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É um dia como outro qualquer em mutonga. estamos na 
África, mas o que estÁ por acontecer poderia acontecer 
em qualquer lugar do mundo. um aVião atraVessa o cÉu 
azul, buscando a pista de aterragem. 

descem três homens 
com um ar altiVo. 

um carro espera para 
leVÁ-los a mutonga. 
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a notícia espalha-se rapidamente e toda a aldeia 
acorre para Ver o que estÁ por acontecer. 

Vamos trazer 
tudo isto...

os três homens começam a falar. 
Vieram com um objectiVo muito claro: 
apresentar o projecto da nope co., do 
qual tem-se ouVido falar hÁ algum tempo. 

fala-se de temas importantes: 
a Vida aqui É dura. não hÁ escolas nem 
hospitais e a aldeia depende das chuVas 
cada Vez mais escassas! 

que alíVio: as coisas Vão melhorar e não 
serÁ como na aldeia Vizinha de chancho, 
onde ninguÉm foi consultado! 

estradas.. agricultura moderna.. 
progresso.. trabalho..
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mas não hÁ tempo para discutir ou pensar. tudo se decide rapidamente. 
os estrangeiros pagam um aluguer ao goVerno: durante 99 anos, as terras serão 
deles. as escaVadoras começam a trabalhar: destroem pastos e laVouras. 

Ro
ooaaaRRRR
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o rio baro, que irrigaVa o Vale durante
as cheias, foi desViado. os poucos pastos 
ficaram cada Vez mais Áridos. 

o meu pai era pastor e o meu aVô 
tambÉm. o que É que eu Vou fazer? 

É isso o progresso?
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aqui estÁ o projecto: onde antes cultiVaVa-se 
sorgo, milho-painço e teff, hÁ agora enormes 
plantações de jatropha. que planta mais 
estranha: nunca tinha crescido aqui! poucos 
foram contratados para trabalhar na terra 
de seus antepassados: as mÁquinas gigantescas 
É que fazem o serViço! 

?
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toda a jatropha 
É leVada para o 
exterior: esta planta 
estranha não se come: 
É processada para 
produzir energia! 
uma fila de caminhões 
percorre a estrada 
recÉm construída que 
Vai atÉ o porto. 

VRoUUUM
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quem não É contratado, deVe sair de sua terra.
os solos tornam-se cada Vez mais Áridos e contaminados 
pelos fertilizantes químicos 
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o que É que eu Vou 
fazer na capital?

quem sai da sua 
terra, espera 
encontrar 
trabalho na 
metrópole Vizinha 
e instala-se como 
pode na periferia. 

mas hÁ uma segunda 
possibilidade. 
É difícil, mas às Vezes 
a população consegue 
reiVindicar seus 
direitos, denunciando 
à imprensa, às 
associações e às 
ongs locais. 
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Vamos 
denunciar o 
projecto!

queremos a nossa terra 
de Volta!
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É difícil, mas desta Vez os inVestidores estrangeiros 
foram obrigados a bater em retirada. 

o nosso dinheiro!
!!!

estão a ouVir? 
precisamos 
ir embora!
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pouco a pouco, os cultiVos tradicionais Voltam 
a aparecer, e os animais Voltam para os pastos. 
recomeça-se a colher milho-painço, sorgo e 
teff para a aldeia e para os mercados Vizinhos. 
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em mutonga comemora-se. miúdos e idosos celebram a própria terra. 

seria lindo se todas as histórias de grilagem de terras acabassem assim. ao 
contrÁrio, nos últimos anos, dezenas de milhões de hectares tornaram-se 
objecto de especulações, e o fenómeno estÁ a tornar-se cada Vez mais graVe. 
são necessÁrias regras, maior atenção por parte das instituições e da opinião 
pública e inVestimentos significatiVos para o desenVolVimento local:  
Vamos denunciar a grilagem das terras! 





O Slow Food é uma associação internacional que luta pela 
preservação da biodiversidade alimentar, pela difusão da educação 
do gosto e para aproximar produtores e consumidores.  Promove 
uma agricultura sustentável e um maior conhecimento do alimento 
e de suas origens, pois as escolhas alimentares de cada um de nós 

afectam o planeta. 

O Slow Food conta com mais de 100.000 associados 
e apoiadores em 150 países. O Slow Food promove 

um alimento bom para o paladar, limpo para 
o meio ambiente e justo para produtores e 
consumidores, pois valoriza o trabalho dos 
produtores e protege o bolso dos consumidores. 

Em 2010, a associação lançou uma campanha 
internacional contra a grilagem de terras. 

Visite o sítio www.slowfood.com/landgrabbing

Envie suas experiências e comentários para:  
landgrabbing@slowfood.com

Junte-se ao Slow Food
Associe-se em www.slowfood.com
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