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O extraordonário cotidiano de Dona Ana: 

 uma mulher do campo 

 

A fala mansa de Dona Ana demonstra sua timidez e por vezes 

esconde sua alegria. Doce e carinhosa é a mãe e avó. Muitas foram as conversas 

que tivemos em sua cozinha, na beirada do fogão, enquanto preparava as 

refeições. Aprendi muitas receitas. Dona Ana me ensinou como escolher os 

legumes. Desde que soube que eu gostava, sempre fazia mandioca frita.  

Dona Ana fala sempre no diminutivo, mas sua vivência não tem 

nada de pequena. Lutadora, conta de suas provações justificando o valor dado a 

vida de hoje. A terra, a casa e a família são a vida dessa mulher. Ter de onde 

falar é resultado de conquistas. Ter uma casa para morar, ter uma terra para 

plantar, assim fica evidenciada a melhoria material. Mas há outra conquista, 

quase tão importante quanto essa. Ter possibilidade de falar, ter amigas, poder 

viver em comunidade, poder compartilhar, essas são dimensões de uma vida 

que se qualificou. 

Tendo isso em vista, é preciso pensar no significado de algo como a  

conquista da terra, que quando narrada sempre envolve muito sentimento. Não 

é por acaso que Dona Ana o conta como um dos momentos mais importante e 

emocionante de sua vida. É a realização de um sonho. O sonho não só de poder 

plantar e produzir – para os que não tinham essa possibilidade – mas também a 

efetivação da possibilidade de ser finalmente dono de algo e ter o poder de 

decidir sobre o que vai ser feito disso. 

A concretização desse sonho, a conquista da terra, é porta que se abre 

à oportunidade de uma emancipação econômica para o trabalhador rural, que 

muitas vezes trabalhava há bem pouco tempo como bóia-fria, meeiro, parceiro, 

arrendatário... Finalmente, as famílias que se envolvem nesse processo têm a 

possibilidade de apropriação do excedente do seu próprio trabalho, à medida 

que não tem que pagar - nem com dinheiro, nem com produtos - pelo uso de 

uma terra de outro alguém. Assim, é fácil pensar que há vantagens econômicas 

e pessoais na conquista da condição de proprietário da terra.  
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Há também um ganho político, na medida em que é por meio de sua 

ação e organização que essas pessoas adquiram o direito de produzir naquelas 

terras. Assim, existe um significado político pessoal, pois a conquista da terra e 

o desenvolvimento econômico “não significam apenas a inclusão do sem-terra 

no mundo da produção, mas também a conquista de seus direitos, da 

consciência política, da cidadania”. (FABRINI, 2000, p. 67.) 

Sobre a dimensão material dessa conquista é importante refletir que 

a terra é vista como unidade básica sobre a qual se estrutura a família, o que a 

difere de uma mercadoria, pois passa a não ter valor em si, mas pelo que 

proporciona.  

Vê-se a terra, não como natureza sobre a qual se projeta o trabalho de 

um grupo doméstico, mas como patrimônio da família, sobre a qual 

se faz o trabalho e se constrói a família enquanto valor. Como 

patrimônio ou como dádiva de Deus, a terra não é simples coisa ou 

mercadoria. (WOORTMANN, 1990, p.12.) 

 
Nessas circunstâncias, a terra é também significada longe da lógica 

econômica do mercado, e sim como categoria central do universo cultural do 

campo brasileiro, o espaço da família e do trabalho. E estou entendendo a terra 

como valor para a estruturação da família e do trabalho. Por ser sobre ela que 

essas duas categorias organizam suas partes, fazendo com que, ao mesmo 

tempo, tenha importância cultural e econômica, sem que uma prevaleça sobre a 

outra. 

Para Dona Ana a conquista da terra parece estar igualmente 

associada a uma libertação feminina que pode ser relacionada a uma maior 

socialização. Destaca, portanto, a importância de se ter morando por perto 

pessoas amigas. 

A conquista da casa pode ser vista como complementar à da terra, 

pois sua concretização só se dá em função da primeira. No entanto, nas 

narrativas, principalmente das mulheres, como Dona Ana, a casa se coloca 

como conquista tão importante quanto a terra. Primeiro, pois ela também 
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responde à ansiedade do ter e de estabelecer-se em um local. Significa fixar-se. 

Depois, porque o processo do construir a casa representa também uma 

conquista, de uma nova condição de vida, por parte do assentado. E esse 

processo, igualmente ao da terra, segue por um longo caminho para chegar, 

num estágio final, à casa de alvenaria.  

Dona Ana, conta essa história. Logo que são assentadas, as famílias 

montam barracos, pedaços de madeira fincados no chão cobertos com uma 

lona, geralmente preta e plástica. No calor úmido que faz embaixo desses 

barracos, as famílias vão juntando condições para poderem fazer suas casas de 

papelite – papel aluminizado, do qual é feita a embalagem Tetra Pak. Os 

assentados usam esse material, pois tem maior resistência que a lona e esquenta 

bem menos à medida que sua superfície metálica reflete a luz solar. Em seguida 

surgem as casas de costaneira - madeira barata, que não dá um bom 

acabamento – e tábua. Um pouco mais tarde a casa de madeira vai sendo 

construída e só depois de alguns anos o assentado tem condições de construir 

sua casa de alvenaria. 

Essa casa é lar, lugar do aconchego, o espaço da família. Entendo que 

para Dona Ana o lote1 é o espaço de agregação da família, e a casa lugar da 

privacidade familiar. Nesse sentido, o lote de moradia na agrovila é o espaço 

em que a dona de casa se sente mais livre. É o espaço de “produção da mulher”. 

O processo de luta pela terra também faz com que as mulheres 

tomem consciência das relações de gênero estabelecidas socialmente, fazendo 

com que busquem renovar essas relações com maior igualdade. Por outro lado, 

o sentido de masculinidade conservadora do campo começa a chocar-se a partir 

do momento em que as mulheres assumem seus lugares na divisão de tarefas, 

fazendo com que se redefina também o significado de ser homem.  

Juntas as mulheres se envolvem em atividades como a montagem de 

pequenas oficinas de trabalho em que são produzidos, por exemplo, salgados, 

                                                           
1
 Importante explicar que no processo de organização da área 3, do assentamento Pirituba, em um 

primeiro momento os assentados cooperados da COPAVA – Cooperativa Vó Aparecida – optaram pela 

construção de uma agrovila, nesse núcleo cada um tinha um terreno, em que foi construída uma casa, 

além de se ter espaço para a criação de animais pequenos e para o plantio de gêneros para auto consumo. 

Outro era o lote de produção agrícola, este, normalmente ficava afastado da casa e da agrovila.  
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doces e remédios, que complementam a renda doméstica, e fazem com que 

essas mulheres se imponham em suas comunidades. A farmacinha e a horta 

medicinal são exemplos disso. Trabalhadas pelo coletivo de mulheres, são 

apresentadas com orgulho na narrativa de Dona Ana. 

Com muitas idas e vindas as discussões sobre o papel da mulher está 

presente no cotidiano dessas pessoas. Gênero, geração e diversidade são 

questões que se apresentam para o universo familiar, ora sendo entendidas 

como problema, ora como solução. De qualquer modo, o que se vê é que a 

família vive um movimento de mudança que está ocorrendo na estrutura dessa 

sociedade. Seus membros debatem os caminhos que serão seguidos, de modo a 

enfraquecer o modelo patriarcal ainda muito presente. A melhoria do padrão 

de vida é desfrutada pelo grupo como um todo, que pode oferecer melhores 

condições de vida e maior número de opções e oportunidades para as novas 

gerações. 

De qualquer forma é difícil estabelecer como é essa família, muitas 

vezes ela se define pela diferença, por estar se moldando e constituindo na 

relação do ir e vir, entre a permanência e a mudança. Ou seja, há mudança, 

porém muito ainda resta de igual, permanecendo relações tradicionais de 

poder. No universo da família ao fim quem decide é o homem, entretanto essa 

permanência é permeada, impregnada de mudanças negociadas na esfera da 

vivência familiar, nas relações entre homem/mulher e pai/filho(s).  

A vivência do trabalho de campo fez com que pesquisa e vida se 

confundissem e possibilitou o surgimento dessa amizade. Com isso, posso falar 

que a história oral foi usada, mais do que para “dar voz” aos entrevistados 

pertencentes a um grupo desfavorecido ou dar vida à História, como 

fundamento para uma análise das trajetórias de vida a partir do olhar dos 

colaboradores, apresentando elementos nos quais, a própria comunidade 

pudesse ver-se sobre o olhar de alguém de fora. 

A Dona Ana que apresento aqui, é uma possibilidade de uma 

interpretação da vida vivida, por ela contada conferida e aprovada. Prática que  
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foge à tentação de achar que “o protagonista real não tem condições históricas 

de se interpretar diretamente”. (MARTINS, 2000, p. 106) 

Nesse sentido reafirmo, até mesmo por opção feita pela história oral, 

que a intenção dessa apresentação não é a construção de um texto a partir de 

elementos externos ao próprio ideário do grupo pesquisado. Pois ao ler uma 

entrevista como a de Dona Ana, não podemos acreditar que o camponês 

comum é vítima passiva de uma história de exclusão, ou que não é agente de 

transformação social. Essa entrevista reforça a noção de que “mesmo silenciado 

e mesmo por vias indiretas o homem comum tem sido o protagonista da 

História”. (MARTINS, 2000, p. 109-110.) 

A narrativa apresentada é resultado de um processo de mais de dois 

anos de conversa com Dona Ana. Essas conversas tiveram início em 19/05/99 – 

nosso primeiro encontro. A última vez que conversamos com um gravador 

presente foi em 17/11/2001, mas muitos outros diálogos aconteceram e ainda 

acontecerão, pois amizades, como a que fiz com Dona Ana, não têm data de 

término. Sempre que posso, ou passo por Itapeva, nos vemos e matamos a 

saudade. 
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Dona Ana Ramos 

 

Daqui eu gosto! 

 

Eu nasci em Itararé, aqui pertinho, no dia 12 de agosto de 1958. A 

nossa família trabalhava na roça, arrendava ou plantava a meia... a vida nossa 

era essa.  

A gente era uma família grande, ao todo nove irmãos, seis irmãs e 

três irmãos. Quando era criança gostava de brincar de casinha, com as coisas 

que a gente mesmo fazia, coisas de barro e bonecas de sabugo de milho verde 

porque tem cabelo. Meu pai ficava bravo com a gente de estragar o sabugo. A 

gente inventava um monte de brinquedo, mas não tinha muita folga para 

brincar... Gostava de brincar de boneca também, mas quase não tinha 

brinquedo. Enquanto era bem pequena, sempre achava um jeito de brincar. 

Quando fui crescendo um pouco é que não deu mais... Só trabalhava e quando 

estava em casa, cuidava dos irmãos mais novos. Então a gente não teve muito 

tempo...  

Todos, mesmo pequenos, tinham que ir para a roça... eu mesmo fui 

com sete anos. Todos os filhos tinham que trabalhar. Como meu pai não tinha 

condição a gente tinha que trabalhar para tratar dos irmãos pequenos. Os mais 

velhos iam para a roça. Eu e mais três irmãs somos as mais velhas. Os irmãos 

homens eram mais novos. Tem os caçulas da minha mãe, os gêmeos, que agora 

têm 30 anos. Foi depois deles nascerem que minha mãe ficou muito doente, 

sofrendo do pulmão. Então tínhamos que deixar um de nós na casa para cuidar 

deles. Isso por um ano, depois minha mãe foi melhorando, agora sarou, hoje é 

mais sadia do que eu. Mas todo dia a gente trocava, ficava uma irmã e a outra ia 

para a roça. A que ficava cuidava das crianças e da casa. Não era uma vida 

boa... Tinha que trabalhar na casa e na roça.  

Na roça a gente plantava feijão, milho, arroz... Só isso que a gente 

plantava. De miudeza pepino, verdura, horta e melancia. Meu pai gostava de 
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plantar melancia... Não tinha muita variedade, no mais era isso. Quando 

chegava na época de carpir, tinha que ir toda a criançada para a roça. Só não 

trabalhava quem ficava cuidando da casa.  

Por isso, escola pouco tivemos. Os mais novos tiveram, mas, por 

exemplo, a minha irmã mais velha nem teve escola. Eu parei um ano na escola e 

a outra irmã fez até a terceira série. Os mais novos estudaram mais. E a escola 

era perto... Mas não podia ir na escola, porque não podia ficar sem trabalhar. 

Por isso acho que minha infância não foi muito boa. Foi uma vida muito dura. E 

o pior de tudo é que eu gostava de estudar... Passei de ano, toda feliz com nota 

boa e não pude ir mais na escola. Só os irmãos mais novos puderam, porque 

ainda não iam para a roça. Mas os grandes ficaram sem estudar... Não foi fácil, 

não!... E hoje, depois de casados, muitos voltaram a estudar. Eu não quis, já 

vieram atrás de mim um par de vezes... Mas não quis! Já não estudei quando 

era criança, estudar depois de mais velha... Não tem sentido. E também não 

tenho muita saúde... Vou ficar lá sentada, a cabeça já não é muito boa para 

guardar as coisas. O que aprende hoje, amanhã não lembra mais! Então não 

vou, não! Nunca mais quis estudar, mas meus irmãos estudaram e estão 

estudando até hoje.  

Em Itararé moram três irmãos meus e o resto, três irmãos e duas 

irmãs, todos moram em Tatuí. Dos meus irmãos só tem uma irmã que é 

assentada, entrou agora, naquela terra do banco... aquele Banco da Terra... Ela 

conseguiu. E lá são só 20 famílias assentadas. É um lugarzinho, bom, gostoso. 

Pertinho de Itararé. Só que essa terra tem que ser paga em 20 anos. Não é fácil, 

não. Os assentados trabalham três anos e depois têm que começar a pagar. O 

que fizer nesses três primeiros anos é deles. Não sei quanto, mas têm que 

pagar... As casas deles vão ser iguais as nossas aqui da cooperativa, mas estão 

fazendo ainda. O problema é que é diferente de nós, porque tudo lá é pago. E 

isso faz muita diferença. Nós aqui não temos que pagar a terra. Quanto às casas, 

tem que pagar, mas se a gente não conseguir o prazo é prolongado, porque não 

é todo ano que sai bem a lavoura. Por enquanto nada foi pago ainda, e não sei 

quando vai começar. Essas casas vão custar 500 reais por ano. Vamos pagar com 
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a safra do milho. Não sei bem, mas tem um prazo certo para começar o 

pagamento. E depois tem dez anos para quitar a dívida. Enquanto não começar 

vai prolongando os anos. Acho bom assim. Mas esse negócio do Banco da 

Terra... não sei bem. 

E, como estava dizendo dos meus irmãos, dois trabalham em 

fazenda. Um mora perto da Castelo Branco, ele lida com cavalo e o outro mora 

numa granja. E os outros moram em Tatuí, na cidade. Eles eram da roça 

também, mas acham que estão melhor morando na cidade.  

Não gosto muito de morar na cidade, principalmente se tiver que 

alugar casa, porque uma hora você está num lugar, e na mesma hora em outro, 

então isso para mim não serve. Assim, não tem uma coisa certa para você, está 

sempre mudando. Eu sei porque já morei um ano e meio em Itapeva. Até que 

gostava de Itapeva, e gosto até agora. Mas não para morar, a não ser que tivesse 

uma casa. Pagar aluguel não! Achei ruim morar na cidade porque tinha que 

pagar aluguel. Mas pior que aluguel é estar na casa com tudo que é seu dentro e 

o dono chegar e querer a casa de volta. Péssimo! Porque a gente mora em 

fundos, mora naqueles cortiços... lugares que não dá para suportar morar... 

Cada vizinho que dá até medo. Nós moramos num lugar assim e eu não 

gostava. Agora da casa que moro aqui eu gosto. Daqui eu gosto! Desde que 

cheguei gostei. Um lugar que nós estamos sossegados. Aqui ninguém tira a 

gente! 

Quando conheci o Toninho, tinha 15 anos, porque eles moravam 

num bairro perto do nosso. Só que meu pai era muito severo... gostava dos 

filhos dentro de casa, então não saía, ficava muito em casa. Um dia a gente foi 

passear em Itararé e se encontrou. Nesse dia só nos vimos, nem conversamos 

nada, porque o meu pai estava junto, ele não desgrudava de nós. Ficou aquilo 

na cabeça depois que voltamos para casa. No bairro que a gente morava tinha 

campo de futebol e de domingo juntava a meninada. Mas meu pai ficava muito 

bravo e não deixava ir. Mas depois, no primeiro jogo, eu fui... Só aí foi que 

começamos a conversar. Então, ele foi em casa e falou com meu pai, porque não 

podia namorar fora de casa, naquela época. Ele teve que falar com meu pai, que 
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aceitou. O meu pai era muito exigente. Nesse tempo o Toninho tinha 21 anos e 

eu 15...  

Comecei a gostar do Toninho, mas como a gente ia se encontrar? 

Onde? Tinha que ser em casa mesmo. E depois que comecei a namorar quase 

não saía, porque meu pai segurava mais ainda. Namoramos um ano... Me casei 

com ele, tinha 16 anos, e ele 22. Logo que a gente casou fomos embora de lá, 

fomos para a casa dele, morar junto com a sogra e com o sogro, durante seis 

meses. Quando eles mudaram de lugar a gente foi para as terras de outra 

pessoa para plantar a meia. Tive a Márcia com 17 anos e fiquei só nela mesmo... 

Acho que tinha que ser assim, porque tive um problema de rim e não podia 

engravidar. Por isso tomei pílula por três anos, depois não tomei mais, às vezes 

pensava que estava grávida, mas não era nada. Pelo Toninho tinha mais uns 

quatro, cinco. Penso comigo que Deus queria assim. Senão podia até ter mais 

um. Era bom ter mais um filho...  

Foi bom quando descobri que estava grávida! O Toninho também 

ficou contente! Quando ela nasceu ficamos mais contente ainda! Só que criança 

cresce muito rápido. Achei que ela cresceu muito rápido demais! Hoje, sorte 

que tem o William, porque senão ia ficar sozinha. Mas acho que o William 

cresce rápido também, daqui a pouco ele já vai estar moço e casar... Espero que 

demore para casar, que não case muito cedo. Mas sei que um dia isso vai 

acontecer...  

Às vezes penso que o carinho que a gente sente por neto é até maior 

que o por filho. Acho sim, que é um pouco mais! Faz mais os gostos... A Márcia 

mesmo fala. Quando o William quer comprar qualquer coisa, vem fala com a 

gente, que acaba cedendo... E com ela não era assim. Com os netos é diferente, 

parece que eles aproveitam mais também, porque sabem que a gente adula. E 

eles são espertos. 

O William é um garoto muito bom, mas às vezes dá trabalho, falo 

que ele é daninho demais. Ele tinha acalmado, mas agora está ficando daninho 

de novo. Não pode largar sozinho, que se corta, bate a cabeça, fuça em tudo 

quanto é coisa. Quando ele está comigo até que fica quietinho, mas quando eu 



 10 

saio e volto procuro por ele, pode ver que ele está vasculhando. A Márcia já não 

era assim.  

Às vezes fico brava com ele, mas a Márcia é mais brava do que eu. 

Ele tem mais medo dela que de mim. Ah, eu acho que coração de vó é mais 

mole, porque de mim ele não tem muito medo. Mas não fico brava sempre, só 

de vez em quando, quando ele faz arte... E “quase não faz”?! É um “santo”!... 

“Santo William!” 

A Márcia foi uma menina boa de lidar. Acomodada, quieta, sempre 

foi muito bem na escola. Acho que foi uma filha muito boa. Já o William é mais 

sapeca. Eu fico falando que ele não tem nenhuma partinha da Márcia. É 

totalmente diferente, porque a Márcia não saía de casa, era quietinha, não saía 

de perto de mim... Na escola nunca tive um reclame dela. Foi bem na escola, 

nunca repetiu um ano. O William é bom aluno, só que já é mais sem modos. 

Puxou mais para o lado do pai dele. O pai era mais sapeca. 

A Márcia mesmo antes de se separar já morava aqui no meu terreiro. 

Ela se separou da primeira vez quando estava grávida e aí ela voltou quando 

estava de sete meses. E separaram novamente quando o William não tinha um 

ano ainda. Foi melhor assim!... Agora ela está para casar de novo e a gente pede 

para Deus que dê boa sorte, que ela viva bem. Está indo morar em São Paulo, 

na casa da sogra. Ela vai ter que ajudar a sogra que já tem mais idade. Não sei 

como vai fazer porque ela não pára em casa, tem um serviço agitado. 

Quando penso no meu casamento até acho que tive sorte, porque a 

gente não se separou... De vez em quando tem uma briguinha... Ah, isso tem! 

Mas isso é normal.  

O Toninho faz música, e eu ouço ele tocar, mas tem hora que estou 

com muito serviço e daí não gosto muito. Não gosto muito de barulho, e tem 

dia que ele fica um tempão no quarto, aí pode falar com ele que ele nem... Essa 

hora não adianta. Às vezes está ele e o William no quarto e eles ficam, ficam... 

Não sou muito de cantar, nunca toquei com ele. Rádio mesmo tem o dia que eu 

gosto, quando quero ligo. Televisão gosto só da novela... Não sou muito de 

gostar de barulho, sou mais quieta. O Toninho gosta de barulho, ele liga o rádio 
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alto, ouve televisão alto. Daí se estou deitada, tenho que ficar gritando que não 

estou surda, para ele baixar a televisão. Ele gosta das coisas muito alto. Agora, 

tem um radinho que ele ganhou da Márcia! Vive com aquele rádio que tem um 

fone de pôr no ouvido. Ele está ouvindo e eu também estou escutando aquele 

barulhinho baixinho. Isso é parte da vida da gente, das brigas de todo casal. 

Como disse, acho que meu casamento foi bom. 

Teve umas coisas difíceis... antes de vir para cá, passamos três anos 

morando num lugar muito ruim. Quando mudei de lá para cá, foi bom. Márcia 

e eu estávamos muito sozinhas, era um rincão grande, sem casa por perto. Era 

muito isolado. Eu tinha muito medo, até que era perto do asfalto, mas era só 

eucalipto por volta. Esconderijo das onças!... Não gostava de ficar lá. Era um 

lugar que escondia bandido também. Até teve uma vez que um bandido 

roubou o táxi de um homem, pegou amarrou ele na árvore e colocou uma 

mordaça na boca dele. Como ficou se mexendo conseguiu soltar a amarra da 

boca e gritou durante o dia todo para alguém ir ajudar. E o Toninho foi lá soltá-

lo. Quando foi a tardezinha que ele estava biquiando feijão, ouviu o grito, 

largou o trabalho e foi ver o que era. O homem estava amarrado...  

Era um lugar muito longe, não tinha ninguém. Depois disso foi pior, 

tinha mais medo ainda. Quando o Toninho saía ficava eu e a Márcia, sozinhas, 

em casa. Ele passava o dia inteiro na roça e, de vez em quando, vinha para o 

acampamento e pousava por aqui. E a gente ficava sozinha naquele lugar, era 

horrível! Nem bem escurecia, o sol estava se escondendo, eu já estava com a 

porta fechada. Foi um alívio quando saí de lá. Aqui não tenho medo. Fico 

sozinha com o William, pouso com ele sem problemas... Porque na agrovila 

sempre tem um conhecido. Lá morei três anos e parece que morei uns dez. De 

tanto que não gostava daquele lugar.  

A gente trabalhava arrendado. Era horrível, porque era um lugar 

feio, não tinha um vizinho, e era no meio do mato. Plantava lavoura em volta 

da casa, mas a casa era ruim, chovia muito dentro. Pouco tempo depois meu 

irmão casou, e foi morar perto de mim. Mas foi por pouco tempo, logo ele 

mudou para Tatuí. Hoje ele está bem.  



 12 

A gente também tinha vontade de vir para o acampamento, só que 

para largar de lado a lavoura não dava. E também tinha os animais, as duas 

mulas e o burro, que não tinha aonde pôr. Então não podíamos vir, mas eu 

tinha vontade de vir já nos barracos. Mas não deu. Mas vínhamos visitar 

sempre!  

Foi aí que o pai do Toninho falou para vir morar aqui e trabalhar no 

lugar dele, quando não agüentasse. Foi a hora que nós viemos. A Márcia tinha 

doze anos.  

Mas mesmo depois de vir para o assentamento trabalhamos de bóia-

fria um tempo ainda, arrancando feijão. Porque a terra era pouquinha, então 

trabalhava para ajudar... Até que meu sogro se aposentou e o Toninho 

conseguiu entrar no lugar dele. Mas assim mesmo eu gostava de estar aqui! 

Porque a gente trabalhava com as companheiras. Todo mundo conhecido. Não 

achava ruim, não! Chegava cansada, e pensava “não vou nem agüentar voltar 

amanhã”... Que nada levantava, arrumava o almoço e me mandava. E era assim 

nossa vida... 

A Márcia e eu queríamos muito vir morar aqui, era o sonho nosso! O 

Toninho não ligava muito... Ele queria ir embora, e nós que demos um duro 

nele: ir embora para quê? Mas isso logo que a gente entrou aqui. Porque o 

serviço era de bóia-fria, e era muito difícil. Mas eu não queria ir embora! Não 

mesmo!  

Não dava para ir para lá, pois tínhamos animais... e não conseguia 

nem vender. Bem que tentamos, foi vendida uma mula, mas sobravam ainda 

outra mula e um burro, que acabou morrendo depois. O Toninho chegou a ir 

para Tatuí, trabalhou numa olaria um mês e ficou parado outro. Fui fiquei 12 

dias, peguei e vim embora... Daí ele veio atrás de nós. E falei: aqui é o nosso 

lugar! Não é na cidade, não! Também não era justo com o pai dele. Agora já 

esqueceu... Está bem aqui. Graças a Deus que esqueceu! Mas não quis ir para lá, 

porque embora meus irmãos estivessem lá, já tinha conhecido o assentamento e 

gostava mais daqui.  
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Já gostava daqui antes de vir morar, depois então... melhorou muito. 

E depois trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Hoje, só não vou para a roça 

porque não agüento, por causa da diabete. Mas assim mesmo trabalho com as 

mulheres. Mas não dá para ser nada pesado, porque tomo remédio forte todos 

os dias, e dá fraqueza. Nem no sol posso ir, porque faz subir minha taxa de 

diabete, que já é alta, está sempre em torno dos 250, sobe um pouco, desce, mas 

nunca abaixa muito. Então tem que ficar mais dentro de casa, fazendo o serviço 

que agüento. Outro não agüento mesmo, se for tentar para ver se consigo, fico 

doente. 

No começo foi assim... Logo que viemos de Itapeva, antes de morar 

aqui nesse núcleo, morávamos lá embaixo, onde foi a primeira agrovila, antes 

mesmo de ganhar toda a terra. A gente morava com meu sogro, porque a terra 

era dele. Fizemos uma casinha de costaneira, de madeira, naquele lote onde tem 

as bananeiras e as laranjeiras e os limoeiros. Mas depois que o Toninho 

começou a trabalhar no assentamento, que com a regularização saiu mais terra, 

melhorou. Então conseguiu ficar trabalhando e o pai dele aposentou.  

Agora, meu sogro e minha sogra moram aqui atrás de casa. Nós 

fizemos uma casa para eles. Porque quando mudamos para cá, eles ficaram lá 

embaixo. Não queriam mudar, preferiam lá. Ainda ficaram um ano vivendo 

sem água, como a gente vivia, porque tentamos furar um poço no lote, mas não 

tinha água, então tinha que buscar no vizinho, ou no rio que é longe. Isso 

porque ainda não tinha uma casa só para eles. Então pensamos que essa casa 

estava boa, para nós. E há dois anos construímos uma casa de material para 

eles, aumentada no fundo da nossa. Para nós está bom! E eles gostam também. 

Eles são aposentados, o dinheiro que recebem dá para se manterem, mas o 

feijão e arroz comem conosco. 

No começo também não foi fácil! Quando nós viemos para cá, o 

pessoal estava tudo no acampamento ainda, e tinha pouquinha terra. Foi 

bastante sofrido. As casinhas, mesmo depois de sair o assentamento, eram de 

papelão ou plástico, tinham algumas de costaneira... Mais tarde o terreno foi 

loteado de novo e sorteado outra vez... daí já tinham mais casas de costaneira e 
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tábua. Estava melhorandinho um pouquinho! Com o tempo saiu essas casas 

aqui, que já são bem melhor, porque são casas mesmo, de tijolo. Agora dá para 

ver que algumas famílias, que têm mais gente para trabalhar, já ampliaram a 

casa, tem até lugar para estender roupa...  

Se alguém me pergunta se tem alguma coisa ruim de morar aqui... eu 

não acho! Para mim morar aqui tudo é bom. Gosto de tudo. Dos vizinhos... de 

tudo! Todos são amigos. 

Comparando a casa que vivia lá embaixo com essa aqui, acho que 

melhorou. Faz, mais ou menos, seis anos que a gente trabalha em cooperativa, e 

acho melhor do que trabalhar individual. É melhor porque o individual pega a 

terra sozinha e não dá conta. Tem que fazer tudo, sem maquinário. Porque não 

tem dinheiro para comprar máquinas. E ele tem que ir trabalhar sozinho e aqui 

não, todo mundo vai junto. Faz as dívidas, mas é de todo mundo. Para 

conseguir as coisas também é mais fácil junto, porque sozinho não consegue. 

Acho que sozinho não adianta.  

Aqui em casa quem trabalha é só o Toninho e a Márcia. Depois que 

vim para cá trabalhei na colheita do feijão, as mulheres todas trabalhavam. Na 

cooperativa tem bastante mulher que trabalha, mas tem algumas que saíram. 

Eu trabalhava, mas comecei a não trabalhar mais e a Márcia passou a ocupar o 

meu lugar. Parei porque fiquei doente... Mas quem trabalhava era eu. Até que ia 

na roça, mas na arranca de feijão não estava agüentando mais. O Toninho fazia 

a rua dele e a minha, para eu não ficar com vergonha. E naquela época ia e 

voltava a pé para o trabalho, nas terras do holandês, porque não tinha 

caminhão para levar, como tem hoje. Comecei fazer um tratamento, imaginava 

que ia melhorar e voltar a trabalhar, só que foi tudo errado, não voltei nunca 

mais. Então a Márcia começou a trabalhar... e ela nunca tinha ido na roça. Ela 

falava: “Ai mãe, vou trabalhar hoje no lugar da senhora” e eu dizia: “Não vai 

não. Deixa, bobagem. Você não agüenta!” E ela: “Que não agüenta é esse! Se 

não agüentar, venho embora.” Foi e não veio embora nada! Agüentou! Depois 

chegou de tarde cansada, falando: “Agüentei, falei para senhora que 
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agüentava!” Foi aí que trocou, e eu fiquei cuidando do William, e ele tinha um 

ano e pouco. 

Mas logo ela começou ir para São Paulo, fazer curso. Gostou, e 

decidiu trabalhar no serviço dela, junto com educação... Ela sabe o que quer! 

Pegou um serviço que ela agüenta fazer. Porque trabalhar na roça é muito 

pesado. 

O meu dia aqui é bom. Acordo, arrumo o café, saio, bato um papo 

com os vizinhos. Faço o meu serviço que é cuidar da casa. Aqui no quintal tem 

flor, tem as galinhas... Então, levanto e varro o terreiro, tem dia que cuido das 

flores, dou uma podadinha nelas. Adoro cuidar das minhas flores. Aguar, tirar 

as folhas secas...  

Uma das coisas que mais gosto de fazer é cozinhar. Gosto de fazer 

tudo que é bom! Principalmente mistura que todas elas são boas. Gosto de fazer 

mandioca frita, quando é época. Aqui mesmo no quintal tenho vários tipos de 

mandioca plantadas da amarela e da branca. Tem várias qualidades, mandioca 

vassourinha, mandioca pão, parma, que é a mais macia, a melhor para fritar. 

Faço pão, bolo de cenoura, doce de abóbora, mas só para os outros. 

Porque não posso comer. Só olhar. Doce de abóbora é o meu preferido, mas 

quando faço não como. Levo muito a sério minha alimentação, nem o leite 

daqui tomo muito, porque é gordo. Bem que gosto, mas doce para mim, só 

gelatina diet. Mesmo assim é só de vez em quando, porque é cara e difícil de 

achar aqui no mercado. Até refrigerante diet que costumava ter não está tendo 

mais. Para comprar essas coisas que posso comer, tenho que ir para Itapeva ou 

Itararé, no Cofesa, lá tem uma estante só com esses produtos, mas é sempre 

muito caro. 

 Também gosto de cuidar da casa, porque sempre vêm pessoas de 

fora, e eu gosto de receber. É um orgulho receber as pessoas na minha casa. 

Tem também o serviço do coletivo das mulheres, da farmacinha e da 

horta medicinal. Agora está meio sem serviço, mas quando tem bastante coisa 

para fazer, a gente vai trabalhar na horta dois ou três dias por semana... mas 

não o dia inteiro... Trabalha umas duas horas, sempre das 10 ao meio-dia, e 



 16 

volta para casa. Assim dá tempo de fazer todo o serviço da casa e ir lá. Eu, com 

a comadre Maria, cuido das crianças. A gente trabalha junto cuidando das 

crianças quando é bastantinho. Só quando é pouquinha criança que fico 

sozinha, e ela vai para a horta. É bom a gente conversar, passa a hora mais logo. 

Eu gosto de trabalhar na ciranda, porque eles são pequenos. Às vezes vêm aqui 

em casa, outras é lá na casa dela. Por isso tem aquela caixa de brinquedo no 

quarto, assim eles ficam brincando aqui, enquanto as mães trabalham na horta 

medicinal. Quando não tem criança para cuidar, vou limpar a farmácia... Eles 

vêem o serviço mais leve para mim, porque não agüento o serviço pesado de 

horta ou colheita...  

Outro serviço que ajudo no coletivo de mulheres é fazer salgadinho 

para o bar ou para vender no campo em dia de jogo! E, quando tem bastante 

torcida, vende bem. O bar compra salgadinho de nós, mas só recebemos de três 

ou quatro meses. Então, o dinheiro da venda do salgado a gente vai juntando, 

para dividir na época que precisa. Por exemplo, sempre páscoa e natal são 

épocas de dividir. Sempre duas vezes no ano divide, demora um pouco... mas é 

uma coisa que a gente faz e ajuda a ter um dinheirinho. Não atrapalha o serviço 

da gente. Assim a gente se junta sempre. Sempre na sexta-feira temos reunião 

do coletivo de mulheres.  

No coletivo de mulheres a gente faz uma porção de amigas, porque 

somos 16 pessoas, daí sai muita conversa durante o trabalho da horta. A gente 

fala tanta coisa, sobre a casa, o serviço, de cozinha, das coisas da horta... fala 

muita coisa... Mas depende muito do tempo. Eu com a minha comadre, Maria, 

conversamos mais. Ela mora ali na frente, então encontro mais com ela. É a mãe 

da Angelina, vizinha daqui de casa. A Angelina tem mais ou menos a idade da 

Márcia, elas são amigas também.  

É bom ter os remédios da horta que pode cortar, para fazer um chá, 

sempre que precisar. Porque a horta medicinal é de todo mundo. Ela fica bem 

atrás do escritório da cooperativa, da casa onde funciona a administração da 

Copava. Para pegar alguma coisa, na hora que alguém precisa de algum 

remédio, tem que falar com a coordenadora, que agora é a Patrícia. Nós que 
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somos do coletivo não precisamos falar com ela. É só ir lá e pegar. Os outros 

têm que falar, mas todo mundo pode pegar as folhas para fazer chá ou xarope, 

sem custo nenhum. O que é vendido são os remédios, as pomadas e tinturas, 

porque para fazer tem um custo também. 

O dinheiro da venda dos remédios é dividido entre as mulheres. 

Para saber quanto vamos receber tem que dividir pelas horas trabalhadas. É um 

sistema parecido com o que era da Copava. Mas sempre todas recebem mais ou 

menos a mesma quantia. Quem tem mais horas e está na frente cede a vez de 

trabalho para a outra alcançar, assim todas recebem parecido. A não ser que a 

outra pessoa não possa ir trabalhar. 

A horta de verduras também é de todo mundo. Ela é bem maior. E 

quem cuida também são as mulheres, mas é trabalho da cooperativa. E o da 

horta medicinal é diferente, é de mulheres também, mas é fora da cooperativa.  

Na horta de verduras, na hora que as mulheres estão trabalhando, a 

gente pode ir e pegar o que precisa. Agora se elas não tiverem lá, tem que pedir 

para alguma que trabalha na horta, porque é chaveado. Dá para pegar o que 

quiser. Todo dia elas estão cuidando. Tem vezes que dá tanta verdura e legume 

que até sobra. Acaba servindo de comida para os porcos. É bom! Além da horta 

de verduras a cooperativa também planta cebola, todo ano. Desse jeito a gente 

nunca precisa comprar verdura, porque tem na horta. Toda vez que vem gente 

aqui em casa dou um pouco de cenoura, beterraba, alface...  

A gente compra mais o necessário que não produz aqui, o óleo, o 

açúcar, os produtos de limpeza. No terreiro tem várias coisas plantadas, tem 

mandioca, laranja, couve, chuchu... E isso ajuda na economia da casa. Verdura 

tem quase tudo, por causa da hortona. Também gosto de plantar alguma coisa 

para dar para as galinhas. Na parte de comer de verdura tem tudo! Mas carne 

tem que comprar. Embora eu tenha as galinhas aqui no quintal, que a gente cria 

para ajudar. Mas, digo, carne de porco ou de vaca.  

A cooperativa também tem criação de animais. A maior criação é a 

de porcos. E tem uma pessoa para cuidar dos porcos e uma outra cuida dos 

frangos. Mas só nas épocas da páscoa, natal ou ano novo eles matam e dividem. 
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No último natal deu 30 quilos para cada sócio, não é muito, coube tudo dentro 

da minha geladeira. No final de ano também matam tudo e vendem para sobrar 

um pouquinho de dinheiro para os sócios. 

Aqui na cooperativa, a gente também tem gado, mas é só vaca de 

leite. Também tem uma pessoa que entrega o leite, todo dia de manhã. Eu pego 

dois litros, porque aqui são dois sócios, um para o Toninho e outro para Márcia. 

E se precisar mais é só pegar, porque sobra e para o sócio é barato. O leite custa 

25 centavos o litro. Para vender para fora, para o laticínio, parece que é menos 

de 25 ainda, agora não estou sabendo assim de cabeça. Eles compram de 

bastante e todo dia, então eles não pagam bem.  

A gente tem um mercadinho aqui na agrovila que é da cooperativa. 

Então as coisas que tem que comprar como óleo e produto de limpeza a gente 

pega lá. E para isso todo sócio tem um vale de compra. Todo mês recebemos 

100 reais para pegar no mercado. Aqui em casa o Toninho recebe 100 e a Márcia 

60, porque é solteira. E dá para comprar tudo... Eu por exemplo gasto pouco, e 

nós somos poucos também. Quem tem bastante gente na casa, tem mais gente 

trabalhando também, e recebe mais. Então dá!  

Mesmo tendo os meus sogros morando aqui atrás, a compra do 

mercado dá para todos nós. Porque tem o arroz que nós plantamos também. A 

gente pega a parte que é para o gasto, e mesmo assim sempre sobra. E o que 

sobra a gente pega para vender. Só que por enquanto não sobrou dinheiro, da 

lavoura, porque tem muita dívida... Por isso não está sobrando ainda. As 

dívidas são por causa do veneno... Coisas de lavoura mesmo. Agora a gente 

está esperando que sobre. Sempre espera. Mas o arroz quando produz bem a 

gente vende bastante. E o arroz dá sempre bem.  

O arroz também serve para trocar por algo que a gente queira. Agora 

por exemplo, o Toninho vai trocar arroz por umas mudas de eucalipto, lá da 

Coapri. Porque ele não gosta de plantar eucalipto, prefere plantar arroz. Mas é 

muito difícil conseguir alguém que queira trocar mercadoria.  

O arroz planta uma vez por ano, agora mesmo eles estão carpindo a 

parte mais nova. Quando chega a outra colheita, ainda tem uma porção de 
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arroz velho guardado, que a gente põe para vender. A gente costuma dizer que 

o arroz quanto mais velho fica melhor, porque o novo é mais mole e fica mais 

difícil de fazer. Tem que saber fazer se não fica feio, todo empapado, não seca. 

Dá bastante mesmo. Agora mesmo estamos vendendo. Esses dias 

atrás vendemos mais de 10 sacas de arroz. Mas faz tempo que não aparece 

comprador. E a saca de 60 quilos a gente vende por 15 reais na época da 

colheita, por isso de vez em quando a gente guarda para vender mais tarde. 

Já o feijão é mais caro, e também produz bem. Sempre dá bem feijão, 

só que quando chega na hora de vender cai o preço. Agora não estou sabendo 

quanto está o feijão, mas sempre o feijão fica a 60 reais a saca, ou até mais, mas 

na hora de colher cai. Isso é sempre assim. 

Quando trabalhava na cooperativa eu participava das assembléias, 

mas agora não vou mais... As assembléias sempre foram boas. É um momento 

importante. Quando fazem uma proposta, tem que todo mundo aceitar. A 

assembléia é demorada. No tempo que eu ia durava uma hora, agora está 

durando mais. Depende do dia, porque às vezes tem discussão, às vezes não. 

Conforme o que está sendo discutido, o assunto vai mais longe. Se for pouca 

coisa, termina mais logo. O Toninho vai sempre lá pelas nove horas e termina 

meio-dia, uma hora. É bastante tempo para decidir as coisas. Ele vai sempre, 

não pode perder assembléia. Todo cooperado tem que ir. Só pode faltar se não 

estiver aqui. No caso da Márcia, por exemplo, que viaja bastante, só se não 

estiver aqui.   

A cooperativa tinha um presidente que era o Serginho, mas ele não 

estava agüentando, porque é pesado ser presidente de uma cooperativa. Nesta 

última assembléia decidiram, o presidente ficou para ser o Seu Jamil, e o 

Serginho vai continuar na administração mas só ajudando. 

Eu gosto de tudo aqui no assentamento. E eu gosto de fazer de tudo. 

Não tem nada que não goste! Apesar de que serviço pesado não posso fazer. 

Gosto muito da vida aqui! Sempre gostei. Tem vez que a gente não tem 

dinheiro mesmo, mas a gente sabe que dinheiro não é fácil! No mais, tudo é 

bom. Não me criei assim com muito dinheiro, então acho que a vida hoje está 
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bem melhor. Porque no passado foi muito péssimo! Muito!... Muito... A gente 

não tinha nada. Hoje a gente tem alguma coisinha, mas não tinha nada, morava 

nuns cafundó, que não tinha nem uma cama para dormir, dormia no chão com 

colchão de palha... Era aquilo nossa cama! A gente caçoava que quando 

mudava não precisava levar a cama...  

Às vezes não é fácil lembrar das coisas difíceis que a gente viveu. 

Mas é bom ver que hoje está bem melhor, porque antes não tinha liberdade nem 

de plantar uma coisa qualquer no terreno, porque o dono já queria uma parte. 

Aqui tudo é da gente! 

Hoje está bem melhor. E naquelas épocas a gente não estava cheio de 

dinheiro também, aliás tinha muito menos, porque não tinha nem uma casinha 

melhor para morar... Hoje a gente tem! 

Outra coisa é que a gente vivia no que era dos outros e isso é a coisa 

mais péssima que tem. A gente está cuidando, morando, mas sabe que não é da 

gente. E aqui é da gente, só sai se quiser! E eu não quero! De jeito nenhum!...  

 


