrada. Com efeito, no capítulo 

anterior foi demonstrado que os grandes projetos agrícolas têm-se fixado sobretudo nas áreas 

mais populosas e férteis do país, como Nampula e Zambézia, colocando em dúvida o discurso 

que retrata os processos de aquisição transnacional de terra como a busca por terras vazias e a 

dinamização de áreas periféricas, ainda não plenamente aproveitadas pelos produtores 

familiares e comerciais. 

 De acordo com José Negrão, especialista moçambicano, fundador e membro do Land 

Forum e da rede de pesquisa Cruzeiro do Sul, “there is some vacant land, but it is precisely 

where people don’t want to invest”. Essas terras encontram-se em partes remotas da província 

de Gaza e na província de Niassa, distante das estradas e dos serviços. Domenico Liuzzi, diretor 

da ONG Kulima, ressalta: “even in Nampula there is vacant land. But it is on mountain tops. 

All the useful land is claimed” (HANLON, 2004: 607). Como fica claro na fala desses dois 

ativistas, existe, de fato, terra não ocupada em Moçambique, porém essas terras ficam 

localizadas em regiões afastadas e sem acesso à infraestrutura de transporte, energia, 

abastecimento, onde o investidor estrangeiro não possui qualquer interesse em investir.  

 Como se pôde constatar nessa seção, a narrativa das terras vazias foi absorvida pelo 

discurso da elite política e econômica moçambicana desde os anos 1990, tendo servido como 

discurso legitimador do investimento estrangeiro e das apropriações transnacionais de terra no 

país. Esse discurso, contudo, não encontra correspondência com a realidade moçambicana, na 

                                                        
81 Moçambique é menos densamente povoada do que muitas partes da África Austral. Há partes substanciais de 

Moçambique que poderiam ser utilizadas de forma mais intensiva e áreas significativas onde as populações locais 

poderiam encorajar e apoiar o investimento, mas não estão livres ou desocupadas. Quase toda a terra em 

Moçambique "pertence" a algum grupo ou indivíduo. Mesmo a terra que parece estar vazia tem usos, como fonte 

de lenha ou produtos silvestres, ou como bacia hidrográfica ou espaço para futuras ampliações das terras 

agricultáveis à medida que a comunidade cresça. Tradução nossa. 
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medida em que é reduzida a disponibilidade de terras desocupadas em Moçambique, apesar da 

existência de grande extensão de terras comunais e do limitado número de títulos de uso da 

terra. A próxima subseção se debruçará sobre outro aspecto do discurso legitimador dos land 

grabs: a ideia de que o investimento estrangeiro e, em última instância, a adoção do modelo 

ocidental (ou moderno) de desenvolvimento agrário mediante a transferência da terra para o 

investidor estrangeiro, constituem a única alternativa viável para desenvolver o setor agrário do 

país.  

4.1.2 Investimento estrangeiro: uma panaceia para o setor agrário? 

 A narrativa das terras vazias que legitima o land grabbing é complementada pela ideia 

de que somente a atração do investimento estrangeiro e a reprodução do modelo agrário 

ocidental, centrado na agricultura comercial mecanizada, serão capazes de promover o 

desenvolvimento e a prosperidade no campo em Moçambique. Não se trata de uma tônica 

totalmente nova no país, pois este argumento encontra-se presente no discurso das classes 

dirigentes muito antes do auge da corrida pelas terras desencadeada a partir de 2007.  

 Hanlon (2004) aborda essa temática em detalhes em seu artigo “Renewed Land Debate 

and the ‘Cargo Cult’ in Mozambique”, no qual debate os avanços e retrocessos na Lei de Terras 

de 1997 e as propostas de privatização da terra lançadas no início do século XXI. Para o autor, 

o debate sobre a terra e a agricultura em Moçambique estava impregnado pelo mito de que o 

desenvolvimento deve vir do exterior, fazendo uma analogia com os rituais do “cargo cult” 

vividos na Melanésia, que se caracterizavam pela fascinação despertada pelo encontro com 

sociedades mais avançadas. De acordo com Hanlon (2004):  

What is striking about the debate on land is that the international community and the 

Mozambican élite seem to be in agreement that ‘development’ and particularly 

agricultural development is something that someone else does – foreign investors, the 

‘market’ or the World Bank – and that the government should just stand back and 

wait. It is a curiously disempowered vision (HANLON, 2004: 623).82 

 Nesta passagem, o autor destaca duas dimensões importantes para este trabalho. Em 

primeiro lugar, a ideia do investimento estrangeiro como uma panaceia para os problemas do 

setor agrário moçambicano. Não se trata de um argumento descabido num país onde a 

agropecuária tem recebido uma parcela reduzida do orçamento público e onde persiste a 

carência de investimentos privados. O investimento estrangeiro, nessas circunstâncias, torna-se 

                                                        
82 O que é surpreendente no debate sobre a terra é que a comunidade internacional e a elite moçambicana parecem 

estar de acordo com a ideia de que o "desenvolvimento" e, particularmente o desenvolvimento agrícola, é algo que 

alguém faz - os investidores estrangeiros, o "mercado" ou o Banco Mundial - e que o governo deve apenas manter-

se à distância e esperar. É uma visão curiosamente desempoderadora. Tradução nossa. 
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um fator estratégico para o financiamento do setor. Em segundo lugar, Hanlon atenta para o 

tipo particular de desenvolvimento que as elites moçambicanas pretendem promover no país. 

O corolário da modernização agrícola de Moçambique é o modelo plantation alentado pelo 

agronegócio, que sintetiza monocultura, produção em escala comercial e mecanização como 

pré-requisito para o êxito da produção agrícola. Não é à toa que o Brasil tem sido retratado 

como uma experiência de sucesso, devendo o modelo de desenvolvimento do cerrado ser 

replicado no Corredor de Nacala, como parte do programa ProSavana. Outro elemento 

fundamental abordado pelo autor é o efeito desempoderador que essa visão tem sobre os atores 

domésticos; em outros termos, o “cargo cult” coloca as pessoas numa posição de passividade e 

de falta de controle sobre os destinos da nação, reeditando a situação de dominação colonial 

discutida no marco teórico desta dissertação. 

 Muito embora esses questionamentos acerca do tipo de desenvolvimento agrário 

almejado tenham recebido maior atenção no contexto da corrida global pelas terras, o fato é que 

as elites dirigentes moçambicanas privilegiaram a agricultura de larga escala e o modelo de 

plantation ao longo de toda a história do país. Inicialmente, as lavouras comerciais foram 

privilegiadas pela administração colonial portuguesa e, no momento histórico seguinte, após a 

independência, o governo da FRELIMO estatizou as fazendas mantidas pelos colonos, 

fomentando grandes projetos agrícolas e grandes cooperativas, em conformidade com o 

esquema de coletivização socialista.  

Both the colonial government and the new independence government promoted 

plantation agriculture and did not support peasant farmers. The colonial government 

wanted to ensure labor for the plantations and South African mines, while Frelimo 

saw larger farm units – state farms and cooperatives – as a way to mechanize and 

modernize rapidly, and wanted to turn subsistence peasants into better-off workers. 

With the end of the “socialist” era, the Mozambican government looked abroad to 
foreign investors to make that leap (THE OAKLAND INSTITUTE, 2011: 11).83 

 Esse viés em favor da agricultura em larga escala tem por consequência o tratamento 

das comunidades que praticam a agricultura familiar em terras comunais como um obstáculo 

para o pleno desenvolvimento agrário do país. O argumento passa a ser estruturado em termos 

das oposições binárias agricultura comercial/agricultura de subsistência, nas quais o segundo 

elemento é retratado como sinônimo de atraso e subdesenvolvimento. Nesse contexto, as 

                                                        
83 Tanto o governo colonial como o governo pós-independência promoveram a agricultura de plantation e não 

apoiaram os camponeses. O governo colonial queria garantir a mão de obra para as lavouras e as minas sul-

africanas, enquanto que a Frelimo via unidades agrícolas maiores - fazendas estatais e cooperativas - como uma 

forma de mecanizar e modernizar rapidamente a agricultura, a fim de transformar os agricultores de subsistência 

em trabalhadores em melhores condições. Com o fim da era "socialista", o governo moçambicano buscou no 

exterior investidores para dar esse salto. Tradução nossa. 
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instituições governamentais acabam tornando os agricultores familiares ainda mais vulneráveis, 

como forma de eliminar os impedimentos aos investimentos estrangeiros.  

There has been an emphasis on the part of the state and Frelimo towards the 
privatization of land and a bias against the family sector […] There is a perception 

that the strengthening of security of tenure of rural communities will ‘scare off’ 

investors. [Indeed, there are] clear indications from senior officials that the provision 

of the Land Law that are designed to protect community tenure are considered to be 

obstacles to the objective of attracting capital investment and land development in 

rural areas (NORFORLK & LIVERSAGE apud HANLON, 2004: 623).84 

 O interesse das autoridades governamentais de atrair investidores estrangeiros também 

transparece na fala de Roberto Albino, ex-diretor do Centro de Promoção da Agricultura 

(CEPAGRI), uma das instituições mais entusiastas das grandes aquisições de terra em 

Moçambique. Roberto Albino declarou durante uma conferência em Maputo em 2006, na 

condição de diretor do CEPAGRI, que “our policy is to attract investors who bring know-how, 

access to markets and capital, and who do not need Mozambican banks. The investor has access 

to markets and brings know-how and even staff in order to train Mozambicans” (HANLON, 

2010: 89). Aiuba Cuereneia, ministro de Planejamento e Desenvolvimento àquela época, 

reforçava o argumento do diretor do CEPAGRI, afirmando que, em razão da incipiente 

acumulação de capital e da falta de mão de obra qualificada, nos próximos anos, “infelizmente, 

a maior parte do investimento será estrangeiro” (HANLON, 2010: 89). 

Essa determinação do governo e das elites dirigentes de facilitar a vinda do investimento 

estrangeiro se evidencia na fala do antigo ministro de agricultura moçambicano, Hélder Muteia. 

A urgência em garantir a firma dos contratos pode, em muitos casos, levar o governo a atropelar 

alguns procedimentos exigidos pela Lei de Terras como a aprovação do plano de 

desenvolvimento e a realização de consultas às comunidades afetadas. 

Our grand objective is to facilitate investment. We have to be able to respond to an 

investor who arrives and says: ‘I want 10,000 ha to grow soya and my plane leaves 

in two days’. We want to be able to meet in an office and have him able to leave 90% 

sure that he will have the land he needs (MUTEIA apud HANLON, 2004: 621).85 

 Com efeito, o governo moçambicano parece disposto a contornar algumas normas como 

forma de facilitar a firma de contratos transnacionais de terra. São constantes as denúncias de 

                                                        
84 Há uma ênfase, por parte do Estado e da Frelimo, na privatização da terra, e um preconceito contra o sector 

familiar [...] Há uma percepção de que o reforço da segurança de posse das comunidades rurais vai "assustar" os 

investidores. [De fato, existem] indicações claras de altos funcionários de que os dispositivos da Lei de Terras que 

desenhados para proteger a posse da comunidade são considerados como obstáculos ao objetivo de atrair 

investimentos em capital e desenvolvimento de terras em áreas rurais. Tradução nossa. 
85 Nosso grande objetivo é facilitar o investimento. Nós precisamos ser capazes de responder a um investidor que 

chega e diz: “Eu quero 10 mil hectares para plantar soja e meu avião parte em dois dias”. Nós queremos ser capazes 

de reunir-nos com ele em um escritório e fazê-lo partir com 90% de certeza de que obterá o que precisa. Tradução 

nossa.  
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incumprimento do dispositivo da Lei de Terras que obriga a realização da consulta à população 

interessada previamente à outorga da concessão de terra. Durante uma audiência pública sobre 

o PROSAVANA, José Pacheco, o ministro de Agricultura de Moçambique, declarou que o 

objetivo do Ministério é “transformar os camponeses do ProSAVANA em agricultores 

competitivos”, pediu “intervenções patrióticas” e asseverou que “qualquer obstáculo que 

apareça vamos atropelar e passar para a frente” (@VERDADE, 2015). A relutância do governo 

de negociar as condições do programa com as organizações da sociedade civil ficou evidenciada 

na intervenção do ministro de Agricultura, que retratou as demandas das comunidades afetadas 

como “obstáculos” a serem contornados e o apoio ao ProSavana como um ato patriótico.  

 Mais recentemente, José Pacheco abrandou o tom do seu discurso, provavelmente como 

forma de neutralizar as vozes críticas à sua gestão da pasta de Agricultura e Segurança 

Alimentar, como se pode observar no excerto abaixo, retirado de uma entrevista concedida por 

ele ao site World Investment News em julho de 2016. 

O importante para que haja um desenvolvimento sustentável é que haja uma 
participação efectiva dos actores e nos diferentes momentos de desenvolvimento de 

iniciativas económico-sociais. [...] Todos os actores devem ser ouvidos de forma 

honesta e franca. O pior projecto é aquele que cai como um pára-quedas, numa 

comunidade sem o consentimento da mesma. Às vezes tem parceiros que também 

caiem como pára-quedas e isso não dá certo. Os projectos de maior sucesso no nosso 

país são aqueles que envolvem as comunidades (WORLD INVESTMENT NEWS, 

2016).  

 

 O ministro de Agricultura também tem destacado que o deferimento das solicitações de 

concessão de terra requer o preenchimento de uma série de condições referentes ao emprego de 

mão de obra local e ao uso da terra para produção de alimentos. Em sua intervenção durante o 

39º período de sessões da Conferência da FAO, realizada em junho de 2015, afirmou que:  

Indeed, with regard to investment for the production of non-food goods, we want at 

least 10% of the total area required by commercial operators is intended for the 

production of food and 30% for direct participation of the local community through 

production. On the other hand, in the case of projects facing the food production, at 

least 40% of the area required must be used for food production, under the contract 

production basis (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2015: 6).86 

 O modelo de desenvolvimento, não obstante, continua calcado no investimento externo. 

Embora tenha demonstrado interesse em garantir um maior envolvimento das comunidades 

rurais locais mediante a produção por contrato, a prioridade do governo continua sendo lavoura 

mecanizada financiada pelo capital estrangeiro, dedicando escassa atenção aos serviços de 

                                                        
86 De fato, com respeito ao investimento para a produção de artigos não-alimentícios, nós queremos que ao menos 

10% da área total solicitada pelos operadores comerciais seja voltada para a produção de alimentos e que 30% seja 

reservada à participação direta da comunidade local na produção. Por outro lado, no caso de projetos dedicados à 

produção de alimentos, ao menos 40% da área solicitada seja utilizada para produção de alimentos, sob a base de 

produção contratada. Tradução nossa. 
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extensão rural e de fornecimento de capacitação e insumos para os pequenos agricultores. Para 

Vicente Adriano, da União Nacional de Camponeses (UNAC), a falta de apoio governamental 

à agricultura familiar é uma das principais causas por trás da baixa produtividade agrícola 

moçambicana, que tem sido apontada, por sua vez, como a razão para a necessidade de atração 

de investidores estrangeiros para financiar o desenvolvimento agrário do país (@VERDADE, 

2015). Desta maneira, o governo se exime da responsabilidade pelo fraco desempenho da 

agricultura familiar, culpando o pequeno agricultor pela pelo emprego de técnicas rudimentares 

de cultivo, colheita e armazenamento.  

Todos os problemas da baixa produtividades recaem sobre o camponês e ignoram-se 

completamente os problemas institucionais, ignoram o problema de falta de 

extensionistas neste país, o fraco aproveitamento do potencial hídrico é ignorado, a 

criação de novos sistemas de irrigação, não faz referência ao dimensionamento deste 

problema (@VERDADE, 2015). 

 A questão recai, mais uma vez, sobre o tipo de desenvolvimento almejado pelo país. O 

governo continua a ver o investimento estrangeiro voltado para o desenvolvimento de grandes 

lavouras monocultoras e mecanizadas como a única solução para os gargalos no 

desenvolvimento do setor agrário moçambicano. Por outro lado, as organizações da sociedade 

civil e os movimentos camponeses apostam no apoio ao pequeno agricultor, como forma de 

torná-lo mais produtivo, por meio da concessão de microcrédito agrícola e do fortalecimento 

da extensão rural. Na próxima subseção, será discutido em maior detalhe o posicionamento das 

organizações da sociedade civil e das organizações não governamentais nas dinâmicas recentes 

de apropriação de terra em Moçambique.  

4.2 Práticas de resistência 

 Como discutido na seção anterior, os investimentos estrangeiros têm sido retratados 

pelas elites dirigentes como a grande solução para os problemas de desenvolvimento do setor 

agrário moçambicano, permitindo potencializar a produtividade agrária das áreas consideradas 

desocupadas ou subutilizadas. Contudo, a realidade no terreno tem-se mostrado mais complexa 

do que o discurso oficial faz crer, trazendo à tona uma série de conflitos fundiários que têm-se 

alastrado por todo o país como consequência da recente onda de apropriação de terras.  

Nesta subseção será analisado o discurso das organizações não governamentais, das 

organizações da sociedade civil, dos movimentos camponeses e das comunidades afetadas, 

como forma de debater as principais causas de descontentamento e os principais instrumentos 

de mobilização utilizados por esses atores para fazer frente aos land grabs. Como esta 
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dissertação não contou com trabalho de campo, estas informações foram colhidas de 

comunicados de imprensa, declarações oficiais, notícias e entrevistas registradas em relatórios 

de ONGs e meios de comunicação, além de entrevistas realizadas via Skype e e-mail com 

ativistas de organizações da sociedade civil moçambicanas. 

O quadro abaixo elenca todos os contratos de aquisição de terra para fins de exploração 

agrária registrados na base de dados da EJOLT (Environmental Justice Organisations, 

Liabilities and Trade), um projeto apoiado pela Comissão Europeia que visa fomentar o trabalho 

das Organizações de Justiça Ambiental (OJA ou EJOs, em inglês). Nesse quadro, é possível 

avaliar os principais conflitos de terra suscitados por projetos de desenvolvimento agrário em 

Moçambique, identificando o seu grau de intensidade, os grupos e organizações mobilizados e 

as principais formas de mobilização adotadas por eles. Alguns desses projetos já foram 

abandonados, a exemplo do Procana, e outros estão em processo de renegociação, como o 

Prosavana. Não obstante, a lista ilustra os principais projetos de investimento agrícola em 

operação em Moçambique, e é a partir dela que serão tecidos comentários acerca do papel da 

reação e da resistência aos land grabs no país.  
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Quadro 3: Conflitos fundiários provocados por investimentos estrangeiros em Moçambique 

Projeto Província Intensidade 

do conflito 

Início Formas de mobilização Grupos 

mobilizados 

Organizações 

envolvidas 

Malonda Tree 

Farms 

Green 

Resources AS 

(Noruega) 

Niassa Não 

informado 

Não informado Sabotagem 

Queima de plantações 

Pressão para que a empresa devolva 

parte das terras comuns 

Agricultores 

Grupos indígenas e 

comunidades 

tradicionais 

Camponeses sem-

terra 

UNAC 

Justiça 

Ambiental 

Chickweti 

Plantations 

GSFF (Suécia) 

Timber 

Holdings 

(EUA) 

Niassa Não 

informado 

Reação durante 

o processo de 

implementação 

(resistência 

reativa) 

Elaboração de 

relatórios/conhecimentos alternativos 

Cartas oficiais de reclamação e 

petições 

Sabotagem 

Agricultores 

Camponeses sem-

terra 

UNAC 

Justiça 

Ambiental 

Green 

Resources AS 

Niassa Project 

Niassa Baixa Não informado Não informado Grupos indígenas e 

comunidades 

tradicionais 

Não informado 

Quirimbas 

Community 

Carbon Project 

Cabo 

Delgado 

Não 

informado 

Não informado Elaboração de 

relatórios/conhecimentos alternativos 

Desenvolvimento de uma rede de ação 

coletiva 

Agricultores 

Grupos indígenas e 

comunidades 

tradicionais 

La Vía 

Campesina 

ProSavana 

Projeto de 

cooperação 

trilateral 

Brasil-

Moçambique-

Japão 

Niassa 

Nampula 

Zambézia 

Baixa Resistência 

prévia ou 

preventiva 

Elaboração de 

relatórios/conhecimentos alternativos 

Desenvolvimento de propostas 

alternativas 

Cartas  

Agricultores 

Grupos indígenas e 

comunidades 

tradicionais 

Movimento sociais 

UNAC 

Fórum Mulher 

Livaningo 

Plataforma 

Provincial da 

Sociedade 
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Organizações de 

justiça ambiental 

internacionais 

Civil de 

Nampula 

GRAIN 

Friends of the 

Earth 

Aviam 

Joint venture: 

Itália e 

Moçambique 

Nampula Baixa Conflito 

latente: 

ausência de 

resistência 

visível 

Cartas oficiais de reclamação 

Denúncias 

Trabalhadores 

informais 

Governos locais 

Partidos políticos 

Não informado 

Quifel Hoyo 

Hoyo Project 

Quifel Group 

(Portugal) 

Zambézia Média: 

mobilização 

visível, com 

protestos 

nas ruas 

Resistência 

prévia ou 

preventiva 

Elaboração de 

relatórios/conhecimentos alternativos 

Desenvolvimento de propostas 

alternativas 

Cartas oficiais de reclamação e 

petições 

Envolvimento de ONGs nacionais e 

internacionais 

Agricultores 

Governos locais 

Partidos políticos 

Organizações de 

justiça ambiental 

internacionais e 

locais 

Oakland 

Institute 

Tectona 

Monoculture 

Tree 

Plantations 

Global 

Solidarity 

Forest Fund –

GSFF (Suécia) 

Zambézia Não 

informado 

Conflito 

latente: 

ausência de 

resistência 

visível 

Não informado Não informado UNAC  

Justiça 

Ambiental 

Portucel 

Group 

(Portugal) 

Não 

informado 

Baixo Reação durante 

o processo de 

implementação 

Envolvimento de ONGs nacionais e 

internacionais 

Agricultores Justiça 

Ambiental 
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(resistência 

reativa) 

Ntacua Tree 

Plantations 

Não 

informado 

Não 

informado 

Não informado Não informado Não informado UNAC 

Justiça 

Ambiental 

Nhambita 

Community 

Carbon Project 

Sofala Não 

informado 

Conflito 

latente: 

ausência de 

resistência 

visível 

Elaboração de 

relatórios/conhecimentos alternativos 

Argumentos em favor dos direitos da 

mãe natureza 

Compartilhamento de informações 

entre ONGs 

Agricultores 

Movimentos sociais 

UNAC  

Justiça 

Ambiental 

Matuba Farm Gaza Baixo Reação durante 

o processo de 

implementação 

(resistência 

reativa) 

Elaboração de 

relatórios/conhecimentos alternativos 

Envolvimento de ONGs nacionais e 

internacionais 

Ativismo midiático/mídia alternativa 

Ativismo financeiro 

Agricultores 

Organizações de 

justiça ambiental 

internacionais 

Estudantes 

universitários 

Não informado 

Procana Gaza Baixo Resistência 

prévia ou 

preventiva 

Elaboração de 

relatórios/conhecimentos alternativos 

Desenvolvimento de uma rede de ação 

coletiva 

Envolvimento de ONGs nacionais e 

internacionais 

 

Agricultores 

Pastores 

Grupos indígenas e 

comunidades 

tradicionais 

Camponeses sem-

terra 

Governo local 

Partidos políticos 

Trabalhadores do 

Parque Nacional de 

Limpopo 

UNAC 

Justiça 

Ambiental 

Centro Terra 

Viva 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados consolidados por EJOLT (2016).
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 Os investimentos constantes no quadro acima destacam-se entre as principais 

preocupações dos camponeses moçambicanos, como se evidencia na declaração da II 

Conferência Unitária das Comunidades Rurais, que teve lugar em setembro de 2016 na 

província de Nampula.  

1. Nós, as comunidades camponesas e rurais do Corredor de Nacala e da Beira, 

questionamos o modelo de desenvolvimento que nos é imposto baseado no 

agronegócio. Temos o entendimento de que este modelo tem como base a expansão e 

acumulação de capitais por parte dos grandes investidores e nós dependentes da terra, 

água e florestas somos servidos como trampolim para a produção de lucros dessas 

grandes empresas. [...] 3. Reiteramos a nossa posição contra o Programa ProSavana, 
plantações florestais da Green Resources, Portucel e a Nova Aliança para Segurança 

Alimentar e Nutricional do G8 que tem constantemente gerado impactos nefastos para 

as nossas vidas os quais estão associados a usurpação de terra, aniquilamento dos 

nossos patrimónios culturais e confiscação de nossas oportunidades de 

desenvolvimento (ADECRU, 2016). 

 Durante a III Conferência Internacional Camponesa realizada em outubro de 2014 com 

a participação de cerca de 250 representantes dos mais de 100 mil membros da União Nacional 

dos Camponeses (UNAC), Helena Terra, vice-presidente da UNAC na província de Zambézia 

demonstrou inquietação com respeito aos investimentos do grupo português Portucel em 

Zambézia e Manica.  

Aglutinando as duas concessões, a Portucel detém em Moçambique uma extensão de 

terra de cerca de 380.000 hectares, a maior do país. Esta empresa conta com um 

financiamento da International Finance Corporation, o braço financeiro corporativo 

do Banco Mundial, que em Outubro de 2013 concedeu à empresa um empréstimo de 

2.3 milhões de dólares para o plantio de eucaliptos, prevendo-se o incremento do 

montante com a implementação faseada do investimento (@VERDADE, 2014). 

 Ela acrescentou, ainda, que os impactos negativos das plantações geridas pela Portucel 

podem atingir mais de 50 mil famílias, que poderão ser prejudicadas pela ocupação de suas 

terras e pela escassez de água (@VERDADE, 2014). Como já mencionado neste trabalho, o 

grupo português Portucel Soporcel detém duas concessões de terra para produção de madeira e 

celulose nas províncias de Zambézia (173 mil hectares) e Manica (182 mil hectares). De acordo 

com um relatório elaborado pela Justiça Ambiental, que entrevistou dezenas de moradores do 

posto administrativo de Socone, na província de Zambézia, a maior parte da população (89%) 

relatou ter conhecimento da realização de uma sessão de consulta prévia à obtenção dos 

DUATs, embora a maioria destes (80%) tenha relatado não ter entendido parte considerável 

dos temas tratados na reunião devido a fatores como a “limitação no entendimento da língua 

portuguesa, a falta de conhecimento sobre os procedimentos das consultas públicas e do seu 

próprio papel neste processo, e ainda a fraca capacidade de compreensão dos conceitos 

abordados” (JUSTIÇA AMBIENTAL, 2016: 12). 
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 Além dessa flagrante inadequação dos procedimentos de consulta à realidade local, 88% 

dos entrevistados revelaram que a consulta se restringiu a promessas de emprego, sem qualquer 

detalhamento acerca do tipo de trabalho, da qualificação exigida ou do termo do contrato 

(número de postos fixos, temporários e sazonais) (JUSTIÇA AMBIENTAL, 2016). Não se 

mencionou a delimitação da área a ser utilizada pelo projeto, nem tampouco os possíveis 

impactos sociais e ambientais sobre as comunidades locais. Além disso, não houve clareza no 

que diz respeito à compensação a ser recebida por aqueles que cedessem as suas machambas87 

à empresa. Muitos moradores se sentiram ludibriados pelas promessas de emprego, porque não 

obtiveram os esperados postos de trabalho após a entrega das suas machambas. De acordo com 

um membro da comunidade de Mbwahal,  

No início disseram quem quer trabalhar entrega a sua machamba, e lá não fizemos 

muito tempo, eu entreguei dois hectares e meio (2,5 ha), trabalhamos só um (1) mês 

porque para destroncar levamos um mês completo e deram-nos mil e quinhentos 

meticais (1500.00 Mts) por cada pessoa por trabalho. Não recebi dinheiro por 

machamba, mas sim pelo trabalho que fizemos na minha própria machamba. E agora 

é só ficar parado, até o próprio líder entregou sua machamba e assim está sentado em 

casa. Na minha machamba eu produzia milho, feijão jogo, feijão bóer e mandioca, 

para sustentar minha família. Tenho seis filhos e fico também com minha sogra e 

mulher (JUSTIÇA AMBIENTAL, 2016: 19).  

 Muito embora o projeto da Portucel tenha se tornado uma referência negativa em razão 

das falhas nos procedimentos de consulta popular, o relatório final do projeto DESPERTAI de 

formação de paralegais comunitários realizado pela Associação de Protecção e Defesa do 

Ambiente e Recursos Naturais-Terra Amiga, sob os auspícios do Ministério de Ministério de 

Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique e com financiamento da União Europeia, 

destacou que: 

No terreno, a presença das organizações da sociedade civil no apoio às comunidades 

é quase nula. Até dezembro de 2015, o projecto Despertai implementado pela TERRA 

AMIGA com financiamento da União Europeia através do Ministério de Negócios 

Estrangeiros e Cooperação de Moçambique que visava a formação de paralegais 

comunitários, podia-se considerar como sendo a única intervenção de apoio as 

comunidades (TERRA AMIGA, 2015: 18). 

 Não se pode ignorar, tampouco, o envolvimento da ONG Justiça Ambiental no caso da 

Portucel, com a publicação, em setembro de 2016, do relatório intitulado Portucel: o Processo 

de Acesso à Terra e os Direitos das Comunidades Locais, elaborado a partir de dados 

levantados entre 2011 e 2015. Não obstante, o fato é que as comunidades afetadas pela Portucel 

têm recebido reduzido apoio das OSC e ONGs nacionais e internacionais, tendo que lutar 

                                                        
87  Machamba: pequeno terreno para prática da agricultura e da pecuária, geralmente no setor familiar 
(moçambicanismo). 
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praticamente sozinhas pelos seus interesses, numa clara posição de desvantagem com relação à 

empresa e as autoridades governamentais, que em vez de proteger a população, têm facilitado 

a ocupação das terras pela companhia portuguesa. Nem mesmo as lideranças comunitárias têm 

protegido a população. De acordo com um membro da comunidade entrevistado pela Justiça 

Ambiental (2016), “o chefe do Posto [administrativo de Socone] proibiu os líderes comunitários 

de se pronunciarem ou tomarem qualquer decisão sobre a terra e a entrada da Portucel, então 

eles não falaram mais sobre o assunto e ficaram calados” (JUSTIÇA AMBIENTAL, 2016: 8). 

As plantações de pinho e eucalipto da corporação norueguesa Green Resources AS 

também tem gerado forte descontentamento nas comunidades locais. Em setembro de 2016, a 

UNAC e as organizações moçambicanas Livaningo e Justiça Ambiental publicaram um 

relatório sobre os investimentos da mencionada empresa intitulado O Avanço das Plantações 

Florestais sobre os Territórios dos Camponeses no Corredor de Nacala: o caso da Green 

Resources Moçambique. De acordo com o relatório (2016), a Green Resources Moçambique 

detém 74 títulos de DUATs, controlando uma área total de aproximadamente 265 mil hectares, 

dos quais menos de 25 mil hectares (ou 9,2%) foram cultivados em dez anos. O relatório 

destacou que o grande número de contratos controlados pela Green Resources constitui um 

artifício empregado pela empresa para facilitar o processo de aprovação dos DUATs, repartindo 

as solicitações em diversos contratos de menos de 10 mil hectares, como forma de evitar o rito 

mais dificultoso de aprovação das concessões com mais de 10 mil hectares, sob competência 

do Conselho de Ministros (art. 22 lei 19/97).  

O relatório também constatou que “parte das áreas atribuídas à GRM [Green Resources 

Moçambique] pelo Governo moçambicano coincidem, em muitos casos, com as áreas ocupadas 

pelas famílias e comunidades locais”, em flagrante violação das disposições da Lei de Terras 

de 1997, e destacou que “não houve um processo de negociação entre as comunidades e as 

famílias locais” e que “as compensações às comunidades locais, quando aconteceram, foram 

irrisórias” (LEXTERRA, 2016: IX). Contudo, o documento também relata casos nos quais a 

resistência rendeu frutos, a exemplo de um grupo de agricultores de Namina-Mecuburi, da 

província de Nampula, que tiveram as suas machambas destruídas e suas terras ocupadas pelo 

projeto Lúrio Green Resources, e peticionaram junto ao tribunal, obtendo o direito de serem 

indenizados pela empresa (LEXTERRA, 2016). Casos como este constituem uma exceção, uma 

vez que a população não possui os conhecimentos nem a disponibilidade (financeira, logística, 

temporal) necessária para buscar os devidos remédios legais. Diante disso, o relatório 

recomenda que as “OSC poderiam ajudar aos afectados na preparação, submissão e condução 

dos correspondentes processos judiciais” (LEXTERRA, 2016: XI). 
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 Outro desenvolvimento que o relatório vê com preocupação é a obtenção de 

certificações internacionais por parte da Green Resources para as suas plantações em 

Moçambique, pese ao descaso da empresa com a sustentabilidade social e ambiental 

(LEXTERRA, 2016: XI). De acordo com o site da empresa, a Lúrio Green Resources (LGR), 

uma das subsidiárias da multinacional norueguesa em Moçambique, obteve a certificação FSC 

(Forest Stewardship Council) para quase 8 mil hectares em dezembro de 2014 (GREEN 

RESOURCES, 2014b). O Centro de Integridade Pública (2011) adverte, contudo, que apesar 

da obtenção da certificação, que impede a substituição da floresta nativa por plantações de 

eucalipto por parte da empresa, a apropriação de terras para fins de silvicultura tem promovido 

indiretamente o desmatamento de florestas nativas, na medida em que os camponeses são 

expulsos de suas terras e obrigados a buscar novas áreas para plantar as suas sementes (CIP, 

2011). 

 Como ficou evidenciado na declaração da II Conferência Unitária das Comunidades 

Rurais, realizada em 2014, os projetos da Portucel e da Green Resources têm preocupado os 

camponeses e as OSC e ONGs que trabalham em defesa dos direitos das comunidades rurais. 

Essas organizações têm-se mobilizado para fazer frente a esses investimentos, com iniciativas 

de conscientização e divulgação de informações, como a publicação de relatórios denunciando 

as irregularidades cometidas pelas duas empresas por ocasião do Dia Internacional de Luta 

contra as Monoculturas de Árvores, em 21 de setembro de 2016. Nesse mesmo dia, a Justiça 

Ambiental e o Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais (World Rainforest Movement – 

WRM) lançaram uma campanha para coleta de assinaturas em apoio a uma petição a ser 

submetida à direção do grupo Portucel e da Green Resources e aos Ministérios de Agricultura 

e Segurança Alimentar (MASA) e da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de 

Moçambique. A petição exigia o cumprimento da Lei de Terras por parte do governo e 

demandava a devolução das terras apropriadas pela Green Resources, pela Portucel e pelos 

demais investidores às comunidades que as ocupavam (WRM, 2016). A carta foi enviada no 

dia 30 de setembro de 2016 com mais de 12 mil assinaturas de organizações moçambicanas e 

estrangeiras e de pessoas físicas (QUERCUS, 2016). 

 A carta também denunciou a Iniciativa para Restauração da Paisagem Florestal Africana 

(AFR100), lançada paralelamente à Conferência de Paris sobre o Clima para financiar junto ao 

Banco Mundial e outras instituições financeiras medidas de mitigação das mudanças climáticas 

por meio do reflorestamento. De acordo com o documento,  

a experiência com projetos e planos de “reflorestamento” feitos de cima para baixo e 

com fins lucrativos, promovidos pelo Banco Mundial e a FAO no Sul Global nas 

últimas décadas – e a AFR100 parece ter muitas das mesmas características – mostra 
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que esses projetos resultam em mais monoculturas de árvores em grande escala, as 

quais beneficiam um grupo muito pequeno de empresas, fundos de investimento e 

consultores, enquanto ameaçam a grande maioria das comunidades rurais que vivem 

nas áreas visadas por esses projetos e planos de “reflorestamento”. Como resultado 

dessas iniciativas, as comunidades tendem a permanecer sem terras, sem comida e 

sem água (WRM, 2016). 

 Além das iniciativas do grupo português Portucel e da empresa norueguesa Green 

Resources, outros projetos de silvicultura para fins de exploração de madeira/celulose e 

sequestro de carbono têm gerado insatisfação nas comunidades rurais do Norte de Moçambique. 

Na província de Niassa, foi grande o descontentamento dos moradores com a chegada da 

Chikwetti Forests, constituída por capitais suecos, holandeses, norte-americanos e 

moçambicanos.  O Global Solidarity Forest Fund (GSFF), um “fundo de investimento ético”, 

controlado por igrejas suecas e norueguesas e por um grande fundo de pensão holandês, era o 

sócio majoritário da Chikwetti Forests of Niassa, ao passo que a Diversified International 

Timber Holding (DITH), dos Estados Unidos, era um sócio minoritário, sendo os 10% do 

capital restante subscrito por acionistas moçambicanos, inclusive a Diocese Anglicana de 

Niassa, com cerca de 9%, a Fundação Malonda e a Universidade Eduardo Modlane (THE 

OAKLAND INSTITUTE, 2011). O GSFF controlava, àquela época, a Floresta Massangulo, na 

província de Niassa, bem como dois projetos na província da Zambézia: Tectona Forests e 

Ntacua Forests. Atualmente esses projetos são controlados pela norueguesa Green Resources, 

que se fundiu com o GSFF há cerca de dois anos. 

 Em 2006, a Chikwetti Forests of Niassa obteve uma licença de exploração de madeira e 

celulose na província de Niassa. Embora sua pretensão inicial fosse uma área de 140 mil 

hectares, a área para a qual a empresa obteve os direitos de uso, em 2009, restringia-se a pouco 

mais de 29 mil hectares. Contudo, a empresa foi acusada de ocupar ilegalmente mais 32 mil 

hectares. O movimento de resistência ao projeto Chikwetti foi menos pacífico do que as 

iniciativas adotadas contra os investimentos da Portucel e da Green Resources. Houve muitos 

desentendimentos com a população local, que chegou a derrubar 60 mil árvores, ou o 

equivalente a 12 hectares de plantação de pinho da Chikwetti, em resposta à ocupação ilegal da 

empresa em abril de 2011. Cerca de 12 pessoas foram detidas e acusadas de liderar a rebelião. 

(FIAN International, 2012). O relatório da FIAN International (2012) também destacou que os 

camponeses foram multados pelas instituições governamentais por queimar o terreno para 

fertilizar o solo, muito embora a empresa também tenha utilizado essa técnica sem sofrer 

qualquer sanção. A indignação popular se reflete na fala deste morador de Micoco, Niassa: 

Nós agora estamos na cadeia, cercados e sem meios de sustento e de sobrevivência. 

Quando alguém entra na área onde a Chikweti alega ser parte da sua concessão é 

levado para prisão mas a Chikweti invade a nossa comunidade, ocupa as nossas terras, 
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machambas, destrói as nossas culturas e não vai à cadeia. Então o que é importante 

para o governo, Chikweti ou as pessoas? O governo convidou a empresa Chikwetii 

para invadir as nossas machambas e terras e agora está a enviar para esta comunidade 

muitas delegações para apaziguar, mas nós achamos que é uma estratégia para nos 

arrancar a terra (EJOLT, 2012: 66). 

 As preocupações com a apropriação ilegal de terra em Niassa alcançaram os mais altos 

escalões do governo moçambicano, ensejando a visita do Primeiro Ministro Aries Ali para 

averiguar a situação. Em setembro de 2010, a Direção Nacional de Terras e Florestas (DNTF), 

no intuito de subsidiar a decisão do Primeiro Ministro, elaborou um relatório sobre as supostas 

irregularidades na ocupação de terras por diferentes empresas na província de Niassa, dentre as 

quais a Chikwetti Forests of Niassa. O relatório chegou à seguinte conclusão: 

A Empresa Chikweti invadiu as terras das populações, prometendo-as compensar pelo 

abandono das suas terras mas depois não honrou com o seu compromisso; - Por 

exemplo, o povoado de Chiulica deixou as suas terras a favor da Chikweti de uma 
margem do rio Ndzinge para a outra, com a promessa de que a empresa iria construir 

uma ponte para a travessia de peões e carros, o que até hoje ainda não se verificou, 

decorridos dois anos. [...] A Empresa Chikweti, a quando das negociações para o 

estabelecimento das plantações, defendeu que iria plantar apenas em áreas marginais, 

porém, actualmente existe invasão em áreas produtivas agrícolas (REPÚBLICA DE 

MOÇAMBIQUE, 2010: 32). 

 A empresa também foi acusada de desmatar áreas de floresta nativa e de falsificar as 

assinaturas das atas de participação da sessão de consulta comunitária (DNTF, 2010). Os 

conflitos entre a Chikwetti e as comunidades rurais culminaram com a renúncia do Bispo 

Anglicano de Niassa, Mark van Koevening, que estava à frente das quatro empresas do GSFF. 

Para van Koevening, foram abandonados dois importantes pilares da iniciativa do GSFF: a 

proteção da floresta nativa e o desenvolvimento comunitário; a Chikwetti Forests se tornou um 

investimento estrangeiro como outros, no qual são apenas os acionistas que decidem e não as 

demais partes interessadas (stakeholders) (CIP, 2011). O Bispo também admitiu que a as 

empresas do grupo GSSF vinham deliberadamente forçando a troca de empregos por terra: 

“people give up land for a lifetime in exchange for 3 or 4 years of work” (CIP, 2011), situação 

similar àquela observada nos investimentos da Portucel. Em 2014, o GSFF se fundiu com a 

Green Resources, que passou a controlar os quatro projetos mantidos até então pelo fundo 

formado pelas igrejas nórdicas (GREEN RESOURCES, 2014a).  

 Outro caso interessante que ilustra bem o conflito entre dois modelos de 

desenvolvimento agrícola é a concessão de 10 mil hectares obtida pela empresa portuguesa 

Quifel para produção de soja na antiga fazenda estatal de Lioma, no distrito de Gurué, em 

Zambézia. Lioma era uma área de assentamento colonial (colonato), que foi convertida em uma 

fazenda estatal após a independência e abandonada durante a guerra civil. A área voltou a ser 
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ocupada por pequenos agricultores após o fim do conflito, passando a receber apoio da CLUSA 

(Cooperative League of the United States), em 2003, para o desenvolvimento do cultivo da soja 

através da promoção de associação de agricultores (NORFOLK & HANLON, 2012). Apesar 

do êxito do projeto, que envolveu mais de 5 mil produtores e 112 associações no distrito de 

Gurué, contribuindo para a cadeia local de fornecimento da avicultura, o Conselho de Ministros 

aprovou uma concessão de 10 mil hectares para o projeto Hoyo-Hoyo, da Quifel, dos quais 490 

hectares ocupados por 244 produtores, ocupantes de boa-fé há mais de dez anos e, que, portanto, 

faziam jus ao direito de uso e aproveitamento da terra (CIP, 2011). Em dezembro de 2010, a 

Quifel foi acusada pelos produtores locais de arar uma área de 500 hectares de terra situada fora 

dos limites da concessão da empresa, zona a qual já havia inclusive sido limpa e preparada para 

plantação de soja pelos camponeses (CIP, 2011).  

 Em razão das reivindicações conflitantes sobre a mesma área, a empresa teve de garantir 

uma área para reassentamento da população afetada pelas plantações da Quifel. Contudo, os 

moradores demonstraram insatisfação com o local do reassentamento e com a compensação 

paga, assim como o incumprimento das promessas de geração de emprego, construção de 

escolas, hospitais, estradas, etc. De acordo com os relatos registrados durante uma entrevista 

coletiva realizada na comunidade de Ruace pelo Observatório do Meio Rural, uma organização 

não-governamental moçambicana: 

A área identificada pela empresa é uma área improdutiva, pantanosa, de difícil acesso, 

sobretudo no período chuvoso, e, por isso, as pessoas não conseguem aceder às suas 

plantações. A própria empresa fez um campo de demonstração na mesma área mas 
não saiu [produziu] nada, mesmo com todas as condições de deslocação que a empresa 

possui. Os que foram indemnizados receberam apenas 1.500 meticais por hectare, o 

que não é justo (MANDAMULE, 2016:15). 

 O conflito gerado pelo empreendimento Hoyo-Hoyo ganhou repercussão nacional, 

ensejando a formação de uma equipe multisetorial – composta pelo administrador distrital, os 

técnicos da Direcção Provincial de Agricultura, extensionistas do distrito de Gurué e ativistas 

de ONGs – para averiguação do procedimento de reassentamento. A equipe chegou à conclusão 

que as condições do terreno não eram apropriadas para o desenvolvimento de atividades 

agrícolas, devendo a empresa providenciar a alocação de uma nova área para reassentamento 

das comunidades afetadas (MANDAMULE, 2016). 

 De acordo com o artigo apresentado por Norfolk e Hanlon (2012) durante a Conferência 

Anual sobre Terra e Pobreza, organizada pelo Banco Mundial, o caso do projeto Hoyo-Hoyo 

retrata o conflito existente em Moçambique entre aqueles que defendem a modernização 

agrícola através do investimento estrangeiro e do agronegócio, e daqueles que veem no 

incentivo aos pequenos agricultores a chave para o desenvolvimento agrícola. 
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On one side are proponents of rapid modernisation and foreign investment, who argue 

that large foreign plantations (such as the proposed Hoyo Hoyo) will be more 

productive and profitable, both for the country and for a developing elite, and will 

also create jobs and reduce poverty. On the other side is a group which wants to 

protect the rights of the present occupants, but which also argues that the CLUSA-

Gates project has shown that small commercial farmers can be as productive as 

plantations, while creating more livelihoods and doing more to reduce poverty. The 

first group is sometimes criticised for mixing national- and self-interest, while the 

second group is sometimes criticised for defending backward peasants and opposing 

modernization (NORFOLK & HANLON, 2012: 8).88 

 A tensão entre agronegócio e agricultura familiar é uma questão central no debate sobre 

as estratégias de desenvolvimento em Moçambique. Os movimentos camponeses e as ONGs 

em defesa dos trabalhadores rurais têm-se posicionado, repetidas vezes, contra o incentivo 

concedido aos investidores estrangeiros e negado aos produtores locais responsáveis por 

alimentar a população moçambicana. Como mencionado na seção anterior, os dirigentes 

moçambicanos têm adotado, nos últimos anos, o discurso de fomento ao pequeno produtor e 

transformação do agricultor de subsistência em agricultor comercial, muito embora a prática 

das autoridades ainda demonstre uma tendência a privilegiar o investimento estrangeiro.  

 Como discutido ao longo deste capítulo, os camponeses tendem a ser vistos pelas 

autoridades governamentais como obstáculos ao desenvolvimento, que, na concepção das elites 

dirigentes deve ser importado do exterior e imposto de cima para baixo. O fato é que até mesmo 

os camponeses costumam se sentir seduzidos pelas propostas de emprego e construção de 

infraestrutura trazidas pelos investidores estrangeiros. De acordo com um relatório publicado 

pela organização alemã Koordinierungskreis Mosambik e.V: 

The traditional community leaders are often lured with contracts, to initially 
strengthen their willingness to cooperate. After one or two years, when people realize 

that the jobs are not permanent, disillusionment is spreading. However, by then 

contracts have been signed and land is already leased for 50 or even 100 years and 

lost for future generations (ORLOWSKI, 2016: 19).89 

 Natacha Bruna, do Observatório do Meio Rural (OMR), um instituto de pesquisa sobre 

o desenvolvimento agrário sediado em Moçambique, corrobora este argumento, ressaltando que 

as expectativas não cumpridas são as responsáveis por mobilizar as comunidades rurais a 

                                                        
88 De um lado estão os defensores da modernização rápida e do investimento estrangeiro, que argumentam que as 

grandes plantações estrangeiras (como a proposta Hoyo Hoyo) serão mais produtivas e rentáveis, tanto para o país 

como para uma elite em desenvolvimento, e também criarão empregos e reduzirão pobreza. Do outro lado está um 

grupo que quer proteger os direitos dos ocupantes atuais, mas que também alega que o projeto CLUSA-Gates 

demonstrou que os pequenos agricultores comerciais podem ser tão produtivos quanto as plantations, ao mesmo 

tempo em que criam mais meios de subsistência e fazem mais pela redução pobreza. O primeiro grupo é, em 

algumas ocasiões, criticado por misturar interesse nacional com interesses privados, enquanto o segundo grupo é, 

por vezes, criticado por defender camponeses atrasados e por se opor à modernização. Tradução nossa. 
89 Os líderes tradicionais da comunidade são, muitas vezes, seduzidos pelos contratos, o que tende incialmente a 

fortalecer sua vontade de cooperar. Depois de um ou dois anos, quando as pessoas percebem que os empregos não 

são permanentes, a desilusão se espalha. No entanto, nesse momento os contratos já foram assinados e terra já está 
arrendada por 50 ou mesmo 100 anos e totalmente perdida para as gerações futuras. Tradução nossa. 
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resistir aos projetos dos investidores estrangeiros. A pesquisadora destaca também que há quem 

se beneficie dos investimentos e se posicione a favor deles, causando ainda mais frustração 

entre os agricultores afetados. 

Inicialmente, as comunidades sentem-se aliciadas pelas promessas apetecíveis feitas 

pelos investidores: emprego, construção de escolas, furos de água, postos de saúde, 

entre outros; no entanto, o não cumprimento destas promessas resulta num sentimento 

de frustração e revolta de tais comunidades que se sentem em posição de 
desvantagens, pois os reassentamentos, quando existentes, não melhoram as 

condições de vida das mesmas mas sim, deterioram a qualidade de vida [...]. Porém, 

estas aquisições de terra podem beneficiar um pequeno segmento da comunidade 

local, como por exemplo alguns líderes locais ou representantes do governo local que 

formam alianças com estes investidores estrangeiros, o que também cria conflitos e 

frustrações intercomunitários que se manifestam em sabotagens, bloqueio de estradas 

ou linhas férreas entre outros (BRUNA, 2017). 

Apesar da proteção garantida pela Lei das Terras às comunidades rurais, têm-se 

multiplicado irregularidades nos procedimentos de concessão de DUATs a empresas 

estrangeiras, pondo em risco os direitos do campesinato moçambicano. São recorrentes as 

falhas nos processos de consulta popular, como a inadequação da linguagem empregada e a 

ausência de discussão sobre o conteúdo central das propostas (o tamanho da concessão, as 

consequências para a comunidades, e por aí em diante), como visto no caso da Portucel. Outro 

problema recorrente é o não pagamento da compensação devida e o incumprimento das 

promessas de emprego e de melhoria da infraestrutura, como discutido no caso da Portucel, da 

Green Resources, do GSFF (Chikwetti Forests of Niassa) e da Quifel Hoyo-Hoyo.  

 A ocupação ilegal de territórios controlados pelas comunidades rurais também tem sido 

registrada em várias partes do país. O caso da Chikwetti é um dos mais emblemáticos, visto que 

a ocupação ilegal da empresa foi combatida pelos camponeses da região por meio de táticas 

mais agressivas de resistência – a derrubada de cerca de 12 hectares da plantação –, que foi 

duramente reprimida pelas autoridades policiais locais. O caso da Chikwetti também é 

interessante porque as instituições nacionais competentes se posicionaram a favor das 

comunidades afetadas, condenando a empresa pela ocupação das terras indevidas. No caso da 

Quifel Hoyo-Hoyo, que igualmente foi acusada de ocupar as terras de pequenos produtores 

rurais, também houve envolvimento governamental com vistas a garantir um reassentamento 

adequado para as famílias desalojadas.  

 Quanto às ações de resistência, vimos diversas formas de mobilização, desde as mais 

agressivas, como as ações de sabotagem, derrubada de plantações e destruição de 

equipamentos, até iniciativas mais brandas, como denúncias das violações de direitos em 

relatórios publicados por organizações como a Justiça Ambiental, a UNAC, a Livaningo e a 
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FIAN International. Outra estratégia que tem sido muito utilizada é a redação e o envio de cartas 

aos dirigentes das empresas e aos ministros de Estado competentes solicitando a suspensão das 

concessões e o cumprimento da legislação referente aos DUATs. Em setembro de 2016, a 

Justiça Ambiental e o Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais enviaram uma petição 

subscrita por mais de 12 mil organizações e pessoas físicas demandando às empresas Portucel 

e Green Resources e aos ministérios da Agricultura e da Segurança Alimenta (MASA) e da 

Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural o respeito aos direitos das comunidades rurais 

afetadas pelas plantações florestais das duas companhias. A ADECRU também assessorou os 

camponeses afetados pelas plantações da Lúrio Green Resources (LGR) na redação de uma 

carta enviada ao administrador, aos parlamentares, aos ministros competentes e à empresa 

Green Resources (NTAUZI, 2017).  

 Para Clemente Ntauzi da Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades 

Rurais (ADECRU), já “há um despertar de consciência nas comunidades sobre aquilo que são 

os seus direitos, sobre aquilo que são as obrigações das empresas e sobre o que elas devem fazer 

quando as empresas não cumprem as suas obrigações”; além disso, as organizações da 

sociedade civil têm trabalhado lado a lado com as comunidades para garantir que as 

comunidades tenham conhecimento dos seus direitos. Ele ressalta, contudo, que as OSC e 

ONGs não devem assumir o papel de representantes dos camponeses; a intenção é que as 

“comunidades, elas próprias, sejam capazes de fazer as coisas por si próprias, sejam capazes de 

autodefender-se e de implementar ações concretas para o seu próprio desenvolvimento”, em 

suma, que “as comunidades possam ser atores do seu próprio destino” (NTAUZI, 2017).  

 Durante uma entrevista concedida para a autora desta dissertação, Clemente Ntauzi, da 

ADECRU destacou que as recentes aquisições de terra na África e em Moçambique são 

referendadas pela narrativa da crise dos alimentos e da baixa produtividade da agricultura 

africana, que culpa o modelo agrário dos camponeses pela escassez de alimentos e pela 

insegurança alimentar no continente. Segundo este discurso, o investimento privado estrangeiro 

surge como a solução para o incremento da produção agrícola e para a geração de emprego e 

renda no campo. Contudo, Clemente Ntauzi (2017) destaca que o investimento estrangeiro não 

resolve o problema da fome, visto que o seu objetivo é a produção de commodities, como a 

soja, e tampouco gera a quantidade de postos de emprego esperada, restringindo-se ao emprego 

sazonal, uma vez que a produção do agronegócio é mais intensiva em maquinaria do que em 

mão de obra.  
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 Natacha Bruna, do Observatório do Meio Rural (OMR), acrescenta que o caráter 

extrovertido da economia moçambicana é o principal responsável pela carência de gêneros 

alimentícios que persiste no país.  

Moçambique é uma economia aberta e virada para o exterior, ou seja, a economia é 

modelada de acordo com interesses estrangeiros e demandas internacionais, 

ignorando as necessidades internas de consumo. Para o desenvolvimento rural e do 

sector agrário seria necessário perceber quais as necessidades e prioridades internas e 

locais e alocar recursos para tais necessidades, dando exclusiva prioridade ao sector 

familiar. Uma das principais necessidades seria a produção de alimentos, pois não se 

justifica que num país em que mais de 70% da população vive da agricultura não é 

autossuficiente em termos de alimentos, mas sim importador líquido de alimentos para 

fornecer o mercado interno (BRUNA, 2017).  

 Rabeca Mabui, vice-presidente da União Nacional dos Camponeses (UNAC) da 

província de Maputo, também adota um posicionamento similar, assumindo um tom ainda mais 

forte em oposição à chamada “usurpação de terras”: 

Nós camponeses é que alimentamos este país e não as grandes empresas que 

produzem culturas de rendimento para a exportação, além de usurparem as nossas 

terras, fazendo aumentar a incidência da pobreza nas comunidades, mas esses 

candidatos à Presidência da República ignoram estes factos (ADECRU, 2014). 

 A dicotomia entre agronegócio e agricultura familiar está longe ser superada em 

Moçambique. Embora o presidente Filipe Nyusi, que assumiu a presidência da república em 

2015, tenha prometido oferecer incentivos à agricultura familiar, o que persiste em 

Moçambique ao longo dos últimos governos são as parcas dotações orçamentárias dedicadas 

ao setor agrário e a forte ênfase na atração de investimentos estrangeiros para o 

desenvolvimento do agronegócio (@VERDADE, 2015b). A Declaração da III Conferência 

Internacional Camponesa sobre a Terra realizada em outubro de 2014 em Maputo e assinada 

pelos representantes da UNAC demonstra uma aguda rejeição do campesinato moçambicano 

aos investimentos externos no campo. 

Nós, homens, mulheres e jovens do campo desconhecemos e questionamos o 
significado da agricultura mecanizada/industrial de que tanto se fala principalmente 

em grandes fóruns, e suspeitamos que esta seja a mesma lógica extractivista, de 

produção de monoculturas em grande escala, com o objectivo de comodificar a 

alimentação. Reiteramos a nossa rejeição a esse modelo agroindustrial que deprecia a 

importância da agricultura camponesa na produção alimentar para o povo em 

benefício de mercadorias para o mercado internacional. Não reconheceremos 

qualquer modelo de desenvolvimento que nos exclua e nos veja mais como obstáculo 

do que actores essenciais (UNAC, 2014).  

 A Carta Política da V Assembleia Geral da ADECRU também rejeita veementemente o 

desenvolvimento do agronegócio em Moçambique, que considera nocivo para a subsistência 

dos modelos tradicionais de agricultura familiar. 
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Recusamos a acreditar que possa haver qualquer possibilidade de convivência no 

mesmo espaço entre o agronegócio e a agricultura de conservação praticada 

milenarmente pelas comunidades rurais e populações nelas residentes. O sistema 

produtivo do agronegócio implica a desflorestação, uso de agrotóxicos e destruição 

de ecossistemas e biodiversidade, cuja produção alimenta a cadeia alimentar global 

(ADECRU, 2013). 

 O posicionamento das OSC e nos movimentos camponeses demonstram que, 

contrariando o discurso do governo, das elites e das organizações internacionais, o investimento 

estrangeiro não é a única solução para o desenvolvimento agrário de Moçambique. Essas 

organizações defendem que a soberania alimentar deve vir em primeiro lugar e advogam o 

apoio aos modelos tradicionais da agricultura familiar. Para Clemente Ntauzi, da ADECRU, o 

desenvolvimento do setor agrícola moçambicano passa pelo reconhecimento da “terra não 

como um recurso, mas como um bem e um patrimônio do povo” e pela “valorização do sistema 

tradicional de produção”, desmistificando a “ideia de que o camponês não sabe produzir”. O 

ativista moçambicano recomenda quatro medidas para impulsionar a produtividade dos 

pequenos agricultores: (i) a ampliação dos serviços de extensão rural; (ii) o aumento da área 

cultivada, que tende a ser muito reduzida (cerca de 1 hectare); (iii) a melhoria da estrutura 

produtiva, com investimento em sistemas de irrigação; (iv) a concessão de microcrédito 

agrícola (NTAUZI, 2017).  

 Para João Mosca, pesquisador e diretor executivo do Observatório do Meio Rural 

(OMR), a solução para a estagnação do setor agrário moçambicano é a intervenção estatal, uma 

vez que a maior parte das produções agrícolas não são competitivas, não sendo gerados 

estímulos automáticos para alocação de recursos no setor. Demonstrando ceticismo com relação 

ao papel dos investimentos estrangeiros, Mosca defende um 

Desenvolvimento agrário focado nos alimentos e nos pequenos produtores com 

transformação estrutural da agricultura, desenvolvimento rural integrado promovendo 

os agentes económicos e a acumulação local, crescimento de criação de riqueza de 

base social ampla, geração de emprego e transformação estrutural assente na 

competitividade da economia e políticas macroeconómicas favoráveis à poupança, 

investimento e mercado interno de bens e serviços de bem-estar dos cidadãos 
(@VERDADE, 2015b). 

 Como se pôde observar nos relatos dos agricultores desalojados, dos ativistas da 

sociedade civil e dos pesquisadores aqui citados, a visão hegemônica sobre os investimentos 

estrangeiros e as aquisições de terra tem encontrado forte resistência no terreno. Apesar de sua 

notória desvantagem com relação aos empresários estrangeiros e os governantes que os apoiam, 

as comunidades rurais têm levantado sua voz e lutado pelos seus direitos, buscando apoio junto 

às ONGs e OSC nacionais e internacionais. A resistência tem rendido bons resultados em alguns 

casos, forçando o governo a rever as suas prioridades e punir as empresas pelas irregularidades 
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cometidas. Em outros casos, as organizações têm sido cooptadas pelas empresas estrangeiras, 

por meio dos chamados Conselhos Consultivos, tornando-se instrumentos de legitimação das 

aquisições de terra. 

Talvez o principal papel da resistência seja mostrar para os investidores que as terras 

não estão vazias e que as comunidades rurais não estão dispostas a entregar passivamente as 

suas terras ao empresariado internacional. O ideal seria que a resistência aumentasse a 

capacidade de barganha dos camponeses junto ao governo e as empresas transnacionais, 

permitindo-lhes negociar condições mais favoráveis e aceitáveis para os pequenos produtores 

locais. Afinal de contas, não é interessante para a economia moçambicana afugentar os capitais 

estrangeiros, uma vez que Moçambique é um país muito pobre e que, portanto, carece dos 

recursos necessários para desenvolver o meio rural. Mais interessante é fazer com que os 

investidores externos trabalhem a favor do campesinato, e não apenas do agronegócio, uma vez 

que é inviável a aplicação de qualquer modelo que exclua os pequenos produtores do setor 

agrário. Num país onde 80% das pessoas dependem do campo para sobreviver, não é cabível 

pensar em qualquer solução que ignore a presença dessas pessoas e que preveja o abastecimento 

dos mercados externos, enquanto a população local perece, vítima da escassez de terra, 

alimentos, emprego e água.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As apropriações transnacionais de terras são uma realidade em diversas partes do mundo 

há pelo menos uma década. Dez anos após o auge do chamado global land rush, as aquisições 

de terra continuam a se multiplicar em ritmo acelerado e são corriqueiras as irregularidades nos 

processos de consulta, reassentamento e compensação das comunidades afetadas. Um vasto 

corpo de literatura vem se construindo na academia sobre o fenômeno, embora as Relações 

Internacionais ainda permaneçam, em grande medida, alheias a essa nova forma de dominação 

estrangeira. O desconforto da disciplina com temas de interesse do Sul Global e, mais do que 

isso, a visão restritiva e conservadora sobre o que constitui o objeto de estudo das RI, parece 

ser a razão por trás da marginalização do land grabbing no debate acadêmico no campo das RI.  

 Ao longo desta dissertação, se procurou demonstrar que as apropriações transnacionais 

de terra são um tema de extrema importância para a relações internacionais contemporâneas. 

Em primeiro lugar, os land grabs põem questão a ideia de conflito Norte-Sul, na medida em 

que os padrões de dominação também têm-se refletido nas relações Sul-Sul, em virtude da 

maior hierarquização existente entre as economias em desenvolvimento (economias 

emergentes, países de renda média, países de renda baixa, países menos desenvolvidos – 

LDCs). Muitas das potências emergentes, como o Brasil, a China, a Índia e a África do Sul, 

figuram entre os principais investidores no processo de corrida pelas terras. Países hoje tão 

díspares, que há algumas décadas lutavam juntos por uma ordem econômica internacional mais 

justa, encontram-se atualmente em polos opostos na problemática das terras, reeditando 

situações de dominação colonial. A situação se torna ainda mais complexa quando se leva em 

conta que países como Brasil e Rússia integram o ranking, ao mesmo tempo, dos países 

investidores e receptores. 

 Em segundo lugar, a “estrangeirização” de terras permite questionar a preocupação 

excessiva das RI com os Estados, negligenciando o papel de outros atores na condução das 

relações econômicas e políticas internacionais. Apesar do envolvimento direto do Estado em 

algumas negociações, como no caso da Arábia Saudita e da Coréia do Sul, de maneira geral, 

são empresas transnacionais e fundos de investimentos que promovem as aquisições de terra 

no exterior. Muitas vezes a atuação das empresas é orientada por políticas governamentais, 

como as regulamentações em favor dos agrocombustíveis vigentes na União Europeia e nos 

Estados Unidos, mas são grupos privados que, em última instância, controlam porções de terra 
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no estrangeiro. Também são grupos privados que têm articulado e liderado a resistência contra 

as apropriações de terra, com destaque para os movimentos camponeses e sociais, as 

organizações da sociedade civil e as organizações não governamentais nacionais e 

internacionais. As apropriações transnacionais de terra são mais uma prova de que não é mais 

possível conceber as relações internacionais simplesmente como as relações entre Estados. 

 Em terceiro lugar, essa temática traz à tona novas discussões sobre as transformações 

no capitalismo global. Se durante a segunda metade do século XX, os países periféricos, 

principalmente os latino-americanos, chegaram à conclusão de que precisavam industrializar-

se via substituição de importações, no século XXI eles parecem voltar-se cada vez mais para a 

economia agroexportadora. Seja pela crescente demanda por commodities agrícolas, seja pelo 

aumento contínuo dos preços dos alimentos nas últimas décadas, o fato é que os países em 

desenvolvimento, inclusive aqueles que já tinham um grau substancial de desenvolvimento 

industrial, como o Brasil e a Argentina, parecem retroceder no tempo e restaurar a economia 

agrária colonial. A dependência excessiva da economia agroexportadora torna-se ainda mais 

preocupante nos países importadores líquidos de alimentos, como é o caso de diversos países 

africanos, que dependem de ajuda alimentar para nutrir sua população. Esses países têm atraído 

uma grande quantidade de investimentos estrangeiros no setor agrário, o que pode prejudicar 

ainda mais as populações vulneráveis à insegurança alimentar. O que se questiona aqui é: que 

papel cabe aos países em desenvolvimento, principalmente aqueles de recente independência, 

na divisão internacional do trabalho? Como garantir que os investimentos estrangeiros 

contribuam para o desenvolvimento e a incorporação desses países à economia global sem 

promover a exclusão social e o aumento da pobreza rural? Essas são perguntas que permanecem 

sem respostas, apesar de servirem para questionar o atual status da economia internacional. 

 Por último, a ideia da corrida pelas terras é problemática porque põe em xeque qualquer 

tentativa real de erradicar a fome no mundo e de conter as mudanças climáticas através da 

promoção do desenvolvimento sustentável, dois objetivos que têm tido espaço de destaque nos 

debates internacionais no âmbito da ONU e de outros organismos internacionais. Cabe destacar 

que além de ser defendido como a solução para acabar com a fome no mundo, o investimento 

estrangeiro no meio rural dos países periféricos tem sido apresentado igualmente como uma 

ferramenta para promoção do desenvolvimento sustentável, sobretudo mediante a 

implementação de políticas mitigação das mudanças climáticas. Por um lado, a hipótese da 

agricultura comercial em grande escala como panaceia para os problemas de insegurança 

alimentar é totalmente infundada. O principal motivo da prevalência da fome no mundo é a 

falta de acesso aos gêneros alimentícios, isto é, a pobreza, e não a disponibilidade de alimentos. 
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Além disso, a agricultura familiar é a responsável por fornecer a maior parte dos alimentos 

consumidos pelas pessoas no mundo, e não o agronegócio, como este discurso faz crer. Por 

outro lado, as políticas de Redução de Emissões decorrentes do Desmatamento e da Degradação 

de florestas (REDD+), implementadas mediante a expansão de plantações florestais de pinho e 

eucalipto nos países em desenvolvimento, não parecem suficientes para conter o aquecimento 

global, porque pressupõem uma “economia de reparação” cujo objetivo é permitir que os países 

desenvolvidos continuem a poluir e compensem as suas emissões com plantações florestais que 

expulsam as comunidades rurais no campo, forçando-as, em muitos casos, a desmatar áreas de 

floresta nativa para sobreviver.  

 O caso moçambicano ilustra bem essas tensões entre investimento estrangeiro, 

desenvolvimento sustentável e insegurança alimentar. O governo moçambicano tem, de fato, 

privilegiado os investimentos estrangeiros, o que se demonstra pelo elevado número de 

contratos que o governo firmou com investidores estrangeiros nos últimos anos, inclusive após 

o auge das apropriações e o aparente congelamento nas concessões a partir de 2011. Contudo, 

o governo moçambicano tem suavizado o discurso e afirmado a necessidade de apoiar o 

pequeno agricultor, embora seja mais difícil de identificar essa mudança de comportamento na 

prática – persistência do reduzido número de extensionistas, ausência de crédito ao pequeno 

produtor, reduzida mecanização das pequenas propriedades, entre outros. 

 O investimento estrangeiro é visto pelo governo moçambicano como uma ferramenta 

central para impulsionar o desenvolvimento rural e econômico do país. Nesse contexto, o 

governo tem facilitado um grande número de concessões de terra para plantação florestal e 

cultivo de grãos flex voltados produção de agrocombustíveis, deslocando a produção de 

alimentos para terras cada vez mais distantes e inférteis, em prejuízo das comunidades rurais 

que padecem de insegurança alimentar. Os recentes registros de movimentos de resistência 

contra a presença das empresas estrangeiras no setor agrário moçambicano são um testemunho 

dos problemas trazidos pelos investimentos estrangeiros, com destaque para o deslocamento 

forçado, a perda dos meios de vida, o agravamento da pobreza e da segurança alimentar e a 

degradação ambiental gerada pelo uso intensivo da água, dos fertilizantes químicos e dos 

pesticidas.  

 Em suma, o que se pretende não é excluir a priori qualquer possibilidade de 

investimento estrangeiro no setor agrário, mas antes questionar o tipo de desenvolvimento que 

se almeja com a vinda dos capitais estrangeiros. Como discutido ao longo do trabalho, o 

investimento estrangeiro tem gerado mais efeitos deletérios do que benéficos para as 

comunidades locais, tanto em termos econômicos e políticos, como em termos sociais, culturais 



 

 

144 

 

e ambientais. Este tipo de investimento tampouco tem-se justificado pela obtenção de receitas 

para o Estado, na medida em que os impostos cobrados aos investidores são muito baixos. Nem 

mesmo a geração de divisas via agroexportação tem-se verificado, na medida em que a maior 

parte dos projetos tem tardado em entrar em plena capacidade de produção. Por outro lado, há 

experiências bem sucedidas de envolvimento de recursos estrangeiros no desenvolvimento da 

produção agrícola por meio de cooperativas, como é o caso do projeto da CLUSA no distrito 

de Gurué, Zambézia, mencionado no quarto capítulo. O fato é que, a despeito da necessidade 

de investimentos para impulsionar o setor agrário em Moçambique, não é possível conceber um 

modelo de desenvolvimento agrícola que exclua os camponeses, os quais possuem um peso 

preponderante na população moçambicana.  

 A presente dissertação procurou sistematizar a vasta quantidade de informação 

disponível sobre a temática do land grabbing e oferecer uma interpretação pós-colonialista do 

fenômeno. O objetivo foi, em última instância, aproximar o debate sobre as aquisições de terra 

do campo de estudos das Relações Internacionais, trazendo à baila, para tanto, importantes 

questionamentos sobre a disciplina tal como está consolidada atualmente. O estudo da 

estrangeirização de terras em Moçambique permitiu ilustrar melhor o debate, muito embora a 

ausência de trabalho de campo tenha sido responsável por tornar a análise menos profunda do 

que a autora gostaria.  Outra dificuldade encontrada durante a pesquisa foi a constante 

atualização dos dados referentes aos contratos, o que pode explicar discrepâncias entre os 

valores apresentados nesta dissertação e aqueles registrados na Land Matrix em momentos 

posteriores. Essas alterações constantes demonstram que as apropriações de terra são um 

fenômeno vivo e dinâmico, o qual requer pesquisa e acompanhamento contínuos.  

A pretensão aqui era chamar atenção para este tema tão importante, que tem sido muito 

pouco discutido no Brasil, especialmente no campo acadêmico das Relações Internacionais. 

Espera-se com, este trabalho, promover uma agenda de pesquisa sobre as apropriações 

transnacionais de terra entre os internacionalistas brasileiros, sobretudo no que diz respeito ao 

envolvimento brasileiro em processos de aquisição de terra no exterior (como na Argentina, no 

Uruguai, na Bolívia, na África), bem como no que concerne a crescente participação de 

investidores estrangeiros no setor agrário brasileiro. 
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ANEXO 1: CONTRATOS FIRMADOS POR MOÇAMBIQUE (2000-2016) 

Nº Localização Nome do Investidor País Investidor Setor 
Status de 

implementação 
Área (ha) 

1523 

Mavonde, 

Dombe, 

Vanduzi 

(Manica) 

Agriterra Ltd Reino Unido Pecuária 
Em operação 

(produção) 
21000 

1524 
Lichinga 

(Niassa) 
Viridesco Reino Unido Biocombustível 

[2008] Fase 

inicial (sem 

produção) 

200 

1525 
Manica 

(Manica) 
Green Power Holding AG Suíça 

Biocombustível 

Alimentos   
N/A 2800 

1526 

Bilene, 

Inhambane 

(Gaza/ 

Inhambane) 

Energem Resources Inc, Spectre International 
Canadá 

Quênia 
Biocombustível 

Projeto 

abandonado 
21000 

1527 
Maxixe 

(Inhambane) 
C3 Biodiesel Estados Unidos Biocombustível 

[2013] Projeto 

abandonado 
5670 

1528 

Palmeiras, 

Beira 

(Sofala) 

Emvest África do Sul Alimentos 
Em operação 

(produção) 
1220 

1529 
Dondo 

(Sofala) 
Elaion AG Alemanha Madeira e fibra 

[2010] Projeto 

abandonado 
1000 

1538 
Quelimane 

(Niassa) 
Geralco África do Sul Alimentos 

Em operação 

(produção) 
3000 

1545 

Monte 

Messangulo 

(Zambézia) 

Green Resources AS, Diversified International 

Timber Holdings (DITH), Diocese of Niassa 

Noruega 

Estados Unidos 

Moçambique 

Madeira e fibra 
[2014] Projeto 

abandonado 
80000 

1546 

Mocuba, 

Alto Molocue, 

Lugela, Ile 

Green Resources AS, Diversified International 

Timber Holdings (DITH), Diocese of Niassa 

Noruega, Estados 

Unidos 

Moçambique 

Conservação 
[2014] Projeto 

abandonado 
200000 
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(Zambézia) 

1547 
Namarroi 

(Zambézia) 

Green Resources AS, Diversified International 

Timber Holdings (DITH), Diocese of Niassa 

Noruega, Estados 

Unidos, 

Moçambique 

Madeira e fibra 
Em operação 

(produção) 
182000 

1548 
Nacala 

(Nampula) 
AVIA Spa (Aviam), Mozambique Entrepreneurs 

Itália 

Moçambique 
Biocombustível 

[2008] Fase 

inicial (sem 

produção) 

10000 

1554 
Inhambane 

(Inhambane) 
Gruppo Api, Gruppo Industriale Maccaferri Itália Biocombustível 

[2013] Projeto 

abandonado 
6300 

1559 
Maputo 

 (Maputo) 
NEOS Resources PLC Reino Unido Biocombustível 

Projeto 

abandonado 
5348 

1562 
Bela Vista 

(Maputo) 
Libyan African Investment Portfolio, Ubuntu 

Líbia 

Moçambique 
Alimentos 

Fase inicial 

(sem produção) 
1800 

1563 
Lugela 

(Zambézia) 
Galp Energia, Companhia do Buzi, SARL Portugal Biocombustível 

Fase inicial 

(sem produção) 
10000 

1564 
Cheringoma 

(Sofala) 
SGC Energia Portugal Biocombustível 

[2013] Projeto 

abandonado 
18508 

1565 
Moamba 

(Maputo) 
Horta Boa Portugal Alimentos 

[2014] Em 

operação 

(produção) 

350 

1570 
Nampula 

(Nampula) 
Green Resources AS Noruega 

Conservação, 

Sequestro de 

carbono  

[2012] Em 

operação 

(produção) 

126000 

1571 
Ile 

(Zambézia) 
Grupo Portucel Soporcel Portugal Madeira e fibra 

[2012] Fase 

inicial (sem 

produção) 

173327 

1572 
Lioma 

(Zambézia) 
BXR Group Holanda 

Biocombustível 

Alimentos 

[2013] Em 

operação 

(produção) 

10000 

1575 
Grudja 

(Sofala) 
Dutch Jatropha Consortium Holanda Biocombustível 

Em operação 

(produção) 
7500 
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1578 
Moamba 

(Maputo) 
Moncada Energy Group SRL Itália Biocombustível 

[2014] Em 

operação 

(produção) 

15000 

1586 
Manica 

(Manica) 
Komatiland Forests, Government of Mozambique 

África do Sul, 

Moçambique 
Madeira e fibra 

[2004] Em 

operação 

(produção) 

23600 

1607 

Buzi 

(Sofala) 

 

Galp Energia, Companhia do Buzi 
Portugal, 

Mozambique 

Biocombustíveis 

Alimentos 

Energia 

renovável 

[2004] Fase 

inicial (sem 

produção) 

15000 

1628 
Niassa 

(Niassa) 
Rift Valley Holdings, Fundação Malonda 

Zimbábue, 

Moçambique 

Conservação 

Madeira e fibra 

Em operação 

(produção) 
210000 

1630 

Meluco 

(Cabo 

Delgado) 

Sociedade Muangaza Safaris, Lda. África do Sul Pecuária  5000 

2271 
Chimoio 

(Manica) 
Highbury Finance Reino Unido Biocombustível 

[2011] Projeto 

abandonado 
5800 

2276 
Marracuene 

(Maputo) 
Agritech Singapura Alimentos  10000 

2283 Cabo Delgado Eco energy  Etiópia 
Biocombustível 

Alimentos 

Fase inicial 

(sem produção) 
2000 

2286 
Chemba 

(Sofala) 
Tata Sons Ltd. Índia Biocombustível 

[2013] Fase 

inicial (sem 

produção) 

3000 

2375 Niassa Green Resources AS Noruega Madeira e fibra 
Em operação 

(produção) 
4800 

2376 Niassa 
Green Resources AS, Diversified International 

Timber Holdings (DITH), Diocese de Niassa 

Noruega, Estados 

Unidos, 

Moçambique 

Madeira e fibra 

[2012] Em 

operação 

(produção) 

28970 

2379 Zambézia  Moçambique Safaris África do Sul Turismo N/A 40000 

2381 Manica Aderito Augusto Parra N/A Pecuária N/A 11000 
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2383 
Condué 

(Sofala) 

Diocese de Vasteras 

Igreja da Suécia Diocese Anglicana de Lebombo 

Suécia 

Moçambique 
Madeira e fibra 

Em operação 

(produção) 
46240 

2385 
Chokwe 

(Gaza) 
Emvest África do Sul Alimentos 

[2011] Em 

operação 

(produção) 

1000 

2386 

Limpopo 

National Park 

(Gaza) 

Gaza Safaris Lda N/A Turismo N/A 20000 

2387 Gaza  Wayne Wagner Safaris África do Sul Turismo N/A 50000 

2388 
Malvernia 

(Gaza) 
Chicualacuala Agri-Farms, Limitada África do Sul Livestock 

[2014] Projeto 

abandonado 
11000 

2392 Maputo Sociedade Agro Pec. Mapulangue Sarl N/A Livestock N/A 23500 

3022 
Massingir 

(Gaza) 

TSB Sugar, Sociedade de Investimentos Agro-

Industriais do Limpopo (SIAL) 

África do Sul, 

Moçambique 

Biocombustível 

Alimentos  

Energia 

Renovável 

[2014] Fase 

inicial (sem 

produção) 

34000 

3023 
Chimoio 

(Manica) 
Amorentia Estate África do Sul  Alimentos 

[2010] Em 

operação 

(produção) 

1500 

3024 

Monapo, 

Namialo 

(Nampula) 

Rift Valley Holdings, Norfund, Matanuska 

Mauritius 

Zimbábue, Noruega, 

Maurício 
Alimentos 

Em operação 

(produção) 
3800 

3025 
Lugela 

(Zambézia) 
Altie Steenkamp África do Sul Biocombustível 

Em operação 

(produção) 
10000 

3026 

Papai 

(Cabo 

Delgado) 

Obtala Resources Ltd  Reino Unido 
Não especificado 

Alimentos 

Projeto 

abandonado 
9875 

3027 
Marrupa 

(Niassa) 
Mozambique Wild Adventures África do Sul Turismo  

Em operação 

(produção) 
100000 

3028 
Barue 

(Manica) 
Nasseria Investments Quênia Alimentos 

[2014] Projeto 

abandonado 
3000 

3029 Marracuene Nirmal Seeds Índia Alimentos  2000 
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(Maputo) 

3030 
Mopeia 

(Zambézia) 
Olam International Ltd. Singapura 

Biofuels 

Alimentos  

Energia 

renovável 

[2014] Em 

operação 

(produção) 

250 

3031 
Malanga 

(Niassa) 

Silvestria Utveckling AB, Chikweti Forests  of 

Niassa, Sarl  

Suécia, 

Moçambique 
Biocombustível 

Em operação 

(produção) 
8789 

3032 
Mutarara 

(Tete) 
Baobab Resources, Episteme Partners (Pty) 

Austrália, África do 

Sul  

Biofuels,  

Alimentos 

Commodities 

agrícolas não 

alimentícias 

Energia 

renovável 

Em operação 

(produção) 
20293 

3033 
Caia 

(Sofala) 
InfraCo Reino Unido 

Biocombustíveis 

Alimentos 

Energia 

renovável 

 17000 

3034 

Xai-Xai 

District 

(Gaza) 

Sogein Itália Alimentos  1000 

3035 
Guija 

(Gaza) 
 Coréia do Sul 

Biocombustíveis 

Alimentos  

Energia 

renovável 

 15000 

3036 
Milange 

(Zambézia) 
HK Jalan Group, African Timber and Farming Co 

Índia 

Reino Unido 

Sequestro de 

carbono REDD+ 

Em operação 

(produção) 
30000 

3037 
Gurue 

(Zambézia) 
HK Jalan Group Índia Alimentos 

[2006] Em 

operação 

(produção) 

6000 
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3038 
Gurue 

(Zambézia) 
HK Jalan Group Índia Alimentos 

[2006] Em 

operação 

(produção) 

1200 

3039 
Meconta 

(Nampula) 
Rizhao Sunway International China Alimentos 

Projeto não 

iniciado 
500 

3041 
Gurue 

(Zambézia) 
Aslan Global Management Estados Unidos 

Alimentos 

Commodities 

agrícolas não 

alimentícias 

[2011] Em 

operação 

(produção) 

2500 

3439 Nampula Primus Agri Products Índia Alimentos 

[2012] Em 

operação 

(produção) 

170 

3443 

Lioma, 

Lichinga,  

Gurue 

(Niassa/ 

Zambézia) 

African Century Group Maurício 

Alimentos  

Commodities 

agrícolas não 

alimentícias 

[2013] Em 

operação 

(produção) 

4800 

3784 Cabo Delgado Global Environment Fund Estados Unidos Madeira e fibra 
[2014] Projeto 

abandonado 
160000 

3848 

Xai-Xai 

District, 

Chicumbane 

(Gaza)  

Wanbao Grain and Oil Investment Ltd, China 

Africa Development Fund 
China 

Alimentos  

Commodities 

agrícolas não 

alimentícias 

[2012] Em 

operação 

(produção) 

20000 

3893 Manica Grupo Portucel Soporcel Portugal 

Madeira e fibra 

Energia 

renovável 

[2012] Fase 

inicial (sem 

produção) 

182886 

3924 

Xai-Xai 

District 

(Gaza) 

Development Agroindustrial Investment Spa, 

CASIS (Company Agro Social Igo Sammartini) 
Itália Alimentos 

[2012] Em 

operação 

(produção) 

3000 

3980 Manica Olam International Ltd. Singapura 

Commodities 

agrícolas não 

alimentícias 

[2013] Em 

operação 

(produção) 

1500 
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4061 
Gurue 

(Zambézia) 
Crookes Brothers Ltd África do Sul Alimentos 

Em operação 

(produção) 
4030 

4493 
Beira 

(Sofala) 
Xinda Aquatic Farming Co.  China Pecuária 

[2002] Em 

operação 

(produção) 

500 

4495 

Lalaua, 

Ribaue 

(Nampula) 

Jenaan Investment 
Emirados Árabes 

Unidos 
Alimentos 

[2014] Projeto 

não iniciado 
30000 

4510 
Gurue 

(Zambézia) 
Export Trading Group Singapore Alimentos 

Em operação 

(produção) 
7385 

4722 
Lioma 

(Zambézia) 

Américo Amorim group, Intelec Holdings, 

Pinesso Group 

Portugal 

Moçambique Brasil 

Commodities 

agrícolas não 

alimentícias 

Alimentos 

[2014] Em 

operação 

(produção) 

9000 

4741 
Monapo 

(Nampula) 

José Adelino Nogueira Aires Alves, Jacinto 

Sabino Mutemba,  Tianjin  Machinery Import & 

Export Corporation,, V&M–Import and Export 

Agents (Pty)  limited, 

Portugal 

Moçambique China 

Chipre 

Produção 

agrícola não 

especificada 

Em operação 

(produção) 
650 

4742 Cabo Delgado MedEnergy Global Reino Unido 

Produção 

agrícola não 

especificada 

Fase inicial 

(sem produção) 
10000 

4743 
Natuto 

(Zambézia) 

Rioforte Investments, João Ferreira dos Santos 

(JFS Holding) 

Luxemburgo, 

Moçambique 

Produção 

agrícola não 

especificada 

Alimentos  

Commodities 

agrícolas não 

alimentícias 

[2013] Em 

operação 

(produção) 

2389 

4744 
Mocuba 

(Zambézia) 
Trigon Capital, Hewlett Family 

Estônia 

África do Sul 

Produção 

agrícola não 

especificada 

Alimentos  

Em operação 

(produção) 
18800 
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Commodities 

agrícolas não 

alimentícias 

4749 Moçambique  Sri Rajeswari Oil Traders Índia 

Produção 

agrícola não 

especificada 

 4000 

4750 
Dombe 

(Manica) 
British American Investment Company Maurício 

Biocombustíveis 

Alimentos 
 6084 

4752 

Marracuene 

District 

(Maputo) 

La Compagnie des Trois Amis Ltd (CDTA), 

Supreme Agro Projects Ltd, Prama Consulting 

Services Ltd 

Maurício 

Índia 
Alimentos 

[2013] Projeto 

não iniciado 
4000 

4756 

Manica 

Maputo, 

Monapo 

Regional Development Company Ltd (RDC) Maurício 

Múltiplos usos 

Biocombustíveis 

Alimentos 

Energia 

renovável 

 9872 

4966 

Nacala 

Cabo Delgado 

Nampula 

Obtala Resources Ltd  Reino Unido Madeira e fibra 

[2012] Em 

operação 

(produção) 

279965 

5060 
Chokwe 

(Gaza) 
Wanbao Grains & Oils Co., Ltd  China Alimentos  6000 

5061 
Massinga 

(Inhambane) 
Hao Shengli China Alimentos 

Fase inicial 

(sem produção) 
2024 

5062 Sofala Hubei Hefeng Grain & Oil China 

Alimentos  

Commodities 

agrícolas não 

alimentícias 

Em operação 

(produção) 
2000 
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