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Resumo 

Existe um elemento central quando a discussão envolvem Comunidades Quilombolas e o 
Agronegócio. Ambos os grupos ou categorias, que essencialmente necessitam da terra para se 
manterem estão relacionados às decisões de cunho estatais e empresariais. A contradição entre 
interesses e necessidades das Comunidades Quilombolas e Agronegócio, demonstram interesses 
inconciliáveis quanto aos aspectos produtivos, econômicos, cultural, social e ambiental no campo. 
Entretanto, as lutas pela terra travada pelas Comunidades e setores produtivos do Agronegócio, 
concebida numa perspectiva classista, servem para fortalecer os diferentes movimentos sociais pró-
campo, lutas e resistências de comunidades tradicionais como os quilombolas, contra a hegemonia 
capitalista. Assim, dependendo da ótica da abordagem, a terra pode ter ou não significado diferentes 
para as Comunidades Quilombolas e o Agronegócio. Objetiva com a pesquisa: analisar a lógica de 
consolidação territorial dos Quilombolas e como se estabelece processos de resistência frente às 
práticas expansionistas do agronegócio nos municípios de Dourados, Maracaju e Rio Brilhante no 
Estado do Mato Grosso do Sul/ Brasil; Identificar as formas jurídicas e as práticas sociais de 
apropriação de terras no Brasil; Analisar as transformações nas políticas de Estado pós Constituição 
de 1.988, no que concernem as formas de distribuição de terras e resgate de direitos ocorridos nos 
no Brasil; Identificar a presença e as formas espaciais organizativas dos Quilombolas nos 
municípios estudados; Verificar as práticas socioespaciais e as lógicas de consolidação territorial 
dos Quilombolas como processos resistências ou não aos agentes econômicos dominantes do 
agronegócio. Para tal pesquisa, as atividades se consolidam a partir de um levantamento 
bibliográfico que permita efetiva apropriação das categorias centrais de análise e suas correlações e 
particularidades em relação ao tema de investigação, como: Espaço Território, Território 
Quilombola e do Agronegócio (sua práticas socioespaciais), Estado, Políticas Públicas, Propriedade 
Privada, Terras Públicas e Terras Comuns, Valor de Uso e Valor de Troca, Preço da Terra, 
permitindo identificar e cotejar tais elementos com as formas jurídicas e as práticas sociais de 
apropriação de terras no Brasil. Como resultado, se ver, a terra, o seu significado representa 
condições diferentes para que o Agronegócio e Comunidades Quilombolas possam sobreviver. 
Entre os dois lados, a batalha pela a terra é imensamente desigual. De um lado toda uma estrutura 
solidificada, articulada e alinhada com setores do capital, Estado, Igreja e a Mídia. Do outro, as 
comunidades quilombolas a mercê da vontade política brasileira, centrada numa burocracia estatal 
morosa.  
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1. Introdução 

Apresenta-se nesse trabalha um ensaio acerca do embate que se trava nas entrelinhas de 
nossa sociedade entre o agronegócio e as Comunidades Quilombolas. Nesse sentido, analisaremos a 
importância da terra, elemento central nessa discussão, para os dois grupos; e como o Agronegócio 
se sustenta a partir da articulação com o Estado, Instituições de Capitais Financeiros, Igreja e mais 
recentemente com os Meios de Comunicação, no sentido de legitimar seu discurso 
desenvolvimentista.  

Ambos os grupos, que essencialmente necessitam da terra para se manterem estão 
relacionados às decisões de cunho estatais e empresariais. A contradição entre interesses 
econômicos do Agronegócio e necessidades das Comunidades Quilombolas demonstram interesses 
inconciliáveis quanto aos aspectos produtivos, econômicos, cultural, social e ambiental no campo.  

Para Fabrini (2011), o espaço agrário brasileiro está em constante transformação e a cada 
momento são acrescentados novos conteúdos que pedem interpretação à geografia e à ciência. 
Nesse contexto de transformações, é fundamental analisar o espaço de cada grupo nesse universo de 
interesses.  

Existe uma forte conexão entre as Comunidades Quilombolas e a terra. Ela representa um 
sonho, sonho este de liberdade, cultuado a mais de três séculos por seus antepassados e somente à 
quase três décadas reconhecido legalmente na Constituição brasileira. Acrescenta-se ainda que para 
as comunidades, a terra tão disputada representa a possibilidade de sua existência, sobrevivência da 
cultura, significados que vão além do mercantil.   

Dessa forma, a dimensão reflexiva acerca do tema, nos aponta condições e características 
próprias e basilares de cada segmento da sociedade. Torna-se importante analisar tais aspectos que 
circunscrevem cada qual. Como será apresentado na sequencia. Onde segue uma breve apresentação 
do que vem a serem as Comunidades Quilombolas. Posteriormente caracterizam-se algumas 
especificidades do Agronegócio.  

No entanto, ressaltamos que como um ensaio, a expectativa é buscarmos caminho alicerçado 
para a análise do que vem acontecendo e consequente entendimento quanto a esse conflito de 
diferentes projetos. Sendo um social e outro de controle do todo (social, econômico, político, 
cultural, ambiental, etc.).    

 

Os Quilombolas  
O movimento de luta pela garantia dos direitos quilombolas é histórica e política. Traz em 

seu íntimo uma dimensão secular de resistência, na qual homens e mulheres negros buscavam o 
quilombo como possibilidade de se manterem física, social e culturalmente, em contraponto à 
lógica colonial e pós-colonial.   

No período pós-abolição, a população negra se manteve excluída do acesso a diversos 
direitos fundamentais e a luta pelos direitos quilombolas se somou às lutas da população negra de 
modo geral, sendo uma forte bandeira dos movimentos negros organizados durante os séculos XX e 
XXI. O processo de fortalecimento da luta pelos direitos quilombolas construiu, todavia, outra 
faceta importante do ponto de vista político organizativo que é a constituição do movimento 
quilombola, com suas especificidades em relação ao movimento negro urbano.   

Esquecidos legalmente a séculos na sociedade brasileira, a Constituição de 1988 é 
considerado um importante marco de reconhecimento e visibilidade para as Comunidades 
Quilombolas no Brasil. No entanto, o que deveria ser direitos resguardados e garantidos em lei, 
sofre em meio à disputas travadas pela posse da terra no Brasil.  

Atualmente no país estão cadastradas aproximadamente 3.500 comunidades remanescentes 
de Quilombos distribuídas por 24 estados das quais 1.200 já contam com a titulação reconhecendo-
as como remanescentes de Quilombos. No entanto, somente 139 até o momento detêm o título de 
posse de seus territórios em apenas 15 estados brasileiros. Deste universo de 3.500 comunidades 



Quilombolas, apenas 164 têm processo em andamento, junto ao Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA (2013), para demarcação e regularização de suas terras (FUNDAÇÃO 
CULTURAL PALMARES, 2013).   

Considerando o tamanho do território nacional, com base em dados do IBGE (2013), os 
territórios quilombolas hoje titulados abrangem aproximadamente 0,12% do território nacional. 
Estima-se que a titulação de todos os quilombolas do Brasil não chegará a 1%, sendo que os demais 
estabelecimentos agropecuários representam cerca de 40%. Ademais, é certo que o tamanho dos 
territórios garantirá a reprodução física das famílias quilombolas, assim como a sua sustentabilidade 
econômica, social, ambiental, cultural e política. 

A região brasileira que conta com o maior número de comunidades Quilombolas é a região 
Nordeste com 61% das comunidades Quilombolas do Brasil, seguidas da região Norte com 15%, 
Sudeste com 13%, Centro Oeste com 5% e Sul com 6% (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 
2009). 

O estado do Maranhão se destaca com 743 comunidades Quilombolas seguida pela Bahia 
com 469 comunidades, o Pará com 403 e Minas Gerais com 204 e no Mato Grosso do Sul, estado 
onde o agronegócio é forte, é possível contar atualmente com 56 comunidades Quilombolas. Uma 
quantidade pequena quando comparada com outros estados do nordeste e norte. No entanto, vale 
ressaltar que estes números vêm aumentando com o passar dos anos à medida que mais 
comunidades fazem uso do dispositivo de auto-atribuição presente no decreto 4.887/2003 que diz: 

 
Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

O PRESIDENTE DA REPÚPLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV e VI, alínea “a”, da Constituição e de acordo com o disposto no 
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
DECRETA: 
Art. 1º O procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a 
delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo 
com o estabelecido neste decreto.  
Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 
histórica sofrida. 
§1º Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria 
comunidade.  
§2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as 
utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. 
§3º Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração 
critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas 
para a instrução procedimental. 

 

Como se percebe o que assegura o direito e enquadra os quilombolas à categoria de 
Comunidades Tradicionais, como os índios, é o traço fundamental de características e de 
preservação sócio-cutural de seu povo (CONVENÇÃO 169 da OIT). 

À medida que cresce o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, que pressões econômicas 
exigem políticas públicas condizentes com os interesses dos grupos a frente do sistema, a terra 
passa a ser o elemento central na discussão. Desta forma, Comunidades Quilombolas no Brasil, não 



diferentes de outros grupos minoritários que lutam pela posse da terra, como os índios, sofre as 
consequências em meio a uma guerra de gigantes pelo controle da terra e consequentemente da 
cadeia alimentar. A luta é muito desigual, à medida que o agronegócio cresce no seio de interesses 
que transpassam as fronteiras do Estado, dos direitos das Comunidades Tradicionais à terra, dos 
direitos ao alimento e consequentemente a manutenção da vida das comunidades. 

Para Oliveira (2003), o capital, aqui representado pelo agronegócio, é mais que uma corrida 
pelo ouro, torna-se uma corrida pelo monopólio da terra, controle de tudo que há sobre ela. Um 
controle que passa por vários setores da sociedade, articulando, aglutinado e destruindo tudo que 
não condizer com suas necessidades capitalistas. Na sequência, apresenta uma breve caracterização 
do que tem sido o agronegócio.  
 
 
 
 
Agronegócio 

 Diferente dos demais setores de atividades econômicas, o Agronegócio tem na terra como 
meio essencial para o desenvolvimento do mesmo, não fugindo a regra das contradições produzidas 
entre a acumulação capitalista e as demandas sociais. 

Alguns efeitos do desenvolvimento do Agronegócio podem apontar algumas consequências 
preocupantes, que deveria ser de interesse e debate de toda sociedade, como:  

• Concentração da terra, e consequentemente acumulação da riqueza; 
 

• Com o melhoramento tecnológico, o ganho na produtividade e precisão na produção 
tem ocasionado impactos ambientais de difícil reversão, tanto nas áreas já ocupadas, como nas de 
expansionismo das fronteiras do agronegócio;  

 
• Com o avanço e crescimento do agronegócio, à medida que aumenta a acumulação 

de capital no campo, um nefasto impacto ambiental com consequências globais aparece: derrubada 
e queima de grandes reservas florestais para pastagens ou produção  de  grãos (soja, milho);  
verdadeiros desertos verdes (plantio de eucalipto altera de maneira devastadora os recursos hídricos 
da região de plantio); grandes projetos de produção energética são criados para ocuparem grandes 
áreas de reservas ambientais, principalmente hidrelétricas.  
 

• Deve-se considerar com bastante cuidado as contaminações das áreas de nascentes, 
águas subterrâneas e superficiais a medida que aumenta cada vez mais o uso de agrotóxicos nas 
regiões ocupadas pelo agronegócio, comprometendo flora e fauna. 
 

• Desigualdade abissal quanto ao uso e desenvolvimentos dos recursos tecnológicos 
para o campo. Gerando intensa dependência do sul em ralação ao norte para com insumos agrícolas, 
como: químicos (agrotóxicos, fertilizantes, corretivos, transgênicos, etc.), maquinários e 
equipamentos para indústrias processadoras; 
 

• Aumento na taxa de desemprego no campo. Maior especificidade de mão-de-obra. 
Complacência com práticas exploratórias e criminosas de trabalho escravo. Principalmente em 
regiões de ocupação com pecuária e carvoarias (produção de carvão).   
 

• Gigantes multinacionais dos setores de grãos, insumos agrícolas, maquinários, 
financeiros se associam e tentam a todo custo o controle de toda cadeia alimentar. Percebe-se assim, 
que cada vez mais elas aparecem vinculadas ao Estado, aos meios de comunicação, fazendo valer 
seu discurso desenvolvimentista para as mais diferentes regiões.  

 
 



• A competitividade externa, as disputas no mercado internacional impulsionam as 
empresas dentro do agronegócio a avançarem suas fronteiras na busca de cada vez mais de 
acumulação de capital. Desconsiderando biomas e populações locais. Gerando impactos tanto 
ambientais como sociais às comunidades em áreas de expansionismo do agronegócio.  
 

• Nas zonas urbanas, o impacto causado pelo agronegócio pode gerar um aumento na 
densidade demográfica, inflacionar o mercado imobiliário, influenciar uma pressão inflacionária na 
cesta básica de alimentos, estendendo aos alimentos consumidos nas cidades.  
 

Contudo, os primeiros a sofrerem com o avanço do agronegócio são os povos que depende 
diretamente da terra para sobreviverem. São eles, povos indígenas, os quilombolas, os moradores 
das florestas (que vivem em grande parte do extrativismo) e os trabalhadores rurais, hoje 
representados principalmente pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). Desta forma, 
temos diversificada quantidade de povos que vivem da terra, atingidos pelo agronegócio nas regiões 
de produção agrícola ou de comercialização de produtos.  

No Brasil, como alicerce do agronegócio, quatro são os setores que tentam de todas as 
formas desarticularem todos os movimentos que buscam na terra alguma forma de resistência. 
Financiando a desconstrução de valores, ideias, simbolismos, identidades relacionadas ao campo e 
seus povos. Para isso, quatro são os elementos da nossa sociedade imprescindíveis nessa luta 
mercadológica pelo espaço no campo/terra. 

Nesse sentido, articulados em grupos, os agentes hegemônicos à frente do agronegócio 
brasileiro se armam de todas as formas para defender seus interesses no campo. Nesse grupo 
podemos destacar integrantes dos setores financeiros, como os Bancos, Firmas e Instituições de 
Cambio, empresas de insumos agrícolas, maquinários, de tecnologias e infraestruturas gerais. 
Segundo Santos (2002), os agentes hegemônicos e as novas firmas e instituições, no cerne do 
movimento global de desenvolvimento técnico e tecnológico passam a ter uma importante 
participação no reordenamento e produção capitalista do espaço.  

Outro integrante de peso nesse processo é o Estado. Pois somente com o seu consentimento 
é possível tamanho avanço e expansão do agronegócio dentre suas fronteiras. Pois, a partir das 
políticas públicas elaboradas e representadas nas diferentes estâncias do governo é possível 
direcionar os caminhos de abertura de novas áreas. Pra isso, os grupos políticos, principalmente 
compostos pela esmagadora bancada ruralista no Congresso Nacional, trabalham incansavelmente 
no processo todo. Essa bancada ruralista é composta por políticos de todas as regiões brasileiras, e 
em comum defendem a posse da terra como condição para o desenvolvimento do país, quando na 
verdade, deveria como representantes do povo defender o direito a terra para toda a sociedade. 

Nas diversas instâncias do Estado, esse grupo político é conhecido como integrantes da 
bancada ruralista.  Compondo os mais diversos setores legislativos do Estado, vivem a incumbência 
de representar e garantir a saúde política do sistema capitalista, do qual faz parte o agronegócio. 
Seja local nas prefeituras, em nível estadual ou federal. Essa classe procura de todas as formas 
defenderem veemente o expansionismo e crescimento do agronegócio até mesmo como condição de 
sua sustentação no poder e comando das decisões nacionais. Mesmo porque a classe ruralista no 
Brasil, em grande parte, latifundiária, só tem dado continuidade a reprodução espacial desigual 
desde a época da colônia.   

Recentemente, pra ser mais preciso na ultima década, dois outros segmentos da sociedade, 
até então atuando nos bastidores das decisões políticas no país, tem explicitamente se posicionado 
junto aos representantes do agronegócio no Brasil. Trata-se da Igreja e a Mídia, que a cada 
campanha política pelo país tem se inserido cada vez mais entre os que se dizem representantes do 
povo.  

Por se tratarem de dois grupos que trabalham diretamente com a formação de opinião e 
disseminação de informações, os mesmo conseguem direcionar intencionalmente o discurso que os 
interessam. Nesse contexto, em prol do controle no campo e legitimação das ações cometidas, os 



agentes hegemônicos do capital têm a seu favor esses dois segmentos que distorciam, manipulam e 
massifica uma grande parcela da população com o discurso do progresso.    

Por meio da mídia, agentes hegemônicos e grandes empresas de publicidades promovem um 
alarde, um verdadeiro terrorismo econômico ao que contrapõem aos interesses dos grupos. Sejam 
eles segmentos do governo federal, acadêmicos, ONGs (Organizações Não Governamentais), 
Comunidades (povos da terra), e principalmente os movimentos sociais.  

A mídia a todo o momento apresenta uma programação altamente comercial, construindo e 
desconstruindo imagens. Um grande exemplo atual de propaganda num grande canal de vinculação 
é a da marca de carnes FRIBOI, com o ator global Toni Ramos, onde o mesmo emplacou 
nacionalmente a marca pertencente ao grupo de empresa JBS. Na sequência, para reafirmar as 
marcas pertencentes ao grupo, utilizam de artistas, personalidades midiáticas em suas divulgações. 
Dessa forma, segue outros seguimentos, como de maquinários, insumos agropecuários, transporte, 
automóveis, combustíveis, etc.  

A imagem que é produzida, vinculada, trabalhada exaustivamente é a de um 
desenvolvimento econômico, social, sustentável e ecologicamente correto. Mas o que se esconde 
por traz de tanto sucesso, crescimento econômico, são articulações políticas e econômicas bem 
arquitetadas pró-grupo. Onde não se destina um lugar para os povos da terra, em especial 
comunidades indígenas e quilombolas.  

Para os agentes a frente do agronegócio, a resistência e luta pela terra que as comunidades 
travam no Brasil, pode significar uma grande ameaça ao avanço de seus interesses produtivos e 
econômicos. Para tais, interesses inconciliáveis, à medida que novas pressões econômicas 
movimentam-se na expectativa de maior acumulação de lucro.  

Do lado econômico, o discurso é forte. Com grande representação de símbolos que mostra o 
desenvolvimento e avanço do mesmo. As estatísticas são bem exploradas, os montantes de capital 
envolvido monstruoso, e um discurso altamente amparado pela mídia. Há uma orquestrada e 
idealizada produção ideológica acerca do agronegócio, como se ele fosse a salvação alimentar do 
mundo. Onde povos e comunidades diferentes a isso, sofrem sitiadas em meio à expansão do 
agronegócio. (BERNARDES, 2002) 

 

A terra no centro das disputas territoriais 

Com os grandes investimentos no setor, Agronegócio, nas ultimas décadas, com a expansão 
geográfica da produção cada vez mais rápida sob novas fronteiras, outras terras aptas à produção no 
campo, que tradicionalmente encontram se ocupadas por povos tradicionais, comunidades 
quilombolas e indígenas, passam a serem foco e alvo dos grandes empresários do agronegócio. 
Esses agentes do agronegócio articulados a grupos políticos ligados aos interesses da classe de 
maneira impetuosa, não poupam esforços a desestruturar e marginalizar esses grupos frente à 
opinião pública, os isolando-os e restringindo suas articulações junto a outros grupos políticos e 
sociais.  

No Brasil, com o pretexto de resguardar fronteiras e integrar o país, grupos oligarcas com o 
passar dos anos se apropriaram dos recursos nas regiões de seus domínios políticos. Foi como se o 
país fosse fatiado em grupos locais e regionais. Com o militarismo veio as grandes obras de 
integração territorial, base fundamental para os grandes projetos no campo e consequentemente 
vitais ao Agronegócio. Em meio a justificativa de fortalecimento da soberania nacional do território, 
grandes estratégias vinculadas ao mercado externo eram planejadas no campo geopolítico. Era o 
prenúncio da privatização de muitas áreas de terra do território nacional. Constituindo até os dias 
atuais, verdadeiros Latifúndios a disposição da demanda de mercado e capital rentista. A terra no 
Brasil tem um papel muito mais rentista do que produtivo. 

Com o discurso desenvolvimentista, grupos econômicos e empresariais tentam a todo 
momentos deslegitimar as necessidades dos povos tradicionais, quilombolas e indígenas, em 



detrimento de uma necessidade econômica. Desde os anos 80, discursos no âmbito econômico e 
desenvolvimentistas se combinam na intenção de ditar as políticas territoriais, ambientais e 
fundamentalmente fundiárias. Terras que deveriam ser de interesse coletivo, social, ambiental aos 
poucos são expropriadas por tais grupos.  

Tal situação no Brasil é complicada e bem alicerçada por interesses diversos que vão contra 
o discurso da soberania nacional. À medida que o Estado muda suas diretrizes e as prioridades 
governamentais, as mudanças provindas de ares externos ao Estado acontecem paralelamente com 
votos à economia. Como aponta Acselrad (2004, p.128): 

Pouco a pouco, o discurso do interesse veio ganhando peso ante o discurso da 
soberania. Essa inflexão ocorreu, por certo, paralelamente às mudanças verificadas 
no próprio seio do Estado. As políticas de liberalização das economias 
materializaram-se em privatizações e quebra de barreiras comerciais; grandes 
corporações brasileiras se internacionalizaram. Assim, a retórica da soberania com 
relação a potências estrangeiras foi se atenuando, embora ela tenha continuado a 
ser evocada e ressignificada, por exemplo, quando aplicada às demandas dos povos 
indígenas por terra, servindo para justificar tanto ações militares como 
desenvolvimentistas nas áreas tradicionalmente ocupadas por esses povos. A 
Portaria n. 303, de 16 de julho de 2012, da Advocacia Geral da União (AGU), por 
exemplo, contestada como inconstitucional por todas as entidades de representação 
dos povos indígenas e temporariamente suspensa por solicitação da Funai, procura, 
a esse propósito, afirmar que, em respeito à “soberania nacional”, dever-se-iam 
construir “bases militares, estradas ou hidrelétricas em áreas demarcadas 
independentemente de consulta às comunidades indígenas”. 

 Mediante tais fatores, os interesses econômicos têm sobressaído de maneira rápida, 
constante e cada vez mais sobre as terras resguardadas pelos mecanismos ditados pelo mercado. A 
AGU deixa claro quando apresenta as constantes investidas dos representantes do agronegócio no 
Brasil contra os diversos códigos de posturas e regulamentação dos recursos do território nacional. 
Como ocorre com o Código Florestal e sua interminante briga política; ajustamento do Código de 
Mineração, principalmente com as novas demandas de mercados e potencial minerador do país.  

Fagulhas de uma participação estatal mais atuante tem se apontado no horizonte, de modo a 
redefinir as condições geográficas dos limites de uso territorial. Em que segundo Acselrad (2004, p. 
142), “vigorarão regras mercantis, seja para os mercados de terras, da exploração mineral ou 
energética e, ao mesmo tempo, onde essas regras não vigorarão – ou delas estarão de algum modo 
protegidas, como em reservas extrativistas, quilombos e áreas de reserva legal”. 

Com base em tal contexto, não acaso, as terras hoje vistas como tendo maiores potenciais de 
valorização no país, segundo agências de investimentos em terras, são aquelas ao mesmo tempo 
próprias para o plantio de grãos e situadas nas áreas de fronteira agrícolas em expansão, propícias 
ao Agronegócio. Desta forma, movidos por uma nova demanda de agrocombustíveis, aumento das 
áreas de cana plantadas, consequentemente diminuição de outras áreas de cultivos, em fins de 2008, 
inicio de 2009 há uma alta nos valores dos alimentos em todo território brasileiro.  

Com a crescente demanda por terras para fins produtivos voltados aos agrocombustíveis, 
aumenta a pressão sobre o governo e órgãos regulamentadores por novas áreas no país. Grupos e 
todo setor do Agronegócio começa a se mover em torno de novas terras, identificando nas 
comunidades e povos da terra seus alvos. Toda arquitetura produzida se apresentará sobre a forma 
de um grande projeto de produção de alimentos e combate a fome no país. Não acaso, grupos 
produtores tentam atribuir o sucesso no combate a fome no país ao importante e prospero contexto 
produtivo no campo. Sendo uma bandeira levantada e usada como justificativa em suas investidas 
em prol de novas áreas no país. O que coloca em grande risco o direito à terras que deveriam ser 
utilizadas para reforma agrária, assentamentos de comunidades quilombolas e indígenas.  

Assim, tais grupos articulados a outros de decisões no país tentam de todas as formas se 
fortalecerem politicamente, ao tempo que não medem esforços na tentativa de marginalizar, isolar, 
deslegitimar tais interesses das forças políticas, sociais, ambientais das comunidades e povos 



tradicionais frente à classe política e opinião pública. Atribuindo a si mesmos a salvação da 
economia pelo campo. 

Segundo Oliveira (2003), o que ocorre no atual cenário brasileiro é uma verdadeira barbárie 
no campo. Considerado por ele, uma inversão de direitos absurda, pois ao que se refere aos 
quilombolas estaria ocorrendo um golpe ao que está estabelecido na Constituição de 1988 – 
plenamente reconhecidos.  

Muitos são os entraves nessa luta entre grupos do Agronegócio, Comunidades Quilombolas, 
Povos tradicionais e também o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Por isso 
representantes do Agronegócio no país tentam desestruturar e desarticular esses demais grupos 
negociando separadamente por meios de representante políticos parcelas de terras e a consolidação 
de grandes empreendimentos. Uma estratégia que mina aos poucos e de maneira irreversível o 
poder de reação e de representação desses grupos apresentados como minoritários.  

Tentar diminuir, dividir os grupos minoritários na perspectiva de dissolver direitos de ordem 
universal em prol de interesses específicos do Agronegócio tem sido a estratégia mãe para 
representantes do setor. Como nos descreve Acselrad (2004, p. 155): 

 
Procuram dividir o bloco dos subalternos, tentando opor direitos universais à terra 
a direitos específicos a territórios. Ações dessa ordem são, por sua vez, 
complementares aos esforços de atrair o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra para acordos com agentes do agronegócio, como é o caso do projeto 
“Assentamentos Sustentáveis com Agroflorestas e Biodiversidade”, pelo qual uma 
grande empresa monocultora de eucalipto alega pretender ensinar às famílias de 
sem-terra assentadas processos técnicos e organizacionais que as empresas, elas 
próprias, se recusam a aplicar em suas propriedades, a saber, a “produção de 
alimentos com base nos princípios agroflorestais e agroecológicos e na organização 
social”. Segundo o site dessa empresa, “o histórico processo de desenvolvimento 
rural brasileiro, a luta pela Reforma Agrária no Extremo Sul da Bahia e a ocupação 
de seis fazendas da Empresa Fibria Celulose, pelo MST, desencadeou um diálogo 
entre a empresa e as famílias acampadas” que teria resultado na transferência – 
poderíamos dizer, desse “não saber” – da empresa para os camponeses. 

Se não bastassem as investidas políticas, o Agronegócio apresenta à sociedade e até mesmo 
aos grupos minoritários da terra a imagem de um modelo agroindustrial complexo. Se mostrando 
mais estruturado, mais preciso, empresarial, científico, economicamente mais viável. Mas, tudo não 
passa de uma maneira estratégica para justificar seu ímpeto. A própria linguagem utilizada dentro 
do setor induz a tal contexto. São termos e discursos tecnicamente embasados em estatísticas, que 
não leva em consideração os saberes locais e das comunidades. Um aparato de novas linguagens 
cujo objetivo é parte do processo de desconstrução das relações estabelecidas pelos povos e 
comunidades. Quando o nível de disputa alcança tal patamar, muito trabalho e esforço político e 
ideológico têm de serem realizados pelos grupos que lutam pela garantia dos direitos territoriais dos 
povos quilombolas e indígenas, assim como das comunidades tradicionais que têm a terra como 
meio de vida e de afirmação de sua identidade sociocultural, indiferentes aos interesses mercantis 
do agronegócio. 

 

Considerações finais 

Como se ver, a terra, o seu significado representa condições diferentes para que o 
Agronegócio e Comunidades Quilombolas possam sobreviver. Entre os dois lados, a batalha pela a 
terra é imensamente desigual. De um lado toda uma estrutura solidificada, articulada e alinhada com 
setores do capital, Estado, Igreja e a Mídia. Do outro, as comunidades quilombolas a mercê da 
vontade política brasileira, centrada numa burocracia estatal morosa.  



A luta das Comunidades frente a um gigante que pode comprar quase tudo. No entanto, as 
comunidades quilombolas podem juntamente com outros movimentos sociais, como, o MST e 
Indígenas se articularem no sentido de buscar maior reconhecimento e respeito por aquilo que tão 
importante a sua sobrevivência, que é a terra. No entanto é preciso pensar juntos, compartilharem 
projetos, mesmos que suas diretrizes sejam diferentes. Pois, no conjunto das decisões, tem que 
conseguiram mobilizar e conscientizar mais militantes e simpatizantes para a causa. Basta ver o que 
ocorre no agronegócio, onde grupos se aglutinam em favor da produção e acumulação de capital.  

Nesse contexto de disparidades sociais, econômicas, políticas, referendando as proposições 
do geógrafo David Harvey (2004) em Espaço da Esperança, pensamos que é necessário refletir no 
sentido de trazer a luz, a força política da transformação, encontrar caminhos que contraponham à 
lógica destrutiva intrínseca ao processo de globalização contemporânea, aqui representada pelo 
agronegócio. Desta forma, o conhecimento geográfico deve possibilita-nos a pensar alternativas, 
que nos leve a agirmos de outra maneira, a partir do que venha a ser essencial à coletividades, e que 
origine a produção de espaço humano, um espaço que respeite as especificidades de cada grupo, dos 
diferentes sujeitos. Que verdadeiramente nos aponte um espaço em que haja esperança para a vida, 
onde a produção do espaço não seja ditada somente pela lógica da acumulação capitalista. 
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