
	  
	  

O papel central do alimento, o papel central da África  
 
O acesso ao alimento e a uma alimentação adequada é um problema que envolve cada vez mais 
pessoas em muitos países do mundo. Segundo estimativas da Fao, diante de uma população 
global de 7 bilhões de pessoas, a quantidade de alimentos produzida no mundo seria suficiente 
para matar a fome de 11 bilhões de pessoas. Apesar disso, mais de um bilhão de pessoas ainda 
passa fome, enquanto que 1,5 bilhões de adultos estão acima do peso. Estima-se que 40% da 
produção diária de alimentos do mundo – que põe os recursos da terra sob crescente pressão – 
seja desperdiçado. São sintomas de um sistema produtivo insalubre e desigual e são quase 
sempre os mais pobres do mundo que pagam o preço mais alto. Isto é evidente sobretudo na 
África, onde a insegurança alimentar é dramaticamente difusa, apesar da riqueza de recursos 
naturais. O Slow Food apoia ativamente as comunidades africanas e espera melhorar esta 
situação através do projeto das Dez Mil Hortas na África, os projetos das Fortalezas Slow Food, 
os mercados de produtores e a campanha contra a grilagem de terras. Em muitos casos, estas 
comunidades lutam para se livrar da fome e pelo direito ao alimento, e os projetos Slow Food têm 
o potencial de melhorar a qualidade de suas vidas, e de garantir a sua sobrevivência. Em 2013, 
para enfrentar estes problemas crescentes, o Slow Food e a FAO assinaram um acordo para 
enfrentarem juntos o problema da fome e da segurança alimentar e, ao mesmo tempo, melhorar o 
sistema alimentar global e a qualidade de vida dos pequenos produtores.  
 
Dez Mil hortas na África 
Sem dúvida, se comparado à gravidade e à complexidade dos desafios ambientais econômicos e 
sociais que assola o continente africano, o ato de cultivar uma horta poderia parecer um gesto 
insignificante. Mas se as hortas se tornarem uma ferramente para criar 10.000 redes de 
agricultores, agrônomos, alunos e cozinheiros em mais de trinta e cinco países, estes pequenos 
oásis de biodiversidade podem indicar um caminho em direção a um futuro sustentável, atento às 
necessidades das comunidades locais, desvinculado do desenho imposto pelas grandes 
instituições financeiras internacionais (que estão promovendo cultivos destinados à exportação e 
sistemas agrícolas baseados no uso pesado de fertilizantes químicos), e dos investidores 
estrangeiros (que estão tomando as terras mais férteis a preços irrisórios). 
 
Por ocasião do Terra Madre Day 2010, o Slow Food anunciou o projeto das Mil hortas na África. O 
projeto, criado por iniciativa dos responsáveis africanos em Uganda, Quênia e Costa de Marfim, 
foi lançado para dar a possibilidade, às comunidades, de cultivar e comer alimentos locais frescos, 
e para preservar e promover os conhecimentos tradicionais e as práticas de cultivo e uma 
abordagem atenta à soberania e à segurança alimentares. Em três anos, mil hortas foram 
iniciadas em 30 países africanos e foi finalizada a arrecadação de fundos para financiá-las. 
Entusiasmada com os resultados alcançados, em 2014, a rede africana do Slow Food promoveu o 
lançamento do novo projeto, com o novo objetivo de 10.000 hortas. O projeto passou a ser 
chamado “Dez Mil Hortas na África”, visando ampliar a rede Slow Food no continente, construindo 
uma liderança forte em diversos países africanos, para sensibilizar as novas gerações sobre a 
importância da biodiversidade alimentar. Uma horta tem muitos objetivos: preserva as sementes 
locais e a biodiversidade, faz com que pessoas de todas as idades trabalhem juntas para valorizar 
os produtos locais, para a soberania e a autossuficiência alimentar. Atualmente existem mais de 
2.000 hortas. Para os dados atualizados, a descrição e a localização nos diversos países 
africanos, visite: http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/10-000-gardens-in-africa/ 
 
Como parte do projeto, os coordenadores nacionais se encontraram em diversas ocasiões para 
decidir o que e como cultivar. E até propuseram soluções atentas aos diversos contextos: dos 
oásis marroquinos às terras áridas do Mali, das terras altas do Quênia às florestas de Uganda. As 
comunidades produzem as próprias sementes, cultivam produtos tradicionais (hortaliças, legumes, 
frutas, ervas aromáticas e medicinais), usam produtos naturais para fertilizar o solo, para 



	  
	  

combater insetos nocivos e ervas daninhas. As hortas africanas do Slow Food valorizam a 
capacidade de cada membro da comunidade, aproximando diversas gerações e grupos sociais. 
Acolhem a biodiversidade local e são cultivadas com métodos sustentáveis. São salas de aula ao 
ar livre: para conhecer e valorizar o alimento local e para promover o alimento bom, limpo e justo.  
 
Todas as novidades sobre o projeto no site: http://www.fondazioneslowfood.com/en/  
 
 


