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“É aqui
...  onde o olhar distante que guarda a utopia

revela a consciência de quem não se aceita mais ser objeto da história (...)
... onde tremulam bandeiras em melodias a embalar

os sonhos de tantas Marias, Franciscos, Antonios, Claras, Sebastiões...
É aqui, bem aqui, no dia-a-dia, que nasce o futuro,

não amanhã... nem depois”
 

Evandro Medeiros, trabalhador rural assentado
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RESGATE DE CIDADANIA

Quando o convênio com a Universidade de São Paulo foi assinado para executar o projeto que hoje,
orgulhosamente, torna-se realidade na publicação deste livro, nós, representantes do governo, abrimos
nossas defesas para ouvir a voz daqueles a quem dirigimos nossos esforços por meio da elaboração de
políticas públicas, traçadas em gabinetes na esperança de encontrar soluções para a problemática que se
apresentava – e ainda se apresenta – no campo, no interior do Estado de São Paulo.

Demos voz àqueles que conquistaram um lote agrícola após anos debaixo de lona e à mercê do tempo,
aguardando, muitas vezes com impaciência e cobrança, a implementação pelo Estado de um modelo de
reforma agrária em terras devolutas, iniciado, corajosamente, pelo governador Franco Montoro, nos idos
de 1983.

Foram cerca de 80 entrevistados que representam as mais de 10 mil famílias assentadas nos Projetos
de Assentamentos no Estado; foram 80 opiniões, críticas, conselhos, queixas e observações a que devemos
dar atenção se quisermos saber os reais motivos que  levam alguns a abandonar o lote recebido, abandonar
a luta que não acaba quando se recebe a terra: a luta continua por financiamento, assistência técnica,
obtenção de renda etc.

E saber, ainda e principalmente, o motivo que leva o beneficiário assentado a permanecer na terra
conquistada, apesar das dificuldades encontradas, apontadas neste livro, e as quais devem ser o foco prin-
cipal de nossas atenções na elaboração de novas propostas que fortaleçam o homem do campo e a agricul-
tura familiar.

A percepção da importância de dar voz ao agricultor assentado, executada com muita competência e
habilidade pelas equipes da Fundação Itesp e da Universidade de São Paulo, é a riqueza maior do convênio
estabelecido entre as duas instituições vinculadas ao Governo de São Paulo e um exemplo a ser seguido
pelas demais instituições na busca de ter o cidadão mais próximo do Estado.

Hédio Silva Júnior

SECRETÁRIO DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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SABEDORIA NA SIMPLICIDADE

Eis aqui um livro de grande importância a respeito de Reforma Agrária, assentamento rural e a imensa
gama de problemas encontrados por todos aqueles que vivem exclusivamente da terra em nosso País.

Na bela Introdução de Zilda Márcia Grícoli Iokoi, a pesquisadora observa: “Convido o leitor para uma
viagem a um mundo cheio de sacrifícios, trabalho e esperanças, que nos comoveu por três longos anos de estudos e
contatos”. Justas palavras. O leitor, além de um histórico sobre a evolução dos acontecimentos no Pontal do
Paranapanema – como o surgimento e desenvolvimento do MST (Movimento dos Sem Terra) –, tem aqui,
entre tantas coisas fundamentais, úteis descrições da situação em que se encontra, entre outras, o assenta-
mento Gleba XV de Novembro, localizado em Euclides da Cunha.

Neste livro, fruto do convênio USP/Itesp, para além de todo o exaustivo, metódico e imprescindível
trabalho de levantamento de dados e acompanhamento da evolução histórica dos acontecimentos, se po-
derá encontrar ainda – ou principalmente – a voz do homem do campo que foi assentado. É na simplicida-
de da fala e no profundo amor pela terra que este homem, esta mulher, se revela. Ao lermos com atenção
cada depoimento, teremos uma idéia da potência do nosso homem do campo, com sua sabedoria curtida
no trato cotidiano com a terra.

Como Reitor da Universidade de São Paulo, só posso me orgulhar deste empreendimento da USP em
parceria com o Itesp. Ele é, antes de tudo, um trabalho que nos dignifica a todos, apontando, através da
fala humilde dos assentados, caminhos a serem percorridos para melhorar, urgentemente, suas vidas. Aponta
ainda o gigantesco trabalho por ser feito neste País, no que diz respeito, estritamente, à Reforma Agrária.

Adolfo José Melfi

REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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HISTÓRIAS DE CORAGEM E PERSISTÊNCIA

Na luta que se trava no campo ideológico, muitos são os estigmas criados para desqualificar a reforma agrária.
Um deles, largamente difundido pela imprensa, é o de favela rural. Os assentados, por sua vez, são caracterizados no
mínimo como pessoas sem vocação para a atividade agrícola, quando não taxados de criminosos que vendem seus
lotes ou cometem toda sorte de irregularidades. O trabalho que trazemos a público neste livro, fruto da parceria
entre Universidade de São Paulo e Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, dá voz aos personagens
principais desta história. Camponeses que lutaram pela terra e vivem o cotidiano da atividade agropecuária, às
vezes gratificante, às vezes inclemente. São eles que nos dizem o que é um assentamento rural.

O Estado de São Paulo é detentor de uma experiência única no Brasil, um modelo próprio de reforma agrária.
Aqui, o principal instrumento para a democratização do acesso à terra não foi a desapropriação de terras improdu-
tivas, mas a recuperação de terras que já pertenciam por direito ao Estado. São as terras devolutas, ocupadas irregu-
larmente no passado. Milhares e milhares de hectares indevidamente nas mãos de pretensos “empresários rurais”,
que hoje se valem do pomposo nome de “agronegócio” para escamotear uma prática agrícola predatória que, espe-
cialmente na região do Pontal do Paranapanema, constituiu verdadeira política de terra arrasada. Devastou-se o
meio ambiente e explorou-se a terra à exaustão. Relatos dão conta de que até mesmo o famigerado “agente laranja”,
desfolhante químico altamente tóxico que ficou conhecido por seu uso na Guerra do Vietnã, teria sido utilizado no
desmatamento do Pontal. O que sobrou foi um solo pobre e desprovido de cobertura vegetal, cujas voçorocas são as
cicatrizes mais visíveis da violência cometida contra a terra.

A arrecadação dessas áreas – mais de 400 mil hectares até agora – e sua destinação à reforma agrária têm
possibilitado a implantação de um outro modelo de agricultura. Não mais a da monocultura altamente mecanizada
e com uso intensivo de produtos químicos, modelo poupador de mão-de-obra. O cultivo agora é feito com as
próprias mãos, pela família, que mora na terra e com ela estabelece uma relação muito mais profunda do que a mera
dependência econômica. A terra passa a ser local de vida, de morada, de socialização. Lá, nascem e crescem os
filhos. Lá, são realizadas as festas, as atividades religiosas, ou as simples visitas aos amigos, parentes e vizinhos.
Gente que havia sido expulsa para a cidade, por falta de opção no campo, aprende novamente como se faz um
mutirão ou como interpretar os ciclos da natureza. Para alguns, essa agricultura é sinônimo de atraso. Como se o
progresso se medisse pelo volume de dinheiro empregado em uma atividade qualquer. Por essa lógica, agricultura
moderna é aquela que emprega um trator computadorizado de alguns milhares de dólares. Progresso à custa de uma
altíssima concentração de renda, portanto.

Muitos dos relatos que compõem este livro são de pessoas que, em algum momento de suas vidas, perderam o
contato com a terra. Posseiros, arrendatários, bóias-frias, entre outras categorias. O caminho de volta foi invariavel-
mente penoso. Foi preciso coragem e persistência. Mas foi também um aprendizado de organização social, de
mobilização, seja por meio dos movimentos sociais, das Comunidades Eclesiais de Base ou do movimento sindical.
Para uma população que tem sido a principal excluída dos direitos de cidadania no Brasil, essa luta ganha um
sentido de reviravolta histórica. A reforma agrária não apenas transforma o sem-terra em agricultor detentor de
seus meios de produção, mas também o transforma em cidadão capaz de uma ação autônoma, em agente político
que se apropria dos meios de interlocução com o poder público e se faz representar diretamente em instâncias como
câmaras municipais, comitês e conselhos.

Todas essas histórias de vida são não apenas esclarecedoras, mas também emocionantes, como o leitor verá.
Aqui estão camponeses de diferentes regiões, de assentamentos estaduais e federais. O olhar que este livro nos
permite lançar sobre a reforma agrária é o olhar dos próprios atores sociais que construíram, com sua luta, a reforma
agrária em São Paulo.

Jonas Villas Bôas

DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO  ITESP
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PROJETOS  DE VIDA, TEMPERADOS DE ESPERANÇA

Quando a USP, por intermédio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, celebrou
convênio de cooperação com a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), a conjuntura
política da época fazia-nos crer que a reforma agrária cobriria de dignidade um número crescente de
famílias acampadas à beira das rodovias, sob a precária cobertura das lonas pretas. Entretanto, ainda hoje
o plástico negro mal as separa das intempéries, enquanto séculos de latifúndio as apartam das glebas de
terra em que almejam cultivar uma variedade mais humana do existir. Gente triturada nos moinhos satâ-
nicos das cidades e dos campos, e, a despeito disso, perseverante na procura de moradas bem plantadas,
filhos bem criados, corpos bem nutridos, os sem-terra são ainda mais determinados quando se trata de pôr
à mesa os necessários alimentos da alma: projetos de vida, temperados de esperanças.

Testemunhei, na cerimônia de assinatura do Convênio, as feições da esperança desenhadas nas faces
de todos: Jacques Marcovitch, o nosso Reitor; Dr. Belisário dos Santos Jr., nosso Secretário da Justiça;
Tânia Andrade, diretora-executiva do Itesp, e, sobretudo, nos rostos daquelas muitas pessoas – sem-terras
e quilombolas – que fizeram lotar o auditório e para as quais convergiam as nossas falas e os nossos
sentimentos. E não se tratava de favor nenhum, mas de obrigação devida pelas instituições públicas – USP
e Itesp – aos que, usualmente, só se ofertam recusas. Recordo-me também que o Prof. Francis Aubert,
nosso diretor da FFLCH e a quem se devia, dados os seus tantos esforços, expressiva parcela daquele
contentamento, deixou de comparecer à celebração em razão de grave impedimento.

A reforma agrária vai sendo, desgraçadamente, procrastinada. Todavia, no Estado de São Paulo en-
contram-se assentadas numerosas famílias de ex-acampados, e as falas de muitos deles conferem vida ao
volume que ora se edita e que se configura como um dos resultados do referido Convênio. São testemu-
nhos variados dos que experimentam o quotidiano nos assentamentos, traduzindo uma percepção dispo-
nível apenas aos “de dentro”, donde todos os tons e as distintas cores com que são descritas suas realiza-
ções e dificuldades. Organizou-se o material – recolhido por meio de extenso trabalho de campo levado a
cabo por estudantes da FFLCH, supervisionados por Zilda Iokoi, em parceria com funcionários do Itesp,
coordenados por Marcia Regina de Oliveira Andrade – fazendo-o acompanhar de comedidas apreciações
acadêmicas, de modo a torná-lo acessível a um público diversificado.

Não nos vangloriamos do livro que produzimos, embora tenhamos nos esmerado para que exibisse o
que de melhor poderia ser feito. Destina-se, principalmente, aos acampados, assentados, quilombolas e a
todas as coletividades do campo e das cidades que pelejam na adversidade e que poderão encontrar nas
falas aqui transcritas razões para arquitetar modalidades de viver em que sejam observados, ao menos, os
direitos universais da pessoa humana, consignados na Declaração da ONU. E estamos todos novamente
muito felizes por isso, os da USP e os do Itesp, porque aprendemos com o trabalho realizado e cumprimos
parte das nossas mais recompensadoras obrigações, sem que nos vejamos, contudo, desobrigados de muito mais.

Renato da Silva Queiroz

PROFESSOR DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS / USP
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A QUESTÃO AGRÁRIA E A PARCERIA FUNDAÇÃO ITESP/USP

O Governo do Estado de São Paulo, na gestão Mário Covas, de que, para minha grande honra, parti-
cipei como Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, foi extremamente conceitual. A ação do Estado
era/deveria sempre ser fundada em princípios. Alguns desses bons princípios informadores das políticas
públicas tinham origem na Constituição Federal.  Assim, a legalidade e a transparência deveriam andar de
braços dados com a eficiência da ação governamental. Da mesma forma, o respeito ao destinatário final da
política pública – o cidadão / usuário do serviço público – deveria ser respeitado. Isso quer dizer que a
ação deveria implicar na preservação e aumento da dignidade, mas também na consulta aos afetados pela
ação do governo, na informação a ser sempre fornecida (princípio da participação popular).

Pensar dessa forma nos conduziu à elaboração e à aprovação  de uma lei pioneira – de defesa do
usuário do serviço público – que assegurava o direito a um bom serviço, ao mesmo tempo em que criava os
direitos à informação e à fiscalização desses serviços. Ademais de outras exigências constitucionais, como,
por exemplo, jamais privatizar o público (preceito ético), a experiência de governo criou outros princípios
para uma boa política pública, como o de sempre integrar as várias agências do Estado que tenham afini-
dade no enfrentamento de determinado problema. Além disso, a política pública deve e deveria sempre
ser, à medida do possível, interdisciplinar, porque assim são os problemas que ela visa solucionar; ter cará-
ter multiplicador e pedagógico, diminuindo a exclusão e melhorando a percepção da democracia.

Não foi diferente com a questão agrária. Os assentamentos não foram criados para atender mera-
mente à demanda de invasões ou de formação de acampamentos. O Governo que assumiu o Estado de São
Paulo em 1995 tinha a deliberada intenção de dar destinação de assentamentos às terras devolutas estadu-
ais, já discriminadas por decisão do Tribunal de Justiça de 1957, jamais executada por governos anteriores.
Mais do que isso. O direito à terra deveria estar associado ao direito ao desenvolvimento. Vale dizer: os
novos assentamentos não seriam provisórios, mas definitivos, o que implicava em relacionar o tamanho de
cada módulo com sua finalidade produtiva. Os assentamentos deveriam ser dotados de obras de infra-
estrutura, assistência técnica, planos de comercialização e com previsão de acesso dos assentados a cursos
especiais de formação. E ainda mais do que isso.  Deveria ser fortalecido o órgão que cuidava da questão
agrária. E veio a Fundação Instituto de Terras. Assim o Governo pensava. Assim o Governo agia.

O convênio com a USP, cujos resultados estão retratados  nesta obra, realizado por estímulo e com
apoio dos professores Renato da Silva Queiroz e Francis Henrik Aubert, e do Reitor Jacques Marcovitch,
veio no sentido de atender aos tão falados e respeitados princípios de boas políticas públicas. Era necessá-
ria a fiscalização da política em curso. Era importante verificar a viabilidade das políticas públicas envolvi-
das nos processos de reordenação fundiária conduzidos pelo Itesp, em sua relação com a questão agrária.

Espero que os resultados do trabalho estimulem a experiência de orientar o assentamento na perspec-
tiva do desenvolvimento, bem como o cumprimento de políticas públicas com base em princípios consti-
tucionais.

A minha palavra de profundo reconhecimento a quem tornou esta experiência de cidadania possível.

Belisário dos Santos Júnior

EX-SECRETÁRIO DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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CERTIFICADO DE VALIDADE

Assumi a direção da área de assentamentos do ITESP num período conturbado, em fevereiro de
1995, pouco após o início da gestão Mário Covas. Enfrentávamos graves problemas internos provocados
pelo saneamento das relações com a Baneser e vivíamos a iminência dos graves conflitos pela terra que
levaram o Pontal do Paranapanema ao conhecimento do mundo. Em setembro de 1996, ainda sem o
equacionamento completo daquelas questões, passei à direção geral do Instituto, posição em que perma-
neci até janeiro de 2002. Um ciclo de sete anos.

Naqueles idos que rondavam 1995, os assentamentos eram um mundo à parte. Não no sentido poé-
tico que lhe atribui esse livro, mas na dura realidade administrativa cotidiana. Para o Governo, os assen-
tados eram o povo do DAF: se precisavam de educação, saúde, habitação, conservação de solos ou assis-
tência técnica, era para o DAF que deveriam se dirigir, à exceção do pouco crédito rural era de seu min-
guado orçamento que deveriam sair os recursos para todas as necessidades do assentamento, como se
fossem cidadãos de um mundo apartado. Aos olhos de muitos, os assentados e os técnicos dos assenta-
mentos se confundiam. E não sei se por causa ou conseqüência, uma estranha e comovente solidariedade
os une.

É bem verdade que o órgão estadual de terras, os assentamentos e o próprio MST nasceram pratica-
mente juntos no Estado, com seus marcos fundamentais todos gestados entre 1983 e 1985. Assim, trazem
desde a sua origem elos de ligação reconhecidos por ambos: a ação do Governo Montoro, a causa da
reforma agrária, a cumplicidade dos militantes fundadores, a hierarquização e a forma de organização em
regionais no Estado, quase coincidentes geograficamente. Até 1995, o órgão do Estado e o movimento
social agem de forma parelha e interativa, sem maiores conflitos, ambos reconhecendo a importância de
um e outro, compreendendo as fragilidades respectivas e procurando ajudar-se mutuamente. Mas estavam
quase sempre isolados, acertavam e erravam sozinhos, com o apoio eventual de personalidades e de pes-
quisadores.

A partir de então, começa a se construir no Governo uma nova visão em relação aos assentamentos,
sob a orientação firme do Governador Mário Covas, do Secretário Belisário dos Santos Júnior e de seu
Adjunto Edson Luiz Vismona. A noção de política pública vai se impondo e os demais órgãos do Estado
lentamente passam a incorporar ações diretas nos assentamentos, especialmente na região do Pontal. O
ITESP ganha novo fôlego e passa a influir mais decididamente nas ações do Estado, até adquirir o status
de fundação pública com a missão de planejar e executar a política agrária paulista, até tornar-se referên-
cia de atuação estatal nessa área. No mesmo período, ainda mais notoriamente, o MST cresce e surge
como referência nacional e internacional da luta pela terra e pela Reforma Agrária, no Pontal e no Brasil.
O mundo dos assentamentos abre-se para o mundo.

Se por um lado ocorria a ampliação do Instituto em todos os sentidos (recursos humanos, financeiros
e materiais), dando aos técnicos uma segurança até então inusitada para suas ações em prol dos assenta-
mentos; por outro lado abria-se uma fissura nas relações entre o órgão e o MST, também especialmente
na região do Pontal onde a atuação estatal era mais intensa. Assim, estranhamente plugados com o mun-
do, desconectavam-se no essencial, criando um paradoxo de cumplicidade-desconfiança que só mais à
frente iria se resolver. Apesar de tudo, o Governo acreditava no ITESP, os assentados confiavam no ITESP,
a sociedade apostava no ITESP.
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Por tudo isso, tamanho crescimento de responsabilidades e potencialidades estimulava e preocu-
pava a um só tempo. Queríamos avaliar o que fazíamos, queríamos críticas e sugestões, para ir em
frente aprimorando os acertos e corrigindo os erros de nossa atuação. Era preciso abrir ainda mais
nossas portas e corações. Era preciso trazer a Universidade como instituição.

O ITESP vinha desenvolvendo desde 1996 um projeto pioneiro denominado Caderneta de Cam-
po, que consistia no levantamento censitário e sistemático dos lotes nos assentamentos, objetivando
apoiar o planejamento das ações de assistência técnica às famílias, mas também disponibilizar os dados
sócio-econômicos e da produção dos assentados para análises de resultado pelos estudiosos da questão
agrária (ver Série Cadernos ITESP, volumes 1 e 9, Retrato da Terra).

Sou uma defensora ardorosa da reforma agrária – os que me conhecem sabem disso – e os núme-
ros que obtivemos alimentavam essa feição. Mas era preciso mais. Conscientemente sabíamos precisar
de mais força nessas análises, expor nossos flancos e ver pelos olhares da academia o reflexo dos resul-
tados que víamos com nossos olhos apaixonados. Muita vida dedicamos a esses assentamentos, sofre-
mos e vibramos e brigamos muito no processo de sua construção e da construção das políticas que o
ITESP devia aplicar. Então era preciso ter certeza. Era preciso inundar os olhos, os ouvidos e o cora-
ção para fazer chegar inequívoca à mente a certeza de ter valido a pena.

Esse livro cumpre esse papel. Não só porque é fruto de um convênio com a USP, essa renomada
Universidade de São Paulo que enche de orgulho aos brasileiros e paulistas. Não só porque a esse
trabalho se associam nomes da grandeza de Zilda Iokoi e Renato Queiroz, que por si só enriquecem o
estudo realizado. Mas principalmente porque contém depoimentos e imagens plenos de vida, vindos
daqueles que são em última instância a fonte de toda a luta, narrativas singelas, pungentes, legítimas,
cuja verdade fundamental nem mesmo um intelectual orgânico do latifúndio será capaz de negar. Por-
que, sim, valeu a pena!!

Como o tema que o inspira, esse é um livro que emociona e motiva, basta deixá-lo fluir.

Tânia Andrade

EX-DIRETORA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO ITESP

Poder-se-ia afirmar que os assentamen-
tos rurais de São Paulo constituem-se em
paradigma para a construção de um novo modo
de vida, onde estariam restauradas as dimen-
sões utópicas, representadas por um novo
modo de viver, sentir, conhecer e sonhar dos
seus moradores,  trabalhadores egressos de
expropriações de terras ou população de rua,
sem teto e sem trabalho?  Ernest Bloch1, afir-
mou que a Utopia tem lugar e hora. Seria
este o lugar e a hora de um novo mundo para
esses despossuídos?

Convido o leitor para uma viagem a um
mundo cheio de sacrifícios, trabalho e espe-
ranças que nos comoveu por três longos anos
de estudos e contatos. Estivemos presentes
em Promissão, no assentamento Reunidas; em
Mirante do Paranapanema, nos assentamen-
tos Che Guevara e Antonio Conselheiro; em
Andradina, no assentamento Primavera; em
Euclides da Cunha Paulista, no assentamento
Gleba XV de Novembro; em Piquerobi, nos
assentamentos São José da Lagoa, Santa Rita
e Santo Antonio; e em Itapeva e  Itaberá, em
todas as áreas do assentamento Pirituba II.

Em 2002, colhemos cerca de 80 depoi-
mentos, transcrevemos relatos, transcriamos
os depoimentos e retornamos aos narradores
para conferir as alterações entre os depoimen-
tos orais e os textos escritos. Cada depoente re-
cebeu sua história impressa com suas imagens,
para que aquele momento não lhe escapasse.
Foram inúmeros os que partilharam conosco
desta revisitação a seus passados e que aponta-
ram alterações em seu cotidiano, fruto da es-
colha da luta e não da omissão. Experiências
geracionais trocadas entre pais e filhos, novas
formas de compreensão entre gêneros, rede-
finições entre iniciativas individuais e coleti-
vas, um novo sentido de cooperação, reencon-
tro com o passado, novos elos identitários,
redimensionamento no sentido das religiosi-
dades e da mística em seu modo de vida. O
que mais nos comoveu foi a extrema raciona-

lidade das escolhas e as subjetividades, en-
tendidas como espaços vitais no sentido da ga-
rantia de solidariedades profundas. Neste li-
vro estão publicadas 34 histórias de vida com-
pletas. As demais serão disponibilizadas para
pesquisa no portal do Laboratório de Estu-
dos sobre a Intolerância, da USP, e do Itesp.

Foi possível perceber, passados os vinte
anos da experiência de articulação entre o
Movimento Sem Terra e o Estado, que desse
processo surgiram alternativas à globalização
neoliberal, uma vez que, dos resultados des-
sas experiências, viabilizaram-se tanto uto-
pias conservadoras, baseadas na lógica polí-
tica centrada num único valor que tornou a efi-
cácia um critério ético supremo, mas especi-
almente, utopias radicalmente democráticas2,

que apontam intercâmbios entre  diferentes
movimentos sociais, instituições públicas e
privadas, intelectuais de diferentes campos
ideológicos, políticos engajados nas lutas so-
ciais em distintas hierarquias, e um vigoroso
processo educacional formal e não formal,
que tem promovido avanços significativos no
sentido da construção de um devir que res-
gate o humanismo e os direitos, sociais, civis
e políticos, já definidos nas convenções in-
ternacionais. Essas experiências apontam
ainda para uma agenda que otimize os direi-
tos de terceira geração, importantes para um
mundo que supere tanto a lógica do ter, pre-
dominante em todo o século XX, como re-
cupere o meio ambiente em perigo extremo
e ameaçado por essa mesma lógica.

Este livro permite afirmar que é possí-
vel um novo modo de conhecimento analíti-
co e em processo, gerado sobre os resultados
parciais das experiências individuais e de gru-
pos, no entendimento de situações históri-
cas e sociais antigas, e daquelas que ainda
estão em desenvolvimento, como as aqui re-
latadas. Foi uma parceria que envolveu o Ins-
tituto da Terras do Estado de São Paulo, di-

SÃO PAULO: LUTAS PELA TERRA, UM CONFLITO SECULAR
por Zilda Márcia Grícoli Iokoi

1 BLOCH, Ernest. The principle of hope. Cambridge. Mass: MIT
Press, 1995. p. 479.
2 SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente:
contra o desperdício da experiência. 4ª ed. SP: Cortez, 2002.
3 Em 1983, pelo Decreto 20.938, foi criada a Coordenadoria
Socioeconômica, ainda no âmbito da Secretaria da Agricultura,
que tinha como objetivo a organização de pequenos produto-
res, o apoio ao sindicalismo e ao uso social da terra, incorporan-
do as atividades exercidas pela ATRA e alterando sua denomi-
nação para Instituto de Assuntos Fundiários - IAF, organizado

rigido naquele momento por Tânia Andrade,
a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cida-
dania de São Paulo, na figura do Dr. Belisário
dos Santos Júnior e a Universidade de São
Paulo, representada pelo Reitor Jacques
Marcovitch. Estimulados pelos professores
Renato da Silva Queiroz e Francis Henri
Aubert, Vice-Diretor e Diretor da Faculda-
de de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
Secretário e Reitor firmaram o convênio cujo
objetivo foi o de verificar a viabilidade das
políticas públicas, especialmente aquelas vol-
tadas para a reordenação fundiária, e a imple-
mentação dos assentamentos rurais coorde-
nados pelo Itesp.

A criação do Itesp (Instituto da Terras
do Estado de São Paulo) havia consolidado
a experiência institucional paulista na Refor-
ma Agrária, iniciada de forma sistemática no
Governo Carvalho Pinto, e sua transforma-
ção em Fundação Itesp tornou-a sucessora
natural - e legal - de toda uma seqüência de
órgãos ligados às questões agrária e fundiária.
Incorporando as atividades realizadas com
primazia na Assessoria de Revisão Agrária -
ARA, criada pelo Decreto 33.328/61, vin-
culada à Secretaria da Agricultura, cuja fi-
nalidade era a de coordenar todos os traba-
lhos referentes à execução da Lei 5.994/60
(Lei de Revisão Agrária), e pelo Decreto
11.138/78, que especificou a ação como
Assessor ia Técnica de Revisão Agrár ia
(ATRA)3, a Fundação Itesp tem sido um ins-
trumento importante na mediação dos confli-
tos fundiários e no apoio aos novos sujeitos da
estrutura fundiária: os assentados rurais.



duçãointro

2120

Martins4, que tratou o problema como parte
dos direitos civis, e a de Francisco Graziano5,
que vinculou o tema à relação com o merca-
do. Este último, assim se refere à questão:

Se, por um lado, há incertezas sobre o real estoque
de terras a serem destinadas a programas de reforma
agrária, mais duvidosa ainda é a quantidade de famí-
lias a serem beneficiadas por um lote nos assenta-
mentos. Discute-se muito, atualmente, esse ponto a
partir das metas de assentamento fixadas pelo gover-
no federal para o período de 1995 a 1999, da ordem
de 280 mil famílias. Afinal, isso é muito ou pouco?
Quantos são os “sem-terra” no Brasil? O Plano Na-
cional de Reforma Agrária (PNRA), elaborado no
início do governo Sarney, em 1985, estimava que os
“beneficiários potenciais” da reforma agrária soma-
riam um contingente de 6 a 7 milhões de famílias,
incluídos posseiros, arrendatários, parceiros, assala-
riados rurais e minifundiários. Baseado nesses valo-
res, o PNRA estabeleceu a meta de assentamento de
1,4 milhão de famílias até o ano de 1989.
Findo o período do governo Sarney, haviam sido as-
sentadas 82.690 famílias, menos de 6% da meta
estabelecida. No período seguinte, a promessa do
governo Collor era assentar 500 mil famílias. Quan-
do ocorreu o impeachment deste presidente (1992),
38.405 famílias haviam sido beneficiadas com um pe-
daço de terra. Já no governo de seu sucessor, Itamar
Franco, outras 18.970 famílias receberam seus lotes
de terra. O déficit parece assombroso. Olhando des-
sa perspectiva, a meta do governo Fernando Henrique
é tímida. Por outro lado, considerando-se que nos
últimos 10 anos o total de famílias assentadas em
programas de reforma agrária somou perto de 140
mil famílias, o governo atual está ousando ao propor
terras para 280 mil famílias, o dobro do realizado
historicamente.
O Movimento dos Sem Terra (MST), entretanto,
propagandeia que somam 4,8 milhões as famílias a
receberem terra. Alguns alardeiam, inclusive no ex-
terior, que 12 milhões de famílias precisam de terra
no País. Alguns estudiosos, mais comedidos, se con-
tentam com 2 milhões. Para dar objetividade ao
dimensionamento dos “sem-terra”, é possível partir
da quantidade de trabalho dispendida atualmente na
agropecuária. Estima-se que a População Economi-
camente Ativa (PEA) na agricultura era, em 1991,
de 13,1 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Por
aqui já se tem uma idéia da grandeza do mercado de
trabalho rural. Para decompor esse mercado, entre-
tanto, é preciso recorrer à população ocupada, um
outro conceito utilizado para quantificar os traba-
lhadores brasileiros. Os dados são, como sempre, dis-
cutíveis. Sabe-se, porém, baseados no Censo
Agropecuário de 1985, que cerca de 5 milhões de
trabalhadores se assalariam no campo. Todos eles são,
normalmente, considerados como trabalhadores
“sem-terra”. Isso é líquido e certo. Daí, entretanto, a
propor torná-los todos proprietários rurais, através
do recebimento de um lote de terra, vai uma grande
distância.6

Para o autor, a proposta de transformar
os proletários rurais em pequenos produto-
res pressupõe uma assombrosa mecanização

4 MARTINS, José de Souza. Reforma Agrária: o impossível diá-
logo. São Paulo: EDUSP, 2001.
5 GRAZIANO, Francisco. Qual Reforma Agrária? São Paulo:
Gerações, 1996.
6 Idem, ibidem, p. 56
7 Participaram da Pesquisa: Silvia Ferreira, graduanda em Ciênci-
as Sociais, Simone Rezende, doutoranda em Geografia, e Suzana
Ribeiro e Sebastião Vargas Neto, doutorandos em História Social.
8 O fotógrafo responsável pela documentação visual do projeto,
Javier Amadeo, participou da etapa final, quando os pesquisado-
res retornaram aos assentamentos para conferência das transcriações
dos depoimentos orais. Na fase final da montagem do livro, parti-
ciparam outros dois fotógrafos do Itesp, conforme consta na fi-
cha técnica.

das atividades produtivas para as empresas
agrícolas, com conseqüências econômico-so-
ciais e ecológicas imprevisíveis. A única al-
ternativa imaginável dessa suposta agricultu-
ra sem assalariados é o retorno à produção
camponesa da Idade Média, prognosticou
Graziano. Uma volta ao passado. Ao afirmar
que “pensando no presente, uma alteração pro-
funda e brusca no assalariamento rural provo-
caria uma tremenda crise na agricultura em-
presarial, que tenderia a ser destruída.” Neste
texto, o autor explicita claramente sua posi-
ção, na medida em que entende o capitalis-
mo como uma força histórica permanente,
numa teleologia impermeável ao novo. O
autor escreve que “embora [a transformação
do trabalhador rural em proprietário] possa
agradar a alguns, essa eventual crise resultaria
numa escassez de alimentos e matérias-primas
que prejudicaria todo o setor urbano-industrial
da economia, com reflexos terríveis para os tra-
balhadores urbanos. A fome aumentaria.”

Martins, ao contrário, destaca a singu-
laridade do modo de vida camponês no país,
onde convivem relações patriarcais e hierar-
quias com um mundo em decomposição des-
ses valores, especialmente devido ao contí-
nuo refazer-se desse campesinato híbrido. Os
relatos obtidos nesta pesquisa são testemu-
nhos do equívoco das conclusões de Graziano
e da diversidade das escolhas feitas pelos su-
jeitos das lutas sociais no campo. Evidente-
mente, há uma profunda diferença entre a agro-
indústria e o agronegócio, ambos ligados ao
sistema urbano industrial, e a produção dos
assentados rurais. Nos casos aqui estudados,
percebe-se que a política agrícola destinada
a essa modalidade produtiva deve seguir uma
lógica distinta daquela da eficácia pura e sim-
ples. De um lado, a ausência de alternativas
deixa a família camponesa desestruturada no
submundo urbano, onde seus membros pas-
sam a elevar as muitas despesas públicas com
segurança, saúde, moradia, educação e urba-
nização. De outro, pe lo  processo  de
criminalidade existente nesses locais, atrati-
vos dominantes para os jovens desassistidos
pelo Estado, cujo acolhimento pelos trafican-
tes e demais personagens da rede da perver-
são colocam em perigo o tecido social e as
instituições em geral. Mais que isso, as expe-

riências realizadas em algumas das regiões
pesquisadas nos indicam que o produto do
trabalho dos assentados rurais tem sido mais
amplo do que as hipóteses indicavam, de
modo a permitir a identificação de renda fa-
miliar líquida acima de três salários mínimos,
como ocorre mas agrovilas de Promissão.

Neste livro, pode-se verificar, pelas his-
tórias de vida registradas, o resultado que per-
mite perceber a grande inovação que está sen-
do realizada nos assentamentos rurais em vá-
rias regiões do Estado de São Paulo. A vasta
documentação oral disponibilizada permitirá
ao leitor concluir de maneira autônoma, e as
imagens mostram tanto a beleza dos proces-
sos em curso como a emoção dos jovens pes-
quisadores7 dos departamentos de Antropo-
logia, Geografia e História, responsáveis pela
pesquisa. O olhar respeitoso dos fotógrafos8 pro-
curou capturar as muitas emoções das famíli-
as colaboradoras, das quais registramos as fa-
las que trouxeram a maior diversidade de in-
formações, necessárias ao entendimento da
importância e do alcance das políticas pú-
blicas realizadas.

AS ORIGENS

“Esta cova em que estás, com palmos medida,
É a conta menor que tiraste em vida.

É de bom tamanho, nem largo nem fundo,
É a parte que te cabe deste latifúndio.

Não é cova grande, é cova medida,
É a terra que querias ver dividida.”

 (Funeral do Lavrador – texto de João Cabral de Melo
Neto, musicado por Chico Buarque de Hollanda)

ma forma violenta que as do  velho corone-
lismo. Os jagunços contratados passaram a
agir em plena luz do dia, demonstrando que
as representações sobre os conflitos fun-
diários eram mitificadas. Os conflitos em São
Paulo tinham similaridade com aqueles ocor-
ridos em áreas de fronteiras. Alguns veícu-
los de comunicação entraram nas disputas
recolocando um velho conceito para analisar
as lutas sociais: o das classes perigosas. A
demonização dos conflitos opôs diferentes
propostas sobre a viabilidade econômica dos
assentamentos rurais. Duas posições foram
muito importantes: a de José de Souza

Num primeiro momento, tratava-se de
atender as demandas por terras e a regulari-
zação fundiária que se impunham, dados os
conflito antigos que ressurgiram ao longo das
décadas de 1960 e 1970. Depois, com o acir-
ramento das lutas pela terra, que fez crescer
as denúncias sobre grilos, massacres e assas-
sinatos, a questão agrária tornou-se central,
ganhando repercussão externa. Assim, consti-
tuíram-se muitas parcerias e apoios interna-
cionais em oposição à violência no campo. Sur-
gia, enfim, a necessidade de mensurar o ta-
manho do problema a ser enfrentado, especi-
almente porque a existência do latifúndio im-
produtivo era visível e questionada não ape-
nas pelos sem terras, mas também por setores
empresariais urbanos, descontentes com a ex-
cessiva responsabilidade que lhes era atribuída
pela exclusão social e concentração de renda.

A tensão cresceu na década de 1980, e a
organização da Comissão Pastoral da Terra,
órgão ligado à CNBB (Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil) passou a documen-
tar tanto os conflitos, como a situação jurí-
dica das propriedades questionadas pelos sem
terras e os processos de indenização aos atin-
gidos por barragens. A CPT também preo-
cupou-se em reunir e envolver inúmeros me-
diadores nas discussões sobre Reforma Agrá-
ria, procurando desideologizar a questão, atri-
buindo ao tema um sentido social e econômico,
distanciando-o da questão da luta de classes.
Este foi o estímulo ao desenvolvimento do
debate, com vistas a gerar um consenso que pu-
desse ser incorporado às propostas que esta-
vam sendo formuladas em diferentes setores,
para instrumentalizar os parlamentares que es-
tariam responsabilizados pela nova constitui-
ção federal, dado o fim da ditadura militar.

Entretanto, apesar da elaboração de dois
Planos Nacionais de Reforma Agrária, com
apoio de muitos setores a eles vinculados, o
resultado da Constituinte foi extremamente
negativo aos que lutavam contra as terras grila-
das, contra a especulação imobiliária gera-
dora de desvios na emissão de Títulos da Dí-
vida Agrária (TDA), e em defesa de melhor
distribuição de terras. Desta derrota, as lide-
ranças do MST, criado em 1984, repensaram
suas estratégias de  luta e decidiram intensi-
ficar as ocupações para forçar uma ação go-
vernamental mais eficaz.

A Fundação Instituto de Terras do Esta-
do de São Paulo “José Gomes da Silva” - Itesp
-, vinculada à Secretaria da Justiça e da Defe-
sa da Cidadania, elaborada pela Lei 10.207,
de 8 de janeiro de 1999, e regulamentada pelo
Decreto 44.294, de 4 de outubro de 1999, de-
finiu como seu objetivo planejar e executar as
políticas agrária e fundiária no âmbito do
Estado. Porém, desde 1983, por meio do Ins-
tituto de Assuntos Fundiários (IAF), o Esta-
do tem desenvolvido projetos de assentamento
em terras públicas estaduais, procurando as-
sim resgatar a cidadania das famílias de tra-
balhadores rurais sem terra ou com terra in-
suficiente para seu sustento.

Foi esta a compreensão dos planejadores
da ação governamental quando reuniram as
atividades de assentamento e de regulariza-
ção fundiária num mesmo órgão, sob a égide
da cidadania, na então recém-instituída Se-
cretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.
Para completar a amplitude do trabalho na
área agrária e dinamizar a ação do Itesp, fo-
ram acrescidas as atividades de mediação de
conflitos fundiários, de capacitação de traba-
lhadores rurais e de atendimento às comuni-
dades de quilombos, com a edição dos Decre-
tos 33.706/91, 39.544/94 e 41.774/97, respec-
tivamente.

Para cumprir essa tarefa, o Itesp dá apoio
ao fortalecimento de novos assentamentos e à
segurança alimentar das famílias, oferecendo
condições para a conservação e melhoria de
terras destinadas aos projetos, proporcionan-
do assistência técnica para o desenvolvimento
da produção e para acesso ao crédito agrícola,
e promovendo ações para o desenvolvimento
sócioeconômico das famílias assentadas, inclu-
indo apoio à comercialização e à implantação
de pequenas agroindústrias, visando à autono-
mia produtiva e ao acesso a serviços públicos
essenciais.

Na década de 1990, explicitou-se a ques-
tão fundiária de modo original, colocando o
Estado de São Paulo no centro dos confli-
tos, uma vez que as ocupações de terras no
Pontal do Paranapanema demonstraram que
a legalidade dos títulos de propriedade na re-
gião era frágil. A luta dos sem terras foi com-
batida por grileiros e especuladores da mes-

pelo Decreto 22.969/84. Já naquela época, recomendava-se que
este Instituto fosse elevado à condição de autarquia. Em 16/10/
85, o Decreto 24.125 estabeleceu o Masterplan - Plano Diretor
de Desenvolvimento Agrícola do Vale do Ribeira, com projetos
que associavam o desenvolvimento agrícola à ação fundiária, dan-
do à Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista
- Sudelpa - atribuições para sua implantação.Em dezembro des-
se mesmo ano, foram promulgadas duas Leis Estaduais da maior
importância para a história da política agrária brasileira: a Lei
4.925/85, que dispõe sobre a alienação de terras públicas estadu-
ais a rurícolas que as ocupem e explorem, e a Lei 4.957/85, que
dispõe sobre os planos públicos de aproveitamento e valorização
dos recursos fundiários do Estado, prevendo a destinação de ter-
ras públicas estaduais para a implantação de assentamentos de
trabalhadores rurais, consolidando a experiência iniciada na Gleba
XV de Novembro, no Pontal do Paranapanema, e na Fazenda
Pirituba II, no sudoeste paulista. Pelo Decreto 24.814, de 5/3/
1986, foi criada a Secretaria Executiva de Assuntos Fundiários -
SEAF, incorporando o IAF e o Masterplan, para coordenar e
desenvolver os planos públicos de valorização e aproveitamento
dos recursos fundiários do Estado, bem como para atuar em con-
junto com a Procuradoria Geral do Estado na tarefa de discrimi-
nação de terras devolutas e legitimação de posses, com expedi-
ção de títulos, incorporação de terras ao patrimônio público e
destinação de terras devolutas. O Decreto 27.558/87 criou o
GEAF - Grupo Executivo de Ação Fundiária, no âmbito da
SEAF, para coordenar a atuação conjunta de várias secretarias
nas áreas de conflitos e legitimação de posses de pequenos pos-
seiros nas regiões prioritárias do Vale do Ribeira, Pontal do
Paranapanema, Vale do Paraíba e Litoral Norte, e Região Admi-
nistrativa de Sorocaba, envolvendo, além da própria SEAF, as
Secretarias de Planejamento, Meio Ambiente, Justiça, e a Pro-
curadoria Geral do Estado.No mesmo ano, o Decreto 27.863, de
4/12/87, elevou a SEAF à condição de secretaria ordinária, al-
terando seu nome para Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários
- SAF, e criando os Departamentos de Assentamento e de Re-
gularização Fundiária - DAF e DRF, sucessores do IAF e do GEAF.
A SAF foi extinta por meio do Decreto 29.355/88, que transferiu o
Departamento de Assentamento Fundiário à Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento, e o Departamento de Regularização
Fundiária para a Secretaria da Justiça. Pelo Decreto 29.466/88, o
Departamento de Regularização Fundiária passou a integrar a es-
trutura da Procuradoria Geral do Estado. Em 15 de março de 1991,
o Decreto 33.133 criou o Instituto de Terras do Estado de São Pau-
lo - Itesp, incorporando aqueles Departamentos de Assentamento
Fundiário e de Regularização Fundiária - DAF e DRF, com suas
atribuições regulamentadas pelo Decreto 33.706/91.
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nacionais e de estrangeiros, autorizado o Governo a
promover a colonização estrangeira na forma que se
declara:

D. Pedro II, por Graça de Deus e  Unânime Acla-
mação dos Povos, Imperador Constitucional e De-
fensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os
Nossos Súditos, que a Assembléia Geral Decretou, e
Nós Queremos  a Lei seguinte:
Art. 1. Ficam proibidas as aquisições de terras
devolutas por outro  título que não seja o de compra.
Excetuam-se as terras situadas nos  limites do Impé-
rio com países estrangeiros em uma zona de 10 lé-
guas, as quais poderão ser concedidas gratuitamente.
Art. 2. Os que se apossarem de terras devolutas ou
de alheias, e nelas derribarem matos, ou lhes puse-
rem fogo, serão obrigados a despejo,  com perda de
benfeitoras, e demais  sofrerão a pena de dois a seis
meses  de prisão e multa de 100$000, além da  satis-
fação do dano causado. Esta pena, porém, não terá
lugar    nos atos  possessórios entre heréus confinantes.
Parágrafo único. Os Juízes de Direito nas correições
que fizerem na  forma das leis e regulamentos, inves-
tigarão se as autoridades a quem compete o conheci-
mento destes delitos  põem todo o cuidado em
processá-los  e puni-los, e farão efetiva a sua respon-
sabilidade, impondo no caso de  simples negligência
a multa de 50$000  a 200$000.

Por deliberação expressa no corpo desta
lei, as terras passaram a ser propriedades defi-
nidas pelo Estado, com valor e preço, e a par-
tir deste momento reguladas juridicamente
como propriedades, terras públicas e terras
devolutas. As demais careciam de titulação ou
então seriam consideradas como posses, po-
dendo ser questionadas em juízo.

O detalhamento minucioso imposto no
texto legal nos faz perceber como o regime de
propriedade privada procurava manter sob o
controle do governo imperial as formas de in-
corporação na nova estrutura fundiária das
práticas recorrentes no período colonial. Não
havia um projeto de reformar o uso da terra,
nem o sistema de domínio territorial, mas
detalhar todas as formas de uso anteriores.

As alterações previstas na Lei poderiam
ter promovido um novo quadro econômico e
social no país. Entretanto, ela decorria do pe-
ríodo onde os interesses dos liberais e con-
servadores haviam se firmado no Gabinete da
Conciliação, como bem definiu Justiniano
José da Rocha em texto fundamental intitulado
Ação, reação e transação. Tratava-se de um mo-
mento em que as estruturas de dominação
haviam sido testadas. Os excessos do popu-
lacho durante a Revolução Praieira de 1848
alertaram os donos do poder para a necessida-
de do pacto pelo alto. Não seriam possíveis, a
partir daquele evento, articulações políticas

com os grupos populares, uma vez que estes
pretendiam expandir as reformas ao encontro
de seus interesses e necessidades. O perigo da
radicalidade popular poderia ameaçar as es-
truturas de mando e poder. Aos liberais do
Partido da Praia em Pernambuco ficava uma li-
ção: a conciliação seria sempre melhor do que
a revolução.

MODERNIZAÇÃO SEM MUDANÇAS

A Lei tornou a terra um bem exclusivo
dos que tivessem dinheiro, mas incorporou
ao grupo todos os concessionários de sesmarias,
que se tornaram capitalistas, pois a terra tor-
nara-se equivalente a capital. Mas, como essa
medida legal não alterava de imediato a fun-
ção da propriedade como patrimônio, os no-
vos proprietários também usufruíram os efei-
tos do patrimonialismo da velha tradição polí-
tica. Dois campos em cooperação, e não o an-
tagonismo burguesia versus aristocracia como
entenderam os historiadores contemporâne-
os. Deste modo, a Lei de Terras criava os ne-
xos impeditivos do acesso a este bem aos no-
vos imigrantes. Apesar da encantadora pro-
paganda do paraíso tropical e das farturas exis-
tentes, os imigrantes desembarcados nas úl-
timas décadas do século XIX experimenta-
ram muitas frustrações e desencantos. Into-
lerância com seus costumes, hábitos alimenta-
res, modos de vestir. Discriminação contra o
trabalho braçal e repressão contra os protes-
tos e auto-organização. Exemplo disso pode ser
encontrado nos Anais da Câmara, quando em
1820 Nicolau de Campos Vergueiro opôs-se
à vinda de imigrantes para criar um núcleo
colonial, quando o que interessava de fato era
a substituição da mão de obra escrava. Em 1828,
num longo parecer sobre a vinda de alemães
para Santo Amaro e Rio Negro, afirmou:
...chamar colonos para fazê-los proprietários às
custas de grandes despesas é uma prodigalidade
ostentosa que não se compadece com os apuros de
nossas finanças10.

A Lei de Terras deu legalidade a um pro-
cesso de exclusão e deste modo introduziu
os controles patronais sobre a vida de  cam-
poneses que se espalharam por todo o terri-
tório do Estado de São Paulo, Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul. Destes,  vale
lembrar a experiência que realizou  Giovanni
Rossi ao conseguir obter de D. Pedro II um
lote de terras no Norte do Paraná, para ins-
talar ali uma colônia de camponeses liber-
tários, cujo projeto era o de estabelecer um
modo de vida onde a liberdade do humano
fosse articulada pela possibilidade de criar
cultura e valores, para que o trabalho pudes-
se ocupar parte do dia e,  na outra metade,
liberar ao homem o prazer inerente à produ-
ção de conhecimentos, da arte, das leituras e
para o desenvolvimento de bens culturais a
serem introduzidos nos processos educacio-
nais de toda a comuna. A Colônia Cecília so-
breviveu por apenas uns quatro ou cinco anos
e seus membros foram perseguidos e desqua-
lificados como vagabundos, num tempo em que
se desenvolvia a ideologia do trabalho como o
elemento moralizador da vida e dos costumes11.

 A proibição do tráfico de escravos ha-
via ocorrido após um longo processo de in-
decisões, especialmente devido aos interesses
dos traficantes que se aproveitavam das pres-
sões inglesas para forçar a alta nos preços dos
escravos, já bastante elevados. As promessas
de pôr fim a essa atividade haviam sido defi-
nidas nas prorrogações dos tratados de 1810,
em 1831, que permaneceu letra morta. Como
os interesses brasileiros viam-se cada vez mais
afastados da proeminência inglesa, foi possí-
vel fazer a ruptura em 1844, quando  Alves
Branco decidiu pôr fim aos privilégios alfan-
degários da Inglaterra. A resposta foi imedi-
ata. Em 1845 o Bill Aberdeen definiu a estra-
tégia armada contra o tráfico negreiro. A po-
derosa marinha de guerra foi deslocada para
vigiar o translado África-Brasil. Os riscos de
afundamento das embarcações e a morte dos
escravos eram argumentos imbatíveis. Iniciou-
se, assim, uma política bem estruturada para
atrair novos contingentes de imigrantes vin-
dos da Europa, especialmente de áreas empo-
brecidas com as Guerras Napoleônicas, ou
regiões desestruturadas pela nova organização

10 Apud  PETRONE, M.T.S. A lavoura canavieira em São Paulo.
São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968.
11  http://www.reporterbrasil.com.br/reportagens/cecilia/
iframe.php: Texto e fotos: Maurício Monteiro Filho.

ra do Decreto de 25/11/1808 que permitiu aos
estrangeiros o acesso às propriedades fundiá-
rias antes reservadas apenas aos naturais da
colônia e do reino. Em 1818 imigrantes suíços
deslocados para o Rio de Janeiro receberam
terras e criaram a colônia Nova Friburgo. Em
1824 foi formado o Núcleo Colonial de São
Leopoldo, com imigrantes alemães, próximo
de Porto Alegre. Estava aberto o processo de
incorporação de novos grupos sociais e étni-
co-culturais nas terras existentes em áreas de
conflitos ou para tamponamento de fronteiras.

Os deslocamentos populacionais neces-
sários à substituição do trabalho escravo fo-
ram implementados em dois sentidos distin-
tos: imigração, ou seja, translado de proletári-
os ou camponeses para trabalhar nas grandes
plantations escravistas, ou colonização - des-
locamento de grupos familiares para ocupar
terras e fazê-las produzir gêneros para o auto
consumo e para o mercado local ou nacional,
de modo a criar núcleos de povoamento, com
vistas à ocupação das regiões e desenvolvimen-
to de policulturas. Nos dois casos, as diferen-
ças territoriais e das propriedades foram muito
intensas: nas primeiras, o modelo do latifún-
dio, equivalente às plantations escravistas. No
segundo,  pequenas e médias propriedades.
No primeiro, o colonato, a parceria ou a
meiação, combinadas com o jornal e os foros;
na segunda, as áreas de posse e de proprieda-
de, com domínio dos moradores, agregando
valores culturais, estilos de vida e uma certa
autonomia, inclusive para manter a língua de
origem.

A partir de 1840, iniciou-se a imigra-
ção com vistas à substituição dos escravos nas
fazendas de café do Oeste Paulista. Em 1850,
proibiu-se o tráfico de escravos e promulgou-
se a Lei de Terras:

LEI Nº 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850
Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca
das que são possuídas por título de sesmaria sem pre-
enchimento das condições legais, bem como por sim-
ples titulo de posse mansa e pacífica: e determina
que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas
cedidas a título oneroso, assim para empresas parti-
culares, como para o estabelecimento de colônias de

Com a fundação de São Vicente em
1532, a primeira vila brasileira, Martim Afon-
so de Souza iniciou a ocupação e o povoa-
mento de São Paulo e a colonização portu-
guesa no Brasil. Poucos anos depois, os co-
lonizadores subiram do litoral para o planalto
e fundaram novos povoados, entre eles o de
São Paulo de Piratininga, em 1554. A pro-
dução e exportação de açúcar não teve gran-
de desenvolvimento, por isso crescem outros
cultivos, como de mandioca e milho, além da
criação de gado - atividades apoiadas basi-
camente no trabalho escravo indígena. A
existência de todas essas atividades introdu-
ziu um novo modo de apropriação de terras,
desconhecidos dos antigos moradores, e abriu
caminho para o maior problema do desen-
volvimento histórico paulista e brasileiro ain-
da não resolvido: a questão da propriedade e
do uso da terra.

Nas primeiras décadas do século XVII,
os paulistas avançaram pelo sertão em busca
do trabalho indígena e de minas de ouro.
Começaram a organizar as bandeiras, ampli-
ando as bases territoriais existentes e obten-
do maior afluxo de riquezas. Na última déca-
da desse século, os bandeirantes paulistas des-
cobriram ouro na região de Minas Gerais e,
após os choques com os emboabas seguiram
para o Centro-Oeste, descobrindo minas de
ouro em Goiás e no Mato Grosso, nas déca-
das de 1720 e 1730. Essa atividade dos ban-
deirantes contribuiu para a expansão territorial
da colônia, criou conflitos insolúveis com os
nativos, atraiu a atenção dos poderes metro-
politanos sobre o modo de organização do
lugar. Espaço de rebeldia, enfrentou a pre-
sença da Inquisição e manteve um certo si-
lêncio sobre suas atividades, criando uma re-
presentação da capitania de São Paulo por
um longo período, centrada na pobreza e no
declínio econômico9.

A estrutura fundiária decorria dos primei-
ros processos implantados pelos portugueses,
que pretendiam ocupar as terras brasilis sem
nenhum investimento de dinheiro que desvi-
asse os lucrativos contatos com África e Ín-
dia. Esta é uma das mais importantes razões
do estabelecimento de Sesmarias, medidas de
terras utilizadas por El Rei de Portugal para
nobilitar a fidalguia crescente, num país go-

vernado por uma nobreza abastardada e sem
as linhagens tradicionais.

Transladada para o Brasil, a  família real pas-
sou a conceder as sesmarias em quantidade cada
vez mais generosa, especialmente devido ao
tamanho do território, onde o acúmulo de
florestas e o desconhecimento sobre os gran-
des contingentes populacionais nativos con-
solidavam o mito da ocupação dos espaços vazi-
os. Mas, os naturais da terra embrenhavam-se
pela Mata Atlântica, procurando afastarem-
se dos estranhos, chegados pelo mar, com
muitas vestes, cheiro forte e pele branca,
abandonando muitas vezes as aldeias, peram-
bulando em busca dos parentes. Deste modo,
o sistema de sesmarias pôde se impor e per-
der seu objetivo original, qual seja o de manter
pequenas unidades territoriais, evitando assim
a assimetria entre os concessionários de terras.
Os latifúndios foram se formando sem a contra-
partida produtiva que lhes garantissem legi-
timidade. Criaram-se vastos espaços de posse
como extensão de domínio patrimonial, base
de um poder de mando local, cujos objetivos
definiam o padrão da política na Colônia e as
relações estabelecidas com a Metrópole.

A revolução agrícola no Brasil ocorreu
após iniciados os primeiros passos da revo-
lução industrial. Essa transformação da agri-
cultura deveu-se de modo imediato à aboli-
ção da escravatura e a criação da Lei de Ter-
ras, pela qual a posse concedida pela coroa e
as demais parcelas de território passaram a ter
preço e valor. Imaginava-se no período que
essas duas medidas (a Lei de Terras e a aboli-
ção do tráfico de escravos) seriam os elemen-
tos dinamizadores da estrutura agrária e que
o latifúndio deixaria de existir. Essa idéia era
veiculada por abolicionistas mais lúcidos, que
afirmavam que a propriedade agrária seria
redistribuída e multiplicada, assim como as
relações servis seriam trocadas por relações
de trabalho livres.

Mas, as alterações na estrutura interna
do país marcaram a continuidade do proces-
so anterior ao século XIX. Desde os primei-
ros momentos da chegada da Corte no Brasil,
quando algumas medidas tornaram-se neces-
sárias para acomodar os novos grupos de
interesses que acompanharam Dona Maria I e
seus agregados, a primeira delas, a assinatu-

9 BLAJ, Ilana. A trama das tensões: O processo de mercantilização
da Vila de São Paulo. São Paulo: Humanitas, 2002.
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Fonte: Relatório do Secretário de Agricultura de São Paulo - 1935.
Arquivo Histórico da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo.

TAMANHO E ORIGEM DAS PROPRIEDADES

E PROPRIETÁRIOS

Rompia-se com a expansão cafeeira a
unidade das oligarquias rurais, promovendo-
se a cisão entre senhores de engenho e fazen-
deiros de café. Alguns anos depois, a situa-
ção foi invertida: garantia-se a legitimação
de posses nessa mesma época, uma vez que a
invasão das terras pelos ocupantes sem títu-
los não pôde mais ser contida, constituindo-
se uma brecha no antes intangível direito de
propriedade do latifundiário; a legalização da
pequena propriedade, com a distribuição de
lotes para colonos estrangeiros no sul do país
foi outro golpe decisivo contra o domínio pri-
vilegiado da terra aos grandes proprietários.13

Alberto Passos Guimarães, em Quatro Sé-
culos de Latifúndio14, insistiu na necessidade
de se refletir sobre a propriedade fundiária não
apenas como uma proporção, ou um fenô-
meno produtivo de países atrasados, mas, como
uma modalidade econômica e política de um
país colonial, fruto de um processo da expan-
são moderna estimulada pelos ibéricos no
século XV e, portanto, base de um modelo
político e de um processo cultural decorren-
te do regressismo estrutural centrado na es-
cravidão, no dirigismo monárquico e nas re-
lações e hierarquias medievais.

Com o fim do trabalho escravo, iniciou-
se um regime de trabalho conhecido como
colonato, que abrangeu tanto a cultura do café
como a da cana-de-açúcar, não podendo ser
definido como assalariamento pois, no pro-
cesso de produção capitalista, o dinheiro é a
única forma de remuneração da força de tra-
balho. Nesse regime, combinaram-se três ele-
mentos: um pagamento fixo pelo trato do ca-
fezal, um pagamento proporcional pela quanti-
dade de café colhido e produção direta de
alimentos como meio de vida e como exce-
dentes comercializáveis pelo próprio traba-
lhador. Finalmente, é preciso registrar que o
trabalhador não estava regido pelo salário,
como decisão individual da venda da força de
trabalho, mas, ao contrário, ele realiza con-
trato familiar e exerce o poder de compulsão
ao trabalho sobre os membros da família.

Entre 1831 e 1913, mais de um milhão de
imigrantes deslocaram-se para as fazendas de
café, viabilizando o desenvolvimento capitalista
e excluindo não apenas o negro dessa relação,
mas eliminando a herança da escravidão e a me-
mória da violação tanto do homem como do tra-
balho, provocadas por quase quatro séculos de
escravidão15. Ao longo de toda a Primeira Re-
pública, dominou a cafeicultura, e a concen-
tração fundiária estruturou-se como o modelo
do novo, combinado com outras formas de
estruturação da propriedade, como afirmamos
acima. Um modo de modernização sem mu-
danças: a estrutura colonial permanecia ativa,
mas a propriedade definia-se como equivalente
de capital, pois com a Lei de Terras ela rece-
bera preço. Mas mantinha-se o coronelismo
para a absorção de renda e de domínio
territorial, recriando-se as mesmas formas
existentes no tempo pretérito, disfarçadas pelo
discurso do novo. Mantendo-se como expor-
tador de café, cuja elasticidade praticamente
não existia e, lançando mão de mecanismos
artificiais de valorização, ou melhor, de
endividamento interno para a manutenção dos
preços no mercado internacional, os proprie-
tários de terras conseguiram criar um sofisti-
cado modo de convencimento dos presiden-
tes de províncias ou da República,  adiantan-
do capital para as políticas cafeicultoras, so-
cializando os prejuízos16.

Com a crise de 1929, a velha política de
defesa do café caiu por terra. O mercado in-
ternacional retraiu-se muito mais do que ocor-
rera durante a primeira grande guerra. Na-
quele período as exportações de manufatu-
rados permitiram que o governo federal em-
prestasse cem mil contos de réis para a com-
pra dos estoques excedentes. A grande geada
de 1918 e o início da Lei Seca nos Estados
Unidos (1919/1933), ainda permitiam a so-
lução de continuidade para uma economia tão
dependente de capitais e de mercado. Mas, o
crash representou uma crise de proporções in-
ternacionais. A quebradeira foi ampla, exigin-
do medidas de freio, com custos elevadíssimos
para o país. Vargas autorizou um emprésti-
mo de trezentos milhões de dólares do Ban-
co Lazard Brothers & Co. para a queima de
café. Era preciso impedir que todo o setor en-
trasse em regime falimentar, pois o produto
era o responsável quase exclusivo pela entra-
da de divisas no país. Havia ainda um grande
contingente de mão-de-obra agregado a esse
setor, que não poderia ser absorvido naquele
momento em outra frente de trabalho17.

Entretanto, o que se pretendia manter
era o velho esquema da terra e da política
serem instrumentos de mando e poder. A per-
sistência de um capitalismo rentista, mesmo
acumulando menos, mas mantendo as rela-
ções de poder aprisionadas na política de fa-
vor, no autoritarismo e, de fato, na exclusão
social era muito mais rendosa aos poderes
locais do que os interesses tanto da burgue-
sia urbana como dos capitais internacionais.
Assim, todo o processo histórico que descon-
siderou a estrutura produtiva existente nas pro-
postas e metas modernas, foi fadado ao fra-
casso e, deste modo, ajudou a manter o status
quo social e de renda.  De certo modo, essa agri-
cultura latifundiária, escravista ou patriarcal
lutou com vantagens para superar os confli-

13 CARDOSO, F.H. Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridio-
nal. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962.
14 GUIMARÃES, A. P. Quatro Séculos de Latifúndio. 5ª ed. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
15 CHALHOUB, S. Visões da Liberdade. São Paulo: Cia das Le-
tras, 1990.
16 SALLES, Manoel Ferraz de Campos. Da propaganda à presi-
dência. ed. fac-similar, Brasília: Senado Federal, 1998.
17 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1987.

que o cafezal, planta perene, necessita de
insumos dado o esgotamento do solo pelo uso
contínuo dos mesmos nutrientes. Deste modo,
provenientes das atividades desenvolvidas nos
lotes dos colonos, garantia-se o equilíbrio do
solo e, além disso, o recrutamento de mão-
de-obra sempre que necessário. Assim, um
sofisticado mecanismo de desenvolvimento
realizava-se, pois a frente pioneira avançava
preparando as novas terras para a produção,
e em seguida a frente de expansão da cafei-
cultura dominava o cenário, seguindo o ro-
teiro do café. Definido por Sergio Milliet 12,
do novo ao novíssimo oeste paulista e, já no
Norte do Paraná, atraindo as ferrovias que in-
terligavam esses fluxos produtivos, a moder-
nização parecia irreversível. Na retaguarda,
o mercado de terras a retalhos permitia ain-
da o desenvolvimento da urbanização nos
pólos de entroncamento das linhas férreas.

 Nasceu nesse processo a Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, que, além de
retalhar fazendas, criou a Companhia Agrí-
cola de  Imigração e Colonização e organizou
os loteamentos na alta Paulista e na alta Soro-
cabana. A oferta de lotes aos imigrantes de-
via-se ainda a outros fatores, tais como:

a) criar excedentes com relação à capa-
cidade de absorção dos núcleos colo-
niais;

b) compensar a falta de lotes frente à
demanda ou por absoluta impossibi-
lidade do imigrante se instalar como
produtor autônomo;

c) fazer propaganda, acenando com ili-
mitadas possibilidades de acesso à ter-
ra, que se  tornava logo uma desilusão
ao chegarem no Brasil, fazendo-os se
oferecerem como mão de obra nas fa-
zendas.

O fazendeiro, por sua vez, abria novas
fazendas na chamada Frente Pioneira, com a
venda de lotes para ex-colonos que tinham
conseguido acumular algum pecúlio. Estas
medidas alteraram de modo significativo a
estrutura fundiária do Estado, permitindo um
certo convívio entre as fazendas e os sítios.

territorial, como foi o caso da Itália em pro-
cesso de unificação, e da Alemanha, no perí-
odo seguinte.

A propaganda atraía os camponeses; al-
guns artesãos libertários eram enviados para
evitar os riscos das greves e lutas operárias;
outros saíam com posses para evitar as diver-
gências com os novos governantes, como ocor-
reu entre os trentinos que não mais perten-
ciam à Suíça. Iniciava-se o fenômeno da imi-
gração como trauma. Embarcados nos navi-
os sem destino certo, homens, mulheres, ido-
sos e crianças seguiam rumo ao desconheci-
do, em busca de um sonho: construir um mun-
do melhor. Entretanto, o que os esperava era
muito distinto daquilo que a propaganda
oficial veiculava. Vieram de muito longe com
o sonho de fazer a América. Pretendiam re-
construir nos lugares de chegada partes de
seu modo de vida que sonhavam ter em sua
pátria. Poucos puderam viver para ver o so-
nho levemente esboçado.

DADOS RELATIVOS À IMIGRAÇÃO

 Fonte: Hospedaria dos Imigrantes - 1954

Relegados aos espaços produtivos mais des-
qualificados, tiveram que amargar novas pos-
sibilidades de inserção, tendo que lutar con-
tra o silêncio que se lhes impôs,  como se não
tivessem contribuído para o desenvolvimen-
to e a formação do país. Ao contrário, os re-
publicanos tentaram apagar a mancha da es-
cravidão queimando os documentos, como o
fez Rui Barbosa.

De outro lado, formulou-se um projeto
de formação de núcleos coloniais para promo-
ver ocupação de áreas pouco povoadas e ex-
perimentar tanto as possibilidades das peque-
nas propriedades como a criação de espaços
a serem povoados por colonos europeus, que
trariam o branqueamento e a civilização. Foi
assim que, em 1845, Vergueiro implantou em
sua Fazenda, em Ibicaba, a primeira experi-
ência com braços livres na produção de café.
A colônia de parceria com imigrantes alemães
e suíços teve problemas, uma vez que os
contratos não eram claros, com muitas des-
vantagens para os imigrantes. Os colonos se
revoltaram e, em 1856, chefiados pelo mes-
tre-escola Thomaz Davatz, romperam com
o regime de parceria que acabou sendo aban-
donado nas fazendas de São Paulo.

Evidentemente tratava-se de um sistema em
que o trabalhador era portador de direitos ou pelo
menos tinha expectativas sobre eles. Aos fazen-
deiros, cuja mentalidade escravista era muito ar-
raigada, aceitar as reivindicações dos mesmos
tornava-se insuportável. Foi apenas no período
republicano que a pequena propriedade passou
a ser incrementada como isca para atrair os es-
trangeiros. Assim, as compras de terras a retalho
eram uma maneira de colocar à venda fazendas
abandonadas devido ao esgotamento do solo.
Com a venda de lotes aos ex-colonos, estimulava-
se tanto a imigração como a recuperação das ter-
ras  pelo uso de policultura e criação de suínos e
aves que, por sua vez, garantiam o autoconsumo
dos pequenos sitiantes, nas proximidades das áre-
as destinadas à cafeicultura.

Entre 1885 e 1895, com a criação da
Sociedade Promotora da Imigração, o sonho
do imigrante tornar-se proprietário foi sen-
do alimentado por propaganda no exterior e
com a venda de lotes nos domínios ou nos
limites das fazendas de café. Essa proximi-
dade valorizava as terras, especialmente por-

12 MILIET, S. Roteiro do café e outros ensaios: contribuição para o estu-
do da história econômica e social do Brasil. São Paulo: Bipa, 1946.

Com o início da República, tanto as áre-
as de colonização como a imigração passa-
ram a ser de competência dos Estados. Na ide-
ologia racista das elites brasileiras que se ins-
talaram no poder naquela época, em lugar dos
negros livres, optou-se pela valorização dos imi-
grantes como portadores da civilização, do pro-
gresso, de pendores e competências voca-
cionadas ao desenvolvimento do capitalismo,
às inovações tecnológicas e à modernização do
país. Os antigos produtores, negros, forros,
livres e pobres passavam a ser parte de uma
massa social considerada negativamente.
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ras prosseguiram, e ainda em 1979 estavam aber-
tos, esperando definição governamental de
órgãos como o Departamento de Terras ou
seus sucedâneos INDA, IBRA e INCRA.
Esse movimento deu origem ao MST em São
Paulo e permaneceu aberto até 1982. Outro
conflito muito significativo foi o das lutas
ocorridas em Santa Fé do Sul21, onde as dis-
putas territoriais prosseguiram ao longo dos
anos 1959 a 1969. Destes processos, vale des-
tacar que foi sendo criado um silêncio muito
oportuno para os grandes proprietários sobre
as disputas pelas terras em São Paulo.

Afirmava-se que as lutas estavam loca-
lizadas apenas nas áreas de fronteira agríco-
la e deixavam de existir quando fazendas tor-
navam-se produtivas. Por essa razão, não ha-
via luta pela terra em São Paulo. É evidente
que essa ideologia teve pouca base de sus-
tentação  com os conflitos contínuos e os es-
gotamentos das cidades como espaços de ab-
sorção do êxodo rural. Entretanto, como o
tema ainda provoca muitos debates, vale a
pena analisar as razões dos temores do bispo
de Campos.

REFORMA AGRÁRIA E A DIVERSIFICAÇÃO  DA

ESTRUTURA FUNDIÁRIA

É conveniente observar as experiências
ocorridas em diferentes países para que se
possa desenhar e construir um programa pró-
prio para reformar  a estrutura agrária no Bra-
sil. Para se entender a nossa forma de discutir
as questões agrárias, torna-se necessário que se
tenha uma breve noção da díade Estado De-
mocrático e de Reforma Agrária. A reforma
agrária foi um tema de enorme controvérsia,
presente na Carta Constitucional de 1988,
sendo constantemente debatido, desejada por
uns e odiada por tantos outros. Em nosso país,
ela se faz necessária como um meio de se mi-
norar as injustiças, dar mais emprego, aumen-
tar a produtividade e integrar mais pessoas ao
tecido social. A questão tornou-se central
quando foi elevada à categoria de norma cons-
titucional, sendo citada na base de nosso sis-
tema legal. José Gomes da Silva, ativo parti-
c ipante  dos  debates  sobre  a  questão e
articulador dos Planos Nacionais de Refor-
ma Agrária, assim analisa o problema:

21 Ver  CHAIA, Vera Lúcia. Conflitos de Arrendatários em Santa
Fé do Sul - SP (1959-1969). Mestrado. FFLCH / USP, 1981.
22 SILVA, José Gomes da. Buraco Negro - A Reforma Agrária na
Constituinte de 1987/1988. São Paulo: Paz e Terra, 1988.

A Constituição Federal de 1988 representou um
grande recuo, em relação às cartas anteriores - inclu-
sive a do governo militar - na parte relativa à Refor-
ma Agrária. O novo texto constitucional recuou, la-
mentavelmente, afrouxando o instituto da desapro-
priação por interesse social tanto na abrangência
(art.185), como no tocante à exigência do prévio pa-
gamento (art.184).  A nova Constituição não resga-
tou nem mesmo o critério decretado pelo Governo
Costa e Silva (com as assinaturas dos constituintes
de 1987/88, Delfim Netto e Jarbas Passarinho) de
fixar o valor declarado para fins de pagamento do
Imposto Territorial Rural (ITR) como limite para o
valor das indenizações.  Além disso, houve também
recuo ao se rebaixar de cem para cinqüenta hectares
o limite do instituto de usucapião.  Outro aspecto
negativo foi ter mantido praticamente inalterado o
limite para alienação ou concessão de terras públi-
cas, já que passou apenas de 3.000 para 2.500 hecta-
res, quando na etapa interconstitucional anterior a
redução foi de 10.000 para 3.000 hectares.
Mas o pior foi o inciso II do artigo 185, que dispõe
que a chamada “propriedade produtiva” é não susce-
tível de desapropriação.  Com isso, a Constituição de
1988 introduziu na prática tamanhas dificuldades de
ordem legal, agronômica e operacional, que inviabiliza
por completo qualquer tentativa séria de mudar a
nossa estrutura fundiária.
Os lances dramáticos de violência, suborno, capitu-
lação e trapaças regimentais de toda a sorte estão am-
plamente descritos em outro trabalho de nossa auto-
ria, mas a questão da “propriedade produtiva “ preci-
sa ser melhor colocada.  Trata-se, na verdade, de um
dos mais sérios recuos já ocorrido na história das
Constituições brasileiras e que, na prática, sepultou
definitivamente a possibilidade de realizar qualquer
mudança estrutural na agricultura brasileira, sob a égide
da Nova Carta.
Do ponto de vista agronômico, a expressão “terra
produtiva”, ou “propriedade produtiva”, ou ainda
“imóvel rural produtivo” é usada para identificar a
gleba, o estabelecimento agropecuário ou ainda o
imóvel rural que está sendo usado satisfatoriamente,
seja no tocante à fração mínima de aproveitamento
espacial, seja no referente à produtividade alcançada.
Com o desenvolvimento da consciência ecológica, a
conservação dos recursos naturais e a preservação do
meio ambiente também foram introduzidas como
referencial, para avaliar essa condição de racional
aproveitamento, além do cumprimento da legislação
trabalhista. Todos esses parâmetros constam do art.
186, que define a função social e cujo cumprimento
isenta a gleba, o imóvel rural ou o estabelecimento
de desapropriação por interesse social para fins de
Reforma Agrária
A confusão criada pela Constituinte deriva também
da deformação conceitual e da impropriedade semân-
tica que a expressão “propriedade produtiva” carrega.
O IBGE trabalha como “terras produtivas não utili-
zadas” e com isso define claramente as glebas que
têm potencial econômico mas encontram-se aban-
donadas, geralmente à espera de valorização.
Também o INCRA adotava “área aproveitável não
explorada” para definir essa situação de sonegação de
terras boas ao uso agrícola. O tumulto alimentado
pelos constituintes do chamado “Centrão” pecou ain-
da pela imprecisão etimológica. Segundo o Aurélio,
“produtivo” quer dizer “que produz, fértil”, mostran-
do claramente uma conotação de capacidade de pro-
duzir, de fertilidade intrínseca. Não obstante, a terra,
com essa qualidade, pode ter um potencial produti-
vo, mas não se encontrar sob uso econômico, ou “em
utilização”, como estabelece o IBGE, ou “em explo-
ração”, como queria o INCRA. Para Aulete, produ-

tivo é o que produz ou pode produzir, fértil, mostran-
do novamente a conotação potencial de fertilidade.
A expressão “propriedade produtiva” esconde ainda
uma armadilha legal e uma tática latifundista. Na
prática, a vigorar o princípio de que terras produtivas
não podem ser desapropriadas, restarão apenas, para
essa finalidade, as terras improdutivas. E se, eventu-
almente, os tribunais se fixarem no conceito de ferti-
lidade (mais preciso), ficarão para a reforma agrária
apenas os carrascais, charcos, areiões, piçarras e
pirambeiras.  E isso, é claro, nem os trabalhadores,
nem a racionalidade aceitarão...
Ao distribuir benesses - algumas em exagero - sacri-
ficar os assalariados rurais, parceiros, pequenos ar-
rendatários, minifundistas e posseiros (cerca de 12
milhões de famílias), a Constituinte de 1987/88, que
enfrentou banqueiros e multinacionais com tanta
galhardia, não conseguirá explicar sua capitulação
diante do latifúndio22.

É fato que no Brasil há várias normas que
tratam da Reforma Agrária, ou mesmo, mais
amplamente, de questões relativas ao campo.
Contudo, deve ser dito que ela não interessa
só ao campo, pois seus efeitos atingem todo o
complexo sócio-econômico do Brasil, influ-
indo em todos os níveis da vida pública.

Há muito tempo tem-se falado sobre Re-
forma Agrária, mas é preciso aprofundar-se
no tema para se entender o que é realmente,
do que se trata na verdade. Em primeira aná-
lise, deve-se diferenciá-la de Colonização.
Embora ambos se relacionem com o campo, tal
relação se dá sobre formas diferentes. Colo-
nização é um processo que visa ocupar terras
desabitadas, fazendo com que nelas se assen-
tem famílias, incorporando tais terras ao patri-
mônio produtivo. Em outras palavras, visa a
colonização a implantação de uma estrutura
agrária, em espaços vazios ou pouco povoa-
dos, sejam terras públicas ou particulares,
objetivando o aumento da produção por meio
do acesso à propriedade da terra.

A Reforma Agrária, como o próprio
nome já diz, visa reformar, modificar uma
estrutura preexistente que não está funcionan-
do adequadamente aos fins programados. As-
sim, partindo-se de tal estrutura, dá-se a sua
reforma, para atender aos fins programados e
que são, geralmente, de interesse da nação.
Busca corrigir as relações jurídicas do proprie-
tário da terra em face da sociedade e do Esta-
do, para que a exploração da terra atenda aos

Foi esse o motivo da criação dos Insti-
tutos Nacionais de defesa e proteção da agri-
cultura, como o Instituto do Café, do Anil,
do Açúcar e do Álcool, da Juta, do Sal, do
Cacau, entre inúmeros outros, ao lado do
projeto de modernização do parque indus-
trial, da criação da Companhia Siderúrgica
Nacional e da Companhia Vale do Rio Doce.
Mas, naquela conjuntura, as propostas e as
tensões  po l í t i cas  provocaram muitos
impasses, perseguições e mortes. Foi o caso
das lutas ocorridas na Fazenda Primavera20,
em Andradina, que permaneceu ocupada por
seus colonos desde a crise da cafeicultura, nos
anos de 1929 até 1964. Os litígios entre os
ex-proprietários e os trabalhadores pelas ter-

tos entre o campo e a cidade de maneira fa-
vorável aos seus interesses. Em tempos atu-
ais ela passou a se converter, mais do que an-
tes, em uma atividade ligada ao capital mono-
polista. Assim, a agricultura centrada no lati-
fúndio passou também a ser dependente dos
produtos manufaturados e,  inclusive, de pro-
dutos químicos e mecânicos; os produtos ali-
mentícios e as matérias primas passaram a so-
frer pressões do próprio mercado monopoli-
zado e do Estado, alterando as alianças an-
teriores, mas exigindo das oligarquias atua-
lizações em seu comportamento social e po-
lítico. Vejamos como esse processo ficou po-
larizado no tema da reforma agrária.

AS LUTAS SOCIAIS E A POLITIZAÇÃO

DA REFORMA AGRÁRIA

A Reforma Agrária desenvolveu-se de
modo mais ou menos tenso nos níveis social,
político e econômico dependendo do grau de
democracia em vigor nos países que a viven-
ciaram. Os países do Velho Continente enfren-
taram a questão mais cedo que o Brasil. Na
França, por exemplo, a revolução em l789 teve
a participação massiva do campesinato que
exigiu a divisão das terras e a política  agrária
como alternativa à deposição de armas. No
Brasil, discutiu-se com grande ênfase a ques-
tão agrária, tendo em vista o contexto polí-
tico e social e a necessidade de diversificar a
produção após a crise do capitalismo liberal.
Entretanto, como as demandas por terras se
fizerem acompanhar por propostas lideradas
por organizações de esquerda, tais como os
anarco-sindicalistas, os socialistas e os comu-
nistas, esse tema passou a ser visto como um
sinal claro de desordem e de subversão.

Assim,  pode-se falar de uma reforma agrária sadia
que constitua autêntico progresso, em harmonia com
a nossa tradição cristã. Mas também, pode-se falar
de uma reforma agrária revolucionária, esquerdista e
malsã  posta em desacordo com esta tradição. Este
último tipo de reforma agrária importa em golpear a
fundo ou até em eliminar a propriedade privada. Por
isto mesmo ele deve ser tido como hostil até à famí-
lia. Com efeito, propriedade e família são institui-
ções correlatas e fundadas nos mesmos princípios18.

Interessante notar que o posicionamento
de D. Antonio de Castro Mayer, Bispo de Cam-
pos, não compreende a reforma agrária como
uma reestruturação da propriedade, mas como
uma eliminação da mesma. Essa distorção do

conceito deve-se mais aos preconceitos e des-
conhecimentos de autoridades civis, religio-
sas e parlamentares que consideravam as de-
mandas e os protestos como ameaças revoluci-
onárias. Evidentemente, esses temores expli-
cam-se tanto na lógica da extrema desi-
gualdade imposta aos trabalhadores, como nas
conjunturas internacionais do período entre
guerras. Na década de 1940, o movimento de
luta pela terra realizado em Porecatu, no Paraná,
reivindicava não a expropriação, mas a divisão
das terras produtivas que foram liberadas da
própria cafeicultura. É fato que militantes do
Partido Comunista procuraram dar apoio aos
camponeses e pequenos proprietários que ha-
viam se mobilizado ocupando terras. Mas,
durante quase uma década em que o conflito
permaneceu aberto, as demandas pela re-di-
visão das áreas e a entrega das mesmas para
compra dos interessados com apoio governa-
mental foram constantes.

Manuel Diégues Junior19 acreditava ser
necessário um modelo de desenvolvimento da
agricultura que pudesse transformar o Brasil
no celeiro do mundo, sem impedir com isso
o processo industrial. A primeira manifesta-
ção oficial a respeito de Reforma Agrária data
de 1951, com o segundo Governo Vargas.  O
Presidente Getúlio Vargas, cujos primeiros
quinze anos de administração foram volta-
dos ao processo de industrialização e à implan-
tação e desenvolvimento de uma legislação
social-trabalhista para o operário urbano, teve
sua atenção voltada para o problema rural ao
iniciar seu período governamental em 1951.
E, a 25 de julho de 1951, era baixado o De-
creto no 29.803, que criava a Comissão Na-
cional de Política Agrária.  No artigo segun-
do desse diploma foram fixados os objetivos
da Comissão, cujo parágrafo único estabele-
ceu preferência inicial, nos trabalhos do novo
órgão, “para os estudos e projetos relaciona-
dos com a reforma da legislação agrária e o
acesso à terra própria”.  Se, é certo de um
lado, que a expressão “reforma da legislação
agrária” não é suficiente para se considerar a
previsão de uma Reforma Agrária, por outro
lado, “o acesso à terra própria” envolvia, sem
dúvida, a conceituação de que o governo de-
sejava enveredar por uma modificação da es-
trutura existente.

18 CASTRO MAYER, D. A. et alli, (Orgs). Reforma Agrária,
questão de consciência. São Paulo: Editora Vera Cruz, 1960, p. 1.
19 DIÉGUES Jr., M. Prefácio de Nordeste: a inventiva popular.
Rio de Janeiro: Livraria Editora Cátedra / Instituto Nacional do
Livro, 1978.
20 Ver KODAMA, Priscila. As lutas dos posseiros e trabalhadores
rurais na Fazenda Primavera. São Paulo. Dissertação de Mestrado.
PUC/SP. 1988. A origem do MST está na luta dos posseiros da
Primavera contra a expropriação e a exploração. Essa luta mar-
cou o início de um processo de organização do Movimento no
estado, que continuou se desenvolvendo a partir de várias outras
lutas. Em setembro de 1979, cansados de tentar em vão um acordo
com os administradores da fazenda Primavera, 120 agricultores
foram ao Fórum da Comarca de Andradina, solicitar interven-
ção judicial para impedir que 5 mil cabeças de gado continuas-
sem destruindo suas lavouras. A partir desta época, realizam-se
constantes reuniões entre trabalhadores, a Comissão de Justiça e
Paz local, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Fetaesp, com
o objetivo de buscar uma solução para o problema. Frente ao
crescimento da luta, passou-se à organização de vários grupos de
base que se reuniam, à noite, nos espaços comunitários e passa-
ram então a desenvolver nessas atividades a reflexão sobre a rea-
lidade vivida. Com a organização dos grupos de base, novas ex-
periências começaram a ser desenvolvidas, como por exemplo a
participação efetiva das mulheres, que embora co-participassem
das reuniões, não tinham voz ativa. Inicialmente o trabalho com
as mulheres era separado dos homens; quando cresceu sua parti-
cipação, as reuniões passaram a ser conjuntas. O avanço da orga-
nização dos trabalhadores acirrou os ânimos das outras classes
que não pouparam atitudes de violência extrema, como por exem-
plo a invasão da Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças pela
polícia, interrompendo a missa no momento em que um agente
pastoral denunciava a violência de jagunços e policiais contra os
trabalhadores. Esse processo de organização da luta ficou co-
nhecido nacionalmente, pois representava a conquista de novas
formas de resistência dos trabalhadores rurais na luta pela terra.
A vitória dos posseiros da Primavera aconteceu no dia 8 de julho
de 1980, quando o então presidente Figueiredo assinou o decre-
to de desapropriação número 84.877, declarando os 9.385 hec-
tares da fazenda para fins de desapropriação. Em dezembro de
1981, os primeiros títulos foram entregues às 264 famílias de
posseiros. A partir dessa desapropriação, surgiu um grupo de 13
famílias de trabalhadores bóias-frias, que passaram a se denomi-
nar de trabalhadores sem terra. Esse grupo de famílias contava
com o apoio da CPT e reivindicava, junto ao Incra, uma área de
1.200 hectares que havia “sobrado” durante a elaboração do pro-
jeto de assentamento. No início de 1982, eles foram incluídos no
assentamento.
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quilombos, para fins de regularização fundiária, bem
como o seu desenvolvimento sócio-econômico; e
7. participar, mediante parceria, da execução das políticas
Agrária e Fundiária, em colaboração com a União,
outros estados e municípios.
Parágrafo único – Na consecução de suas finalida-
des, deverá a Fundação observar os princípios da
sustentabilidade e efetiva participação de seus
beneficiários.

É preciso destacar que os assentamentos
rurais não constituem por si só um processo de
reforma agrária. Entretanto, é fundamental
perceber que em muitos lugares ele já significa
uma nova configuração territorial inclusiva.
Diante do acima exposto, e como a política de
reforma agrária vem pautada em uma lei espe-
cífica que trata, dentre outras coisas, da políti-
ca de desapropriação de terras improdutivas,
os depoimentos dos assentados permitirão ao
leitor verificar a variedade de situações existen-
tes em São Paulo, de modo a alertar os interes-
sados da necessidade de diversificar as deman-
das por terras ou dispensá-las em diferentes ca-
sos. Isto significa que, desde 1988, muito já se
obteve no sentido do redesenho fundiário no
país. Isto se deve às lutas pela terra, mas tam-
bém à fixação de normas para que sejam cum-
pridos os requisitos necessários de atendimen-
to à função social da propriedade.

Entretanto, a lei que regulou a reforma
agrária versou a respeito do planejamento e
da execução da política agrícola, com a par-
ticipação efetiva do setor de produção, en-
volvendo produtores e trabalhadores rurais,
bem como os setores de comercialização, de
armazenamento e de transportes, levando-se
em conta instrumentos creditícios e fiscais;
os preços compatíveis com os custos de pro-
dução e a garantia da comercialização; o in-
centivo à pesquisa e à tecnologia; a assistên-
cia técnica e a extensão rural; o seguro agríco-
la; o cooperativismo; a eletrificação rural; o de-
vido saneamento para o produtor rural. Aco-
lhendo, também, tal planejamento, as ativi-
dades agro-industriais, agropecuárias, pes-
queiras e florestais. Esta lei  nº 4.504/64,
conhecida como “Estatuto da Terra”, está sen-
do o instrumento legal para que em São Paulo
esta parceria possa ser desenvolvida e avalia-
da. Resta ainda a questão da alienação ou
concessão de uso de terras públicas que, in-
dependentemente do tamanho, poderá ser fei-
ta sem aprovação do Congresso Nacional, para
fins de reforma agrária. Os beneficiários des-

23 FERREIRA, Pinto. Colonização e Reforma Agrária no Brasil.
Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1983.
24 MARTINS, J. de S. Não há terra pra plantar neste verão.
Petrópolis: Vozes, 1986.

ta contribuição receberão títulos de domínio
ou de concessão de uso, inegociáveis pelo pra-
zo de 10 anos.

Em sua grande maioria, os países, já há
bom tempo, conscientizaram-se da necessi-
dade de mudanças em suas estruturas agrári-
as, visando sempre uma maior e melhor pro-
dução de gêneros alimentícios e a correta dis-
tribuição desses alimentos às pessoas. Esse
processo, chamado de Reforma Agrária, da-
ria então trabalho ao homem e seria o pri-
meiro passo para a erradicação da fome nos
Países e, conseqüentemente, no mundo. Mas,
de uma forma ou de outra, a reforma agrária
está sendo feita tendo seus prós e contras,
que são inúmeros. Daí, a dificuldade de bus-
ca de um parâmetro para servir de referência
em países que carecem de reforma em sua es-
trutura agrária, como o Brasil. Pinto Ferreira
afirma que a Reforma Agrária é indispensá-
vel, devendo ser medida de acordo com os
critérios científicos, e não com o sentimen-
talismo: “Ela é inevitável, sobretudo porque
nossa estrutura agrária permanece obsoleta e
antiquada. E o direito deve antecipar-se à re-
beldia das massas.”23

AS LUTAS E OS RESULTADOS PARCIAIS

Finalmente, torna-se importante reme-
morar que todo esse processo é fruto de uma
política iniciada entre as décadas de 1940 e
1950, quando o governo federal passou a im-
plementar um sistema de recrutamento de mão-
de-obra no Nordeste do país, carreando em duas
décadas dois milhões de pessoas, vindas do Ce-
ará, Bahia, e demais estados da região, como
trabalhadores migrantes para servirem de mão-
de-obra no interior de São Paulo. Desde en-
tão, os fluxos migratórios criaram o que José
de Souza Martins denominou de o vôo das an-
dorinhas24. O vai-e-vem desses migrantes ampliou
o fenômeno dos sem terras, especialmente após
o golpe militar de 1964, quando o desenvolvi-
mento do modelo agro-industrial impôs um pa-
drão de super-exploração do trabalhador rural.

Volantes na agricultura, os bóias-frias, os
sem-terra passaram a criar expectativas de direi-
tos, estimulados pelos movimentos de protestos
urbanos e pelo acirramento da crise econômica

pós-milagre. Apoiados pela criação da Comis-
são Pastoral da Terra, os deserdados da terra tor-
naram-se uma força de combate. A criação do
MST, em 1985, fez com que as várias demandas
passassem a ser aglutinadas por esse movimento.
Na década de 1990, as lutas pela terra tornaram-
se uma realidade e ganharam a cena nacional e
internacional.

O encontro do potencial rebelde dos sem-
terra com a nova metodologia dos assentamen-
tos rurais implementadas pelo Itesp, órgão li-
gado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cida-
dania, possibilitaram outro entendimento do
problema, compondo uma parceria entre os mo-
vimentos sociais e o Estado, oriundo do pro-
cesso de redemocratização do país.

Em entrevista ao DCE Livre da Unicamp,
o coordenador do MST, João Pedro Stédile, de-
monstrou com números a desigualdade na dis-
tribuição de terra no Brasil, como segue:

‘Havia, por parte do governo FHC, uma política a
favor da concentração da propriedade da terra. Tan-
to é que os maiores latifundiários - os 27.556 fazen-
deiros que têm mais de 2 mil hectares cada um - au-
mentaram suas propriedades de 120 para 178 mi-
lhões de hectares de terra. Na era FHC, houve um
favorecimento a estes que são os donos da metade de
todas as terras férteis do país. Essa política foi derro-
tada nas urnas. Agora, temos um governo que tem o
compromisso histórico de combater o latifúndio e de
realizar a reforma agrária. Temos então uma mudan-
ça na correlação de forças. O latifúndio está enfra-
quecido. Mas, para avançarmos, é preciso que os mo-
vimento sociais - e o MST em particular - continu-
em com sua missão histórica de conscientizar os tra-
balhadores e de organizá-los para que lutem por seus
direitos. Da conjugação de movimentos sociais com
organização de massa e um governo com vontade
política, poderemos encontrar caminhos rápidos de
democratizar a questão da terra no Brasil.”

Em palestra aos alunos de Jornalismo,
completou sua análise sobre a desigualdade
existente e as razões da existência do Movi-
mento Sem Terra:

“Em números gerais, só para vocês terem uma idéia:
pela extensão territorial do Brasil, transformando os
8 milhões de quilômetros quadrados em hectares, nós
temos 860 milhões de hectares. Destes, em torno de
260 milhões ainda se mantêm como terras públicas
de propriedades da União ou dos Estados, que é em
geral a chamada Amazônia Legal - toda aquela re-
gião do extremo norte - além de algumas regiões de
fronteira.

Então, temos hoje no Brasil 600 milhões de hectares
de propriedade privada com escritura em cartório. E

tando do processo de ocupações de terras, o
desenvolvimento sócio-econômico e cultural
das famílias e não apenas do cadastramento
dos interessados. Desse processo, o Instituto
estabelece um instrumento de identificação
das famílias com vistas à elaboração de um
mapeamento socioeconômico para identificar
nível de escolaridade, número de membros,
experiências anteriores, necessidades de apoio
técnico e orientação sobre as exigências conti-
das no programa a ser implementado. Em mui-
tos casos, a preservação ambiental exige mai-
or acompanhamento e sofre descontinuidades,
se o programa depender de liberações de ver-
bas ou de pessoal de apoio. A filosofia do Itesp
é a de instituir parceria  de modo a estimular
não apenas o apoio técnico, mas especialmen-
te um processo integrado - organização, cultu-
ra, meio ambiente e educação - articulados de
a modo atender as expectativas dos assenta-
dos, tornando eficazes as políticas públicas
desenvolvidas, conforme as  atr ibuições
estabelecidas pela regulamentação a seguir:

O Conselho Curador da Fundação Instituto de Ter-
ras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” –
Itesp, em obediência ao estabelecido no artigo 11,
inciso VII, dos Estatutos aprovados pelo Decreto
44.944, de 31 de maio de 2000, aprova e resolve por em
vigor o seguinte:
REGULAMENTO GERAL

Da Fundação e seus Objetivos
Artigo 1º - A Fundação Instituto de Terras do Esta-
do de São Paulo “José Gomes da Silva” – Itesp, pes-
soa jurídica de direito público, vinculada à Secretaria
de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, de
acordo com a Lei 10.207 de 08 de janeiro de 1999,
regulamentada pelo Decreto 44.294, de 04 de outu-
bro de 1999 e Estatutos aprovados pelo Decreto
44.944, de 31 de maio de 2000, tem seu funciona-
mento orientado por este Regulamento Geral, apro-
vado pelo Conselho Curador, na reunião extraordi-
nária de 02 de dezembro de 1999.
Artigo 2º - A Fundação tem por objetivo o plane-
jamento e a execução das políticas agrária e
fundiária no âmbito do Estado.
Artigo 3º - Para consecução de suas finalidades,
deverá a Fundação:
1. promover a regularizaçã=o fundiária em terras
devolutas, ou presumivelmente devolutas, nos termos
da legislação vigente;
2. implantar e desenvolver assentamentos de traba-
lhadores rurais, nos termos da Lei 4957 de 30 de
dezembro de 1985 e legislação complementar;
3. prestar assistência técnica às famílias assentadas e
aos remanescentes das comunidades de quilombos,
assim identificadas;
4. identificar, mediar e propor soluções para os con-
flitos fundiários;
5. promover a capacitação dos beneficiários da regu-
larização fundiária, das comunidades remanescentes
de quilombos e dos projetos de assentamento, na área
agrícola, e de técnicos nas áreas agrária e fundiária;
6. promover a identificação e a demarcação das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades de

objetivos sociais. Tem por finalidade adequar
o direito de propriedade sobre o imóvel ru-
ral aos princípios da Política Agrária e do Di-
reito Agrário.

No Brasil, a questão da Reforma Agrá-
ria está intimamente ligada à organização fun-
diária e à função social da terra. Questão fun-
diária é a maneira como são estruturadas as
propriedades rurais no Brasil. Vê-se que há dois
males neste ponto: grandes latifúndios impro-
dutivos e, de outro lado, minifúndios que não
conseguem nem mesmo sustentar a seus pro-
prietários, sendo ambos prejudiciais e con-
trários aos preceitos sociais.

A Função Social da Terra, conceito con-
sagrado, visava basicamente a produção de
bens de consumo, com atividades econômi-
cas sustentáveis que permitam ao homem que
lavra a terra evoluir econômica e socialmen-
te. No Brasil, não se vê cumprida a Função
Social da Terra, uma vez que, devido ao pro-
blema fundiário, à falta de uma Política Agrá-
ria convincente e à falta de incentivos por
parte do Governo, não se vê a terra produzir
para a satisfação de toda a sociedade e nem
o trabalhador rural a obter o tão almejado pro-
gresso econômico e social. Do exposto, pode-
se concluir que a Reforma Agrária no Brasil
depende de duas medidas básicas, quais sejam:
a reestruturação das propriedades rurais,
dentro de uma política agrária bem defini-
da, e o direcionamento de apoio ao campo.

Existe um número significativo de nor-
mas que visam a reestruturação fundiária, tais
como a priorização das terras devolutas para
reforma agrária, a criação de padrões ideais
de propriedade, variando para cada região,
denominado Módulo Rural, diversidade de
propostas organizacionais dos assentados,
entre outras. Contudo, apesar de normas e de
até a Constituição Federal dispor sobre ela,
isto não é suficiente para reformar e re-divi-
dir o campo. Deve-se fazer uma política de
apoio ao campo, ao produtor, garantido-lhe
maior estabilidade. Entretanto, em razão da
grande extensão territorial e das diferenças
regionais, muitos insistem em que devemos
buscar inspirações para a nossa Reforma
Agrária em países que já a executaram, pro-
curando tirar lições de erros e acertos, não
para copiar, mas para criar um modelo pró-

prio, segundo as necessidades e diversidades
identificadas.

REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL
PREVISÃO CONSTITUCIONAL

A Constituição Federal de 1988 prescre-
ve a respeito da Reforma Agrária no Brasil, em
seu art.l84, a competência da União para a de-
sapropriação do imóvel rural, que será fruto da
reforma agrária. Porém, essa competência dada
à União não é de toda ilimitada. É uma com-
petência privativa da União no que tange à de-
sapropriação. Conforme prescreve o artigo 22,
II, da Lei Maior, a competência privativa pode
ser delegada a outras pessoas jurídicas de Di-
reito Público interno (Estados e Municípios).

Concomitantemente, a reforma agrária
deveria obedecer aos interesses sociais, con-
forme dispõe o caput do art. 184 do texto cons-
titucional, e incidirá sobre o imóvel rural que
não estiver cumprindo a sua função social.
Esta função relaciona-se ao atendimento,
pela propriedade, dos anseios da coletivida-
de enquanto setor primário organizando fa-
tores e produtos, ou nos moldes do art. 186
também da Constituição Federal, quando con-
segue um aproveitamento racional e adequado
da terra, utilizando os recursos naturais dis-
poníveis, preservando o meio-ambiente, res-
peitando os direitos dos trabalhadores e bus-
cando o bem estar de todos.

Mesmo assim, a desapropriação far-se-
ia mediante prévia e justa indenização ao pro-
prietário em títulos da dívida agrária. Seria
feita uma avaliação da propriedade para que se
dê a ela um justo valor. Por outro lado, a União
deveria fixar, anualmente, o volume total dos
títulos da dívida agrária. Destes títulos, pre-
tendia-se incluir uma cláusula a respeito da
preservação do valor real dos títulos, que po-
derão ser resgatados num prazo de até 20 anos,
a partir do segundo ano de sua emissão. Ao
mesmo tempo, projetava-se uma lei que re-
gularia todo o processo de reforma agrária,
incluindo o modo de se utilizar os títulos e o
seu resgate. O governo do Estado de São Pau-
lo fez parceria com o Itesp para cuidar das ter-
ras públicas e áreas devolutas, razão pela qual as
atribuições da Fundação Itesp, criada pela Lei
10.370/1999,  tornaram-se mais amplas. Tra-
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desenvolvimento cultural e oportunidades de
lazer. Mas, é forte a oposição da maioria dos
depoentes de retorno a um sistema urbano,  con-
siderado perigoso, desagregador e violento. Pa-
receu-nos também central o novo papel das
mulheres na organização de um modo de vida
participativo. Gestoras de reuniões e associa-
ções em consonância com o movimento de luta
pela terra, essas mulheres deixaram de viver na
sombra e de serem entendidas como seres des-
providos de vontade. A certeza da responsabi-
lidade com os que ainda não possuem um chão
garante a elas nova experiência de solidarieda-
de que se contrapõe a tudo que viveram até
então. Essas lutas fizeram com que o Estado,
representado pela Fundação Itesp, tivesse no
imaginário desses assentados uma racionali-
dade baseada nos direitos humanos e na justi-
ça. Esse, em nosso ponto de vista, é um cami-
nho possível para sairmos do campo do direito
como regulador da ordem e ingressarmos no
direito que leva à libertação e a utopia radical
propugnada por Boaventura de Souza Santos.

destes 600 milhões de hectares, a estrutura social é
mais ou menos a seguinte: 1% dos proprietários de
terra no Brasil controlam 46% de todos esses 600
milhões. Isso como número geral. Mais detalhado
dentro dele, nós temos 27 mil fazendeiros que pos-
suem fazendas acima de 2 mil hectares que contro-
lam, hoje, 178 milhões de hectares. O maior deles é
de uma construtora de Curitiba, do Cecílio Rego de
Almeida, que é dono de 4 milhões de hectares - uma
área maior do que a Dinamarca! É a famosa constru-
tora CR Almeida! Ele não sabe diferenciar um pé de
melancia de um pé de abóbora, mas é dono - tem es-
critura lavrada, lá no Pará - de 4 milhões de hectares!

Logo abaixo desses 27 mil fazendeiros, tem o que
nós poderíamos chamar de ‘a burguesia agrária pro-
dutora’, que são mais ou menos em torno de 400 mil
proprietários, que possuem entre 100 e 2 mil hecta-
res. Esse é o núcleo que produz na agricultura, o nú-
cleo capitalista da nossa sociedade.

Depois, abaixo de 100 hectares - que seriam os pe-
quenos agricultores, ou camponeses, que é a base da
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agri-
cultura (Contag) - há 5 milhões de famílias de cam-
poneses. Para vocês verem como vão se ampliando as
contradições. E além desses 5 milhões de pequenos
proprietários, existem 4,6 milhões de famílias que
vivem no interior do Brasil, mas que não têm terra.
São os camponeses sem-terra, que é a base do MST.
E abaixo de nós, ainda tem outros, 5 milhões de pes-
soas - porque aí é difícil calcular famílias - 5 milhões
de pessoas que trabalham como assalariados rurais.
Inclusive, grande parte deles já mora nas cidades.

Essa é a realidade que existe na nossa sociedade. O
Movimento Sem-Terra só existe porque existe essa
realidade. Só existe sem-terra porque, antes dos sem-
terra, existe o latifundiário. Lá na minha região, onde
me criei, nas terras do meu avô, que é a região colo-
nial italiana no Rio Grande do Sul, lá não tem lati-
fúndio - e não tem sem-terra! Então, onde se produ-
ziu, regiões onde a terra foi distribuída democratica-
mente, não se produziu latifúndio e não se produziu
o sem-terra pobre.”25

Definidas as atribuições e as estruturas
legais, é possível reavaliar, à luz dos relatos
que se seguem, se estavam criados os mecanis-
mos necessários para a utopia radical aponta-
da no início do texto. Entretanto, é preciso des-
tacar que parte da ação do Itesp deveu-se ao
conflito de terras no Pontal do Paranapa-
nema, devido aos inúmeros problemas de
regulação fundiária ali existentes. Os sem-ter-
ra organizaram muitos acampamentos para
exigir medidas mais eficazes do governo no
acolhimento das suas demandas. A área apre-
sentou-se como um verdadeiro desafio para
os técnicos que estavam responsabilizados
tanto pela estrutura legal como por implan-
tar os assentados nos lotes. De certo modo, a
experiência realizada em Porto Feliz serviu
de referência no processo que se abria em
1993. Era preciso sair do paradigma da gran-
de empresa e criar um novo modo de enten-
dimento da política a ser implementada nes-

sas novas unidades produtivas. Os desafios
abertos oscilavam entre uma estrutura produ-
tiva individualizada ou um coletivismo for-
çado.  No Pontal, “os técnicos iniciaram essas
negociações apresentando aos trabalhadores a
possibilidade de escolherem entre o modelo fa-
miliar e o que se convencionou a chamar de mo-
delo misto. Isto é, uma combinação tática dos
modelos coletivo e familiar”.26 Nessa experiên-
cia, os lotes respeitam a unidade familiar, mas
as famílias organizam diferentes formas de
cooperação, que variam em torno de associ-
ação de assentados, cooperativas, coletivos para
compra de alguns equipamentos ou mesmo
cooperação em determinadas tarefas. Essa di-
versidade de formas permite que os assenta-
dos e suas famílias decidam sobre a melhor
maneira de desenvolver suas atividades pro-
dutivas, significando um grande avanço no modo
de vida, até então subordinado aos patrões.
Essa nova condição de sujeito de seu tempo,
de seu fazer e dos ganhos ou dificuldades de-
les decorrentes, aparecem nos depoimentos
dos novos sujeitos, demonstrando um outro
modo de pertencimento que altera suas relações
afetivas, o entendimento sobre sua terri-
torialidade e mesmo um redimensionamento
do valor e do papel do dinheiro para essas fa-
mílias. Os assentamentos descritos neste livro
são parte dessa história.

É preciso destacar que a existência da
Fundação Itesp torna a vida dos que lutaram
pela terra muito mais segura, depois da experi-
ência sofrida em permanecer por meses, e em
alguns casos, anos sob a lona preta, esperan-
do finalmente receber um pedaço de chão para
trabalhar e realizar a necessidade de se apropriar
de uma territorialidade, onde os sonhos pudes-
sem finalmente ser vividos. Planejamento, apoio
técnico, escola, saúde e os alimentos tão dura-
mente obtidos, fazem com que esses homens e
mulheres ressaltem com tanta energia a positivi-
dade das políticas públicas realizadas nesta boa
relação entre o Estado e os Movimentos So-
ciais.  Há inúmeras famílias que já possuem um
patrimônio que pode lhes permitir acesso aos
bens materiais e aos bens culturais que antes
lhes eram negados.

O registro dos sonhos, acertos e pendên-
cias nos indicam a necessidade de aprofunda-
mento das políticas que devem ser mais perma-
nentes, com especial atenção aos jovens em seu
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HISTORICO1

Em 1950, a fazenda Pirituba foi incorpora-
da ao patrimônio público estadual devido a exe-
cução de dívida da Companhia Agrícola e In-
dustrial de Angatuba, que perdeu 17.500 hec-
tares de terras para o Banco do Estado de São
Paulo. Ao longo de mais de 30 anos, o Gover-
no de São Paulo realizou várias tentativas para a
destinação dessas áreas. Uma delas foi a imple-
mentação de um projeto para a instalação de uma
colônia de imigrantes italianos. Porém, as eta-
pas previstas no programa não foram cumpri-
das pelo responsável pela ação, que acabou por
arrendar as melhores áreas da fazenda para um
grupo de pecuaristas, conhecidos por “boiadeiros”.
As demais áreas foram arrendadas para 190 famí-
lias de pequenos lavradores que ali residiam há
muitos anos, mediante o pagamento de foro.

Após a retomada onerosa da fazenda, o
Estado procurou novamente resolver a situação
fundiária. Iniciou um outro programa de coloni-
zação, que previa regularizar a situação dos
lavradores e dos boiadeiros se eles concordas-
sem em ficar com 100 hectares de terra, traba-
lhando em regime familiar. Com a recusa dos
boiadeiros, o Estado tentou promover ação de
despejo, não obtendo êxito.

Em 1971, a Fazenda Pirituba foi transferida
da Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral (CATI) para a Assessoria de Revisão
Agrária (ARA), ambos órgãos vinculados à Secre-
taria da Agricultura, ainda com o objetivo de se
efetivar um projeto de colonização. Pretendia-
se remanejar e conceder títulos de domínio para

os 160 lavradores residentes na área. Contudo,
os boiadeiros resistiram à perda das terras que
dominavam, mantendo cerca de cinco mil hecta-
res da fazenda.

Foram anos de disputas judiciais, inquéri-
tos administrativos e sindicâncias para a apura-
ção de irregularidades, até que se formou, em
1980, um novo grupo de trabalho conduzido
pelo então Instituto de Assuntos Fundiários
(IAF), ainda sob o âmbito da Secretaria de
Agricultura, encarregado de vistoriar e encami-
nhar a regularização da área.

Ocupação das Áreas 1 e 2

Em 1982, cerca de 40 famílias de trabalha-
dores rurais sem terra ocuparam uma das áreas
dos “boiadeiros”, ali permanecendo por quatro
meses. Foram expulsos por jagunços. Uma se-
gunda ocupação ocorreu em abril de
1983, quando as famílias que partici-
param dessa ação foram despejadas
por decisão judicial. Um ano de-
pois, em maio de 1984, ocorreu
outra ocupação, desta vez com a
participação de aproximada-
mente 250 famílias que entra-
ram novamente em área sob o
domínio de “boiadeiros”.

O Governo do Estado, reco-
nhecendo a situação de conflito, soli-
citou junto ao Poder Judiciário, em ca-
ráter emergencial, o despejo dos
pecuaristas e a autorização para assentar
180 famílias de agricultores sem terra. A
liminar de seqüestro das áreas foi concedi-
da na 2ª Vara de Itapeva, como também foi aprova-
da judicialmente a saída dos “boiadeiros”. O IAF
implemetou, então, nas áreas 1 e 2, o assentamen-
to de 160 famílias originárias dos municípios da
região e do norte do Paraná. Em seu pleito de

criação dos assentamentos, os agricultores conta-
ram com o apoio de setores da Igreja Católica,
da Frente Nacional do Trabalho e dos Sindicatos de
Trabalhadores Rurais de Itararé e de Itaberá.

Ocupação da Área 3

Em fevereiro de 1986, um novo grupo de
trabalhadores sem terra, agora com cerca de 300
famílias, ocupou outra área de origem irregular
na fazenda Pirituba II, denominada “terra dos
Batagim”. As famílias foram despejadas, mas
continuaram acampadas, por aproximadamente
um ano, nas estradas vicinais da região. Após o
seqüestro judicial da área pelo Estado, as famílias
foram transferidas pelo IAF para o local de as-
sentamento provisório, permanecendo em si-
tuação emergencial até 1996, em virtude da in-
suficiência de terras para plantio.

A seleção foi então realizada, benefician-
do famílias de agricultores da região e de peque-
nos posseiros que já se encontravam na terra.

Nesta etapa, os assentados contaram com
o apoio do Sindicato de Trabalhado-

res Rurais de Itaberá e de Itararé,
como também da Frente Nacional
do Trabalho.

Ocupação da Área 4

Em 1989, cerca de 150 pessoas,
filhos e parentes de assentados da Fa-

zenda Pirituba II, ocuparam o lote 156 da
fazenda Pirituba, até então explorado por inte-
grantes de um grupo de colonos denominado “os
holandeses”. Este e outros lotes explorados por
esse grupo eram considerados de procedência ir-
regular.

Os trabalhadores sem terra foram expul-
sos da área, por meio de liminar de reintegra-
ção de posse. A seguir, as famílias acamparam
em local próximo a um rio, mas em virtude de
informações sobre outra possível ação de despejo,
decidiram montar suas moradias na beira do as-
falto da rodovia Francisco Alves Negrão, onde per-
maneceram até março de 1990.

O grupo continuou mobilizado, ocupando
outros lotes dos “holandeses”, resistindo a inves-
tidas de jagunços e a ações de despejo judicial. As
famílias ficaram provisoriamente abrigadas nos

lotes de assentados. O Governo de São Paulo
aguardava decisão judicial favorável ao seqüestro
das áreas necessárias para implementação do novo
assentamento. Em fevereiro de 1991, os pedidos
de seqüestro dos lotes 154 e 155 foram concedi-
dos, totalizando uma área de 100 hectares. Em
caráter emergencial, as famílias receberam
permissão do DAF para desenvolver atividades
agrícolas na terra, até que o Poder Judiciário anun-
ciasse sentença definitiva no processo de seqües-
tro das áreas pretendidas pelo Estado.

Durante todo o processo de formação desta
etapa do assentamento, os agricultores recebe-
ram apoio dos Sindicatos de Trabalhadores Ru-
rais de Itaberá e de Itapeva, da Frente Nacional do
Trabalho e do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST).

Ocupação da Área 5

A área 5 do Pirituba II foi ocupada em 1992
e pertencia ao patrimônio público do Estado
de São Paulo. Por meio da Lei Estadual 4957/
85, que dispõe sobre os Planos Públicos de Va-
lorização e Aproveitamento dos Recursos Fundi-
ários, foi destinada para a reforma agrária, para
tornar-se assentamento rural.

Contudo, como alguns lotes irregulares ain-
da estavam sob domínio dos  “holandeses”, surgiu
uma situação de conflito entre os assentados e os
colonos. Esta situação foi dirimida com a decisão
judicial que permitiu a permanência na área das
39 famílias, que estavam assentadas em caráter
emergencial pelo DAF. As famílias tiveram
apoio do MST durante o processo de instala-
ção do assentamento, que se tornou definitivo
em 1998.

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA2

O assentamento Pirituba II está localizado
na Microrregião Homogênea Campos de Itape-
tininga, a aproximadamente 40 quilômetros dos
municípios de Itaberá, Itararé e Itapeva. Situa-se
na gleba Fazenda Pirituba, tendo seu acesso pela

Identificação
Nº de Lotes: 323

Área Total: 7.899 hectares

Área Agricultável: 5.302 hectares

Domínio da Terra: Estadual

Portarias de Criação: Itesp 05/1998 e Incra 061,
063, 064, 065 e 067/1999

Início: Maio/1984, Dez/1986, Fev/1991 e Fev/
1992

Municípios: Itapeva (áreas 1 e 4) e Itaberá (áreas
2, 3 e 5)

2 Os dados socioeconômicos utilizados na caracterização dos as-
sentamentos são datados de 1998/1999, último levantamento re-
alizado pelo Itesp, por meio do instrumento denominado “Ca-
derneta de Campo”, que visava o acompanhamento do perfil so-
cial dos moradores e da produção agrícola dos assentamentos.

1 Como fonte,  foram utilizados estudos e pesquisas de Ana
Maria Nascimento e Marcia Regina de Oliveira Andrade, do-
cumentos do acervo da Fundação Itesp e do antigo Departa-
mento de Assentamento Fundiário (DAF) e consulta a técni-
cos de campo do Itesp que acompanharam a criação do assen-
tamento desde seu início.
NOTA: Nos mapas de localização, estão destacados: a área dos
assentamentos, os municípios em que se encontram e a divisão
regional de atuação do Itesp.

EXPERIÊNCIA ANTERIOR

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

RENDA FAMILIAR PROVENIENTE DO LOTE (%)

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo – 1998/99

airáteaxiaF snemoHºN % serehluMºN % latoT %

6a0 99 35,9 89 53,41 791 44,11

41a7 861 71,61 651 48,22 423 28,81

02a51 451 28,41 69 60,41 052 25,41

03a12 191 83,81 901 69,51 003 24,71

04a13 571 48,61 29 74,31 762 15,51

05a14 811 63,11 76 18,9 581 47,01

56a15 301 19,9 64 37,6 941 56,8

56edsiam 13 89,2 91 87,2 05 09,2

LATOT 930.1 00,001 386 00,001 227.1 00,001

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO

SEGUNDO IDADE E GÊNERO

TITULARES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA

Faixa etária

tit
ul

ar
es

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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Rodovia Francisco Alves Negrão, no km 312,
que liga as cidades de Itapeva a Itararé. Esta
rodovia atravessa a fazenda, separando as dife-
rentes áreas: de um lado I e IV e, de outro, as
áreas II, III e V.

A população deste assentamento é originá-
ria, em sua maioria, da própria região, principal-
mente dos municípios de Itapeva, Itaberá,
Itararé, Coronel Macedo e Itaporanga, em São
Paulo. De outros estados, algumas famílias se
originam do Paraná, da Bahia e de Minas
Gerais.

Dados da Caderneta de Campo referentes
à safra 1998/99 indicavam uma população de
1.722 pessoas, em que 60,34% são homens e
39,66% mulheres, distribuídos em 321 lotes nas
cinco áreas existentes. Esta perspectiva se reflete
também na primeira titularidade dos lotes, em
que o gênero masculino é predominante em
cerca de 89% dos lotes. Comparado a este valor
global, a participação feminina na titularidade
do Pirituba II corresponde a 21,27%, abaixo da
média dos titulares (10,28%).

Uma característica interessante na consti-
tuição populacional do Pirituba II é a relação
de parentesco por consangüinidade entre os
beneficiários, pois há áreas que são constituídas
predominantemente por filhos de assentados
deste ou de outros assentamentos rurais. É a
segunda geração de trabalhadores sem terra
dando continuidade à luta pela reforma agrária.

A população assentada é de origem rural,
constando 99,7% composta por trabalhadores da
terra, como ex-arrendatários, parceiros, meeiros,
trabalhadores assalariados temporários, verifi-
cando-se somente um caso de trabalhador origi-
nário em outro setor que não a agricultura, se-
gundo dados de 1998/99. Entre os titulares,
quase metade dos beneficiários eram trabalha-
dores assalariados temporários (45,72%) e ar-
rendatários e parceiros (47,37%).

Entre os titulares assentados, a comparação
dos períodos de 1998 e 2005 mostra uma dimi-
nuição de cerca de 13% dos jovens entre 21 a
30 anos. O grupo etário de 31 a 40 anos  apre-
senta um aumento de 28,29% para 35%; e con-
siderando as demais faixas etárias, verificou-se
ainda aumento da população com mais de 51
anos.

O nível de escolaridade encontrada entre os
trabalhadores assentados é bastante reduzido.

Do total dos moradores do Pirituba II, 72% pos-
suem o Ensino Fundamental incompleto,
correspondendo a 1.200 pessoas. Apenas 6%
concluíram as oito séries deste nível de ensino, e
menos de 2%, o Ensino Médio.  Até 1998, o índi-
ce de analfabetismo apresentava-se relativamen-
te baixo (6%) em relação à média do Estado de
São Paulo (9,65%).

Em Pirituba II existem cinco escolas pú-
blicas no meio rural que atendem aos moradores
assentados, oferecendo o Ensino Fundamen-
tal e Médio. Destas, quatro situam-se no inte-
rior do assentamento, oferecendo o Ensino Fun-
damental Completo, e uma no distrito de En-
genheiro Maia, localizada no entorno do as-
sentamento, com oferta do Ensino Médio. Os alu-
nos também freqüentam as escolas dos municí-
pios mais próximos, dando continuidade aos
estudos para além do Ensino Fundamental. São
cerca de 500 alunos que contam com serviços
de transporte municipal.

Em 2004, o convênio entre a Fundação
Itesp e o Centro Paula Souza permitiu fazer a
reforma de umas das casas-sede para abrigar uma
escola técnica, atendendo a antiga reivindicação
dos jovens assentados. A Escola Técnica de
Agricultura Familiar Pedro Pomar foi inaugu-
rada em julho desse mesmo ano, com o intuito
de implementar um centro de formação e difu-
são de tecnologias para a agricultura familiar. O
curso, dividido em três módulos, tem a duração
de 18 meses e a primeira turma se forma em
dezembro de 2005, com habilitação técnica em
agricultura familiar.

As famílias moradoras do Assentamento
Pirituba II possuem uma área de 0,5 hectare,
destinada à moradia, e uma área variável de 14 a
21 hectares, destinada à produção agrícola. As
casas, na maioria das áreas, estão dispostas em
agrovilas, constituindo um núcleo de moradia em
torno de uma área comunitária.  Nesta área, ge-
ralmente localizam-se os equipamentos básicos
de serviços, tais como escola, posto de saúde, bar-
racão para guarda de máquinas, Igrejas, etc.

Nas áreas 1, 2, 3 e no distrito de Engenhei-
ro Maia, por exemplo, a prefeitura de Itaberá
construiu um Posto de Saúde em parceria com o
Itesp, em que  funciona o Programa de Saúde da
Família. Em convênio idêntico, também foram

construídas duas quadras poliesportivas: uma na
área 1, junto da Escola Rural Profª. Terezinha
Moura Rodrigues Gomes, e outra na área 2.

Existem quatro galpões comunitários na
Pirituba II, localizados nas áreas 1, 2, 3 e 5, er-
guidos em parceria Itesp/Prefeitura.

A renda gerada no lote a partir do traba-
lho familiar é um dos indicadores do desenvolvi-
mento econômico das famílias residentes. No
assentamento Pirituba II, cerca de 89% das fa-
mílias vivem integralmente da renda proveni-
ente da exploração do próprio lote. Apenas
11% das famílias têm sua renda complementada
com outras atividades.

Este resultado pode ser explicado pela signi-
ficativa participação dos moradores no trabalho do
lote. Os dados da Caderneta de Campo de 1998/
99 apontam um terço dos moradores (35%) com
dedicação integral em atividades produtivas de-
senvolvidas no lote, e 31% com dedicação parcial
ou eventual nestas atividades. Desconsiderando o
contingente de crianças menores de 6 anos de ida-
de e os idosos maiores de 65 anos, os moradores
que não têm participação no trabalho correspon-
dem a pouco mais de 34%.

Sabe-se que no campo as crianças ingres-
sam precocemente no trabalho familiar, ajudando

os pais nas tarefas mais leves do processo pro-
dutivo agrícola. É comum encontrar crianças na
faixa dos 10 anos de idade dividirem seu tempo
entre a escola e o trabalho, convivência esta perfei-
tamente possível no contexto dos assentamentos.

O Assentamento Pirituba II destina 43%
de sua área agricultável a culturas anuais, e so-
mente 7,64% à pecuária leiteira, ao contrário
dos assentamentos localizados no Pontal do
Paranapanema, que apresentam a maior parte
das áreas acupadas com as atividades da pecuária
leiteira. Ressalte-se ainda que esta região e, em
particular as áreas de assentamento, concentram
suas atividades no cultivo de feijão, importante
cultura regional. Outras principais culturas são
arroz, milho e mandioca.

Um indicador que merece ser destacado
dos dados apresentados é o índice de perma-
nência das famílias no assentamento. Em
Pirituba II, este índice é bastante elevado,
correspondendo a 83% das famílias que per-
manecem no assentamento deste a sua cria-
ção. Os dados apontam apenas 17% de substi-
tuições ocorridas por variadas motivações. A
média geral para o Estado é de 81,93% de per-
manência.

PARTICIPAÇÃO NO TRABALHO DO LOTE
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Intensidade

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

Fonte: Banco de Dados /Fundação Itesp
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1aerÁIIabutiriP avepatI 4891/50 501 00,115.2 00,275.1 laudatsE 8991/50 9991/160

2aerÁIIabutiriP árebatI 4891/50 55 00,143.1 00,968 laudatsE 8991/50 9991/760

3aerÁIIabutiriP árebatI 6891/21 37 00,241.2 00,883.1 laudatsE 8991/50 9991/360

4aerÁIIabutiriP avepatI 1991/20 15 00,790.1 00,198 laudatsE 8991/50 9991/560

5aerÁIIabutiriP árebatI 2991/90 93 00,808 00,285 laudatsE 8991/50 9991/460

SIATOT 323 00,998.7 00,203.5

OCUPAÇÃO DA ÁREA

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1999/2000

ESCOLARIDADE DOS MORADORES

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 p

es
so

as



 vistasentre

41

Eu nasci na região de Apiaí. Meus pais mo-
ravam em Apiaí. Meu avô ainda mora lá; tem terra
lá; eu nasci aqui em Itararé e cresci nessa mesma
região, entre Apiaí, Itapeva e Itararé, que é uma
região quase no mesmo projeto. E aí eu cresci até
uma fase de mais ou menos 13 anos. Aí, alternado
com a terra do meu avô, meu pai sentiu necessi-
dade de sair de lá. Trabalhou um pouco de empre-
gado em Itapeva, na mina de cal, depois viu que não
dava. A gente foi para a Sguário, empresa que pro-
duz madeira de reflorestamento, para trabalhar
com química. Lá, nós trabalhamos muito crian-
ças mesmo, na idade de 14 anos; 13 era a idade da
minha irmã. Nós trabalhávamos juntos com o em-
preiteiro. Ele era fichado, nós não. Nós trabalhá-
vamos com empreitada de limpeza de pinus.
Uma hora com enxada, outra era com foice. Des-
de criança a gente aprendeu a trabalhar com as fer-
ramentas. Hoje, a lei diz o contrário sobre o traba-
lho de criança. A gente está ensinando as crianças
aqui, pondo elas para aprender a trabalhar. Não
sei até que ponto a lei ajuda nisso. Mas, de alguma
forma ela ajuda. Bom, eu também tive muitos pro-
blemas na infância, de falta de entendimento dos
pais. Isso a gente está tentando mudar com os pais
nos assentamentos do MST, para que eles sejam
mais amigos dos filhos do que comandantes; por-
que o meu pai era comandante! (voz de riso) E eu
trouxe um trauma muito grande da infância por
causa disso. Mas sobrevivi!

Aí casei muito cedo. Saí tentando uma fuga
e é isso que acontece às vezes com os jovens. Por
isso eu sou conselheira deles. Aí tentamos uma fuga!
Ah, eu posso te dizer que eu quebrei a cara muitas
vezes. Se uma pessoa chega e fala para mim: “Mas
porque que você confundiu o casamento ?” Tem dois
aspectos: um porque eu amadureci tarde demais,
quer dizer, eu aprendi muito tarde para mim
retornar; e a outra que, depois que eu sou avó e
tal, tenho mais que tentar amenizar o problema.
Tentar retornar a história não dá mais.

E aí, depois de tudo isso, a gente trabalhava
duplamente e ele como patrão, de vários jeitos, e

nenhum desses jeitos teve resultado algum. Já traba-
lhamos como arrendatário de quem tem a terra. Já
trabalhamos de meeiro. Trabalhamos de contratista
e formista. E a gente só trabalhou para eles mesmo.
Até que a última, quando a gente veio para cá, em
90, foi por causa do meu marido que teve uma gran-
de revolta. Nós fizemos um desmatamento mui-
to bom para um sujeito no bairro de Itaboa, e o
cara trocou de carro, de móveis, renovou a casa e
fez festa, fez barulho e para nós ele pôs o ponto, aí
foi onde deu a revolta. Daí, tentamos entrar com
advogado. O advogado pegou a causa e deixou enga-
vetada um ano, dizendo que estava tocando. De-
pois nós fomos lá no sindicato, continuava
engavetado. A gente precisava trabalhar, tratar dos
filhos... a gente desistiu. A partir desse momento,
entramos para o movimento, para o MST. A gente
foi convidado, mas já acompanhava de certa forma
pelo jornal. A gente fazia encontro com a Luiza,
que era do PT, então ela vinha fazer reunião com a
gente aqui em Itararé.

Era 88, 89 e a gente entrou para a luta; a par-
tir desse momento a gente se reanimou, eu acho, a
gente se renovou, e também se fortaleceu. A gente
estava muito fraco, mesmo, de espírito, de tudo! A
gente teve força. A gente tem muita força! A gente
pode não ter dinheiro, mas força a gente tem! Quan-
do a gente acredita até na gente mesmo, a gente se
reforça, porque a gente acredita, então a gente vai à
luta. E quando a gente não acredita, a gente se tran-
ca em casa, fica sofrendo os problemas e às vezes é
difícil até de se resolver um problema porque a
gente acaba achando que é impossível. Se a gen-
te vai à luta, a gente descobre que tudo é possível!
Você vê, nós amamos a natureza, nós trabalhamos
para que tudo seja respeitado, a reserva seja respei-
tada e a terra seja respeitada. Imagina que as pes-
soas pensam que nós éramos bandidos! Se a gente
trabalha é para que tudo seja respeitado. Mas em
primeiro lugar, é lógico, é a vida!

A revolta, se a gente usa para o lado bom, é
boa! Quando a gente usa a revolta para retomar um
caminho ou então virar o jogo, então ela é muito
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boa. E a revolta que a gente teve foi para virar o
jogo. A gente ia por lá e reencontrava com as pesso-
as, com os malvados também. E eles falavam: “Ah,
não sei o que é aquele negócio lá, não vai dar em nada,
volta pra cá!” A gente falava: “Não! Lá a gente se li-
bertou! Nós somos libertos! Aqui a gente não tinha li-
berdade, porque vocês mandavam na gente! Lá nós
sabemos o que queremos, aqui vocês acham que a gen-
te não tem cabeça para pensar. São vocês que pensam.”
E teve um patrão que até há pouco tempo ele en-
chia o saco, até que a gente falou assim: “Olha,
esquece! A gente só quer amizade com você! Você ven-
do a gente de boa maneira já está bom. Mas voltar a
trabalhar para você, não”.

Tem muita gente que não acredita, não tem
fé! Tem vários tipos de pessoa. Eu sempre fui cren-
te em Deus. Não sei se você tem alguma coisa con-
tra ou a favor, mas eu sempre fui e descobri que, se
a gente vem a acreditar em algo positivo, ajuda muito.
Pra mim, ajudou!

A gente trabalhava com esse cara que tinha
feito o acerto de conta do tomate, que não tinha
dado nada. Fazíamos parte desses encontros com
o PT. Naquele ano foi um ano que teve encontro.
Foi no ano em que o Covas foi eleito. E aí a gente
tinha tido o Encontro do PT, e essas casinhas da
Área 4, no dia 10 de outubro de 1989, já estavam
armadas na beira da pista. A gente passava para lá e
para cá e víamos eles, e a gente começou a ler o
jornal do MST e a se apaixonar pelas histórias.
Verdadeiras, mesmo! Histórias verdadeiras! E a se
revoltar com os fatos, com a repressão, porque era
represália demais! Tanto do fazendeiro quanto do
governo. E a gente via com bom olho aquele pes-
soal, do que falavam, que eram conhecidos, que
apoiavam, e acho que isso deu ânimo. Aí o Macedo,
o Gilmar Mauro, que mora em Itararé agora. Daí
eles foram convidar a gente para vir para cá, que
eles tinham reaberto o grupo. Aí a gente não espe-
rou muito não. Viemos até sem ter muita condição.
E viemos todo mundo na caminhonete. E ficamos
aqui, entramos numa casinha de lenha, bem pe-
quenininha, que dava uns dois metros e meio qua-
drados, e ficamos! Ficamos dois anos no barraco
ali, mudamos de um lugar para outro.

Toda essa área teve 13 despejos com policiais.
Não foi tão violento porque o pessoal recuou. Teve
uma vez que nós fomos naquele lote lá e veio o pe-
lotão. O pelotão ficou lá. Foi a vez que a gente con-
seguiu mobilizar o juiz para vir negociar com a gen-
te, porque eles queriam que a gente desocupasse a
área, mas sem nenhuma garantia. E chuva que Deus
mandava! A gente conseguiu fazer com que o bis-

po viesse com o juiz, porque tinha que amenizar,
com medo de acontecer coisas. Eu queria a garan-
tia de alguma coisa!

À noite sempre aparecia jagunço. De dia não,
de dia eles não apareciam. Mas a gente tem muito
perigo por aqui, viu? As mulheres, para lavar rou-
pa, tinham que sair em grupo pra ficar na beira dos
riachos, porque senão não lavavam. Teve muito pro-
blema aqui nesse tempo. Tempo dos “holandeses”!
A gente tinha medo. Tinha medo também de pas-
sar sozinha. Às vezes eles atacavam! Não eram os
próprios, eram os empregados, meio capangas de-
les. Quando era para ocupar, eles mandavam os ca-
pangas atacar. Só que era povo grande, então não
deu, não teve jeito. Da violência que o policial fez
aí, foi nessa época mesmo, foi na estrada, com o
Gilmar e o Valdeci, que estavam indo para a cidade.
Faziam parte da negociação e o policial cercou
eles, catou eles, diz que ia levar preso e tal, e os
outros falando que não, que não, puxou o braço do
rapaz e levou preso. Daí, precisou chamar o advo-
gado e ir lá para soltar ele. Muitas vezes aconte-
ceu isso, da pessoa ficar presa lá. Tinha que chamar
o advogado para soltar, senão eles transferiam ra-
pidamente! Na época eles faziam isso. Prendiam a
pessoa por nada.

A mística representa o futuro rural. Existem
vários tipos de mística que a gente faz no movi-
mento. Eu acho até que o próprio jeito de nascer
aqui também não deixa de ser uma mística, porque
às vezes a mística representa a cultura. Nós vie-
mos de várias culturas! Então às vezes a gente faz
questão que o povo participe da minha cultura,
me represente aos amigos, represente que o nosso
povo tem várias culturas. Porque tem gente de uma
grande mistura de nação. Tem gente até da cultura
indígena. É de longe... Negro... Alemão... Então
acho que a cultura da terra também faz parte, jun-
to com a cultura da natureza! A mística para mim é
tudo isso. É tudo que é vida! É toda a natureza!

Acho que a mística que mais me emocionou,
e ainda me emociona, é uma luta - é a bandeira do
movimento. Ela cita um povo, cita um tipo. E di-
ante dessa bandeira, tem o povo e tem o nosso ter-
ritório, que é o Brasil. Que nós amamos, e que está
sendo possuído por quem acho que é traidor, que
não é brasileiro! E acho que essa bandeira, que é
essa mística, lembra muitas coisas que fazem com
que a gente lute para ter vitória e mais vitória.
Nessa bandeira você vê flor, você vê sangue, você
vê vida, você vê terra, bicho e mata. Eu acho que ali
na bandeira, se a gente pensar, analisar bem, está
tudo precisado e também está lá o nosso espírito

de luta! Tá tudo ali, nosso bom-senso, nossa vonta-
de de viver; quer dizer...acho que está tudo ali. Eu
amo a bandeira do MST do mesmo jeito que a gente
pode ser paternalista, porque nós brasileiros que-
remos um Brasil diferente, um Brasil melhor, um
Brasil limpo. Um Brasil homônimo com o MST.
O MST é o verdadeiro brasileiro.

Engraçado! Daí eu penso, fico assim... eu lem-
bro das histórias do Lampião, da música da Maria
Bonita, da história de Canudos... e entendo porque
tem acontecido tanta coisa ao mesmo tempo, tão
dolorosa, tão feia, mas tão bonita! Porque eles que-
riam defender os direitos deles. E quem não quis
foram exatamente os federais! Então isso mexe muito
comigo, e eu quero que viva e reviva. Essa bandeira
no coração de todos. Esse espírito de luta e esse
amor.... se as pessoas estiverem trabalhando nisso,
estiverem vivendo... É a mesma coisa que dizer o
“Pai nosso que está no céu”. Tem muita gente que reza
o Pai Nosso sem compromisso. E se for para re-
zar sem compromisso, não reza! E se for para ver a
bandeira sem compromisso também, é o mesmo
que rezar o Pai Nosso sem compromisso. Se a gen-
te sente mesmo aquilo, a gente vai ser aquilo. Eu
sempre sou assim... De repente, eu me olho no es-
pelho e vejo que sou uma senhora, mas ainda pen-
so, com muita vontade de viver, com muita força de
nascida, como uma planta nova, que esse mundo
tem conserto e que a gente pode fazer muito por
ele ainda. E vocês e outros e outras vão fazer! E a
gente se sente bem. Tanto com a natureza quanto
um com outro.

A juventude taí. No físico, na cabeça, nos gui-
ando com força, com tudo. Como uma semente
nova.

Eu conheci a história de Lampião, antes como
uma coisa muito ruim! Só que depois, estudando a
história, vi que o Lampião perdeu, foi morto. Ele
e Maria Bonita, porque eles não tiveram condição
de unir o povo deles. E nem acredito muito que
Lampião fizesse tudo de mal que o pessoal diz que
ele fez. Acho que o único mal que ele fez foi rou-
bar as mulheres dos outros (ri). Mas, se elas quise-
ram... Acho que não foi mal nenhum. Mas eu vejo a
história do Lampião, ele fez com que acendesse a
primeira chama da luta, que o pessoal visse, foi o
primeiro a ver que a coisa estava errada! Acho que
Lampião foi o primeiro a dizer assim: “Ó, algu-
ma coisa está errada. Mesmo que eu vá morrer, vou
fazer alguma coisa”. Porque agora eles colocam na
televisão que o Lampião era muito mau, que ele
sozinho deu conta de não sei quantos, matou não
sei quantos! Mas ele tinha uma perspectiva de

vida, ele queria alguma coisa de melhor que o pes-
soal da época não deixava. Não deixou. Porque
perseguição é assim. Os caras lá, os poderosos, são
a mesma coisa que cachorro brigando. Porque ca-
chorro, quando tá brigando, se tá apanhando, apa-
nha mais porque os outros vêm em cima. Para mim,
esse tal de Lampião foi isso. Como ele era mais
fraco, todo mundo foi em cima, perseguindo, per-
seguindo, até que pegaram ele. Demoraram ainda.

Canudos também! Já pensou, um povinho
como o de Canudos, o trabalho que deu! Então a
gente vê! Eu sempre vejo filme na televisão, te-
mos que conversar a história do filme. Porque o
filme mostra de um jeito, mas você tem que refletir
de outro. Ele tem ali uma mínima história. Quer
dizer, a mínima verdade na história! A história está
acontecendo ali, mas você vai ter que pegar a ver-
dade dela. E Canudos foi de uma forma assim...foi
pior que a história de Lampião! E foi uma perse-
guição até religiosa. Porque ele tinha aquela ma-
neira de crença dele que não era aceita! Tinha a ver
também com a tomada da terra. Então a gente vê
uma semelhança muito grande também. Nós ad-
miramos muita gente da história. Tem a Margarida,
o Che Guevara, tem o Manoel da Terra, etc... A
Margarida é a mulher que estava defendendo o
direito trabalhista de carteira assinada, na época em
que os grandões não queriam assinar a carteira, por-
que não queriam se comprometer com os empre-
gados. Margarida era uma sindicalista que traba-
lhou muito pelo país, por isso foi morta. Também
ela é admirada e é tida como heroína. Nós ama-
mos todos eles. São exemplos, e como nós somos
uma variedade, como se fosse um jardim de flores,
eu ou você vamos nos inspirar num deles, vamos
nos espelhar neles ou semelhantes ou no espírito
deles, sei lá! E a gente tem isso como referência e
até como costume nosso. É como se fosse a mesma
mística que estávamos falando, é que todas as coi-
sas, assim, que tem um nome, por exemplo, essa
horta vai ter um nome, que já está mais ou menos
escolhido, e é o de Laudenor de Souza; ele era o
antigo proprietário do lote, e também não deixava
de ser uma pessoa muito importante para nós, e
que fatalmente foi acidentado. Ele e a mulher mor-
reram num acidente de carro, e a gente ainda não
se acostumou com isso. Eu acho que essas pesso-
as, que a gente se inspira muito, vivem em nós
pela fé, pelo amor, pela lembrança, pelo carinho.
Elas ainda vivem.

Esse pessoal que não entende de movimento,
do MST, agora não está falando mais. Não estou
ouvindo falar mais, mas falaram muito que era

ladrão de terra, mas não é não! Nós estamos que-
rendo pegar o que é de direito nosso. Porque, se os
caras têm muita terra devoluta aí, é porque eles rou-
baram dos nossos antigos! Avô seu, avô meu, da
outra, do outro! E que estão aí sem terra! E agora a
gente não vai pegar dos outros, se a gente precisa
trabalhar? Nem o direito da pessoa ter um bom em-
prego, ganhar  bem, eles não têm! Não tem merca-
do, não tem emprego! E os caras ficam fazendo
esse jogo duro aí com a gente.

A gente, dentro do MST, tem as festas. Eles
estão mandando, fazendo, promovendo a festa po-
pular. Baile também é cultura. Vem muito cara
daqui e de vários lugares do Estado e do Brasil.
Então, tem sempre baile lá na Cooperativa, e al-
guns assentados vão para o baile, não todos. Do
baile, ninguém é obrigado a gostar e ir mas, para
aqueles que gostam, acham que é bom. E aí tem a
festa anual também. Tem festa popular, como teve
domingo. A gente estava tentando reviver aqui
na Área 4, no ano que vem, a festa junina: Santo
Antônio, São João, São Pedro... Escolhe uma das
três, e Nossa Senhora também, que é no mês de
outubro, que é uma produção. Porque a caracteri-
zação da festa junina é ter a festa. Começa num sá-
bado tal, com baile, sei lá se vai ter celebração. Aí
começa a festa: os divertimentos, a diversão e mui-
ta batata, muito pinhão, muito quentão, essa coisa
toda mesmo. Fogueira! Fogueira, foguete e muita brin-
cadeira de pular fogueira!

Então a gente queria voltar um pouco a lem-
brança para os mais novos, porque nós sabemos, mas
as crianças ainda não lembram. Eram muito gosto-
sas. A batata era assada na brasa e o pinhão também.
E o pessoal, enquanto a criançada brincava, pulava,
corria, pulava fogueira e tal, os jovens, as pessoas es-
tavam ali; as pessoas que já estavam mais cansadas de
correr, de idade, então estão ali, ó, comendo pinhão,
comendo batata, conversando do que aconteceu
na semana anterior, no dia anterior, ou faz tempo
que não se encontram e estão relembrando um pou-
co, tomando seu quentão, e aquele papo gostoso que,
no corre-corre da vida, está difícil! Quem dança, dan-
ça! Quem não dança, conversa! É gostoso.

As músicas, nós não estamos muito bom de
música, porque, como eu falei para você, existem vá-
rios gostos; às vezes o que a gente tem não dá para
todos os gostos. Não estão apropriadas as músicas
para todos os gostos. Tem gente que gosta de dan-
çar um tipo, cantar um tipo de música, outro gosta
de outro.

São dois setores, de cultura e de educação. Jun-
tos, são bastante. Aqui da nossa gente acho que deve
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ser mais de oito, ou mais, pode ser de 16 pessoas
entre as duas. Só que são meio... a gente tem mui-
ta coisa fora para fazer também. Às vezes tumultua
aqui as tarefas por causa disso. Às vezes você fica
assim pensando, não, mas como que você vai fazer
tal coisa, mais tal coisa, mais tal coisa. Como que
você trabalha na horta e vai fazer, se for possível...
só que no momento a gente tem que fazer, porque
os outros estão fazendo outra coisa fora e a gente se
acha aqui dentro.

Fora pegar na vida. Como diz aquela frase de
São Paulo, na Bíblia: “Você trabalhou, você come!” E
agora nós estamos na colheita. Muita gente está na
ranca de feijão, e... chegou... e é difícil aturar, é bom!

Nós não podemos levar a televisão a sério. Te-
mos que ter a televisão como um veículo para di-
vertir na hora de folga, e não para deixar com que
ele paralise a gente! Porque paralisa! Deixa a pes-
soa meio boboca, meio paralisada, se a pessoa não
souber usar, porque a gente estava falando que, se
tem muito jornal mentiroso, imagine os filmes, que
é meio enganação, censura e outras coisas da televi-
são. A gente só perde porque é como eu falei para
você. Não pode ser ditador, falar assim: “Eu vou ar-
rancar de você”. Tem que fazer com que você entenda
que aquilo ali pode te servir, mas pode não servir,
ou então você pode participar de todos os progra-
mas, mas tem de analisar os programas. Você tem que
ter uma habilidade para voltar a refletir o que foi
bom, o que não é bom, e tirar proveito do que não é
bom. Aproveitar o que não é bom, e você vê coisas ali
que tem que protestar. Não tem jeito!

É difícil pensar assim, mas a gente teria que
conversar muito, e achar a melhor coisa de encai-
xar para eles [os jovens]. É a necessidade deles, esses
que estão achando, sentindo a necessidade de ter
um dinheiro seu, uma renda sua; porque a renda dos
pais - aqui o número de filho é de meia acima, não
é de meia abaixo - então faz com que a família não
tenha muita possibilidade de estar pondo dinhei-
ro na mão do filho não! O tempo de acerto de conta
é uma, duas vezes, e não dá mais, então faz com que
eles sintam necessidade de trabalhar e de ter o seu
próprio dinheiro. Acho que isso é bom porque
trabalhando, preenchendo o tempo deles, a gente
vai ter mais tempo de conversar, porque a televi-
são também não deixa a gente conversar. As crian-
ças não conversam, os adultos não conversam, e aca-
ba sendo um pessoal educado sem educação por-
que, como que eu posso explicar isso? Educa sem
educação, que eles aprendem tanto que
desaprendem com a televisão. E aí, às vezes, deixam
de prestar atenção no amiguinho que chega. Dar aten-

ção em alguém que está falando, e até acho que
ele deve falar do outro. E aí ele escuta ou vê aquilo; e
a vida, como é que fica? Televisão.... Então, acho que
dentro dum pequeno setor de trabalho, conver-
sando, igual eu falei, tem criança que não conhece
o mapa. Mas se quiser, a gente vai trazer para que
elas aprendam a conviver com a gente, o que já é
uma grande vitória! E aí, a gente está mostrando
pra eles essa questão da televisão. Se a gente não se
educa, a televisão vai destruir a gente, porque é
uma coisa muito fria, que vem com tudo.

É muito forte! A televisão consegue reverter.
Não estava revertendo. Você não viu aquele qua-
dro que estava falando do líder do movimento? Es-
tava fazendo não sei o quê com dinheiro? Pois é,
aquilo lá é uma jogada que eles fizeram e colocaram
na televisão, para que eles tenham a imagem des-
feita. Então eles querem desfazer nossa imagem
também. Mas isso não é novidade, porque aqui den-
tro dos assentamentos, dentro do MST, as pessoas
contribuem de livre vontade, do coração, e é um
compromisso nosso contribuir. Nós temos jovens
com fome, eles comem, nós temos que contribuir!
Nós temos gente nossa trabalhando lá fora, e eles
também comem! Tem que contribuir! Agora, dizer
que os caras desviam esse dinheiro é uma farsa, uma
mentira muito grande. Muito sacana!

Agora eles querem mostrar para o público que
nós somos iguais a eles. Eles querem dizer: “Os ca-
ras são trambiqueiros!” Mas a gente não é! Porque a
gente tem já um consenso aqui dentro. E se o cara
dá 1% para o movimento, ele dá porque ele quis. O
movimento não desvia nada dele. Se a gente dá um
saco de feijão, de milho, a gente dá porque quis,
que a gente tem a obrigação de contribuir com esse
movimento que é a nossa casa, a nossa herança para
nossa família. Agora eles falarem lá fora! Nossa, eu
fiquei indignada de ver eles falando isso. Porque a
gente sabe como esse povo sofre. E quanto mais a
gente sofre, mais o amor aumenta. A gente sabe
que quando o povo sofre a gente também sofre por
amor deles. Quanto mais a gente sabe que tem cada
movimento aí que pousou sem janta, que dormiu
no chão! Dormiu sem coberta no frio, defenden-
do o povo. Agora, se o cara levou 1% lá para a sede,
pro movimento, foi porque ele roubou? Não rou-
bou! Mentira! Muita sacanagem dos caras, de quem
inventou isso! Mas é muita sem-vergonhice deles,
porque isso não é verdade! Ninguém chega na casa
de alguém e diz assim: “Eu vou levar isso!” Autori-
tariamente. Não! Já se tem consciência desde que o
movimento nasceu. Não são todos os que contribu-
em, que a gente não obriga! Se não tem o bom-

senso, nós nem queremos mesmo! Mas quem tem
bom-senso, está tudo bem. Eu senti necessidade
de falar isso, porque, de fato, muita gente viu isso
na televisão.

Para você ter uma idéia, a gente viveu um pou-
co a situação, só para relembrar um pouco essa his-
tória. Os caras são muito sacanas, muito sem-ver-
gonha. Aí já conseguimos marcar uma audiência
pra gente ir tocando, e o tipo de negociação para
negociar com o cara. E não acharam jeito de no-
tar que a ocupação era só de mulher, e nós nos
vimos vitoriosas, porque aí fazia tempo que não
sentavam com a gente. Não queria assentar com o
movimento de jeito nenhum, e depois que esse
presidente (FHC) ganhou outra vez, e entrou esse
governo, a coisa ficou pior ainda em termos de ne-
gociação. Aí a gente conseguiu sentar. Consegui-
mos abrir uma brecha e sentar. Aí, eles não acha-
ram outra forma de detonar e começaram a falar
que as mulheres do movimento eram bonitas e que
estavam dando bola para eles!. Eu fiquei com tan-
ta raiva, falei: “Tudo bem se são bonitas! Obriga-
da! Agora, vamos falar de outras coisas, dá licença, né!”
Os caras são tão sacanas, tão sacanas! Eles querem
que o povo ache que é todo mundo assim: “Tudo
igual! Não tem jeito mesmo!” Não é assim! Tem
jeito, sim, tem muito jeito. A gente quer mostrar
que a gente é diferente deles! Nós estamos aqui
querendo que nossos filhos trabalhem e aprendam
a não mexer no que é dos outros! Que a terra é nos-
sa! Nós queremos ela de volta, porque ela é nossa!
É devoluta. E outra, quando Deus fez, não deu para
ninguém. Deveria todo mundo ter um pedaço de chão,
pelo menos para fazer sua horta. Tem que ter! Pou-
cos têm.

Você que sabe o que eu penso do comunismo?
Quando eu vi pela primeira vez a palavra comu-
nismo, como os outros, achei que era um bicho
muito feio, eu também fiquei com medo! Mas
quando eu comecei a refletir, eu já fiquei com
menos medo. Mas depois, quando eu vim a desco-
brir o que era, eu não tenho mais medo nenhum.
Comunismo é a vida em comum. Vida em comum
não é ruim! Se fosse ruim, as pessoas não se casa-
vam para construir sua família e pensar de fazer
alguma coisa, ser sócio um do outro! E comunismo,
se ele for encarado da forma bem legal, da forma
que é tido na bíblia, comunismo é que todo mundo
tenha a vida igual e boa. É isso que a gente quer para
o nosso mundo! A vida boa e igual representa... não
importa que a pessoa é de cor, de jeito, estatura,
nem nada! Tem que ter vida boa igual. Seja respei-
tado igual! Seja um ser humano como qualquer

outro. Com dignidade. Esse é comunismo pra
mim. Eles falaram que eles são comunistas, não sei
quê, não sei quê. Comunista é o que nós temos que
ser. Porque, se nós formos comunistas, nós vamos
ver que nosso irmão não está passando fome. Que
os outros lá da cidade têm emprego e estão vivendo
bem, e que nós aqui na terra vivemos bem. Que nós
produzimos de uma forma legal, entregamos na ci-
dade de maneira legal – legal porque nosso alimento
é para comer e dar vida, é saudável! E comunista
pra mim é que o governo não seja sem-vergonha,
não venda suas, nossas propriedades, e que o go-
verno seja o povo, que o povo seja o próprio gover-
no! Comunista é isso pra mim. E comunista pra
mim tem que ser, tem que acontecer. Eu não falo
isso em público porque os caras não entendem isso.
O estudo deles não dá para eles entenderem isso!
Mas comunismo pra mim vai ter que acontecer,
e eu sou muito governista neste ponto! (ri muito)
Se você for pensar, é tão gostoso ser comunista,
porque daí seria, por exemplo, se nós não temos
condição de ter um avião, nós vamos ter um carro,
mas você vai ter um carro. Agora, os caras lá têm
um monte de aviões! Fazem um monte de desper-
dício com dinheiro nosso, passeiam, conhecem o
mundo, adquirem até doença por lá e trazem pra
nós. E nós, aqui, eles tiram o direito de nós termos
um cavalo de raça. Dá licença! Você acredita que
tem brasileiro que não tem condição de comprar uma
perna de porco pra comer? Menos ainda, um fran-
go, até um ovo. Então, isso se torna uma revolta
muito grande. Esses caras conseguem infiltrar a
cabeça da pessoa. Fazer com que as pessoas pen-
sem: o capitalismo é uma coisa tão boa, né? Já pen-
sou eles dizerem que comunista mata, que comu-
nista faz isso, que comunista faz aquilo. Comunis-
ta, de uma forma bem mesmo assim da legalidade,
é a coisa que tem que ser, que tem que acontecer!
Cuba, por exemplo. Eles criticam Cuba! Cuba é
um lugarzinho pequenininho, mas que dá lição pro
seu povo, enquanto que o lugar nosso, rico,
riquíssimo, cheio de minério, cheio de riquezas na-
turais - porque não tem lugar que seja mais rico
que o Brasil - tem tanta gente passando fome, tan-
to mendigo, tanta pobreza, com tanto desemprego,
tanta miséria, tanta mortalidade infantil, tanta
doença! Ah, eu gostaria de despertar uma coisa
nos jovens. Desperte isso nos jovens. Fale para eles
que todo dia, e sempre, em qualquer área, até do
negativo a gente tira positivo. E muita gente pode
achar que sabe tudo, porque foi assim que eu apren-
di. Sempre estudando, sempre participando, sem-
pre repetindo. Nas letras, na língua, nas somas,

porque todo mundo tem que estar disposto e aber-
to pra aprender; se não estiver, pode se formar do
que for, mas não cresce. Por isso, nossos jovens vão
ter que aprender. Em pequenos tempos aprende-
se muito. Não precisa se dedicar igual aos estudos
escolares, se quiser aprender, aprender! E foi assim
que eu aprendi, porque volto a falar para você: “Não
sei o que vai acontecer... não me interessa saber, mas
gostaria que você fosse positivo” (ri). É o resultado de
como eu sou, e isso é mais importante. Fazer parte
do meu esforço, você já está fazendo. É, eu fiz par-
te, eu comecei a conhecer tristeza da esquerda a
partir de uma época que ela era muito reprimida
também. Era uma esquerda como se fosse uma
catequese, e a gente teve condição de sentar com
gente muito boa, que passava até estudo pra gente.

Espero que eles me deixem conviver, porque
eu não tenho tempo livre. Então, o técnico sempre
fala pra mim, brincando: “Vanluza, você queria mu-
dar o mundo!” Então, eu queria saber, ter poder sim,
porque assim eu teria condição de melhorar mais.
Talvez você tem tudo pra fazer... mas é o partido
comunista. Se ele não se deixar levar, é muito bom.
Eu acho que é com ele que a gente vai terminar, que
a gente vai conseguir. Deixa esse povo saber... virar
no avesso, que a gente vai... Medo de guerra? Não
devemos ter! Guerra tem o tempo inteiro. A guer-
ra da fome, todo dia é guerra! Não devemos ter
medo de guerra. Muita gente deixou de fazer as
coisas boas por medo da guerra. Mas é gente tam-
bém que não procura aprender. Elas acham que se
deixam levar pelo medo, mas se deixasse levar pelo
medo militar, daí que a coisa pega, daí que o pro-
blema vem. Eu não tenho medo de guerra não!
Mas devemos ser soldados, soldados do bem, sol-
dado da paz, do amor. Amo o comunismo (ri). É
mesma coisa de rezar o pai-nosso...

Eu já vi muito padre de esquerda! Acho que
varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que é
verdadeiro, mesmo sendo da direita. Às vezes ele
está num partido que para ele está sendo condição
para mudança, às vezes ele é uma pessoa tão boa!
Eu conheço vários aqui. Às vezes ele tem outro pen-
samento assim pela questão social! Pela dificuldade
na vida, ele está tentando crescer socialmente, eco-
nomicamente, mas varia muito, viu?
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Meu nome é Antonio Fernandes da Silva,
tenho 44 anos de idade, e não parece! Sou do dia
nove de maio de 1957. Sou de Palma, Minas Ge-
rais. E vim com cinco anos para Jacarezinho,
onde morei oito anos em uma fazenda. Muda-
mos para outra fazenda, a Aurora, no município
de Jacaré, e ficamos lá mais oito anos. Eu estudei
até a 5a série. Depois da 3a, 4a série, já comecei a
trabalhar. Trabalhava e estudava. Sempre de
meeiro. Aí, na hora que era para passar para o
ginásio, a gente se mudou para outra fazenda.
Ficamos oito anos nessa e daí não pude mais
estudar. Tudo grandão já, aí o patrão começou a
encher o saco, a falar para o pai: “Se não traba-
lhar...” Nós tiramos mais um ano numa fazenda
em Ribeirão do Pinhal. Foi onde comecei a tra-
balhar juntando café, trabalhando por porcen-
tagem. Daí que fomos para Arapoti, meu pai
era arrendatário e eu trabalhava na cidade ou de
tratorista.

No Paraná, moramos quase 11 anos em
Arapoti e daí pulamos para o Estado de São
Paulo, e hoje está com 18 anos. Mas, que eu
me lembro bem mesmo, é mais daqui, porque
já foi mais sofrimento! Quando você sofre, lem-
bra mais!

Trabalhei carregando bebida, na Antárctica,
enjoei e voltei para o bairro Dois Irmãos e in-
ventei de casar. Casamos e um ano depois teve o
Eder. Fui para Sorocaba trabalhar, mas foi
quando voltei para o Dois Irmãos que surgiu
no rádio o papo das terras.

Eu me lembro até hoje... não sabia de nada,
que era terra do Estado. Tinha 400 contos, falei
para o pai: “Então dá pra gente comprar uns 4
alqueires lá. Vamos para lá!”.  Viemos! Chegou
aqui, era totalmente diferente. Era fazenda do
Estado! Não precisava comprar! Ia ganhar a ter-
ra! E nós ficamos, acho que 90 dias debaixo da
lona... Aí que começou a liberar! Cada um agora
vai acompanhar num lotinho da agrovila, e nós

vamos começar a fazer uns predinhos. Aí co-
meçou a liberar. E nessa luta, a gente está até hoje.

Meu pai está vivo, com 72 anos. Ele é meu
vizinho de lote. Foi um cara que sofreu pra
caramba com os fazendeiros! Eu já não sofri
muito! Trabalhei mais de empregado. No Paraná,
comecei a trabalhar de tratorista para fazendei-
ro. Depois fui trabalhar numa fábrica de bebida
que é da Antárctica, em Borba. Depois que vie-
mos para cá eu já casei, aí fomos para Sorocaba.

Trabalhamos no alumínio. Fábrica de alu-
mínio. Foi daí que o pai ficou sozinho no Paraná,
porque as minhas irmãs eram todas casadas. Aí
viemos embora para Sorocaba. E trouxemos o
pai também, que estava desempregado. Mas aí
surgiram as terras aqui e pensei: “Ah, a gente
está indo para lá mesmo, se não der certo, depois
vai pra Sorocaba de volta”. Mas só que chegou
aqui e paramos! E foi boa a parada aqui! Só tem
trabalho na lavoura! Não tem lugar melhor! Se
trabalha na lavoura, mas trabalha para os outros, a
gente não tinha sítio, não tinha terra, não tinha
nada. Agora, essa terra, mesmo sendo do Esta-
do, a gente considera como nossa! Quem manda
em nós somos nós mesmos. Ninguém manda em
ninguém. É  bem melhor! Acho que está melhor
assim. O cara que fala que vai sair daqui para ca-
çar a melhora do sítio, é o contrário! Vai piorar...

“Aqui é uma terra do Estado e preciso de tan-
tas famílias, para gente pôr numa área ali em cima.
Uma fazenda de 7 mil e 500 alqueires, e a gente tem
uma área de 1.300 alqueires, e é de um grileiro cha-
mado Osmar Marcondes, que faz 45 anos que é
posseiro da área, mas só que não tem nada planta-
do. Esse Osmar Marcondes é dono das padarias de
Itararé. Ele arrenda para gente de fora plantar!...”
E foi falando... Nós só escutando... Explicou
tudo!.. Teve outra reunião. Viemos!... Quando
foi na terceira, ele abriu o jogo! Falou: “Fazenda
do Estado, mas por causa de um grileiro que tem lá
há 45 anos, ninguém pode entrar lá. A fazenda é
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fechada. Tem um portão e existe jagunço na fa-
zenda! E se entrar, nós vamos correr risco!! E para
pegar essa fazenda, nós vamos ter que juntar mais
ou menos umas cem famílias, com homem, mulher,
criança e tudo, e vamos ter que armar um esquema.
Passar por cima dos capangas que estão lá no
portão. Existe um portão! Tem jagunço! A gente
sabe das primeiras vezes que entraram lá... Já deu
tiroteio!”

Aí, nós fomos ficando arregueiado... Será
que isso vai dá certo?... Mas eu falei: “Nós quere-
mos ir!”

“Não precisa comprar nada, não! Vão ser sorte-
ados sete alqueires para cada família que entrar! Só
que nós precisamos de 100 famílias! Vocês vão ter
que juntar pelo menos umas 20 famílias e nós aqui
vamos ter que juntar umas 80.”

Nossa família era eu e o Delwek Matheus...
Ele é cunhado meu. A irmã minha é mulher
dele. A gente trabalhava junto. Nós somos um
grupo. Por isso que a turma chama grupo do
Paraná. Nós somos tudo do Paraná!

E aí juntamos essa turma do Paraná. Aquele
tempo, o bairro em que nós morávamos já estava
meio desmanchando, muita gente vendendo o
sitiozinho que tinha, de 3, 4 ou 5 alqueires...
Estavam vendendo e indo embora pra cidade!
Uns iam para Sorocaba, ou para Campinas, ou-
tros ia não sei pra onde... Ia gente até para Curitiba,
porque tinha aquela febre de emprego. Empre-
go!... E nós, que éramos arrendatários, fomos
ficando. Era um lugar meio deserto, 45 km longe
do centro da cidade. Não tinha asfalto, não tinha
nada. Tinha mato. Agora, lá foi fechado como
parque federal. Não pode nem entrar! É mato
mesmo, mata virgem! A gente morava numa
ilha, no meio.

E conseguimos 22 famílias. Os caras dizi-
am: “Eu vou! Eu também vou!” Uns tinham vendi-
do os últimos dois alqueires e queriam ir embora
para a cidade. Conversamos com eles e muda-
ram de idéia. “Ah, então nós vamos para lá!” Aí
voltamos na reunião de novo.

Reunimos com o Engenheiro Zeke, fala-
mos que tinha 20 e tantas famílias e então no
total deu 130 famílias! Ele falou: “Então vamos
marcar o dia... Vamos entrar dia 13 de maio,
meia-noite! Vamos nos encontrar ali embaixo, no
asfalto. Vamos tudo junto enfrentar os homens!

Mas só que ninguém pode abrir o bico para ninguém!
Não podem ficar sabendo!”

Estava chovendo, mas chovendo pra valer.
Alugamos um ônibus e tacamos os colchões,
comida e tudo quanto foi coisa dentro. Quando
foi meia-noite, chegamos ali embaixo. Só que
nós fomos chegando devagarzinho, devagarzinho,
duas horas e conseguiu reunir todo mundo. Duas
horas do dia 13 de maio, de madrugada!... Aí
fomos! Foi tão bem esquematizado que não
tinha jagunço... Só estava o caseiro, que toma-
va conta. Aí chegamos e o cara não queria dei-
xar entrar. Mas estávamos decididos. Arranca-
mos um correntão bem grande da porteira, e daí
entramos. Perto da linha do asfalto montamos
as barracas... E logo danou uns pingos de ma-
drugada. Aí começou uma chuva, um frio! Mui-
to frio!

Só no outro dia de manhã cedo que fomos
olhar o lugar que estávamos. Achamos bonito!
Só que as terras nossas lá eram melhores... Lá
não existia adubo, não tinha nada disso. E aqui
já é uma terra que quando entramos tivemos
que corrigir para começar a produzir. Mas nas
reuniões com o Engenheiro Zeke, ele explica-
va: “Essas terras são assim mesmo, a gente corrige,
assim, assim! Ela tem que ter calcário, a gente tem
que fazer uma análise do chão. A gente faz, vocês
vão ver, vai chegar num padrão melhor do que
aquela que vocês estavam!” A gente nem sabia nada
disso. Fazer uma análise do chão para ver quanto
calcário e adubo que vai.

E daí, ele fez! Eu me lembro, a primeira
safra que fizemos foi de feijão. Era época de plan-
tar feijão. Eu nunca tinha colhido mais do que
100 sacos de feijão nos 4 alqueires, lá onde mora-
va, e na primeira safra aqui colhi 240! Aí come-
çamos produzir. O processo é que era comple-
tamente diferente.

Eu e minha esposa, a Marinalva, viemos
juntos. Ela estava grávida da Magnólia. Fica-
mos num barraco de lona! Para ganhar a criança
eu mandei ela para a casa do pai dela em
Arapoti no Paraná. Ela saiu cedo de ônibus e
chegou lá. No outro dia ganhou a Magnólia,
que está hoje com 17 anos.

Marinalva – O Eder tinha três anos, era
pequenininho. E ter criança embaixo do barraco

é difícil! Deus me livre! Ainda bem que eu ti-
nha um só! A Fátima, esposa do Delwek, pas-
sou apurada! Ela tinha três! A Amanda, a
Fernanda e a Andréia. Eu ainda tinha um só,
dava para me virar. Mas ela, coitada! Estava apu-
rada. Lavar roupa, tinha que ficar na fila no poço!

Antônio – Teve uma noite que, às 3 horas
da manhã, deu uma tempestade bem em cima
do barraco. Começou a molhar tudo. Quando
nós fomos olhar, não tinha nada em cima! Tinha
sumido a lona toda! Ficou todo mundo no tem-
po! Passou o vento, lambeu e levou embora! Sor-
te que tinha uma casinha...da comissão. A co-
missão foi para São Paulo fazer reunião lá no
Instituto de Terra, com o governador. Saíram uns
20, só que ficou o resto. A casinha que tinha
lá, não sei quem cuidava dela não! Aí nós tive-
mos que pegar essas crianças, mulher, gente ve-
lha... Chovendo! Frio! Foi todo mundo para
lá. Todo mundo durinho, assim, em pé! Retinho!
Verdade! E chuva!... Choveu até pedra! E nós
tivemos que ficar molhando lá para fora, na
chuva! E no outro dia, tudo molhado! Por isso
que muita gente vai desanimando. Tem que ter
paciência!

A turma tem que ter paciência! Vai lá,
toma umas pingas para passar... Muita gente
desistiu. De 130, ficou mais ou menos 110. De-
pois, de 110, foram selecionados 88, parece! Só
88 famílias. E os 20 foram embora também
porque tinha muito nego que era oportunista!
Aquele cara que tinha um pedaço de terra, ti-
nha uma casinha na cidade. Tinha como viver!
E aí foi feita uma seleção só para aqueles que
não tinha nada mesmo! Dos 90, bastante gente
desistiu! Depois de 4, 5, 6 anos que estava aqui!
Eu acho que tem muitas pessoas que desistem
pelo seguinte: no fundo, a intenção dele não é
morar. Aqui foi feito para viver o resto da vida.

Estou ficando velho mesmo. Mas vender,
não vou! Não adianta! Primeiro que a gente
não tem profissão. Antigamente, motorista, ou
até qualquer tipo de profissãozinha que não pre-
cisava de estudo ainda tinha chance! Mas agora,
nem isso tem chance mais, porque vai pegar um
trator, uma vaca, é tudo com computador! Aí já
ia ter que ter curso de computação! Para tudo
está exigindo formação! Já na nossa época não
existia nem formado. Eu sempre falo para tur-

ma: “A primeira coisa que aparecer, que for de graça,
não tem de pagar, vai ser um curso de computação,
eu vou fazer! Mesmo depois de velho!” Vai mu-
dando tudo! Vou comprar um trator novo, e como
é que vou tocar, se eu não sei mexer! E o que
acontece é isso. Hoje, quem não tem capacitação,
se depender de emprego, está ferrado! Mesmo
tendo está difícil! E aí, se você não tem um lu-
gar para viver, como que vai fazer? Aqui não
depende disso! Tem a terra aí! Fome não passa
não! Só se as terras não produzirem mais!

Antigamente a turma era muita... tinha
muito menino que pensava “Ah, vamos embora pra
cidade!” Hoje está todo mundo de boca aberta lá!
Jogado! Não tem profissão, semi-analfabeto, e
aí? Nem para catar lixo não presta mais. Vai ter
que morar na roça! E outra coisa. Aqui é muito
gostoso!

Lugar gostoso, livre! Se quiser estudar, você
estuda! Eu sempre falo para os meus filhos:
“Puxa, se eu tivesse a oportunidade!” O homem
vem buscar na porta da casa. Busca, leva e traz!
No meu tempo, tinha que andar a pé, com uma
sacola ou com um saco nas costa, passando no
meio daqueles matão, debaixo de chuva! Hoje,
não! E outra, se ia fazer ginásio, se passava do
primário para o ginásio, tinha que pagar! Não
existia nada de graça não! Hoje tem tudo... Pode
ser o estudo mais fraco, sei lá se é, eu não acredi-
to também...o estudo pago é melhor, mas não pode
existir isso, gente! Acho que o que manda é a
inteligência!

Então, hoje, tudo é mais fácil. Falo para
eles: “Tem que aproveitar.” Hoje tem, até pobre
está fazendo faculdade!... Antes não dava! Anti-
gamente quem que fazia isso? A filha de um co-
nhecido aqui do assentamento só falta dois anos
para ela se formar agrônoma. Lá no Rio. Eles
também, é só querer! Sempre tem uma bolsa
de estudo. O de 20 já está formado no 3o colegi-
al, faz mais de dois anos! A outra vai formar agora!

Eu não sei se o mais velho quer ficar aqui,
cuidando da terra, ou não. Fala que não, mas
não sei. De repente, tem que ficar! Porque se a
pessoa não caçar um jeito de se formar... de fazer
faculdade... A não ser que faça um curso. Aí, sim!
Mas se quiser, tipo assim, tem que fazer facul-
dade, até o próprio professor. Professor considera-
do tem faculdade!

O filho do Adão é formado técnico. O
Ismael, da COAPRI (Cooperativa dos Assenta-
dos da Reforma Agrária e Pequenos Produto-
res da Região de Itapeva) trabalha junto com o
Zezinho. Veio pequenininho para cá. Tudo do
Paraná, aquela turma que mora lá em cima.

O  Tino, que trabalha no viveiro, veio no
braço. São vizinhos. São todos formados técni-
cos. Então, mesmo assim, está ficando difícil! E
aí, se tem uma profissão, mas não consegue em-
prego, pelo menos procura um lugar para fin-
car o pé. De repente, sou um engenheiro agrô-
nomo, vou morar em São Paulo, não tem servi-
ço. Vou ter que trabalha de lixeiro. De repente
não tem nem para lixeiro, e estou pagando alu-
guel, não tenho onde morar. Vou morrer de fome!

O lote está no nome da Marinalva. Eu era
o titular, mas na época, com os financiamentos,
fui avalista de uma pessoa. E essa pessoa não
conseguiu quitar o débito dela, quer dizer, se
você é avalista de uma pessoa, você e ele devem.
Se ele morre, pior ainda, quem fica devendo é
você. Não é verdade? Então, daí, eu fiquei meio
enroladão! Aí, nós fomos lá em São Paulo, atrás
de crédito. Não era mais o DAF (Departamento
de Assuntos Fundiários), mudou de nome... Aí,
eles fizeram uma proposta: “Que tal a gente pas-
sar para o nome da sua mulher?” Falei: “Tudo bem!
Não tem problema não, pode passar!” Aí eles passa-
ram para ela. Eu fui lá e consegui! Agora está
melhor, não financio mais.

Mas, graças a Deus, eu escapei! Hoje, estou
livre do aval! A razão porque está no nome dela é
isso. Já vi até de outros que não está no nome.
Tem umas que não tem mesmo companheiro, é
por isso que põe no nome da mulher.

Marinalva – Agora quem manda aqui sou eu!
Eu não sei pegar num trator para fazer

nada. Quem manda é ele. Eu também fui criada
na roça. Meu pai é agricultor. Meu pai tinha um
pedaço de terra lá onde a gente morava... De-
pois vendeu e foi pra cidade, aí foi também pe-
gar terra, acampar, igual nós. Era assentado no
Castro, no Paraná. Daí, coitado, foi só assen-
tar ali, morreu!

Antônio – Ainda bem que deixou a terra!
Mas aqui, tem o lote do pai, o dela e o do Delwek.
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Ajudo a tocar o lote dele, do pai, porque tem o
trator. Às vezes eles vão ajudar a tirar o mato do
feijão. Mas isso é por semana. Mas não precisa
ir. Eu faço com o trator. Eu falo para o pai, para
o Delwek: “Vamos plantar uns alqueires de feijão?
Vamos! Vamos plantar um tanto de milho? Va-
mos!”.  E assim a gente vai conversando, do que
fica acertado, trabalho em cima disso.

Marinalva – A gente trabalha fazendo
isso e na leiteria. Tira leite, ainda! A gente le-
vanta cedo, daí ele vai comigo tirar leite... Tem
vez que, quando é muito serviço, ele passa e
diz: “Vou deixar você tirando leite, eu subo!”.  Daí
eu tiro o leite sozinha e ele vai para a roça. Mas
quando está solto, ele me ajuda a tirar leite. Te-
mos quatro filhos, mas quase não ajudam.

Antônio – Pode falar, não precisa! A mão-
de-obra dos filhos está sobrando. É muito
pouquinho que precisa. E na época da colheita
do feijão, igual agora, temos 10 alqueires de fei-
jão. É bastante! Só que esses 10 alqueires tem
que sair em 2 dias. Dois dias se o tempo estiver
bom, claro, bem seco. Então, a gente levanta
cedo e vai ver a previsão do tempo. Aí o cara
fala: “Durante esses cinco dias, não tem chuva sobre
o Estado de São Paulo”. Aí tem que aproveitar e
meter o pau! No máximo dois dias sai tudo. Ago-
ra se falar: “Durante a previsão de cinco dias, ama-
nhã, chuva no Sul...”, aí já tem que dar uma reco-
lhida, não mexe, porque senão perde. É assim
que funciona.

Mas daí, não dá tempo nem com os filhos.
Não vence! Tenho que juntar todo mundo, os
filhos e mais umas cem pessoas, dentro de dois
dias. Umas duzentas, dentro de dois dias. É
com máquina. Aí junta duas máquinas e já vai.
Porque a questão é urgente! É diferente de você
plantar e tratar da lavoura, não precisa!

Se fosse para carpir toda a terra, podia
juntar nós todos que ia tocar um lote no máxi-
mo. Mas como hoje existe o tal do veneno, então
é o seguinte: tem dez alqueires de feijão para
cuidar, eu fui lá, cheguei 10 horas, quando foi 6
horas da tarde estava carpido. Então, é relâmpa-
go! Por isso que sobra mão-de-obra e tem que
arrumar outro tipo de produção, se é que vão ficar
aqui! Tipo de fruta, que dê mais trabalho!... É

por isso que eles estão incentivando os lotinhos
da agrovila. Já temos meio alqueire cada um,
então dá um alqueire e meio. Dentro desse
alqueire e meio tem que fazer negócio de fruta,
para ver se dá serviço. Estamos plantando uva
niagara. Tem 500 pés ali no lote do Delwek,
aqui no meu lote já tem 200 de kiwi. O pai ali é
mais laranja, mexerica, essas coisas. E assim
vamos indo.

Ah! Ainda tem a granja de porco! E tem  a
vaquinha que tira o leite. A gente tem a inten-
ção de fazer uma fabriquinha de queijo. Aí, sim,
dava serviço para a molecada, para a rapaziada.
O próprio leite que tira, o nosso leite, a gente
vende para o laticínio. Só que vende a 25 centa-
vos o litro, sendo que a turma compra o pasteu-
rizado a um real! No grupo de 17 famílias tem
50 cabeças de vaca. Estamos trabalhando assim,
todos nós participamos de uma cooperativa, a
COPROCOL - Cooperativa de Produção Co-
letiva da Área 1 do Assentamento Pirituba II.

A cooperativa é a união das 17 famílias
para conseguir algumas coisas em benefício das
famílias. Brigar por alguma coisa! Aí fica todo
mundo junto. Cuidamos das vacas num siste-
ma cooperativista. Temos uma parte que é gado
leiteiro, e quem cuida são nove famílias. Tem
outra parte, de gado para engordar, que quem
cuida são as outras oito famílias.

A mesma coisa com os porcos. Cada grupo
presta conta para a cooperativa. Cada grupo tem
um trabalho. Tem umas vacas de engorda deles e
os porcos. E nós temos aqui nossos porcos e nos-
sas vacas de leite. É tudo dos sócios, então presta
conta para a cooperativa, tipo assim: quantos li-
tros de leite está tirando, quantos porcos são ven-
didos. Então aqui em casa eu trabalho mais no
lote e a Marinalva trabalha mais no leite.

Marinalva – É. Uma semana eu trabalho
mais ele no leite, outra semana a Fátima, a mi-
nha cunhada, trabalha no leite. Uma semana para cada.

Antônio - Na época que nós começamos a
trabalhar aqui, formamos uma associação. Eram 90
famílias! Tudo junto. Era mesma coisa que abe-
lha. E daí que nós fomos pegando experiência.
Foi até bom juntar todo mundo, porque você

sabe quem é quem. A gente sabe como que é o
povo, mas era brabo o negócio!

Daí não deu certo... Ah, é o tal negócio,
quando a pessoa entra com uma vontade de
pegar a terra, que não tinha crédito, não tinha
nada, todo mundo aceitava tudo numa  boa. Aí
depois que fez a primeira colheita, que pegou o
dinheiro, fez a segunda... Dali a pouco come-
çou a ficar diferente...

Porque foi subindo! Entrou aqui debaixo
de uma lona. Aí foi o primeiro ano, o segundo,
comprou uma vaquinha, para tirar leite no lote
dele. Comprou umas tábuas, fez uma casa e co-
briu de telha. E ele viu que o outro não fazia
isso, estava morando num barraco, assim, mais
rústico. E só que era sócio! Acho que pensaram
que eram mais inteligentes que o outro. Pensa-
ram: “Já colhi bastante, estou com a minha casinha
pronta, meio mobiliadinha, quer saber de uma
coisa? Eu acho que se trabalhar sozinho fico rico!”
Aí foi saindo!... Foi mais ou menos isso mes-
mo... Passou um ano, dois, três, quatro e mur-
chou. Começaram os problemas. “Não quero fi-
car na associação, porque eu trabalho mais, o outro
lá não trabalha. Eu gasto pouco, o outro gasta bas-
tante”. E não pode ser assim, porque a associação
é mais ou menos tudo repartido igual. Aí que
começou a dar problemas... até que desman-
chou! Não tem mais associação.

Era bom, essa época da associação! Tinha
nove tratores, dois caminhões Mercedes, secadora
montadinha com toda a estrutura, empaco-
tadeira de feijão. A gente empacotava feijão
aqui e levava direto em São Paulo. Vendia direto
para o consumidor... Estava tudo montadinho.
Se a turma desse valor, não deixava acabar, por-
que era uma empresa! E a gente comprava tudo
10%, 15% mais barato, porque era aquele monte.
Só a gente vê isso!...

Meu sonho é melhorar mais minha casa, bem
mais. Aumentar um pouco, deixar bem
arrumadinha. Mas por enquanto está bom assim.
Deixa para o ano que vem. Numa folga, vamos pu-
xar dois cômodos para a frente e para o fundo.

Marinalva – Porque ela é muito pequini-
ninha. Tem dois quartos, e lá é a cozinha, só
que não tinha quarto para o menino, então

teve que fazer o quarto para ele na cozinha. E
tinha a casinha de madeira que a gente morava
antigamente que é do lado. Transformamos
numa cozinha caipira. Tem fogão de lenha e uma
sala. Essa casa era quarto e cozinha! Tudo junto!

Mas só que, antes de nós fazer ela, nós
moramos os primeiro 90 dias na lona, depois
acho que uns três anos na mãe. A casa tinha
lona em volta. Foi depois que nós fizemos. Daí
saiu e sempre falava: “Uma hora nós vamos ter
que fazer uma casa.” Quando surgiu a oportuni-
dade dessa casa aqui, falei assim: “Não vou perder
de jeito nenhum!” Aí deu certinho. Meu pai esta-
va construindo a dele. Já estava quase acaban-
do. Aí ele não pegou da cooperativa. Ele já ti-
nha. Eu confortava ele: “Está vendo, você não tem
paciência...”  Mas eu fiz isso porque ele sempre
fala: “Qualquer hora nós vamos comprar um car-
ro!” Aí eu falei: “Está vendo, se você tivesse paci-
ência, hoje já tinha um carro... Com o dinheiro
que gastou na casa, podia comprar um carro”.

Antônio - Mas só que a casa dele é enor-
me! Cinco quartos e uma cozinha bem grande, a
sala e outra cozinha. Tem duas cozinhas! Hoje está
dando uns 100 e tantos metros. Tem uma puta de
uma área. Tem churrasqueira! Tem tudo. Nós usa-
mos essa casa aqui mais para dormir. Até café
tomamos lá. Só faz assim: almoço, janta e dorme
aqui, e aí volta para lá. Natal, Ano Novo, é tudo
lá, na casa dele! Porque a gente tem os meus ir-
mãos de Sorocaba, que vêm tudo para cá. Tenho
cinco irmãos, dois homens e três mulheres.

Mas no fundo nós ganhamos a casa! Agora
é só forrar e passar massa fina que fica muito
boa, perfeita. Por isso que eu falo que tem as
vantagens da cooperativa. E é aí que o indi-
vidual fica brabo... Mas é assim que funciona,
se não for junto, o governo não dá. Até o Banco
da Terra, conversei com o rapaz que comprou
a terra do Banco da Terra. E o negócio lá funci-
ona em conjunto, em sociedade!

Marinalva - A gente se conheceu de peque-
no, morava perto... junto. O que ele contou da his-
tória dele, é igual à minha, porque morava vizinho
do nosso pedaço de terra. Vivia mais em casa, por-
que tinha bastante rapaz. Dormia direto lá. Daí,

começamos a namorar. O meu pai nem ficou bra-
vo! A mãe que ficou um pouquinho brava.

Antônio – Era criado junto! Tudo ali. Para
falar bem a verdade, lembro quando ela nasceu.
Eu tinha sete anos. Antigamente, quando uma
mulher ganhava criança, as outras iam visitar!
Parece que fui junto, só que eu não entrei lá.
Minha mãe foi visitar a mãe dela. E assim foi.
Eles tinham um sítio, morava de vizinho. Um
foi vendo o outro crescer. E aí eu dormia lá, e
era a mesma coisa de irmão. Eu era da família.
Acho que por isso que a mãe dela cuidava. Sei lá,
acho que ela pensava que tinha que ser só ami-
zade!!...

Marinalva – Mas ela gosta dele agora.
Deus o livre! Foi só na hora é que ela ficou um
pouco brava.

Antônio – Agora, também, não adianta
mais! Tem um monte de filho! Como é que lar-
ga? Tem os filhos...

Marinalva - Ficamos juntos e estamos até
hoje, faz uns 22 anos. O Eder está com 21 anos. E
são 4 filhos: três moças e um rapaz. Só tem um
rapaz. Só o mais velho que é homem! O resto é
tudo mulher! E agora estão todos criados.
Estamos esperando os netos. Eu gosto tanto
de criança! E o pior é que as crianças não lar-
gam do meu pé.

Daí, depois de casar, a gente veio para cá. E
melhorou muito. Onde a gente morava era um
sacrifício danado. Quando ia para a cidade fazer
compra, voltava depois de três dias. Não é, An-
tonio? Seu Mané saía para fazer compra, e ficava
uns três dias para conseguir chegar em casa com
a compra...

Antônio – Como eu disse, o ponto mais
perto era 15 quilômetros. O ônibus passava 9
horas e voltava 3 da tarde, e a cidade de Arapoti
era igual à agrovila aqui, tinha lá um boteco e
um mercado. Assim era Venceslau Braz, dava
100 km, na entrada que vai para Santo Antonio
da Platina, depois tem Castro e Ponta Grossa.
Então era aí onde tinha banco para financiamen-
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to. Chegava em Venceslau Braz uma hora da
tarde, até que ia no banco, a moça falava: “Hoje
não deu tempo, tem que ser amanhã”. Por isso é
que ficavam três dias. Aí chovia, para chegar em
casa era só jipe, outro carro não chegava de jeito
nenhum. Era só barro! Um sacrifício danado!

Marinalva – Agora, aqui não. Aqui, você
vai para a cidade, faz compra e vem fazer almoço
ainda, tranqüilo. O ônibus passa na porta, vai e
volta. Aqui é muito bom!! Eu acho! Sempre
falo para os meninos: “Nunca vou sair daqui
não! Se vocês quiserem todo mundo ir embora, vai.
Eu fico aqui. Não saio não!”

A Magnólia sempre fala: “Ah, qualquer
hora eu vou embora daqui”. Eu respondo: “Então
vai, porque eu não vou!” Agora a Fabiana, a mais
nova de 13 anos, fala assim: “Eu não vou! Eu não
vou, porque essa terra vai ser minha ainda”. E vai
mesmo! Porque se o pai estiver velhinho, ela vai
ter que cuidar de nós aqui.

Falando nisso, acho que o que podia ser
mais organizada é a saúde. Claro que em vista
do que era, agora é nota 10! Só que, quando era
mais simples, parece que o atendimento era me-
lhor. Hoje, que já está transformando, ficando
um negócio bonito, parece que é mais fraco do
que era.

O Posto de Saúde não é um posto, é um
mini-hospitalzinho. Tem o médico da família.
Agora vem até na casa, são três enfermeiras,
mais os agentes de saúde. Eles explicam tudo, da
caixa d’água aberta... O médico é muito bom. Mas
eu estou falando porque antigamente ficava di-
reto uma enfermeira. Se quisesse ir medir a pres-
são, ou tomar um remédio tinha sempre alguém.
Hoje não tem. Hoje tem médico e não tem.

Antônio - Mas a vida aqui é boa; a gente
inventa divertimento! Bailinho e futebol... E a tur-
ma que vai na igreja de sábado, domingo. Que fre-
qüenta a igreja, então passa o tempo. Eu já sou
mais assim... Igreja, só  quando vou batizar crian-
ça. Já fui muito, fui igrejeiro. Quando era soltei-
ro. Eu fui até lá no seminário. Mandaram eu ir
para lá, eu fui. Então eu ia fazer um curso, fui es-
tudando. Aí nós abandonamos. Mas também não
somos contra igreja. Cada um faz o que quer.

De divertimento, tem essa exposição de

gado, em Itapeva. Festa! Aí tem os shows, en-
tão eu vou. Tem muita gente. Nossa! Na do ano
passado, foi o Daniel. Nesta tem o Milionário.
Eu gosto. No ano retrasado, fui eu e o Silvio, o
técnico, mas nós nem vimos os artistas. Chega-
mos lá e começamos a tomar uma cerveja aqui,
tomar uma cerveja lá, quando nós vimos, cho-
vendo que estava, eram seis horas da manhã. Era
de dia. Que vergonha! Um homem casado che-
gar uma hora dessa em casa!

Também, às vezes, entre nós, faz um chur-
rasquinho. Vai levando a vida. Passa! Está com
18 anos que estamos aqui e vou falar, parece que
tem uns 10. É verdade! Passa rápido. Eu não
acredito num negócio desses. Cheguei aqui eu
tinha 27 anos... Passou que eu nem vi.

Mas ainda tenho um sonho, para falar a
verdade, esse eu tenho direto: ver cada vez mais
meu lote, minha propriedade, mais bonita. Se
eu pudesse, eu montava uma casa aqui! Tem um
rapaz ali de Itapeva que fala: “Por que seu pai
fez uma casa dessa aqui? Fazer uma casa dessa na
cidade, ia valer mais.” Falei: “Estou preocupado com
cidade, rapaz? Estou preocupado é comigo!”.  Eu
só quero saber que eu quero morar bem. Não
estou fazendo casa para vender. O meu sonho
é esse de cada dia ficar mais bonito. Arvoredo,
plantar mais árvore em volta. A mulher gosta de
plantar flor. Então planta aí!

Eu brinco com a Marinalva que eu quero
ficar rico! Mas isso não traz felicidade não! Feli-
cidade é ter tudo as coisas do jeitinho! Igual nós
aqui. Ter uma casa boa. Vai chegar uma época
que a gente vai poder ter um carro bom. A piz-
zaria nossa vai sair. Pizzaria, pra mim, é um sonho,
claro. Comer bem, ter saúde!... Não adianta ficar
rico. E outra, se ficar rico e morrer, quem vai
aproveitar é outro. Então não adianta nada.

Marinalva - É isso aí mesmo! Outro dia
eu estava conversando com ele, estava falando
para ele. E isso que ele disse é igualzinho eu falei
para ele! A mesma coisa que estava conversando.

Antônio - Quando nós entramos aqui, es-
távamos embaixo da lona. Ninguém pensava
que ia morar em casa. Não tinha energia, não
tinha nada aqui. Já melhorou, passou de 60%!
Tem de ir devagarzinho. Porque tem leite, carne

de frango, carne de porco, carne de boi. Tudo o
que dá a gente produz. Às vezes a gente gosta
de comprar alguma coisa. O arroz. Compra-
mos o arroz. Por que comprar? O arroz já é uma
planta que não é difícil de produzir. Produz até
muito. O difícil do arroz é ter um lugar para guar-
dar. Ele perde muito, o rato começa a urinar em
cima. Então é melhor comprar. Mas se não qui-
ser comprar nada, não compra não. Produz de
tudo.

Lá onde nós morávamos, se comprava só
sal! Engordava porco. É, então, comia gordura.
Só que isso nos tempos antigos, porque hoje
ninguém agüenta comer gordura. O óleo é mais
leve! A gente tinha problema e não sabia, e era
por causa da gordura!

 A gente também faz uma hortinha no fun-
do de casa. Planta um alfacinho, tem pepino, ce-
bola, beterraba, quiabo, abóbora. Laranja. Nós
tomamos suco de primeira linha! Mamão! Tem
tudo. E eu mesmo que tomo conta dessas coi-
sas... quer dizer, eu ajudo. Ás vezes, quando está
seco, vou aguar. Mas verdura não compra, tem
aqui. Para a horta usa esterco de gado! Para a
plantação tem adubo químico... Vem das gran-
des empresas, das fábricas. E a gente compra com
prazo para botar na lavoura. O adubo tem um
ano para pagar. Tudo tem um ano!

E a assessoria dos técnicos é boa. Quando
era no começo do assentamento, a gente ia mui-
to, mas acabou. Eles instruíram o povo e hoje a
gente já sabe. Às vezes eles vêm, quando a gente
chama. Daí a gente troca uma idéia e chega num
acordo. Mas quase não precisa mais de ajuda em
matéria do trabalho. Eles ajudam mais na parte
do papel. Quando precisa do carimbo deles. A
parte de lavoura, a gente já teve muito curso do
Itesp e foi aprendendo.

Foi um trabalho bem feito... As pessoas falam:
“Ah, mas os técnicos não estão com nada, não vêm aqui.”
Mas vão vir aqui pra quê? O que ele vem fazer, a
gente sabe. Às vezes, quando tem uma dúvida, você
chama: “Ó, vem cá que tenho dúvida disso”.  Aí vem
o técnico agrônomo ou o veterinário. Esse sim, a
gente tem que ter direto, porque se dá um proble-
ma num animal, aí é diferente da terra. Precisa
mais...  No nosso caso, na cooperativa que tem
animal, precisa mais do veterinário!

Mas os técnicos também são tudo amigo.
O Silvio  a bem dizer foi criado com nós. Conheço

desde molequinho. Foi o primeiro técnico daqui.
Ele já chegou a sair do DAF, e aí fizemos um
tipo de um protesto e trouxemos de volta.

Mas isso são coisas que a gente aprendeu
na luta. Até porque quem começou e fundou o
Movimento aqui fomos nós. Na época, era 84,
começou no Rio Grande do Sul. Aqui começou
mais tarde um pouco. Mas, bem dizer, fomos
nós que levantamos. Com a COPROCOL,
para te falar bem a verdade, a situação era me-
lhor. Então nós agüentávamos. Às vezes ban-
cava viagem não sei para onde! Então sou da
organização sem-terra. Porque hoje, nós temos
o nosso pedaço para trabalhar. Sou um sem-terra
com terra. E a gente está junto!

Hoje ainda, por exemplo o Delwek, ele rece-
be uma ajuda de custo do movimento, mas ele
vive da produção do lote, porque quando co-
lho a lavoura, no fim do ano, dou tanto para cada
um: Toma o seu, o meu, e o do pai! Divide por
igual. Bom, daí se ele quiser dar... O dinheiro é
dele. Nem sei se ele faz isso!

E eu apóio, porque a luta é importante, por-
que para acontecer as coisas nos assentamento
tem que ficar cutucando, senão, não acontece;
já tinha acabado com o tempo. E a turma fala;
tem até assentado mesmo que fala do MST. Eu
falo: “Vocês estão falando, mas não sabem o que es-
tão dizendo. Porque o que tem hoje é graças ao
MST”. Mas tem muito assentado, que participa
da luta, que às vezes começa a falar alguma bes-
teira porque ele não entende.
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Meu nome é César Matochek Moreira e
minha idade é 38 anos, )faço aniversário em 21
de dezembro. Nasci em São Paulo, em Itapevi.
Lá eu só nasci, me criei no Paraná. Dos dois
meses até os 25 anos morei no Paraná. Era ar-
rendatário, na lavoura. Junto com meus avós.
Fui criado com a minha tia e meus avós no
Paraná, até a idade que vim ser assentado, aqui
no assentamento dos sem-terra. Eu casei e te-
nho quatro filhos.

Dos 14 anos até os 25 mais o menos, a
maior parte do tempo trabalhei de empregado
na roça. Também trabalhei de metalúrgico, de
guarda, vigilante... Várias coisas na cidade. Em
Osasco... em Carapicuíba... Nessa época tinha
18 anos.

Depois vim para o assentamento aqui dos
sem-terra... Estou até agora aqui... Faz dez anos...
Casei aqui no assentamento, mas a Teresinha,
minha esposa, é de lá do Paraná. Conheci ela
lá e casamos aqui.

No Paraná a gente plantava milho, feijão,
arroz. A mesma coisa que planta aqui. Arroz é só
para a despesa. Não vende o arroz, é só para con-
sumo.

Aqui a gente acorda de manhã, toma café,
normalmente é um leite...

Depois vai servir lá pra roça. Vai carpir, lim-
par o feijão, esses negócios. Quase todo dia tem
serviço na roça. Esse tempo agora, de colheita de
feijão, tem direto.

Antes da colheita quase não tem, fica aí
um tempo parado. Aí vai pescar, vai passear... O
que mais gosto de fazer é pescar. E tem rio bom
para pescar perto daqui. Não tem muito peixe,
mas é bom. Quando pesca, traz o peixe para casa e
come. A mulher é que limpa.

Não estou desde o começo do acampamento,
eu vim depois de mais ou menos um ano que es-
tavam na terra. Estávamos acampados na beira

da estrada... Fiquemos ali uns 15 dias e aí vie-
mos para a terra... Comecei a plantar um pouco
e assim fui caminhando... Hoje a gente tem o
módulo completo! De cinco alqueires e meio,
porque foi um acordo para ficar na terra.

Então fiquei pouco tempo acampado, uns
20 dias mais ou menos... Daí, viemos para a terra.
Nesses dias de acampamento... foi “tranqüilo”...
Jagunço... Difícil, não podia sair sozinho, sem-
pre tinha algum jagunço na beira das estradas...
Foi meio complicado no começo.

Agora, graças a Deus, está mais tranqüilo.
Tenho casa, estou sossegado... Está dando para
sobreviver, para comer e beber.

Quando cheguei aqui, não tinha casa, não
tinha nada. No começo moramos na barraca de
lona. Um ano mais ou menos... Depois da lona
fomos para casa... Que não era de tábua, é casca
de costaneira... É da casca da madeira. Depois
de um tempo que vieram essas casas de material,
do CDHU, e construímos. Ainda estamos fazen-
do... Não está bem acabada, mas dá para morar.
Minha casa tem cinco cômodos. Dois quartos,
cozinha, sala e banheiro.

Quando vim para cá já tinha uns amigos,
conhecidos, que moravam aqui pela região. Uns
parentes... não estavam acampados, mas eram vi-
zinhos. Então eles deram a idéia pra mim de pe-
gar a terra aqui... Gostei da idéia e deu certo. Na
verdade, eu ia embora trabalhar de empregado
de novo... Ia para a casa de uma tia em São
Paulo, ia passear e trabalhar de empregado. Daí
me falaram: “Tem uma terra assim e tal, pode
sair, mas não é certeza. É difícil, mas tem que ter
paciência...” Entrei no assentamento e estou aqui
até hoje.

Terezinha:  Eu também achava que morar
para cá era mais gostoso. Porque o lugar que nós
morávamos lá era lá para o fundão... Eu morava
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lá perto de Caloja. Num sítio, 120 quilômetros
daqui. Não tinha para onde sair... O meu pai e
a minha mãe já eram mortos, daí nós moráva-
mos só com meu irmão Nelson e as duas irmãs
minhas. Nós somos em quatro só.

César: Minha família também é grandinha.
São três irmãs e um irmão.

Terezinha: E a gente se conhecia antes de
vir para cá... Ele sempre vinha passear na casa
da prima dele. Daí nós viemos embora. Juntos.

César: É, ela foi roubada!... O irmão dela
até hoje não gosta de mim... Isso faz sete para
oito anos.

Terezinha: É, ele não gosta... Porque ele
trouxe eu e minhas irmãs. Quando uma delas des-
cobriu que a gente ia fugir, falou assim: “Se você
não levar nós, eu conto para o Nelson” . Daí falei:
“Como é que faz agora?” Elas queriam vir tam-
bém. Não queriam ficar por lá porque ele é ruim,
não deixava sair, nada... Só ficar em casa. Daí
nós fugimos da casa e viemos para Caloja. Vie-
mos de noite embora. E nós com pouco dinhei-
ro. Acabou o dinheiro no meio do caminho, para
vir. A gente tinha 100 reais. Mas acabou o di-
nheiro.

César: Foi assim: tinha uns dois anos que
eu morava aqui.... lavoura e tal. Aí fui buscar
ela lá. Só que era para vir só nós dois. O dinheiro
que eu levei, dava para os dois. Daí cheguei lá e
tinha mais duas... “Então, vamos embora!” Daí
chegou na metade do caminho e acabou o di-
nheiro... E tivemos que andar de noite, nós
quatro. A pé no asfalto.Até chegar no Barreiro,
na divisa do Estado de São Paulo.  Daí pousei
em Itararé, na casa duma tia minha.

Terezinha: Agora, minhas irmãs, tem uma que
faz tempo, uns três anos que não aparece aqui,
mas a outra, nunca mais encontrei. Faz mais de 5
anos. O irmão não gostava que nós saíssemos de
jeito nenhum. Ele queria que nós trabalhássemos,
mas não podia sair de casa. Não deixava, era ruim,
bravo. Nós largamos ele sozinho lá.

César: Daí viemos para cá e casamos. E logo
“carriou”, vieram os quatro filhos. Agora parou.
Porque a vida está difícil. Ela está querendo ope-
rar agora...

Terezinha: Estou querendo conversar... Por-
que todos foram parto normal, nunca fui opera-
da. E parece que para homem é mais simples...

César: É que para homem tem mais pre-
conceito, vai ficar inválido... Prefiro que ela mes-
mo faça.

Terezinha: O problema é que demora para
arrumar os papéis, tudo. Tem que conversar...
Precisa conversar com a Teresinha da Paulina, a
deputada estadual. Ela arruma.

César: Ela ajuda o pessoal, é muito boa.
Sempre que precisa, que o pessoal vai lá, ela
atende. Ela visita o pessoal aí. O pessoal daqui
vai lá no município de Itapeva. Mas mesmo as-
sim ela atende a gente aqui. A gente fala
Teresinha da Paulina, porque a mãe dela, que
morreu, era muito boa... Foi até prefeita! Era
política, muito boa.

Tenho quatro filhos. Uma mulher e três
homens. A menina é a mais velha, fez 7 anos
em janeiro. São crianças ainda, têm 7, 6, 4, e um
com quatro meses. É uma escadinha. A primeira
é a Bianca, depois veio o Maicon, o Henrique, e o
de colo, que é o Bruno.

E eles vão estudar... A menina vai começar
agora, já está matriculada. E os pequenos vão
entrar no prézinho... Para as crianças irem para
a escola tem uma perua Kombi que vem bus-
car perto da Agrovila V. Ali na entrada da es-
trada.

Este assentamento foi feito pela ação do
MST. E para mim continua sendo normal.
Acho que... ele deu uma força para a gente, e
agora não pode desprezar ele. Sempre que preci-
samos, eles tão aí.

A gente até vai em algumas festas da
Coapri (Cooperativa  de Assentados da Refor-
ma Agrária e Pequenos Produtores da Região de
Itapeva). Teve uma festa sábado passado que nós
fomos. As crianças vão também. Além das festas

sempre tem torneio de futebol. Tem um campo
aqui embaixo. Sempre sai torneio. E eu bato uma
bola. Bom não sou... é para diversão. Porque
diversão que tem no final de semana é futebol...
Pescar e jogar bola... O que eu mais gosto é isso.

Terezinha: Para as mulheres é que tem me-
nos coisa para fazer. De primeiro jogava bola,
mas agora paramos. O time da mulherada já
ganhou também. Eu não jogava... é mais só a
meninada que joga. Mas sempre nós vamos as-
sistir quando eles estão jogando no campo. É
só isso mesmo que tem pra fazer. Às vezes vai na
casa uma da outra.

César: É porque tem muito amigo aqui no
assentamento. Não tem inimizade com nin-
guém. Todos são amigos. Tenho um compadre
aqui.... E o filho mais novo vai batizar o Bruno,
com uma prima minha que mora na fazenda
aqui do lado. A madrinha do Henrique é a Inês
que mora aqui perto. A do Maicon é do Paraná,
uma prima minha, a Vani, que ajudou a gente na
época que eu roubei ela.

Então é assim. Compadre mesmo batiza na
casa. Porque tem primeiro um batizado na casa e
depois na igreja. Quando nasce, depois de dois
ou três dias, batiza na casa. Na igreja tem que
fazer um cursinho, porque somos católicos. Ape-
sar de não ir na igreja...somos católicos.

Terezinha: Também, aqui não tem igreja.

César: É, aqui, na parte de religião, estamos
meio devagar. Faz nove anos que estamos aqui e
não tem igreja. Se quiser rezar tem que ser em
casa. Igreja mesmo, não construíram ainda.

Hoje está difícil viver da lavoura. Dá para
sobreviver, mas está difícil. Cada ano é mais
complicado... Os recursos, os insumos, adubo,
veneno que tem que ir passando... Tudo está
cada vez mais caro. E para vender, o preço está lá
embaixo.

A gente trabalha sozinho. Eu prefiro as-
sim. Quem me ajuda é minha esposa na casa,
porque as crianças são pequenas ainda. Na la-
voura nós se vira. Temos um grupo que comprou
junto um trator e maquinário, grade, arado, es-

ses negócios assim. A gente sozinho não conse-
gue. Porque é muito caro.

A divisão para usar o maquinário é com-
binada... Somos em dez. Por exemplo, hoje é meu
dia de trabalhar com trator, eu fico dois dias com
trator. Hoje e amanhã. Aí passo para o outro
companheiro, mais dois dias, ele passa para ou-
tro companheiro, até chegar no final dos dez.
Depois começa o primeiro, é mais ou menos
assim que funciona. E nunca dá problema. Sem-
pre chega no final. A gente paga um dia cada
um e continua. Nosso grupo chama Nova Espe-
rança.

Acho que foi bom ter feito essa associa-
ção... Porque sozinho não tem como. Faz cinco
anos que nos juntamos. Pagamos 40 e poucos
mil reais. A gente sozinho não ia conseguir com-
prar. Se precisar, a gente faz um grupo para com-
prar outras coisas.

Para colher o feijão tem que chamar ajudan-
te... uns dois por aí. Pega o pessoal daqui mes-
mo. Sempre tem alguém querendo trabalhar. A
gente troca ou paga o dia. Na colheita do feijão é
sempre pago. Trabalha até a hora do almoço, só.
A gente arranca um pouco e vem embora. Hoje
está pagando quase dez reais o serviço. Às ve-
zes vem gente de fora para colher o feijão. Filho,
rapaz, moça, mulher que não tem criança. Ga-
nha na base de dez reais.

O que é bom de viver aqui? É bom pelo
seguinte: a gente tem mais sossego. Num outro
lugar, como na cidade, não tem a liberdade que
tem no mato! Em primeiro lugar é isso. Em se-
gundo lugar, é que eu gosto. Fui criado na lavou-
ra, praticamente dos 14 aos vinte e poucos anos.
É isso aí, a lavoura tá no sangue! Sempre gostei
do mato. Quando morei na cidade, morava lá mas
o pensamento sempre estava no interior. Só pen-
sava no campo.

Agora, tem umas coisas ruins. Acho que po-
dia ter mais apoio por parte do governo. A la-
voura, como eu falei, está cara, e daí chega a hora
de vender, está barato! Isso é uma coisa que a
maioria vai dizer. Quem planta sofre pra caramba,
porque é difícil chegar, plantar, esperar o tempo
de chuva, de sol... Porque tem que chover e tem
que dar sol. Aí, deu sol, deu chuva na época cer-
ta, o que acontece? A gente tem que, no final,
entregar para os atravessadores das cidades

próximas, Itapeva e Itararé. E o dinheiro vai em-
bora. O governo tem que dar apoio nessa parte.

Um alqueire de feijão produz, numa média
nossa, 50 sacas. Como eu falei, depende de sol e
de chuva. Se não vem a chuva na hora certa...
50 sacas. E o feijão demora quatro meses, desde
a terra estar limpa até colher. A gente fica cho-
cando...

O milho demora seis meses. Mas se torna
mais fácil, porque fica mais barato o plantio, a
semente fica mais fácil, fica mais barato mesmo.
O veneno que a gente passa para limpar, carpir.
Porque a gente não carpe com a enxada, passa o
veneno. Então o milho fica mais barato que o fei-
jão... é na enxada, mais fácil de cuidar. E o mi-
lho é bem mais resistente que o feijão a sol e chu-
va. O preço da saca de milho, hoje, está na faixa
de uns dez reais. É bem menor. Só que um alqueire
de milho, se der bom, dá 300 sacas. Ganha na
diferença. A produção é maior.

Por aqui, o pessoal também planta soja e
trigo. O trigo no inverno, tempo do frio. Soja, no
verão também a gente planta. Eu mesmo não
planto soja, porque é mais difícil de plantar.  Mais
caro!

Aqui em volta da casa, no lote da Agrovila,
planto muideza. Abóbora, um pouco de milho...
é pequeno o lote. Tem horta com alguma verdu-
ra. Tem também fruta. Banana e limão. Eu agora
estou plantando quiabo. Quiabo é melhor por-
que é mais barato que o feijão. Além disso, ele dá
duas colheitas por semana, e com o dinheiro da
venda tenho que pagar duas pessoas para ajudar.

Terezinha: Geralmente, cozinho para o al-
moço arroz, feijão, abobrinha, peixe. E mandio-
ca, batata-doce. A gente só compra batatinha,
essas coisas que não produz aqui.

César: A gente tem que ir para a cidade
várias vezes. Por causa de médico. Quando ela
precisa ir ao médico, aqui não tem Posto de
Saúde. Se precisa de uma vacina, tem que ir
para Itaberá com as crianças. Para fazer uma
compra para a lavoura também tem que ir para a
cidade. Aqui não tem supermercado, nem pos-
to de saúde. Se tivesse um posto de saúde aqui,
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acho que não precisaria ir tanto pra cidade. Por-
que às vezes larga o serviço aí. Às vezes está sem
dinheiro e tem que se virar. E com criança é ruim,
é mais complicado. Só vem médico no distrito
de Engenheiro Maia, aqui na agrovila mesmo
ele não vem.

Outra coisa que podia ter de ajuda é o Itesp,
por exemplo tem um escritório aqui no bairro
de Engenheiro Maia... Mas para falar a verdade,
acho que é pouco atendimento por parte deles.
Eles tinham que dar um técnico para ver se a
lavoura está com doença, se está precisando de
veneno para passar, carpir... Sempre estão apoi-
ando, mas minha lavoura eu mesmo cuido. Plan-
to, limpo, colho, e não vem ninguém. Eu não
vou atrás, a obrigação deles é vir aqui...

Eles fazem pouca coisa. Por exemplo, eles
deveriam atender a lavoura da gente, dar assistên-
cia técnica. Fazer projeto. Ajudar quem quer fazer
um projeto para comprar um trator... Mas eles não
dão muita atenção. Quando vamos lá, às vezes nem
acha eles no escritório. Nem acha o pessoal lá, nem
um técnico. Da minha parte, acho que eles fazem
muito pouco, pelo que eles ganham. E do que
tinham que fazer, fazem pouco...

A gente precisava de ajuda de um enge-
nheiro agrônomo, mas não tem nenhum. Tem
que tocar o barco devagar. Mas mesmo assim, se
depender de mim, fico aqui até quando eu mor-
rer. E espero que demore bastante!

Não tenho idéia de sair daqui, vender,
como muita gente faz. Porque aqui estou vivendo
com meus filhos. Se vender, vou para a  cidade... e
se a gente passa necessidade aqui, lá vai ser pior!

Morei sete anos em São Paulo... Não foi dos
melhores tempos da minha vida, não. Tenho
pouco estudo. A gente que veio da lavoura sem-
pre tem pouco estudo. E na cidade a gente vai
procurar emprego, mesmo que seja ruim, salário
pequeno, já é uma dificuldade. Então ganhava
pouco e o custo de vida é caro... Por isso foi ruim
morar na cidade.

E trabalhar de empregado é complicado
também. Tem que  trabalhar o dia todo; não é
gostoso. É bom poder decidir o que vai plantar!
A gente ser dono da gente. É muito melhor!!
Então quero criar meus filhos e espero que eles
continuem aqui na terrinha que foi minha...

Hoje está difícil viver em todo lugar, não só
na cidade. Se não se virar, trabalhar, passa ne-

cessidade... em qualquer lugar. Aqui mesmo,
planta a lavoura, acontece uma zebra, tem que
esperar mais um ano para plantar tudo de novo e
colher. Naquele meio de tempo vai passar um
pouco de necessidade. Graças a Deus, nunca
aconteceu isso com a gente. Porque mandioca,
batata, milho verde, a gente come. Passa necessi-
dade, não fome! Passar fome aqui é uma coisa,
na cidade é outra. Eu morei lá, eu sei. Lá, ficou
parado uma semana sem emprego, com uma
família igual a que eu tenho aqui, passa fome.
Quando morei lá era solteiro. Nem estava aí. Era
só eu. Agora, no meu caso, se eu for para lá, é
perigoso.

Eu tive um financiamento pela Nossa Cai-
xa. E tem o do governo que parou de vir... Vi-
nha o Pronaf; sempre saía um dinheiro. Só que
agora está brecado.  Parou. Faz mais de ano que
não vem. Estão cortando também essa parte. O
Pronaf é um dinheiro fácil de pagar. Por exem-
plo, ele vem com um prazo de um ano para pa-
gar. E se a gente pagar antes do prazo de ven-
cer, tem 50% de desconto, de rebate. Quando
vinha, a gente ganhava dois mil reais e pagava
mil se pagasse antes. Era assim que funcionava.

O crédito da Nossa Caixa é por ano tam-
bém. Só que tem juros. Acho que fica em torno
de uns 5%, é um juro bem mais alto que o Pronaf.

Porque na Caixa... é um dinheiro que a
gente procura não financiar. Porque é muito
complicado. Por exemplo, faz financiamento,
vem mil reais e não  vem tudo de uma vez só.
No começo, vem para o plantio. Depois vem
para limpar, para carpir a lavoura. Depois para
colher. Assim, vem tudo aos pouquinhos. O di-
nheiro praticamente não dá para fazer nada. E o
juro vai só aumentando. Se atrasar um ano, vai
só aumentando. É juro, se brincar não paga, não.
Tem muita gente que atrasou e hoje está até o
pescoço. A Caixa pede, de garantia do financia-
mento, animal, vaca, cavalo, o que tiver de valor
na casa. Depende da quantia também, porque
tem um limite de no máximo dois mil reais. Bas-
tante, não empresta.

Na verdade, agora eu não estou financian-
do. Estou tocando meio sem Pronaf e sem o
dinheiro da Caixa. E estou conseguindo. E tem
várias pessoas que não estão precisando de fi-
nanciamento, como eu. Está dando para levar,
trabalhando bastante, mas dá para viver.
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Sou Aparecido Mariano Diniz Filho, mais
conhecido como Cidão. Estou com 52 anos, e
desde 10 anos trabalho na terra. Está com 42
anos que lido com a lavoura. Como é que vai
trabalhar com menos de 10 anos, não tem jeito.
Então, na idade de 10 anos eu comecei a aju-
dar o pai, e estou até hoje na lavoura!

Nasci no município de Itaberá. Meu pai já
era agricultor. Trabalhava tipo meeiro. Anti-
gamente o patrão dava um pedaço de terra, a pes-
soa pagava meia. A produção era dividida.
Rachava despesa, a produção ou às vezes vendia
e repartia o dinheiro... Tirava a despesa, repar-
tia o lucro. A despesa também era menor, por-
que antigamente não usava adubo. Nessas terras
de capoeira não usava adubo e produzia bem.

Fui crescendo aqui no bairro Moinho
Grande, município de Itaberá. A gente foi para
a fazenda Cachoeira, lá a gente foi ficando moci-
nho, completei 21 anos e casei. Aí saí de casa
para cuidar da minha vida.

Conheci a Francisca num baile. A gente
namorou e já casamos. Foi no primeiro baile
que eu a vi e já gostei... Ficamos morando na
Fazenda Cachoeira, lá do Luiz Fernandes. Dali,
fui para Coronel Macedo e fiquei um ano. Ti-
nha uma lavoura grande lá, mas perdemos quase
tudo. Falando bem a verdade, ficamos sem casa
para morar, sem patrão nem nada!. Não tinha o
que fazer lá mesmo. A gente ficou desesperado.

Aí ouvi esses comentários de que o povo
vinha para cá, na terra do Estado. Pensei comi-
go: “Não tenho o que perder mais.” Até tinha um
cara que falou para mim: “Você está ficando louco
de ir lá. O governo está tomando terra dos outros e
vai dar para vocês?” Falei: “Eu não tenho o que per-
der. Só tenho os meus filhos e mais nada. E se eu
morrer, não vai ser só eu, são 250 pessoas! E outra:
não estamos roubando, matando, nem brigando.

Morrer por quê? Ser preso por quê? E se a terra é do
Estado, é nossa! É um direito de todo mundo.”

Tivemos sorte, ficamos três meses na bar-
raca e o Estado já liberou a terra para nós.

A gente entrou aqui com uma dívida grande
no Banco do Brasil, da última safra que plantei
em 1981 e perdi tudo. Tinha plantado algodão,
15 alqueires! Na terceira safra já tive sorte, pa-
guei toda a dívida! Em dois alqueires e uma quar-
ta, deu 223 sacos de feijão. Com o dinheiro, fui
no Banco do Brasil, paguei a dívida dos 15
alqueires de algodão. Paguei mais um pouco que
estava devendo para os amigos. E ainda sobrou
um pouco de dinheiro.

Aí, nasceu a Associação. Precisava dela por
ter problema financeiro. Depois, com a Associa-
ção, era mais fácil, tinha o dinheiro, as máquinas.
Ficamos aí dois ou três anos trabalhando junto,
só que uma pá de gente desanimou. Tinha umas
pessoas que trabalhavam e outras não! E a mes-
ma quantia que a pessoa que estava trabalhando
pegava, aquela que não fazia nada também pe-
gava. O mesmo valor! Então, a maioria do povo
desanimou. Desanimou da noite para o dia e
acabou E cada qual foi para o seu canto, cuidar
da sua vida. Depois, fizeram mais grupo, coo-
perativa, mas não deu certo.

Vendi o trator e paguei o banco. Fizemos
uma troca de serviço, eu fiquei com os  imple-
mentos.

O começo foi assim. Nos dois meses que
morei embaixo da lona até que não sofri muito,
porque estava sozinho. A minha mulher ficou no
bairro Tomé, onde eu morava. Tinha arroz, ti-
nha feijão e não faltou nada para eles comerem lá.

Aqui, a gente estava em mais de 200 famí-
lias. A maioria veio com tudo, o casal mesmo, a
família. Eu é que vim sozinho. Mas esse pessoal
do Paraná e de São Bernardo veio com tudo. Com

Aparecido M. Diniz FilhoAparecido M. Diniz Filho
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mudança! Vieram pensando que ia ser já libera-
da a terra, da noite para o dia.

Demorou 90 dias! Nunca teve problema
nenhum, assim de alguém tirar nós daqui.

A primeira plantação foi de feijão. Depois
foi milho. Porque a parte da terra que a gente
tinha ainda era pouco. Era mais ou menos uns
dois alqueires e meio de terra para cada um, que
era mais capoeirinha, mato, não tinha descultivado
a terra ainda. Faltavam quase quatro alqueires
de cada um, só depois é que completou os sete
alqueires. Aí foi desmatado. Passaram um
correntão, que é uma máquina pesada, que derru-
ba tudo. Foram compradas umas máquinas pesa-
das. Daí foi desmatado, e o pessoal foi plantando
e acabou com a coisa de estrovar para preparar a
terra. Ficou melhor, e a terra foi calcariada. Com-
pramos tratores e já conseguimos produzir mais.

Depois de medirem o terreno, parece que
90 famílias ficaram aqui. Depois nós colocamos
mais umas 10, então inteirou os 100 lotes. No
começo, a área 2 pertencia aqui, até o dinheiro
para comprar máquina e tocar lavoura saía jun-
to. Esse dinheiro vinha do financiamento do
banco. Só o projeto para comprar o trator é que
vinha do Estado, mas o financiamento saía do
banco mesmo, com um prazo fixo para devolver.

A terra é boa! Até aqui na Área 4, que a
terra está corrigida, o milho dá 260 sacas, sem
adubo. Feijão dá uma média de 60, 70 sacas,
120 com a terra corrigida. Eu plantei três quar-
tos e meio aqui na vila, numa área que dá uns
dois hectares mais ou menos; deu 84 sacas, sem
adubo. Não tinha cobertura, e nem foi cuidado
com veneno também. Mas por que deu essa
quantia? Porque a terra estava corrigida. Até que
hoje, sempre falo para o João, meu compadre:
“Se não for para pôr calcário, eu não vou nem plantar
mais, porque não adianta plantar!”

O calcário dá uma força para terra produ-
zir. Se for para plantar na terra fraca adubada, é
melhor plantar nela corrigida sem adubo. Por-
que se a terra estiver ruim, e colocar adubo ali,
não adianta nada! Nem com a força do adubo
produz. E hoje a maioria do povo aqui não tem
condição de calcariar. Estão inadimplentes, sem
dinheiro, sem trator... Às vezes, a pessoa arrenda
um pouquinho, o Estado até acha ruim, diz que

não pode. Mas eu vou deixar a terra?... Eu acho que
não pode arrendar, mas deixar de plantar também
não é bom! Eles acham que se o cara não está
plantando, tem que tomar a terra dele e dar para
outro. Mas não está plantando por quê? Ele não
tem trator, não tem dinheiro, a terra sem corrigir...
Vai fazer o quê, meu Deus? Ele tem que comer!

Eu acho que a primeira coisa é corrigir a
terra, calcariar. Como ele não tem meios, precisa
ter um jeito do Estado bancar esse calcário. Pelo
menos a metade dos 6 alqueires e meio. Vamos
supor, este ano calcareia metade, e no outro
calcareia a outra metade. Daí não fica muito.
Para calcariar todo o lote, fica na base de uns
2.000 reais, porque tem o frete. Não é uma bar-
baridade de dinheiro também!... Agora, o pro-
blema maior aqui, é que a maioria do povo está
inadimplente, então não consegue crédito no
banco. Sem dinheiro e sem trator, não tem nem
como pensar em plantar. Ou então planta saben-
do que não vai produzir. Se a terra não tem
calcário, não tem nada. E, aqui, tem terra que
faz 8 anos que não calcareia. Às vezes, alguém
arrenda para um plantio só para conseguir um
dinheirinho, e investe na terra e deixa a terrinha
melhor. Aqui não tem ninguém arrendando por
um ano, dois, três... Não, ele arrenda um plan-
tio só. O cara tira aquela planta dali e vai em-
bora, mas deixa uma terrinha melhor, porque
plantou uma soja... uma cultura bem melhor. Mas
o melhor mesmo seria o calcário!...

Nessas terras, tem que cuidar muito bem
do milho para dar 200 sacos. Tem que adubar,
ter cobertura, essas coisas aí... O feijão dá na
base de 50 sacos. Mas tem que ser bem tratado e
plantar cedo. Se plantar fora do tempo, já não dá
isso. A gente entende; sabe plantar, sabe preparar.
Procura até a lua para plantar. Porque, dependen-
do da lua, a cheia bicha muito, tanto a safra de
feijão como o milho; a lua minguante é a melhor,
não caruncha, não tem broca. Então a gente se-
gue os antigos porque, plantando numa lua boa,
parece até que produz mais. E a gente sabe o
mês que é bom para plantar.

E se tivesse um pouco de dinheiro, a gente
produzia que nem os “holandeses”. Porque a gen-
te sabe preparar uma terra, plantar, a quantia de
adubo que tem que pôr... A gente está conhecen-

do até a praga que dá na lavoura. Não está mais
precisando nem de técnicos para ver! Até veio
um cara de fora fazer curva de nível. Mas ele
pegou o trator para fazer, e não conseguiu nem
tirar do lugar. Ele sabia fazer no papel, mas na
prática não! Aí eu olhava para ele e falava: “Posso
pegar o trator um pouquinho, para experimentar
fazer uma curva?” O cabra falou: “Sobe lá...” Fiz
com 13 passadas, certinho. O cara falou: “Vou
embora e quem vai ensinar vocês fazer curva é esse
cara. Eu estou até com vergonha, porque sei fazer
no papel... Ele sabe fazer na prática!” Não adianta
nada fazer no papel, se ele veio dar uma explica-
ção... Mas isso já faz mais de 12 anos, foi quando
entramos aqui.

Então a terra e o trabalhador têm que ser
bons. Porque não adianta a terra estar boa e o
cara não saber plantar, zelar. Eu plantei um capão
de milho, três quartos e meio, estava fraquinho,
não dava mais de 100 sacos... Vender a 4 reais o
saco, mesmo que vendesse a 5, dava 500 reais.
Mas eu pensei, se eu cortar o milho e der 40
sacos e eu conseguir vender a 50... dá dinheiro
por 4 dias de roça. Mas não deu outra. Eu pe-
guei, cortei o milho, deu 60 sacos. É que eu usei
a cabeça! Se deixar aí não vai dar nada. Então,
vou arriscar. Investi mais um pouquinho, e cortei
a terra e coloquei a semente do feijão... para ver.
E foi o que ajudou. Agora estou colhendo outra
safra. Estou para colher o milho nos próximo 15
dias, mais ou menos. Tem que usar a cabeça para
saber a hora que tira um cultivo e planta outro.
Tem coisa aí que, se não plantar, ganha mais di-
nheiro do que plantando.... Não é que ganha, evita
de ficar devendo, né?

Tenho conseguido plantar sem projeto do
banco, sem financiamento. É que tenho um tra-
tor, e eu faço um tipo de à-meia com a pessoa.
Às vezes eu corto o lote do cara, 6 alqueires de
roça. Ele fica com 3, eu fico com 3. A roça está
boa, vai dar uns sacos... Entro com o trator, e ele
entra com a terra; depois que a terra está prepa-
rada, aí compro a semente, o veneno, tudo. Quan-
do vender o milho, tira toda a despesa, e o que
sobra reparte. É, mas seria bom se ele entrasse
com a terra, eu com o trator; e quando chegar
a hora de passar o veneno, ele entrasse com a
parte dele e eu com a minha. Agora, bancar tudo

sozinho!... É por isso que a mulher fala para mim:
“Você devia pegar uma pessoa que tem o dinheiro
para plantar junto! E não pegar um pior que você!”
Ela está certa! Tem que pegar um cara para
agüentar a gente no dinheiro.

Mas está tudo certo; acordo às 4 horas da
manhã, levanto, e às 5 horas chamo as crianças
para irem na escola... A gurizada mais velha, se
for trabalhar para algum lugar, a gente chama
também; se não for, levanta às 7 e pouco da ma-
nhã... Já vê que serviço tem que fazer naquele
dia, se não tem serviço para o filho, aí vou só
eu. A gente divide, porque é só um que vai no
trator, não precisa dois. Daí, se tiver outro ser-
viço, um vai com o trator e o outro vai com o
animal, só assim tem serviço para fazer.

Eu tenho dois filhos que me ajudam! Te-
nho três, mas um está mais estudando do que
ajudando. Mas vai também trabalhar. E eles tra-
balham fora, para ganhar também. Sempre apa-
rece serviço... Os caras procuram e perguntam:
“O que vão fazer amanhã? Estou apurado de servi-
ço, então quer trabalhar para mim?” Aí combina o
preço, e vai... Está uns 10 reais por dia. Arrancar
feijão agora tira mais. Se a pessoa é meio bom
de serviço, ele tira até uns 20 por dia! Mas daí tem
que catar feijão rápido pra caramba. O arranque
de feijão, acho que é o serviço mais difícil que
tem na lavoura. Judia da mão, chega a cair as
unhas. Difícil mesmo! E arrisca até pisar em cima
de uma cobra!... Então, ganha mais ou menos,
mas sofre também!

Eu não faço mais esse serviço, trabalho
com o trator por dia. Mas serviço braçal, assim, a
gente já está velho, não agüenta trabalhar mais.
Queria me aposentar já, mas está difícil.

O que tem de bom aqui no assentamento?
A primeira coisa é a terra que a gente estava
precisando. Como é que a gente vai viver sem a
terra, para nós que não temos uma profissão?...
Para a cidade, não pode nem pensar em ir. E ou-
tra coisa, bem dizer aqui já estamos quase mo-
rando na cidade. Passa uma estrada no meio da
vila. Tem posto médico, tem escola, tem ônibus
que leva também as crianças para a cidade, para
estudar. Agora, está saindo um grupo para a 8a

série também. As únicas coisas que não estão
tendo aqui são farmácia, padaria e posto poli-

cial! Já tem um mercadinho, um posto médico,
telefone, estrada asfaltada, ônibus... então, bem
dizer, acho que estou morando na cidade!

Gosto de morar aqui, na agrovila. É tudo
perto. Se precisar de um companheiro, é fácil! É
melhor do que morar longe... Desde que a gente
pegue um vizinho meio bom, né? Apesar de ter
bastante coisa que a gente precisava melhorar
aqui. Eu acho que o Estado tem que fazer alguma
coisa para melhorar para o povo. Como é que
fica assim? A pessoa não planta e também não
pode arrendar! Vai deixar formar a capoeira de
novo?... O Estado não gosta que a pessoa ven-
da e também não aceita deixar sem plantar... En-
tão, fica difícil. Sem dinheiro e sem condições,
não faz nada! O cara inadimplente, sem trator,
sem dinheiro, sem o crédito para comprar em
algum lugar... É desespero!

Acho que tinha que ter uma assistência
técnica melhor porque vou falar bem a verdade:
fico até 90 dias sem conversar com o pessoal do
Itesp; mas se falar com eles que preciso de algu-
ma coisa, eles atendem. Até que, para começar,
está saindo um projetinho, Pronaf de 2 mil reais
cada um, e eu não sabia de nada. E era obri-
gação deles! Mas eles não estão responsáveis por
essas coisas. A gente só fica sabendo das coisas
depois que já mandou para o banco, e que nin-
guém pode mudar mais...

“Vamos correr atrás dele. Fazer um projetinho
para ele!” Eles estão ganhando para atender o
povo. Não estão ali de graça!

Mas não tenho nada contra eles, também,
porque se precisa deles para fazer um documento
eles fazem... Mas a gente corre atrás deles. O
diálogo é ao contrário, em vez deles falarem com
a gente, a gente é que tem que correr atrás deles.
Aí, não vou dizer que eles não fazem. Faz, mas
tem que a gente estar procurando.

De divertimento não tem quase nada. Às
vezes tem um bailinho, mas a mulher não deixa
ir!... É brincadeira, já estou ficando velho... Teve
um no dia 24, veio um conjuntinho de fora tocar!
De Itararé. Então, me diverti um pouquinho! Mas
agora estou muito gordo, não vou dançar!

Até aquela menina ali, minha filha, que
mora em Salto de Itu, ela falava: “Vamos pai,...
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vamos dançar comigo!” Eu não agüento dançar.
Eu gostava, bastante, mas agora a gente está fi-
cando velho... Cansa muito...

E é o que tem para se divertir; futebol eu não
jogo, e vou muito pouco no bar. Às vezes bebo
uma cervejinha com os amigos. No bar tem
mesa de sinuca, mas só jogo de vez em quando
também. Não gosto. É que os caras gostam de jogar
a dinheiro. Agora, o cara que está aprendendo,
não vai querer jogar. Vou jogar com o cara, vou
perder!.. Então não jogo. E a gente não vai que-
rer jogar com um melhor que a gente...

Agora estou batalhando para fazer uma
casa... Mas meu sonho é... tenho um tratorzinho
e não tenho todos os instrumentos, não está com-
pleto... Tenho uma niveladora, uma aradora e um
arado. Então, estou trabalhando para terminar
de equipar o trator. Ainda falta uma plantadeira,
uma bomba improvisada, um subsolador e uma
carreta. Essas quatro coisas.

Preciso também de uma casa. Aí o Estado
mandou o material para fazer uma. Parece que
mais ou menos umas 50 casas foram aprova-
das. A gente estava na cooperativa, eram umas
20 famílias, mas não deu certo, e saímos da coo-
perativa. Tinha muita política no meio... Tam-
bém  tinha uns problemas com o diretor... Então
não deu certo de ficar junto. Mas sei que veio
uma casa para mim, e eram quatro casas na coo-
perativa. O material estava aqui no terreiro da
minha casa... o tijolo, a telha, a areia... eles arranca-
ram e levaram embora... Isso a cooperativa.

O Estado mandou! Tipo uma bolsa! Uns
40% mais ou menos. Mas quando saí da coope-
rativa, perdi a casa. Daí tinha um trator que es-
tava penhorado numa firma de adubo. Antiga-
mente a associação penhorou as máquinas. Nem
sabia disso. Quando percebemos, já estava per-
dendo tudo. Isso desanimou o povo também.
Ficou individual. Saiu tudo fora.

E essa casa aqui tem uns 12 anos... não, 16!
A casa aqui é da Noeli, nós já compramos usada,
casa velha. Nós fizemos a casa faz 6 anos. Nós
moramos lá embaixo, num barraco. Depois de
um ano, ou menos, fizemos aqui. Faz 17 anos
que estamos aqui. Fizemos uma barraquinha,
depois da barraca fizemos uma casinha para cada
família. Ficamos uns dois, três anos... A casinha

lá de baixo era de costaneira, moramos nela mais
de um ano.

Então, a gente precisa muito de uma casi-
nha. Tem que batalhar, tem que trabalhar, para
ver se Deus ajuda a gente conseguir ganhar um
dinheirinho e fazer uma casa. Fazer por conta
própria mesmo, sem depender do Estado. Se de-
pender do Estado, nunca faz. A que veio, estava
na mão, mas a gente ficou sem ela.

E o trator, acabar de equipar para trabalhar!
Não adianta ter o trator e não ter a ferramenta...
Ou ter a ferramenta e não ter o trator também!
Com trator está difícil. Não é fácil, porque a
gente não está financiando a lavoura. Não pega
dinheiro emprestado de ninguém. De ninguém!
Não tem apoio de ninguém. Não é fácil tocar
uma lavoura!...

Agora, cada pessoa precisa de umas coisas,
às vezes quem não tem o trator, não vai falar
que precisa de um implemento. Vai falar que
precisa de um tratorzinho. No caso meu, preciso
de uma casa para a gente morar, que a casa é
muito ruim. Quebra o galho, mas não é boa.
Tem que ser uma casa maior. Essa casa é peque-
na.

Com a família está tudo bem. A maioria
obedece a gente. Concorda com a gente... Por-
que eu acho que os pais só dão conselho para o
bem! A gente quer ver os filhos da gente bem.
Não quer ver fazer coisas erradas... Não quer
ver um filho bêbado, caído na rua, numa festa...
É um desgosto para a gente!... O pessoal
judiando, brigando, batendo, roubando... Não é
vida uma coisa dessa! Então, a gente não queria
ter um filho assim. Nem um companheiro que
você quer bem.

Mas na produção a decisão eu tomo sozi-
nho. A gente conhece mais as coisas do que a fa-
mília. Às vezes a mulher fala alguma coisa. Quan-
do alguém vem com uma idéia diferente, eu vejo,
se estiver certo eu concordo com ele. Se não esti-
ver, a gente conversa... Mas tem coisa que os filhos
acertam. Às vezes, o filho mais velho, o Marcelo,
fala: “Ah, pai, você não devia ter falado isso! O senhor
falou, e prejudicou. Ficasse quieto!” Aí eu volto e pen-
so: errei mesmo... Só não falo para ele que errei,
né? Fico quieto. E se eu achar que ele é que está
errado e eu estou certo, vou falar para ele: “Você

está errado, não podia fazer isso”. Daí, eu que vou
falar para ele que está errado!...

Mas na produção eles não falam não. Eu
planto na hora que eu quiser. Na colheita, às ve-
zes, eles falam! Esses dias mesmo aconteceu
uma coisa assim. Fomos na cidade, para com-
prar veneno para matar mato. Mas os filhos me
falavam que dava para agüentar. “Se for passar
veneno, vai gastar dinheiro”. E feijão, se tiver um
pouquinho de paciência, com o sol, ele chega.
Não precisa passar veneno para colher. Então, a
idéia deles foi boa. Não precisa passar mesmo...

Tem uma área onde eles plantam um
pouquinho para eles. Eles têm, porque se não
planta nada, na cabeça deles ficam pensando:
“Puta merda, eu só trabalho, trabalho, mas não vejo
dinheiro, não vejo nada. Não pego dinheiro para
comprar nada, que futuro que eu tenho?” Então
faço plantar um pouquinho para eles, e assim têm
o dinheirinho deles para comprar alguma coisa.
A área deles é pequena. Plantaram 2 hectares, os
dois. Só o mais novo não plantou nada. Estou
esperando juntar mais um pouco, não fiz força
dele plantar. E daí toda produção desses dois
hectares é deles, só deles. Eu posso vender, mas o
dinheiro daquela produção é deles! E daí o dia
que eu mandar fazer um serviço para mim, eles
vão, principalmente, lida com o trator ou ani-
mal. Tem que ter alguém para ir no meu lugar!

A idéia de dar essa área para eles planta-
rem foi minha e deles também. Eles queriam
assim! E a gente achou que tinha que ser deles,
porque senão eles acabavam largando a gente
sozinho.

Seria bom que eu lembrasse de bastante
coisa boa. Mas acho que vou ficando por aqui.
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Eu nasci e fui criado em Itaberá, agora es-
tou aqui no Município de Itapeva. Antes a gente
arrendava terra e plantava lavoura, depois larga-
mos da lavoura e viemos morar na cidade, traba-
lhar de bóia-fria. Aí apareceu esse negócio de
terra aqui, e nós viemos para cá, porque toda vida
nós fomos da lavoura. Nós paramos porque não
estava dando. Nós estávamos arrendando, não
tínhamos terra e pagávamos foro para plantar. Aí
paramos, viemos para a cidade, 12 anos, e dali
para cá, já faz 17 anos que estamos aqui.

No começo tinha reunião lá em Engenheiro
Maia; tinha um barracão que eles faziam reu-
nião. Tinha um técnico do Estado, um tal de Zeca.
Foi assim que começou a mexer com esse negó-
cio para nós vir pegar a terra, porque aqui era um
dono só. Essa área que nós estamos aqui tem mil
e duzentos alqueires, e era só um dono, ele ar-
rendava para outro.

Depois das reuniões, nós entramos em
1984 na terra, dividiram os lotes e sortearam.
Nós pegamos o lote 22, um lote de meio alqueire,
de 100 metros quadrados, que é esse aqui em que
eu estou, e tem o de seis alqueires e meio, sepa-
rado. É de plantio, de plantar, tem vaca, tem
criação. Pouquinho, porque seis e meio não dá
para ter bastante criação. Porque vai plantar um
pouquinho, vai ter um pouquinho de criação,
então não tem jeito.

Desde 84, dia 13 de maio de 84, 1 hora da
madrugada, nós viemos aqui! Tinha um portão e
tinha um guarda lá, porque a turma tinha entra-
do três vezes aqui antes de nós. Só que veio só
homem, então dessa vez veio mulher e criança.
Quem ganhou a terra, foi mais mulher e criança.
Teve uns tiros, deram uns tiros, tanto os jagun-
ços como a turma, também deu uns tiros para
cima, mas foram embora. Mas daí, em 1984, nós
já não precisamos sair, nem desocupamos.

A polícia veio, mas só veio dar uma passa-
da. Dizem que, eu não estou bem certo, mas

dizem que a pessoa, quando invade a terra as-
sim, tem que sair um pouco, para depois voltar
de novo. Tem que ser liberado. Tem que deso-
cupar um pouco a área, para voltar depois. Mas
aqui não precisou da gente sair.

Daí ficamos 90 dias acampados debaixo da
lona, depois liberou o dinheiro para a lavoura,
para o trator, vieram dois tratores. Tinha uma parte
que era meio capoeirinha, não era cultivada. Para
usar os tratores tinha os grupos. Era uma asso-
ciação, e dentro tinha os grupos, então sorteava
os grupos, mas esse negócio de sortear não era
bom, porque tinha gente que caía para plantar
muito tarde, porque era bastante gente! Preju-
dicava quem plantava mais tarde, porque a pro-
dução não era a mesma de quem trabalhava no
tempo certo. O último acabava plantando tarde.

O pai mesmo não gostou nada, porque ele
estava acostumado a tocar sozinho. Ele ia ao
banco, ele fazia financiamento, então não ti-
nha negócio de sorteio para plantar, nem nada.
Ele plantava a hora que queria. Era ele mesmo
que fazia. Agora, aqui tinha que fazer tudo que
eles queriam. Naquela época veio trator novo,
trator bom, mas logo acabou, porque todo mundo
pegava e não zelava!

Agora não, está tudo diferente, eu mesmo
sou individual. Sou sozinho. Antes meu pai era
da associação.

Quem está aqui é porque vive disso, de la-
voura, então fica aqui dentro. Para alguns, às
vezes não dá bem certo, não tem condição de
plantar, aí larga a mão, até vende! Teve um que
vendeu o lote e foi embora, e deu por motivo...
às vezes não tinha investimento nenhum de
banco, essas coisas! Não tem jeito! Despreparo.
Porque hoje em dia é difícil a pessoa tirar da la-
voura o sustento da família. Então, tem que ter
um investimento de banco. Precisava sair di-
nheiro de banco!

Aqui nós entramos na terra e saiu dinheiro

Bento Gomes da SilvaBento Gomes da Silva
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de banco, trator, para financiar trator! No começo é
meio difícil, mas depois que está encaminhado,
que a pessoa está pagando certinho, então não é
custoso. Sai mais fácil, porque a pessoa está
retornando, ela pega mas devolve, então é mais
fácil. Agora, se a pessoa pega mas não pode
devolver, daí vai ficando difícil, porque o banco
não vai aceitar de novo, fica inseguro. Tem bas-
tante gente que estava enrolada no banco, não
podia nem pegar dinheiro.

Então, vai ficando parado. É o ponto que
fica difícil do cara tocar também. Já foi difícil
para ele estar lá, agora não sai o dinheiro, é difí-
cil dele tocar. É um ponto que a pessoa às vezes
passa para outro, e não pode passar! Só pode pas-
sar para quem tem inscrição, porque daí o Es-
tado mesmo legaliza os direitos que a pessoa tem.
Só que se a pessoa entrar, comprar assim sem
inscrição, daí ele não tem ajuda nenhuma, daí
vai ter que tocar com a força dele! Mas, caminha
cinco, seis anos, o Estado mexe também e ele sai,
só que ele fica cinco, seis anos plantando em sua
terra, mas depois, sai! Já vi aqui mesmo na área
nossa, porque faz 17 anos que eu estou aqui.
Foi meu pai que pegou a terra, mas tem 11 anos
que ele faleceu, fazia seis anos que estava aqui,
daí o Estado passou para mim. Ia passar para
minha mãe, porque aqui, quando morre o chefe
da casa, o lote é passado para a velha. Mas a
velha não quis; eu tinha dois irmãos mais velhos,
e os dois não quiseram também. Precisou assi-
nar desistindo, para o Estado passar para mim.

O pai morreu faz 11 anos, a mãe faz 6
que morreu, e a irmã faz 3. Fiquei só eu e meu
irmão. Depois que minha irmã morreu,  arrumei
essa companheira, a Francisca; ela é de Apiaí.
Estamos casados e temos o João, esse meninão
grande e forte, mas eu não sou  casado no pa-
pel! No começo, o Estado exigia que fosse ca-
sado no papel, mas agora esses dias eu fui ao
Itesp, porque diz que tem um dinheiro no Banco
do Brasil que saiu para nós, dois mil reais para
plantar milho, e então no documento que o en-
genheiro fez para mandar para o banco, está es-
crito casado e amasiado. Quem é casado, ele
marca casado, quem é amasiado, ele marca
amasiado, então tem as duas. Mas no começo
aqui, estavam exigindo que casasse quem era
amigado, quem veio aqui e pegou terra teve que
casar. Porque eles contam quantas pessoas vivem

no lote, aqui mesmo  são quatro: eu , a mulher, o
filho e meu irmão.

Eu tenho um grupinho de cinco pessoas,
nós compramos um trator grande para nós. E
tem um tratorzinho que é meu mesmo. É um
dinheiro que sai para comprar criação e para
comprar trator também. Só que o trator tem
que fazer grupo. Para criação, a conta ainda é
individual. O dinheiro é individual, mas para
comprar um trator tem que ser um grupinho
assim, porque o valor é muito grande, 30, 40 mil
reais. Então nós compramos por 25 mil, já vai
fazer quatro anos. E todo mundo se entende,
porque é pouca gente, e é só para usar o trator.
Mas esse negócio de cooperativa eu não gosto
não! O grupo é de pouquinho, e já é complicado,
porque agora custa 20, 30 mil para fazer qual-
quer coisa! Tem cooperativa que está com trator
desmanchado, não pode consertar! Não adianta
nada. A 13 de Maio mesmo tinha 2 tratores,
um desmanchou e não estão podendo consertar,
e o outro não sei onde está.

Agora, quem quer tem que pagar um trator.
São quase 200 reais para aprontar um alqueire
de terra para plantar.

Tem gente que planta até com burro, vai
um riscando com o animal e outro vai plantando
atrás. Eu tenho semeadeira até hoje, não aban-
donei ela. O arroz eu planto com ela. Eu planto
um pouquinho de arroz para despesa.

Como nós temos o trator do grupo, quando
ele está parado, se nós achamos  serviço nós fa-
zemos empreita. Assim nesse preço que estou
falando! Até agora, o último que   nós fizemos
foi só 100, tiramos 100 reais por alqueire para
romear, mais 50 se for para nivelar, dá 150. A
prestação do trator nós pagamos com esse di-
nheiro, nem tiramos da lavoura,  nós pagamos
1.800 por ano. E quando o serviço não dá, se não
tem serviço suficiente,  aí a gente arrenda um
pedaço de terra e planta um milho junto, para
pagar as parcelas, e às vezes a gente paga a
renda com serviços do nosso trator. Agora mes-
mo, nós temos dois alqueires de alface planta-
dos, está florescendo agora. Fizemos dois
alqueires para nós e pagamos fazendo dois
alqueires para ele.

A gente guarda um dinheiro para a manu-
tenção e para as parcelas. Conforme a roça que a
gente planta, aquele dinheiro fica na Caixa

Econômica, na conta que tenho, junto com um
companheiro, é uma aplicação que é um dinheiro
da empreita, da lavoura que sobra, daí põe em
nosso nome porque a hora que precisa de con-
serto tem o dinheiro lá, mas é isso! Leva na ofici-
na, conserta, e pega o dinheiro lá, que está lá na
conta dos dois, conjunta, eu e um companhei-
ro. Então, é legal esse dinheiro também, por-
que na hora de pagar a parcela,   no dia 1o de
março, tem o dinheiro.

Eu tenho também um projetinho de vaca,
isso é individual. É do Procera! As vacas estão
produzindo e já paguei parcelas! Esse projeto
de vaca saiu primeiro que o trator. Saiu 5.135
reais, mas só que saiu para três vacas, cocho,
bebedouro, até para comprar bomba de poço
para puxar água. São dez anos, com três de ca-
rência, e o resto em parcelas anuais.

Agora tenho só três vacas girolanda, que  é
gir cruzado com holandesa, e 8 bezerros. Tiro
leite só para despesa, porque só uma está com
cria. Se as três fossem criadas juntas, dava uns
30 litros, aí dava para vender. Aprendi a lidar
com vaca com os companheiros e com o técnico
do Estado, um tal de Ednaldo. Agora planto fei-
jão e milho para o consumo e para vender.  O
arroz eu não vendo, é para a despesa, agora  o
feijão eu planto duas vezes no ano. E o que   a
gente vende, a gente compra outra coisa que a
gente não tem, só que o preço do feijão hoje está
fraco, está 30, 35 reais a saca de 60 quilos. E está
ficando 2.000 reais para formar um alqueire.
Só que, se render bem, deixa ainda  um pouquinho,
deixa um pouco para formar bem, para produzir,
porque se não zelar bem de veneno não produz.
Não produz porque dá praga. É difícil cultivar
feijão; milho não, é mais fácil, porque nem pre-
cisa de muito veneno. Agora, o feijão não, o fei-
jão, se entra, ele derrete logo, porque é uma
planta muito mole.

Hoje as coisas são diferentes. Nós entramos
na terra, mas entramos por causa de luta mes-
mo. Naquele tempo não falava em MST, sem-
terra, não falava nisso não. Não tinha esse negó-
cio de MST nem de sem-terra. Uma coisa que
eu acho esquisito é que tem gente que faz 17
anos que tem lote aqui, e lá fora vai brigar como
sem-terra. Não pode! Eu acho que isso daí está
errado, porque eu não posso dizer que eu sou sem-
terra. Faz 17 anos que eu tenho lote, não é minha,

é do Estado ainda, porque eu não tenho docu-
mento, mas eu não posso dizer que eu sou sem-
terra. E acho que esse MST faz muita coisa
errada, assim de destruir as coisas nessas inva-
sões, que nem aqui mesmo: perto tinha umas
fazendas aí que destruíram bem coisa do homem,
quebraram. Eu não fui lá, mas dizem que destru-
íram. Eu nem vou à cidade!

Para trabalhar na terra tem que ter voca-
ção, ou, se a pessoa não souber mas tiver vontade
de trabalhar, aprende. Não tem coisa difícil. Eu
também, depois de 20 anos é que fui aprender
a lidar com trator, e eu aprendi! A pessoa não
faz força. É 50% de rebate. A pessoa tem que
pagar.Tem que pagar por que? Eu mesmo, esses
cinco mil reais, eu paguei uma parcela. Esses
5.135 que são da vaca. Paguei uma parcela de
1.500 e pouco, a primeira; eu achei meio pu-
xado, né? Porque esse meu primeiro projeto
saiu com cinco anos, três anos para pagar três
prestações. Eu achei que era errado, que esse di-
nheiro estava saindo com sete, dois anos parado
e cinco para pagar. Esse projeto. Mas só para al-
guns saiu nessa base, e para mim saiu três presta-
ções, só dois anos de carência em cinco, só dois
anos de carência para pagar. Então eu paguei
uma parcela de 1.500 e pouco, aí veio uma pror-
rogação, foi prorrogado por 10 anos; teve mais
2 anos de carência. E agora que venceu e nós já
pagamos em março, daí prorrogou por 10 anos:
8 anos para pagar e 2 de carência de novo. Só
que agora eu paguei 326, uma parcela, e dizem
que vai baixando. Vendi três vacas e caixa d’água
e calcáreo, um pouco,  e dizem que vai baixando;
conforme vai indo, vai baixando mais. Vai ser
menos, a parcela. É que a gente tem prática.
Algum falava: “Ah, não, a primeira é pequena,
depois as outras vai pagando  e vai suspenden-
do”. Não é. Pelo que o técnico falou para mim
o dia que eu fui lá, o Wilson, ele falou: “Você já
pagou uma parcela, a outra vai ser menor”. En-
tão daí, eu falei: “Só que a primeira paguei
1.500 e pouco porque eram três parcelas só”. Eu
acho que foram os técnicos que erraram ao fa-
zer o projeto meu, não sei.

Eu gosto muito daqui, não saio não, na ci-
dade é mais difícil. Porque se a gente for morar
na cidade lá e não tiver onde plantar, tem que
trabalhar para os outros, de bóia-fria! A vanta-

gem da cidade é só porque ali está junto com
remédio mais fácil. Aqui sempre falta remédio,
tinha que ter uma farmacinha, porque, se não
tem no posto, vai até a farmácia e compra. Tem
um dinheirinho, compra.

Eu prefiro aqui. Toda a vida fui da lavoura.
Meu pai só lidava com lavoura, eu nasci e me
criei na lavoura. Só que era terra dos outros e
agora não, a gente sabe que o Estado não vai
tirar a gente daqui, e tem sempre uma festinha
para o povo se divertir, mas tem sempre briga
também. Agora esses dias, lá na Cooperativa,
teve um baile. Eu não gosto, não vou, mas o
povo vai. Meu negócio é sítio mesmo, eu até
morava no lote, do lado do plantio. Eu tinha
uma parenta do meu pai que morava aqui. Ela
saiu, agora faz quatro meses que eu estou aqui.
Então, agora vou fazer uma horta aqui, já tenho
umas galinhas aqui que são para vender; para
mim eu compro congelado, porque a galinha
caipira demora para fazer, e esse é rápido!

Agora, só o que falta, o que eu quero mes-
mo era fazer uma casa, que diz que tem um proje-
to para financiar casa.
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Meu nome é Leôncio Fernandes de Lima e
tenho 54 anos. Eu nasci em Riversul, aqui perto.
Faz tempo. Sofri para valer! Eu mesmo traba-
lhava desde criança. Trabalhava como meeiro.
Eu tinha um cavalo bom! Comprei, amansei,
pareei. Um cavalo bom, mansinho, bom de an-
dar! Mas vendi o cavalo para fazer a compra. Por
80 reais. Vendi e fiz a compra. Casei. Tempo
ruim, preço ruim! Pegava às 7 horas. No calor,
pegar a criação é melhor... Quando era uma
hora, soltava, dava uma água... O dia inteiro! Quan-
do o sol estava vermelhando, escurecendo, que
eu largava.

Achei que depois deste pedaço de terra
melhorou tudo! Aí o trator faz tudo! O trator já
faz mesmo, não precisa nem carpir! Deve dar
uns 15 anos que eu entrei aqui. Eu nem lembro
mais, não tenho cabeça. No começo estava bom,
um pedacinho de terra só. A gente trabalhava, eu
mesmo arrastava pinus. Tudo se passou aqui. Eu,
meu irmão César, mais velho, naquele tempo
estávamos fortes! Mas estava gostoso! Um
calorzão, mas na sombra, você rolando assim...

Outro dia eu fui sozinho terminar uma
roçada, nesses dias estava sol e eu estava termi-
nando a roçada. Eu tinha recebido já a quin-
zena e tinha um restinho para fazer uns negóci-
os aí. Terminar aquele restinho lá, para depois
passar para outra quadra. Daqui a pouco ro-
çando, roçando, fui ver um arranhãozinho na pele
aqui, uma jararaquinha de nada pegou, e eu ia me
perdendo! Eu vi que fez até uma cosquinha, mas
pegou por cima da calça, assim, não ofendeu! Só
riscou, só! Eu falei assim: “Ah! Deu baile!” Quan-
do bate uma cobra na gente assim, tem que pe-
gar ela, cortar, tirar as tripas dela e esfregar! Eu
fiz isso! Matei ela, raspei com um pauzinho o
ferimento, arranquei as tripas dela e esfreguei!
Também pus fumo de corda forte! O povo diz que
fumo de corda mata cobra! Põe na boca dela e
... Eu peguei e comi, cortei com o canivete e

mastiguei na boca e, daqui a pouco, eu saí de lá.
Se arruinasse a coisa, eu estava sozinho no mato.
Eu saí e fui indo para a estrada, e encontrei com
ele: “A cobra me mordeu ali! Nem doendo está! Sei
lá, está dando é cãibra”. “Então, pula na garupa da
moto aí e vamos arrumar um carro para levar você
para Itaberá!” Eu disse: “Mas se não der, não tem
nada não. Nem doendo não está! Mas está fazendo
uma cosquinha assim na perna”. Não estava doendo!

Eu trabalhei na roça desde pequeno. Meu pai
sofreu também! Eu pegava um sacão de que-
brar milho assim... A vida inteira quebrando
milho no meio da capoeira para pegar dinheiro.
Ele quebrava tudo. Tinha que quebrar.

O negócio era assim, o cara dava uma
hortinha para eu fazer, mas o fornecimento era
por conta da gente. Trabalhava por dia. Por dia
que trabalhava, para dar certo. Quando tinha ser-
viço, tinha que ir lá. Eu mudei lá para Santa Cruz.
Tinha uma casinha largada. “É sua, zela a casa
e fica morando!” Tem uns tucureto aí, plantei um
algodão pequeno. Depois não estava tendo ser-
viço lá e eu precisando. Roçava a roça! Queima-
va assim, e depois plantava o milho. Ficava aquela
toqueira. Carpia lá em Santa Cruz e comprava
umas coisas, pegava o dinheiro, carpia a toqueira.
No fim acabou o serviço. Eu falei para a mulher
assim, um dia: “Eh, a coisa está feia! Vamos passar
fome desse jeito. Não tem serviço, tem que agarrar o
pinus”. Um conhecido meu de Itararé, que tra-
balhava no pinus, arrumou para a gente traba-
lhar lá. E ainda ia buscar a mudança. Traz o ca-
minhão e busca a mudança. “Eu vou lá!” Fui lá.
Em casa, as últimas coisinhas que tinha dava para
fazer o almoço. Tinha o ônibus que ia para San-
ta Cruz. Não tinha um tostão no bolso... “Vou ter
que ir de a pé?” Lá de Santa Cruz até Itararé dá
mais ou menos uns 40 km. Eu, de vergonha, an-
dando no pé. Estava cedo. Saí cedo. Umas oito
horas. Quando cheguei em Itararé, era umas duas
horas da tarde. Saí oito horas de cedo, andando
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mesmo! É ruim para andar! Então, o ônibus que
traz a gente veio e eu pensei assim: na hora que o
ônibus vier, eu me escondo lá no mato. Tinha uns
conhecidos meus, e eles iam ficar caçoando de
mim. Já estava naquela vida. Andar a pé para bus-
car serviço. A hora que o ônibus vinha, eu saltava
no mato, esperava o ônibus passar e continuava.
É que eu tinha medo que a turma fosse caçoar
ainda! De estar indo a pé. Fiquei lá no mato. Che-
guei lá em Itararé e deu certinho! O serviço era
perto. Ele falou que tinha outro encarregado que
trabalhava no pinus. Falou assim: “Vai lá e com-
bina com ele! Fala para ele dar serviço procê, que
aqui não tem. Pode buscar a mudança com o cami-
nhão, tá?” O caminhão buscou, aí eu fui lá para a
fazenda.

Na casa dele, já tinha uma porção que tra-
balhava lá. Éramos quatro: eu, a mulher  e dois
meninos. Fomos lá, tinha umas coisinhas, umas
barraquinhas! Trabalhamos. Dava para ir comen-
do. Fazia compra aqui. Dava sossegado. Chega-
va aquele dia, fazia outra compra. Depois ficou
ruim lá. Não dava mais! Era muito trabalho.

Aqui eu fiquei acampado uns quatro anos.
O acampamento era aqui na estrada. Tinha que
arrancar feijão por hora, feijão de poucos dias.
No lugar tinha horta. O acampamento era dali
até lá em cima, cheio de barracas. O outro era
lá no sítio do Engenheiro Maia! Eu vim com
sete filhos. Esse que está chorando nasceu no
acampamento. Todo dia era preciso andar. Ti-
nha que ter o plástico do barraco, senão não ti-
nha jeito. Não tinha plástico! Tudo com fome!

Naquela época tinha jagunço que dava
tiro. Eles ficavam acampados lá embaixo. Fica-
vam rondando e atirando no mato, pertinho do
barraco. Um dia um deles arrancou um pedaço
da mão de um companheiro e as cercas. Ele fa-
lou: “Nós derrubamos isso aí e vamos derrubar o
resto!” Fincou a espora no cavalo assim e caiu
no tiro. Nós estávamos tudo em frente da casa.
Eu estava sentado aí na frente e o Cidão, um
grandão, estava para cima de mim, bem senta-
do na área da casa, sabe? O cara atirou para
dentro, a bala saiu riscando o peito, assim. Um
outro caiu baleado. Eles saíram atirando e cor-
rendo. Não deu para correr atrás. O patrão dele
mandou esse jagunço embora, disse que não
mandou atirar nos outros...

Nesse tempo eu andava armado. Arruma-
ram uma lei para tomar o armamento tudo. Teve
um dia que o rapazinho que trabalhava aí em-
baixo viu chegar a turma... Não sabia que eles
eram contra... E eles eram contra! Chegaram
atirando... Estavam todos armados. Eu ia indo
com as mulheres e as crianças. Ninguém sabia
que nós íamos indo. O rapazinho veio de en-
contro. Lá estavam atirando, levando espingar-
da. Só que no final conseguimos prender um
deles aqui no quarto. Ele estava com vontade de
tomar banho. Nós falamos: “Vai ficar sem to-
mar banho mesmo!”(ri) Depois que veio a polí-
cia, a turma estava atirando. Pensaram que a tur-
ma não estava armada... O tratorzinho lá está cheio
de sinal de bala. Correram tudo! Isso era em 84.
Isso foi no começo, quando nós ganhamos a ter-
ra. Foi muita luta.

Depois da terra, a vida melhorou. Antes eu
trabalhava por dia, para os outros, de sol a sol.
Cabo do arado que nem burro! Aqui, agora, põe
o trator lá no pedacinho de terra  e um dia e uma
noite a gente faz tudo. Você  vê que apuro é essa
vida. Mas comida não falta. Tem de tudo!

Ficar aqui eu fico, porque sou teimoso. En-
quanto eu erguer uma perna, eu estou trabalhan-
do. Trabalho mais que os filhos. Então, vou dei-
xar um pouco para eles. Eu penso em ir embora,
mas para ficar um pouco aqui e um pouco para lá,
para a cidade. Com o dinheiro da aposentado-
ria dá para passar o mês! Então, eu falei assim:
“A gente sofre muito. Chega a faltar às vezes algu-
ma coisa. Dê valor, meu filho, você sofreu para ga-
nhar essa terra!” Está certo! Os pais sofreram para
ganhar, para deixar para eles. Tem que dar valor.
Se o Itesp tivesse dinheiro... tocava para nós um
projeto. Na terra não é fácil não!
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Sou Maria Aparecida Ferreira Vale, mas
todos me chamam de Cida. Tenho 42 anos.
Quando eu vim para cá, eu tinha só as duas
filhas, uma de 16 anos, a Dalva, e a outra, a
Janaína; e só um filho homem, o Rudnei, peque-
no ainda. Daí o meu marido morreu, agora em
julho de 2000; este outro que eu tenho não é o
pai das minhas crianças.

A vida aqui é difícil, muito trabalho, e os re-
cursos são poucos, mas se fosse para estar na cida-
de, sem emprego, estava pior do que aqui.

A gente está plantando uns pés de kiwi, e
também vamos plantar um pouco de uva. Acre-
dito que daqui a uns dois anos a situação esteja
melhor, pois estamos ainda começando e é bom
variar, e não produzir só arroz e feijão.

Quando a gente veio para cá, eu e meu
primeiro marido, éramos bóia-frias. Arriscamos
porque pior do que estava não podia ficar. Aqui
temos casa sem pagar aluguel, temos terra para
plantar, colher e vender um pouquinho, temos
uma vaquinha que nos dá leite todos os dias, e
ainda temos algumas galinhas.

Eu nasci em Itaberá. Meu pai sempre foi
lavrador e tinha um pedaço de terra, lidava com
arroz, feijão, milho e batata. Mas acabou perden-
do por causa desse negócio de financiamento,
porque quando não consegue produzir direito,
o seguro não cobre, não dá para pagar a dívida, e
o banco toma. Inclusive foi meu pai que ensi-
nou meu marido a lidar com a terra; quando ele
veio de São Paulo, não sabia nada de terra. A
gente se conheceu numa festa. Ele era lá da
Vila Formosa, em São Paulo. Ele veio para
Itaberá e aí a gente se conheceu, ele não era lavra-
dor não! Depois, em 1979, ele começou a traba-
lhar na sub-estação de Furnas, começamos a na-
morar, depois de dois anos casamos e fomos mo-
rar com meu pai no sítio. Foi meu pai que en-
sinou tudo para ele! Em 1985, ele trabalhava de
bóia-fria, até que veio para cá em fevereiro de 86.

Depois fomos trabalhar de diarista. Levan-
tava às 3 horas da manhã, todo dia. Quando era
na época da colheita do feijão, 1 hora, 2 horas da
tarde a gente estava de volta em casa, porque fei-
jão só se colhe de manhã; à tarde ele está muito
seco, então abre a bainha e perde tudo. Mas
quando ia carpir ou colher laranja, aí saía de
madrugada e voltava à noite. Era uma vida so-
frida! Bóia-fria não é serviço para ser humano
nenhum!

Agora, dessa terra, nós não somos donos,
essa terra é do Estado e o banco não toma. Nós
somos assentados. Mas isso não é bom, nós não
temos nem título da terra. Dizem que nós somos
donos, mas para isso temos que ficar em cima da
terra, ficar aqui. Bom seria se a gente tivesse pelo
menos o título da terra, não precisa ser uma es-
critura, mas é um título! Desse jeito a gente só é
dono enquanto está aqui.

Eu comecei a trabalhar com 9 anos ajudan-
do meu pai. De roça eu entendo tudo. Cresci
na roça! Aprendi com meu pai e com meu avô.
Os dois eram lavradores. Minha mãe cuidava só
das crianças. Eram sete filhos: quatro homens e
três mulheres. E todos trabalhavam na terra, por-
que era da terra que se tirava o sustento.

É melhor ficar na roça, porque pelo menos
tem liberdade, a gente deita cedo, levanta de ma-
nhã, já vai cuidar da plantação, tem o que fazer!
Quem está na roça tem o que fazer todo dia. Mas
o serviço varia, um tempo é plantar, outro tem-
po é carpir, fazer a limpeza, depois vem a colheita.
Essa época de dezembro é a colheita do feijão,
quando for janeiro, começa a do milho.

Feijão dá mais trabalho! Porque tem que ser
feito na mão. Não tem máquina, as pessoas mes-
mo que arrancam. Agora, o milho dá menos tra-
balho, porque planta, e na hora de colher vem a
máquina, já colhe tudo debulhado, vai só
ensacando, então é mais fácil. A gente não tem
máquina de colher, mas tem para arar a terra,
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para plantar. Mas para colher milho, tem que
pagar a do vizinho. É alugado.

Quando não é tempo de colheita, eu e o Her-
mes, esse meu segundo marido, a gente toca o
lote sozinho. Mas no tempo de colher feijão,
precisa arrumar bóia-fria para arrancar, porque
não dá para duas pessoas fazer o serviço todo.
Agüenta, no máximo, arrancar meio alqueire.

Essas pessoas são diaristas, eles vêm e arran-
cam, e à tarde recebem o pagamento. Nós não
temos nada com eles. Eles têm um chefe que é
chamado gato, que recebe e paga para os outros
que vieram trabalhar.

Aqui quase não arruma gato. Aqui sempre
os vizinhos trocam serviço. Por exemplo, hoje,
eu tenho o feijão para arrancar, vêm os outros
vizinhos e arrancam. Daí chega no feijão deles, a
gente vai e arranca. E o serviço é trocado! Cada
um faz o serviço para o outro na mesma quanti-
dade de solaminho: uma área de 312 braças, uma
braça é 2 metros e 20. Para colher um solaminho
de feijão vai na base de duas horas.

E as filhas também ajudam um pouco. É que
elas estão na escola, na parte da manhã, e à tarde
a gente não colhe, porque o sol está quente e
não tem como trabalhar.

Dalva - Eu estudo no Leôncio Pimentel. A
escola é muito boa, estou no primeiro colegial;
lá, os professores são legais. É gostoso! Não
tem nenhum preconceito da gente ser sem-ter-
ra, como falam. É bom! Eu gosto de estudar. Mes-
mo porque eu não sou mais sem-terra, a gente
tem terra. Eu acho que minha mãe foi valente
em fazer toda essa luta para conseguir terra, eu
reconheço o esforço, a luta.

Eu namoro, já faz um tempinho, e a gente
pensa em casar, mas quero ser uma engenheira
agrônoma para mexer mesmo com a terra, o con-
tato com a terra, porque eu gosto, aprendi com
meu pai, ele adorava terra, principalmente a terra
dele porque deu muito trabalho para conseguir.

Cida - Quando eu casei fui para a cidade. Meu
marido era empregado na Supercal, uma firma de
cal, em Bom Sucesso de Itararé. Mas foi mandado
embora. Ele ficou desempregado em 1985, aí a
única solução foi vir para cá, ver se conseguia tra-
balhar. Viemos para cá em fevereiro de 1986.

Primeiro nós ficamos na estrada acampados,
depois nós fomos para a Agrovila 3. Depois saí-
mos e fomos morar individual, lá no fundo da Área
3. Aí, quando o governo liberou essas terras, fomos
assentados aqui. Viemos da Área 3 para cá, Área
1, em 1995. Mas estamos aqui desde 1986.

Na época do acampamento era muito difí-
cil. A barraquinha de plástico era um sofrimento
em dia de calor! E teve um dia que a barraca
pegou fogo, por causa de uma vela que as crian-
ças esqueceram acesa; e como era de plástico,
pegou fogo... Mas perdeu só a lona. Foi apaga-
do rápido!

O que mais lembro é quando precisava pe-
gar as barracas, pôr nas costas e mudar de um lado
para outro, quando o fazendeiro conseguia que o
juiz mandasse uma ordem de despejo. Mas ago-
ra, graças a Deus, está bem melhor, porque nós
estamos no lugar certo! Cada um produz o que
quer. E assim dá para ir levando a vida.

Naquela época era cozinha comunitária.
Todo mundo cozinhando, uma panelona, para
todo mundo. Tinha aqueles homens que ficavam
sozinhos no acampamento, então a gente se reu-
nia e um fazia a comida para todos.

Logo que saíram as primeiras terras, na área
3, a gente tinha que andar uns 16 km todo dia, 8
km de ida e 8 de vinda, para ir plantar um alqueire.
Depois, em 1995, cada um já ia ao seu lote. Daí
nós fizemos essa casa aqui. Agora, aqui, é defini-
tivo!

Essa agrovila saiu porque o pessoal do Itesp
veio e falou que, se as casas ficassem mais perto
uma da outra, ficava mais fácil para puxar ener-
gia. Senão, ficava difícil, porque era muito caro.
Então, foi por isso que cada um tem um lote na
agrovila e um lote de plantio no campo. Eu tive
sorte, porque o meu lote é pertinho, uns mil metros
daqui. Lá a gente está plantando milho, feijão e
arroz. Mas o sol está estragando, está matando
as plantas. Mas isso não depende de nós, de-
pende de Deus, ele sabe a hora que vai mandar a
chuva, porque por enquanto...

Quando o primeiro marido estava vivo, a
gente trabalhava junto. Ele não ia trabalhar um
dia sem eu. A gente estava melhor de situação.
Agora, a situação está difícil, porque vai demo-
rar um pouco para pôr as coisas no lugar. Co-

meçar a produzir mais. Agora nós estamos pen-
sando em produzir mais fruta do que arroz e fei-
jão, porque a fruta sempre tem mais saída no
mercado. E, por exemplo, a uva e o pêssego são
muito perecíveis, porque tem umas que colhe e
já apodrece.

A gente tinha a idéia, eu e meu marido, de
plantar uva. Nós já temos uma plantação de kiwi,
que, neste ano que vem, já vai dar uma pequena
produção. Mas ele está no começo ainda. Esse
projeto já vinha de uns dois anos atrás. A uva, va-
mos plantar no mês de fevereiro, já tem um proje-
to pronto.

O Itesp manda o engenheiro agrônomo, que
vem aqui toda semana. Eles orientam, porque
são formados em agronomia.

Nós não temos trabalhado com veneno, e
estamos pensando em não trabalhar com nada
químico, nem adubo químico. Estamos pensan-
do em trabalhar com esse novo produto que a
gente mesmo faz: aproveita o esterco da vaca e
coloca para curtir, e depois tem um único produ-
to que compra no mercado, que é o tal de Yoorin,
que põe no meio, para fazer a mistura. Chama-
se adubação orgânica. Nós vamos adotar esse jei-
to, essa técnica, para ver se dá mais resultado do
que os produtos químicos.

Depois que o primeiro marido morreu, fi-
cou difícil, porque precisa ter uma pessoa que
tome conta do serviço. A gente, que é mãe e dona
de casa, passa a maior parte do tempo cuidando
da casa, dos filhos. Eu nunca deixei de trabalhar,
nem agora. Até agora ainda trabalho. Nessa se-
mana mesmo fui carpir arroz. Só que faço me-
nos, não é igual ao homem, que ele vai de ma-
nhã e fica o dia inteiro.

Agora nós estamos pensando em fazer uma
casa pequena, mas de tijolo que é mais seguro,
que às vezes aqui chove muito. Chover é bom
para a planta, mas na época certa, chuva na hora
de colher o feijão não é bom, porque o feijão
brota, perde valor, não dá!

Eu gosto de terra, mas gosto mais da planta-
ção que dá na terra. O que dá na terra é mais bom!
Eu nasci e cresci na roça e nunca vou para a
cidade porque acho que meu lugar é na roça.
Porque aqui já estou no meu lugar certo! Aqui
eu tiro o sustento dos meus filhos. A cidade só
serve para as pessoas de classe média e os que

estão empregados. Porque se a gente sair daqui
vai ser mais um desempregado! E aqui nós tira-
mos tudo da terra e sou patroa de mim mesma!
Aqui eu decido o que quero fazer, o que vou plan-
tar, aqui não tem violência, não tem correria, os
vizinho todos se conhecem, tem a tranqüilidade
do sítio.

Faltam coisas aqui, isso é certo, como por
exemplo, um pronto socorro; isso seria impor-
tante porque o postinho daqui, do “Médico da
Família”, não está adiantando nada, porque tem
que agendar consulta e demora muito!

Eu não troco a vida aqui por nenhuma
outra, aqui é muito bom, mesmo com esses pro-
blemas. Eu casei de novo, e a gente vai levando a
vida, as crianças não aceitam muito porque não
é o pai delas, isso é verdade, não tem jeito, não é
o pai. Mas é o homem que está me ajudando a
tocar a vida, ele é aposentado e me ajuda aqui, e
a gente trabalha junto. Depois, os filhos casam e
a gente fica sozinha em casa! Não dá!

Hoje em dia vou levando minha vidinha...
Sou evangélica, graças a Deus! Vou à igreja uma
vez por semana, na Congregação Cristã.

Aqui a gente faz um projeto, daí o Itesp en-
caminha. Tem o Pronaf, que é crédito para a gente
poder plantar, porque com recurso próprio não dá.
Agora estou com esse projeto do kiwi, mas esse
projeto é de uma organização japonesa, que é as-
sim: eles vendem as mudas por 50% do valor, de-
pois eles têm 25% do valor da produção, mas a
gente só paga quando vende. No primeiro e no
segundo ano não paga, porque eles não consi-
deram produção de venda.

Tem também um projeto de maracujá. Vou
plantar mês que vem mil pés de maracujá. Esse é
pelo Banco do Brasil, foram dois mil reais. Tem
que comprar muda, palanque, arame. Depois te-
mos três anos para pagar, com juros de 4% ao
ano. Inclusive, agora em dezembro que vem, eu
já tenho a primeira prestação, que eu tenho que
pagar. Tem financiamento para o milho e o fei-
jão também, mas eu não peguei porque feijão é
incerto. Se não dá por causa de seca e você per-
de, o seguro nunca cobre.
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HISTÓRICO1

No início da década de 1980, a região oes-
te do Estado, chamada de Pontal do Paranapane-
ma, passava por uma grande transformação.
Desde o início dos anos 70, estavam em cons-
trução barragens e usinas para aproveitamento
do potencial hidrelétrico dos rios Paraná e Pa-
ranapanema, que banham a região. Com a apro-
ximação do fim das obras da CESP – Cen-
trais Elétricas de São Paulo, um grande proble-
ma social estava sendo gerado:   o  desemprego
de milhares de trabalhadores empregados nas
obras, e um enorme contingente de famílias
de posseiros e pequenos proprietários que
iriam perder suas terras com o enchimento
das represas das usinas hidrelétricas de
Rosana e de Porto Primavera. No dia 15 de
Novembro de 1983, cerca de 800 trabalhado-
res, vindos em sua maioria dos municípios
de Rosana, Euclides da Cunha Paulista,
Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapa-
nema, e de outros municípios de São Pau-
lo e do Paraná, realizaram a primeira ocu-
pação organizada de terras no Pontal do
Paranapanema: entraram nas fazendas Tu-
cano e Rosanela, localizadas em Teodoro
Sampaio, reivindicando sua desapropriação
para que lá pudessem plantar e viver.

O grupo era constituído por trabalhado-
res que haviam perdido o emprego com o tér-
mino das obras, por membros da popula-
ção ribeirinha, prestes a perder suas pos-
ses, e por bóias-frias, que não encontra-
vam trabalho na região. Entretanto, a mai-
oria do grupo (92,98%) tinha experiência
anterior em atividades da agricultura, como mos-
tra o quadro do momento de entrada dos

beneficiários no Projeto de Assentamento.

Na iminência de serem de-
salojados por decisão judicial em fa-
vor dos supostos proprietários, os tra-
balhadores rurais se retiraram das fazen-
das e decidiram montar um acampamento às
margens da Rodovia Arlindo Bétio, SP 613,
entre os quilômetros 23 e 29, onde ficaram
durante seis meses. Acamparam, também,
em março de 1984, em área provisória cedi-
da pela CESP, próxima à Vila de Primavera.

Por fim, o Governo do Estado, na gestão
de Franco Montoro, alegando a importância
da área para a produção de alimentos, desapro-
priou por utilidade pública (Decreto 22.034/
84) uma faixa de terra que cortava 17 fazen-
das, totalizando 15.000 hectares. Ali foi ins-
talado o Projeto de Assentamento denomi-
nado Gleba XV de Novembro, o primeiro a
ser criado no Estado após o período de go-
verno militar. Foram beneficiadas mais de
500 famílias, sem processo de seleção.

No início do assentamento, os agricul-
tores foram assentados provisoriamente, em
caráter emergencial, em uma das fazendas
desapropriadas, com área suficiente apenas
para produzir alimentos para subsistência.

O papel da CESP na construção de
obras de infra-estrutura no assentamento foi
importante para sua consolidação e desen-
volvimento, bem como as ações de outros ór-
gãos do governo. Por parte da sociedade civil,
destaca-se o apoio do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Teodoro Sampaio e de
entidades preocupadas com a questão agrária.
A coordenação dos trabalhos realizados na
área era de responsabilidade do Instituto de As-
suntos Fundiários (IAF), órgão vinculado, na-
quele período, à Secretaria de Agricultura e
Abastecimento. O IAF foi o primeiro órgão
de terras criado no Estado, pelo governo Mon-
toro, com status de autarquia,  e que poste-
riormente viria a se transformar no Instituto
de Terras, hoje Fundação Instituto de Terras
do Estado de São Paulo - Itesp.

CARACTERIZAÇÃO SÓCIOECONÔMICA

A Gleba XV de Novembro, um dos mais
antigos assentamentos do Estado de São
Paulo, localiza-se na região oeste do Esta-
do, entre os municípios de Euclides da Cu-
nha Paulista e Rosana. A Gleba é compos-
ta por cinco setores, e estes por áreas, divi-
didas em 571 lotes, que medem entre 13 e
40 hectares, de acordo com a aptidão da
área; as menores são de melhor qualidade para
o plantio, e as maiores, com solos menos fér-
teis, geralmente são destinadas à pecuária
leiteira.

O Assentamento conta com 2.159
moradores, sendo 46% com idade até 20
anos, e apenas 3,33% acima de 65 anos. A
permanência de jovens com idade de 15 a
20 anos, que representam 14,36% do total
de moradores, pode ser um reflexo da exis-
tência de escolas que oferecem até ensino
médio, uma situação diferenciada da maio-
ria dos assentamentos.

São 569 famílias, o segundo maior as-
sentamento do Estado em população, tendo
na titularidade dos lotes a predominância do
gênero masculino (85%), correspondendo a

Identificação
Nº de Lotes: 571
Área Total: 13.310 hectares
Área Agricultável: 10.688 hectares
Domínio da Terra: Estadual
Portarias de Criação: Itesp 05/1998 e Incra
053/1999
Início: Março de 1984
Municípios: Euclides da Cunha Paulista
e Rosana

484 famílias, ao passo que as mulheres são
titulares em apenas 85 dos lotes (15%). Es-
ses índices colocam o assentamento Gleba
XV abaixo da média encontrada nos demais
assentamentos, em que 21,27% da primei-
ra titularidade é das mulheres.

Acompanhando o  compor tamento
dos outros assentamentos, poucas famílias
possuem experiência anterior em outros
ramos que não a agricultura, que responde
por cerca de 93% da experiência dos pri-
meiros titulares. Considerando-se o tipo de
atividade desenvolvida anteriormente ao
momento do assentamento como agriculto-
res, destaca-se o trabalho  assalariado tempo-
rário (59%), seguido por arrendatários que
somam 17% dos titulares.

Um dos indicadores importantes do
desenvolvimento econômico é a composição
da renda familiar. No assentamento Gleba
XV, 480 famílias possue a maior parte de
sua renda advinda da exploração do próprio
lote, o que corresponde a 84% do total das
famílias; 62% do total possuem a renda ex-
clusivamente proveniente do lote. Apenas
4% das famílias possuem uma renda em que
a exploração econômica do lote é complemen-
tar a outras fontes de renda.

Embora o analfabetismo ainda seja pre-
sente entre os moradores, correspondendo a
24% dos assentados (524 pessoas),  é impor-
tante destacar que 62% possuem escolarida-
de até a 8a série do Ensino Fundamental, in-
completo ou em curso, podendo-se, no en-
tanto, salientar a existência de 103 pesso-
as (9% dos moradores) concluíram todas
as séries. Em idade pré-escolar havia 298
crianças, representando 13% do total de
2.159 moradores.

Na Gleba XV, existem quatro escolas pú-
blicas e alguns núcleos emergenciais rurais,
que oferecem a Educação Infantil e o Ensi-
no Fundamental (1ª à 3ª série). As escolas
estão localizadas nos setores I, II, III e IV e
atendem um total de 1.133 alunos, entre a
pré-escola, o Ensino Fundamental completo
(1ª à 8ª série), o Ensino Médio e o Educa-
ção de Jovens e Adultos (1a à 8a série). No
setor IV, o mesmo prédio abriga, em perío-
dos distintos, uma escola municipal e uma
estadual, que funcionam em sistema de par-

1 Como fonte de pesquisa, foram utilizados relatórios da
Fundação Itesp e consulta aos técnicos de campo que
acompanharam o assentamento desde o seu início.

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99 e Banco de dados Jun/
2005

TITULARES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA

Faixa etária
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EXPERIÊNCIA ANTERIOR

  Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

RENDA FAMILIAR PROVENIENTE DO LOTE (%)

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

airáteaxiaF snemoHºN % serehluMºN % latoT %

6a0 761 64,41 131 50,31 892 08,31

41a7 981 63,61 591 24,91 483 97,71

02a51 261 30,41 841 47,41 013 63,41

03a12 702 29,71 961 38,61 673 24,71

04a13 031 62,11 821 57,21 852 59,11

05a14 59 32,8 69 65,9 191 58,8

56a15 351 52,31 711 56,11 072 15,21

56edsiam 25 05,4 02 99,1 27 33,3

LATOT 551.1 00,001 400.1 00,001 951.2 00,001

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO

 SEGUNDO IDADE E GÊNERO

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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ceria. A primeira abrange do ensino pré-es-
colar à 4ª série do Ensino Fundamental,
enquanto que no “período estadual” são ofe-
recidos da 5ª à 8ª série  do Ensino Funda-
mental e o Ensino Médio. No período no-
turno, a Escola Estadual Gleba XV de No-
vembro, localizada no setor II, oferece o
curso de Alfabetização de Jovens e Adultos.

O Gleba XV de Novembro foi o pri-
meiro assentamento a se beneficiar de um
convênio assinado entre a Fundação Itesp e
a organização não-governamental Comitê
para a Democratização da Informática
(CDI), em dezembro de 2004, e com isso
ganhou uma Escola de Informática e Cida-
dania, cuja construção foi feita em parceria
com a comunidade e a Prefeitura de Teodoro
Sampaio. A escola fica sob  responsabilidade
dos monitores formados pelo próprio CDI,
atendendo seis turmas de alunos.

Este assentamento possui dois postos
de saúde, nos setores II e III, com a im-
plementação do Programa de Saúde da Família
(PSF). No setor V foi criado um Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (Pacs), de
menor porte, se comparado ao PSF.

Em razão ao número menor de habitan-
tes. Com relação ao lazer das famílias, o as-
sentamento possui um campo de futebol,
construído pelo Estado no setor II, e uma
quadra de esportes junto à escola do setor III.

Existem três barracões comunitários no
assentamento, para guarda do maquinário.
Os demais estão nos setores I e II; o pri-
meiro foi construído com material cedido
pelo Estado, por meio do Itesp, utilizan-
do mão-de-obra da Prefeitura; no setor II, a
mesma parceria garantiu a reforma do galpão.
Os barracões são também o lugar das festas.

Com relação a locais de culto religioso,
um levantamento de maio de 2005 indicava a
existência de 17 instalações de culto no assen-
tamento, assim distribuídas: 6 da Igreja Ca-
tólica, 5 da Assembléia de Deus, 2 da Con-
gregação Cristã no Brasil, 3 da Adventista
do Sétimo Dia, e 1 da Presbiteriana.

O índice de permanência das famílias na
Gleba XV é de 63%, um percentual menor do
que o índice geral do Estado (82%) para a tota-
lidade dos assentamentos, correspondendo a 363
famílias que estão no assentamento desde o início

do projeto. Houve substituição de 36%, um ín-
dice relativamente elevado, talvez conseqüên-
cia da idade do assentamento.

DADOS DE PRODUÇÃO

Como na grande maioria dos assenta-
mentos do Pontal do Paranapanema, veri-
ficamos a predominância de terras dispo-
nibilizadas para as atividades vinculadas à
pecuária leiteira, destacando-se que quase
63% da área é de pastagens e mais de 13%
destinadas a culturas anuais que, em grande
parte, são utilizadas para produção de auto-
consumo humano e alimentação animal.

Na análise da safra 1999/2000 verifi-
camos que o mesmo peso que as ativida-
des vinculadas à pecuária leiteira têm na
ocupação da área ocorre no valor gerado,
em que a pecuária leiteira é a pr incipal
responsável, contribuindo com 61% do
total do valor gerado.

PARTICIPAÇÃO NO TRABALHO DO LOTE
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Intensidade

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

ESCOLARIDADE DOS MORADORES

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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Eu trabalho na lavoura desde os doze anos.
Vários tipos: café, mandioca, milho, algodão.
Hoje, o que a gente reclama é um governo que
venha pensar um pouco na agricultura, que ele
esqueceu a agricultura, acabou com a agricultu-
ra. Infelizmente, de uns dois, três anos pra cá está
tudo abandonado. Não é porque nós não traba-
lhamos, é porque o que nós fazemos não tem va-
lor. Eu mesmo agora, a semana passada, passei
por cima de dois alqueires de mandioca. Meti o
trator em cima e esbagacei, pra jogar o gado pra
comer, porque se você arranca não compensa
pagar nem frete do caminhão, você tem que tirar
dinheiro do bolso.

Pra você poder trabalhar, tem que tirar di-
nheiro do bolso. É arrancar a mandioca que já
está plantada. Fui obrigado a fazer isso aí. En-
tão, o que a gente espera é que Deus ajude o
povo pra votar em alguém... Apesar da gente não
saber mais votar, não saber acreditar em mais
ninguém, só temos Deus para acreditar, por-
que os homens dessa terra estão muito com-
plicados. Mas nós ainda temos aí uns compa-
nheiros que dá para apostar. Acho que para  o
futuro vamos ter uma grande surpresa de me-
lhoria para nós. Tirando isso, se nós não achar-
mos uma oportunidade que nos dê trabalho, eu
não  sei como vai ficar aqui na agricultura. Por-
que é só plantar uma batata pra comer mesmo;
para o comércio nós não conseguimos mais
produzir, porque nós não estamos acompanhan-
do a inflação que está aí. E o governo diz
que não tem inflação! Essa é uma tristeza
nossa aqui da roça: nós não temos valor, o que
eles têm no mercado é o que tem valor, e o que
nós produzimos não tem valor. Essa que é a nos-
sa morte.

A luta pela terra foi o seguinte: no começo,
a gente não entendia direito essa questão aqui
no Pontal do Paranapanema, que é uma região
de muita área devoluta. Então, a gente vinha
apegado aos meninos que tinham mais conhe-
cimento, dizendo para nós que essa terra aqui

é devoluta, e se nós brigarmos por ela um dia
nós vamos ter ela. Só que vamos ter que lutar
pra conseguir ela, e foi com essa idéia que a
gente veio. Foi muita luta para a gente con-
seguir isso daí. Só que vale a pena essa luta pra
todos nós, porque imagina só, se não tivesse
esse movimento organizado para debater isso!
Nós temos uma injustiça em nosso país. Não
é justiça, é uma injustiça, porque eles só dão
valor a quem tem, e não pra quem não tem.
Então foi muito difícil quebrar essa barreira.
Graças a Deus, aqueles que estão assentados
devem muito  ao Movimento por ter conse-
guido essas terras. Não que o Movimento
tem terra para dar, nós todos somos o mo-
vimento; uma organização para poder che-
gar aos objetivos que a gente precisa.

A vida do acampamento é uma vida muito
sofrida. Todo mundo sabe disso. Mas não
existe, até agora, um outro meio pra gente
mostrar para as autoridades que estamos ali,
não por sermos baderneiros, e sim porque neces-
sitamos mostrar para o  governo que nós pre-
cisamos dessa terra. O que dá mais tristeza
na nossa região é terra que já está desapropriada
e os  companheiros querendo trabalhar e não
podendo trabalhar; porque falta um governo
que tenha competência e corte essas terras e
dê para o povo. Já não estão pagas? Por que
ficar enganando mais o povo? É o que mais
sofremos, por isso passamos por esse proces-
so de entrar numa desapropriação de terra e
ainda levar dois anos para o coitado poder ser
assentado, então é mais sofrimento dentro de
um barraco, é mais gente sofrendo. É um exa-
gero muito grande, mas não tem um cami-
nho para a terra, senão passar pelo acam-

1 Banco da Terra: programa do governo federal, no perío-
do de Fernando Henrique Cardoso, de crédito para aqui-
sição de terra. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva
foi substituído pelo Programa Nacional de Crédito
Fundiário.

Jos é de AlencarJos é de Alencar
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pamento de sofrimento e pressionar o gover-
no, abrir os olhos dele. O nosso caminho é
esse, é terra, não é o que eles estão pensando,
fazendo aí como se diz, tipo de reforma agrá-
ria, é Banco da Terra1 , é um monte de farsa
que esse Banco da Terra aí é mais uma falência
que vai trazer para os produtores! Isso porque nós
estamos conseguindo ganhar a terra, mas não
estamos conseguindo sobreviver em cima dela.
Imagina se nós tivéssemos que pagar a própria
terra! A terra que Deus deixou foi para nós usar-
mos, não para nós comprarmos ela.

Numa geada, em 1990, fiquei uns seis me-
ses na cidade. Foi a mesma coisa que uma ca-
deia, porque a gente não tem emprego, não te-
nho leitura, minha família não tem leitura, não
temos estudo. Como é que vamos ficar na cida-
de?  Nós temos que ter a terra pra trabalhar, por-
que é dela que nós sobrevivemos. O trabalha-
dor quer trabalhar na terra. Não queremos ir pra
cidade passar fome. Então, para melhorar a nos-
sa situação, tem que ter a terra e um investi-
mento. E que o governo dê valor à nossa agri-
cultura, para que nossos produtos consigam
competir no mercado.

Não dá nem para comparar a vida do
campo com a da cidade. Porque a vida na cidade é
triste. Quando tinha emprego pra todo mun-
do, todo mundo vivia bem, não tinha essa
bandidagem que tem hoje, que ninguém tem
segurança. Não é tanto por causa do bandido, é
porque o governo faz virar bandido, não dá em-
prego para o povo trabalhar e então, o que acon-
tece? Imagina nós que não temos recurso ne-
nhum, não temos leitura nenhuma, nós viver-
mos na cidade: nós não vamos ter emprego, nós
vamos pra debaixo da ponte, e o que nós vamos
comer? Asfalto? Não tem como! Nós temos que
ter a terra pra trabalhar.

Olha, a minha terra foi uma negociação que
a gente passou por um processo na justiça, que na
verdade é uma injustiça. Fiquei 105 dias sem po-
der chegar no meu barraco. Então, a gente fi-
cou muito apavorado, porque nunca precisa-
mos disso, nunca fui numa delegacia, não te-
nho o nome sujo em canto nenhum. Recebi 18
processos, porque tudo o que acontece na re-
gião é os sem-terra e dentro dos sem-terra tem
que ter um líder, um cara para coordenar o acam-
pamento e eu fui um da coordenação durante
quatro anos. Aí o companheiro José Rainha
tomou a liderança. Ficava muito difícil você

acompanhar as coisas do dia-a-dia, então veio
o companheiro José Rainha pra cá e as coisas
começaram a andar, porque ele tem uma gran-
de experiência. Foi puxando as negociações, e
tudo foi correndo bem.

Desde quando a gente vem para uma
luta pela reforma agrária, ela começa em to-
das as partes, é a luta para você sobreviver na
terra, é a luta contra a falta de crédito, é a luta
contra a falta de recurso para você trabalhar, é
a luta pela saúde, é a luta por tudo que a
gente tem que lutar. É uma resistência.

E se a gente não estiver unido, a gente não
vai conseguir isso, porque eles fecham    a
cara e dizem: “Eu vou fazer para vocês”. Só que
não fazem; se nós não corrermos atrás, não
vem nada. Olha, o que marcou minha vida
foram os tiroteios. Passei por vários tiroteios na
Fazenda São Leme. Graças a Deus, estou vivo
hoje. Nós trabalhando, e  recebendo tiros dos
jagunços. Várias vezes acontecia isso. Mas é como
eu disse, se nós desistíssemos, perdíamos tudo que
nós estávamos conseguindo. Então, nós tivemos
que dar o nosso sangue e agüentar firme pra
chegar aonde nós chegamos agora. Tem mais
coisas que a gente, às vezes, não consegue nem
relembrar na hora, mas tem muitas coisas doi-
das de ver. Você vê seus filhos passando fome
no acampamento por falta de alimentação. Já
aconteceu muito disso, e é o que está aconte-
cendo hoje. Os governantes que estão aí só
querem massacrar, eles não querem ajudar. Se
o governo ajuda a reforma agrária, ajuda o mo-
vimento. Não estou falando da reforma agrá-
ria que só passa no papel, que eles não fazem,
só prometem e não fazem. Quando o movi-
mento vai pra cima, ocupa terra e põe o povo
para trabalhar, eles dizem: é um povo de baderneiro!
Mas é claro que não é baderneiro. É porque
realmente estamos mostrando para eles que
precisamos dessa terra para trabalhar. Nós
não estamos ali para badernar. Luta por terra
não é baderna. Agora, para as pessoas que
não têm uma formação da questão do campo,
eles dizem um monte de abobrinha. Isso por-
que eles não sabem a realidade que sofre o
trabalhador, porque não tem uma leitura para
arrumar um emprego. Então, o que nós te-
mos que fazer é lutar e segurar essa reforma
agrária, nem que seja no pau, para poder ga-
rantir pelo menos isso aos nossos filhos e nossos
netos. Na verdade, nós não precisávamos estar

sofrendo para adquirir um pedaço de terra. Só
precisávamos de união dos governos para fa-
zer uma reforma agrária juntos. Só que ele
não faz, só promete, mas não faz.

O dia-a-dia no assentamento é isso que
você está vendo. A gente planta hoje e não
tem garantia na hora da venda. O leite já
chegou a vender a treze centavos, então
não paga nem o sal da vaca. Isso é uma políti-
ca. Eles já fazem isso pra não dar certo, para
mostrar que a reforma agrária não dá certo.
Mas só precisa a vontade política deles de fa-
zer as coisas certas, e aí sobra para todos nós
sobrevivermos.

O que me marcou muito nessa luta pela
terra é a gente ser tão machucado. É que a gente
também tem os nossos direitos! A gente não é
bem-vindo com os direitos nossos, eles acham que
os direitos são deles e não nossos, e quando a
gente não tem união, a gente nem conse-
gue chegar nessa terra. Quando tem união,
a gente consegue. Muitos companheiros
estão presos por causa de luta de terra. Preci-
sava disso? Não precisava. Precisava o governo
dividir as terras e dividir para cada um. Já esta-
ria resolvido o problema. Mas ele deixa criar o
problema, parece que é melhor pra ele até criar
do que resolver o problema! Aí, muitos derra-
mam sangue pra poder chegar ao objetivo da
terra. É uma tristeza, mas infelizmente é desse
jeito.

Quando a gente chegou no acampamento,
não tinha nem como começar a fazer o barra-
co. O padre da nossa região deu muita força
para nós; muita força. Ele apoiou o grupo que
veio para a Gleba XV. Tudo o que acontecia na
região, eu é que tinha que pagar o pato. Então ti-
nha que sair fora para poder responder esses pro-
cessos, para poder dar andamento na luta pela
terra. Eles só estavam querendo prender as li-
deranças; então, quando saiu o mandado de
prisão do Bil, Walter, Davi, ficou preto! Naquele
tempo, eles estavam muito em cima de nós, e quan-
do nós dividimos, começou a melhorar. Apareceu o
Rainha, mais na frente, então eles começarama
peitar. Mas o Rainha tinha mais força, mais
poder, mais jeito pra conversar com eles.

Galpão pra fazer festa aqui nós não te-
mos; temos um barracão, que foi feito pelo
Estado. Esse barracão comunitário serve para fa-
zer festa, para várias diversões que tem ali, no
Setor 2.  Mas o Setor 1 ainda não tem.

Eu participei de uma marcha que saiu
de Mirante do Paranapanema até Presidente
Prudente. É muito sofrido, muito sofrido! Mas
vale a pena, porque naquela época muita gente
não sabia nem o que era Movimento Sem Ter-
ra nesta região. Quando a gente fez aquela
marcha, deu muita repercussão mostrando
que a gente estava fazendo as coisas certas,
no caminho certo. Nós vivemos muitos obje-
tivos em cima daquela marcha, foi muito so-
frido, mas valeu a pena.

Nessas situações, alegria a gente tem toda hora.
A gente tem os momentos de tristeza, mas tem
os momentos de alegria, porque desde quando você
entra numa luta você tem aquele objetivo. Já é
uma alegria, e mais alegria é a hora que a gente
ganha, porque daí você realizou seu sonho e
tem uma terra. Você pode trabalhar e tratar dos
seus filhos.

Não trabalhar pra patrão é uma diferença
muito grande, porque a coisa mais gostosa é
você levantar cedo e falar assim: eu vou fazer o
que eu quero e não o que os outros querem! Nós
temos o nosso ganha-pão e trabalhamos do jeito
nosso, não do jeito que o patrão manda.

A assistência do Itesp é ótima, não critico
porque, dentro do que pode ser feito, está sen-
do feito. Muita coisa precisa ser revista, a gente
sabe, eles também sabem o que tem que fazer, só
que um depende do outro, então é outra luta
que tem que ser feita. Muito financiamento que
vem fica atrasado, não sei por quê lá, mas isso nos
atrapalha. Tudo tem a sua hora certa, e isso é o
que mais criticamos no Itesp. Que esses finan-
ciamentos venham, mas na hora certa!

Olha, a gente vê uma coisa muito esquisi-
ta no futuro, porque tudo o que a gente faz é
em benefício dos nossos filhos. A gente vê, a
cada dia que passa, que as coisas não melho-
ram. A gente se esforça para estudar os filhos, que
com estudo eles têm chance de emprego no dia-
a-dia. Nós queremos mais terra pra trabalhar, por-
que se para nós já é pouca, imagine para os
nossos filhos, que estão crescendo! Enquanto eu
tiver vida, eu fico dentro da terra que eu ganhei.
Esse é o meu sonho que foi realizado, graças a
Deus.

Agora, os meus filhos, essa é a minha pre-
ocupação, talvez não consigam mais terras pra
eles, ou não arrumem um emprego. Isso seria
o melhor pra eles. Conseguir mais terra pra

gente poder trabalhar, e que esses governos
também achem uma política agrícola que dê
pra ficar na terra. A gente não quer ir pra cida-
de, nós queremos ficar na roça, que tem mais
garantia de vida e mais liberdade de se traba-
lhar e de se chegar em casa mais sossegado. O
que a gente mais sonha na vida é acordar
bem cedo e poder falar: “Eu quero  comer uma
abóbora. Eu tenho! Eu quero comer uma batata.
Tenho! Eu quero ir numa missa; eu vou sosse-
gado, ninguém manda em mim. Eu quero ir num
terço; eu vou sossegado, ninguém manda em mim.
Eu quero ir fazer minha comprinha; eu vou sos-
segado, ninguém manda em mim”. É esse o
nosso sonho e a nossa realidade. É a liberda-
de que nós não tínhamos, trabalhávamos tipo
escravidão, você só saía com a ordem do patrão.
Hoje não, hoje é diferente, hoje nós saímos a
hora que achamos que se deve sair. E isso é
muito importante.

Olha, se eu pudesse dar um recado para o
presidente, diria que eles tivessem compaixão
do povo que votou neles, botou eles na Pre-
sidência para ele cuidar do povo e não ma-
chucar o povo do jeito que ele está machu-
cando, e indo na televisão dizer que tudo está
bem, quando nada está bem: é inflação su-
bindo dia a dia, tudo subindo, e o produto do
trabalhador lá embaixo, nem valor tem; quan-
do você vai vender uma coisa, você não paga
nem o que você plantou, que dirá o seu traba-
lho! Você não consegue tirar. Então eu peço
para o presidente o seguinte: tem que rever o
que está fazendo e dar valor a quem trabalha.
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Eu ncsci em Londrina, cidade aqui pró-
xima, no Paraná, em 1963. Sou o mais ve-
lho de sete filhos: cinco homens e duas mu-
lheres. Nossa família é uma grande família
nordestina, pessoal humilde, sempre traba-
lhou para  os outros. Tocamos café durante
muito tempo; era quase uma escravidão, para
qualquer coisa tinha que pedir permissão,
não podia sair. Às vezes não deixavam as cri-
anças saírem para estudar, era um terror
mesmo! Vivemos aquela ilusão de que no
norte do País, lá em Rondônia ficava o di-
nhei ro  bom!   Todo mundo ia  para
Rondônia...

Eu e o Bil, nós somos primos, nós   ía-
mos embora para Rondônia, mas como  o
acampamento ficava ali próximo de Teodoro,
nós passamos, vimos... A gente pensava que
ia roubar terra se ficasse ali, mas ao mesmo
tempo a gente pensava que estava indo para
tão longe se aventurar... Naquela época eu e
Bil éramos crentes, nós éramos evangélicos,
então isso para a igreja não podia de jeito
nenhum! Então, voltamos, em Londrina
reunimos a família  e falamos que era me-
lhor tentar conseguir terra aqui no sul mes-
mo. Até então, ninguém conhecia o que era
o Movimento Sem Terra.

Em 1985, foi o primeiro Congresso do
Movimento Sem Terra, em Cotia. Eu fui, o
Bil não, mas eu fui como mero expectador,
eu nem sabia o que era o Movimento dos
Sem Terra. Aí foi aquela coisa bonita, todo
mundo falava, e a gente via um monte de
coisa vermelha. Eu pensava: mas isso que  é
comedor de criancinha? Isso é coisa de co-
munismo?

Depois teve uma reunião em Andradi-
na, fomos eu, Bil e Davi. Lá conhecemos
Souza, Ângelo, Lafaiete, que era o advoga-
do que trabalhava na CUT. Delwek na épo-
ca era puxa-saco do Saad. Depois dessa reu-
nião, nós fomos para um encontro em Agu-

dos. E então, a gente começou a militar, es-
tudar, e foi quando a gente começou dentro
da organização. Eu comecei a viajar, conhe-
ci o país todo. Veio pra cá, na época da
implementação do projeto de assentamen-
to, o Mauro Castellani, que era petista, o
Waltinho, xará meu, que era médico aqui em
Primavera, petista, o Serjão, que hoje se en-
contra aqui... Então,  com eles começou o
PT, a CUT e o Movimento Sem Terra aqui
no Pontal. Eu participava dos Congressos.
Quando a gente começou  a ter algumas di-
vergências aqui e acolá, eu, o Bil e o Davi
decidimos organizar as coisas; nesse tempo
o Zé Rainha veio para o estado. Foi quando
a gente começou a estruturar o movimento
no Pontal. Naquela época, era muito junto
o Movimento Sem Terra e o PT. Hoje, por
exemplo, eu sou conhecido aqui como
Valtinho do PT, e nem filiado ao PT sou! E
até tenho problemas políticos com o PT.
Mas sou chamado de Valtinho do PT.

Mas na época que nós estávamos acam-
pados no quilômetro 35, éramos seiscentas
famílias na beira da pista. A Cesp – Compa-
nhia Energética de São Paulo - tinha uma
atuação muito forte aqui, em função das bar-
ragens, e houve uma parceria do  IAF - Ins-
tituto de Assuntos Fundiários, com a Cesp.
Fizeram uma vilinha para nós, que nós de-
mos o nome de Vila Socó, por causa de uma
novela que passava na época. Ficamos  lá até
se sacramentar o assentamento. O governa-
dor Franco Montoro desapropriou a Gleba
XV, 13 mil hectares de terra, por interesse
social; não foi arrecadada a terra mediante a
justiça não, foi por interesse social.

Hoje eu não planto milho, não planto
arroz, só cuido do gado, porque falta tem-
po. Tenho só um alqueire de café e 33 cabe-
ças de gado de corte. Fico mais na mili-
tância, que é uma correria. Fiz a permuta de
sítio, mudei de área, fiz uma casa boa para a
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minha esposa, porque ela reclamava muito
da outra. Então, como eu estou sempre via-
jando  e é ela que fica em casa, decidi fazer
o gosto dela. Tenho dois filhos. Trabalho
agora principalmente por reivindicações de
melhorias: poço, energia, financiamentos,
essas coisas, porque a gente do movimento
sabe que não é só assentar, precisa de muito
mais coisas! E hoje eu posso dizer que sou
um homem feliz. Eu não sou um homem
realizado, tenho que constituir minha famí-
lia dentro do assentamento, tenho irmãos e
primos na luta. O Creci é meu cunhado, pra
mim é um orgulho saber que tenho um cu-
nhado que gosta de lutar a ponto de ocupar
a casa do presidente da República. A minha
família está na luta, tem muitos familiares
que trabalham de diversas formas; a minha
família, de certa forma, está na boca do povo.

O projeto nosso para o futuro é termos
profissionais... técnicos, agrônomos, médi-
cos, professores, é coisa assim para uns dez
anos. Inventei de voltar a estudar, porque
agora é mais fácil; estou fazendo supletivo,
mas não dá pra entrar na Universidade. A
primeira aula minha foi de inglês, com um
professor que já entrou na sala falando in-
glês! Eu disse: “Olha, professor, eu quero
aprender alguma coisa, mas da minha realida-
de”. Mas não dava pra tirar, porque é oficial
do Estado! Então, pra mim não dá...

Tem um monte de coisas que a gente
tem que mudar dentro do assentamento,
incrementar uma outra filosofia de vida para
o nosso povo, não querendo ser diferencia-
do, mas o nosso povo por natureza deve ter
uma revolta, porque é uma massa de pesso-
as que estavam excluídas. E tem esses 40
milhões de excluídos que nós não temos
como ajudar! Dessas pessoas, o capitalismo
até a alma roubou. Eles não lutam! É por
isso que muitos estão nos grandes centros,
debaixo de ponte, os filhos fumam maconha,
as meninas se prostituindo, e nós não con-
seguimos recuperar mais este povo. Já ten-
tamos, nós já fomos fazer trabalho de base
com esse povo e não conseguimos fazer
nada; e quando algum vem para o movimen-
to, é  só problema.

O que me marcou muito nessa vida de
militância foi o Ceará. No Ceará, está o
maior assentamento do Brasil, numa cidade

chamada Madalena, perto de Quixera-
mobim. Fui para lá fazer uma caminhada,
andar com aquele povo. Eu cheguei lá e não
sabia o quanto era uma outra realidade. Che-
guei  e falei “Cadê a alimentação, transporte,
ambulância, ônibus, um caminhão?” E eles me
responderam que não tinha nada disso, não
tinha nem água,  nem comida, e íamos ca-
minhar o tempo todo. Foi terrível, aquele
povo abatido, aquelas crianças... Aí eu pen-
sei, “Não, eu não vou me acovardar!” E fomos:
385 quilômetros! Nós comíamos nas comu-
nidades, fazíamos aqueles panelões de fei-
jão com rabo de porco... e rapadura! Água
nós bebíamos passando nos açudes e pedin-
do para os donos, porque tinha que pedir
pra entrar. Eu me lembro que nós fomos em
um açude, e o homem não deu água! O que
me impressionou mesmo foi a resistência do
povo nordestino. Aqui você faz uma cami-
nhada daqui pra Prudente, uns quinze já fi-
cam internados no meio do caminho. E olha:
se alimentando bem, com água, tudo, ôni-
bus pra carregar quando os pezinhos estão
inchados, tudo. Lá no Ceará, não se via um
doente. Fiquei  um mês lá, ocupamos o
Incra; a resistência daquele povo é impres-
sionante! Eu vou muito para o Sul, e não
gosto quando eles falam mal dos nordesti-
nos; o pessoal do Sul se acha explorado pe-
los nordestinos! Eu não gosto de ouvir isso,
não porque eu tenho origem nordestina, mas
porque eu conheço o povo do Nordeste, co-
nheço o povo da Bahia, de Sergipe, de
Pernambuco, conheço esse povo, convivi lá
com eles e sei da força, da garra e resistên-
cia. Se um dia tiver que fazer uma revolu-
ção nesse país, tenho certeza que começa
pelo Nordeste. Não tenha dúvida disso, co-
meça pelo Nordeste; é um povo de garra, de
resistência muito grande, de uma fé! Em
todas as casas que se vai, tem o São Francis-
co, o Padre Cícero, e eles buscam nos santos
uma fonte de inspiração, uma resistência
muito grande, muito grande. Aquele monte
de filhos!

Assim como no Nordeste o lado místi-
co é importante para a sobrevivência das
pessoas, acho que toda organização, toda
união de povo precisa de alguma coisa para
o sentimento; para você passar o dia tem a
mística, que é uma forma de sensibilização.

A mística está para entrar em você, para você
não esquecer. É uma coisa que veio da igre-
ja, e que nós adotamos. Nós fazemos a mís-
tica perante a massa e perante os intelectu-
ais. Um exemplo prático: eu estava coorde-
nando um curso em Chapecó, e naquele dia
nós íamos falar sobre mística,  o que é mís-
tica. E aí eu pensei: “Como você vai fazer uma
mística com o assunto de pauta que é mística?”.
Complicado! Então nós desmistificamos
todo o cenário, tiramos tudo, e quando os
alunos entraram, eles se depararam com
aquele negócio todo vazio. Aí nós íamos fa-
lando, e um chegava, colocava um quadro, e
assim foi. Então a mística é isso, é um jeito
de você trazer o espírito de luta mesmo pra
quem está participando. Cada luta que a
gente está fazendo, é uma mística: vai ocu-
par um banco é uma mística; vai ocupar ter-
ra é outra mística.

O homem do campo é machista, con-
servador. Eu tento tirar esse vício de mim,
porque acho muito feio, mas sou assim, não
adianta eu falar que não sou porque seria
uma demagogia, e assim tenho consciência.
Mas hoje em dia os mais jovens estão mu-
dando; nas escolas os meninos usam brinco,
falam gírias, usam umas roupas esquisitas,
as meninas se impõem, tudo vai mudando.

Queriam colocar um bar aqui no assen-
tamento, mas pedimos para não deixar, por-
que achamos que ia trazer muitos proble-
mas. Depois podia começar esse negócio de
drogas, de alcoolismo, e tudo mais! Há dois
anos atrás foi um diabo; tive que ir batalhar
com os professores pra conversar, pra expli-
car; fui para a rádio, expliquei assim, bem
aberto, essas coisas de drogas, de gravidez,
de doenças.

Nós temos o colégio, temos escolas, te-
mos clubes, temos os campos... agora nós
vamos fazer mais um estádio e fazer um bal-
neário. Pensamos que tem que ter lazer para
as pessoas, principalmente para os jovens,
pra evitar esses problemas que já falei.

A gente tem que pensar também na for-
mação dos nossos jovens, para eles saírem
da passividade que muitos dos mais velhos
vivem. Acho que muitos não se revoltam por
comodismo, por não acreditar em mais nada;
pensam que não vai ter mais jeito, que nas-

ceu pra sofrer, que Deus quis assim. Muita
gente vai procurar refúgio nas igrejas evan-
gélicas, que crescem todo dia. Eu fui oito
anos evangélico e sei o método que eles usam
nessas  igre jas  pra  enredar  o  povo. Eu
evangelizei, pregava, subia no púlpito, pre-
gava pra quinhentas pessoas. Era aquele 171
na cabeça do povo, e até hoje acontece as-
sim... Essas igrejas usam da miséria do povo.
É muito difícil nesse nosso país, acho que é
porque é muito grande.

Estou puto da vida com o Lula, puto
da vida com o Zé Dirceu, puto da vida com
o Genoíno. São camaradas meus, caras que
eu conheço e deram aquelas declarações con-
t ra  o  movimento. Então, você  va i
desacorçoando.  Tem que organizar o povo,
e não adianta ficar pensando na transfor-
mação se não organizar o povo. Você tenta
mesmo evoluir, começar lá em baixo pra de-
pois só ficar faltando a revolução. Mas ago-
ra o povo não está organizado! Então, tem
um monte de coisas que nós temos que acertar.

Os assentados, às vezes, são muito ca-
beça-dura; um quer criar peixe, só que aqui
não tem água e não tem financiamento pra
criar peixe. Hoje, todo mundo quer plantar
cana, só que eles não conseguem entender
que pra cortar um alqueire de cana custa cin-
co mil reais, e que não tem essa linha de fi-
nanciamento. Então, a gente discute, não é
nada de cima para baixo, a gente fala que
tem dois mil reais pra fazer uma coisa: se
quer, se não quer. Porque é assim que funci-
ona o governo, ele não libera o que nós soli-
citamos, nós é que temos que acatar o que o
departamento técnico vai oferecer: quer isso
ou não quer? Quem quiser tem, quem não
quiser não tem nada!

Então é difícil, porque de um lado o
assentado é cabeça-dura, e do outro a polí-
tica de financiamento é ruim! Eu, sincera-
mente, não aconselho nenhum beneficiário
a pegar financiamento tradicional.

As famílias que têm alguém aposenta-
do, ou que têm uma renda fora do assenta-
mento, um emprego, as condições de vida
dele são totalmente diferentes, o gado dele
é melhor, a casa dele é melhor.

E, para encerrar, queria pedir pra vocês,
em nome dos trabalhadores, que levassem
essa luta nossa em sala de aula, que trans-
mitam pra quem puder  a nossa luta. Por-
que o meu sonho é de não ver mais crian-
ça nenhuma na rua, deitada, com fome,
cheirando cola, e a luta pela terra é um
dos caminhos para isso não acontecer mais
no Brasil.
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Eu me chamo  chamo Antônio Carlos da Cruz,
mas todos me conhecem por Enxu. Esse apelido vem
da época em que morava em Euclides da Cunha.
Aliás, eu nasci lá. Nesse tempo eu trabalhava cor-
tando cana e deixava o cabelo crescer muito e pen-
teava para o lado. Quando colocava o boné, ele só
cobria a coroa da cabeça. E a cana solta um mel quan-
do é cortada, quando fica de um dia para o outro.
Assim, quando eu abraçava  a cana para levar para
outro lugar, aquilo esfregava no cabelo e enchia de
mel. Ficava tudo com aqueles favinhos de mel. Foi
daí que as pessoas passaram a me chamar de Enxu.
E se perguntar para qualquer pessoa por aqui onde
mora o Antonio Carlos da Cruz, ninguém vai saber.
Agora, se perguntarem onde é que mora o Enxu,
todo mundo sabe indicar. E é assim que me conhe-
cem. Assim ou como filho da finada Maria.

Mas bem antes de vir para cá, eu e minha famí-
lia vivemos um bom tempo em Euclides, tínhamos
até casa. Depois, eu e meu irmão nos mudamos para
a beira da pista em Tucano. Ele ficou sabendo das
terras e nos avisou. Eu tinha doze anos quando fui
para lá, e ele vinte. Ficamos um tempinho na beira do
asfalto. Mas ele foi quem ficou mais. De lá fomos
para o canteiro da Cesp, que ficava na divisa de São
Paulo com o Paraná. Esperamos um pouco por lá até
sair o alqueire e meio onde passamos a fase experi-
mental. Isso era lá na Santa Terezinha. Ficamos dois
anos plantando ali. Deu para tirar umas duas safras.
Só depois é que viemos para o lote definitivo. Aí a
família toda se mudou da cidade para o sítio.

As terras mesmo, quem pegou foi meu irmão,
o José Roberto da Cruz, mas todo mundo veio ficar
com ele. E nós somos sete pessoas. Três que são ir-
mãos por parte de mãe, e quatro que são irmãos por
parte de pai. E ficamos todos aqui. Mas quem está
assumindo hoje as terras, depois que meu pai mor-
reu, quer dizer meu padrasto morreu, sou eu. Ele
era funcionário da Fepasa – Ferrovias Paulista S.A .
Era aposentado por ela. Minha mãe também já mor-
reu, em 1997. É o meu irmão o titular do lote. Na
época em que ele foi para lá, eu era menor, tinha
dezenove anos, então não foi possível passar o direi-

to da terra para mim. Mas ele fez uma procuração
para que eu pudesse trabalhar e responder pelas coi-
sas aqui. E está assim até hoje Aqui só estou eu e
minhas irmãs. Duas moram nesta casa. A outra que
é casada mora lá embaixo, no lote vizinho. Então, de
todos os irmãos que vieram para cá, só tem três atu-
almente morando aqui. Os outros seguiram cada um
o seu caminho. Um deles está em Santa Catarina
trabalhando em uma barragem. O que estava em
São Paulo voltou e está aqui agora. O único mesmo
que nunca saiu daqui fui eu.

 Eu gosto muito de viver no sítio. Vou ficar é
por aqui mesmo. Já estou acostumado. Estou aqui
desde o começo, quando plantávamos arroz, feijão,
milho. Depois começamos a plantar algodão tam-
bém, porque logo no começo só podíamos plantar
culturas de subsistência, que faziam parte da cesta
básica. E assim fomos tocando. Com o passar do
tempo, foi melhorando. O que não podia fazer no
primeiro ano, no segundo já podia. Também não
podíamos criar gado no começo, e depois deixaram.
Pelo menos em uma porcentagem da terra nós po-
díamos criar. Em outra parte se podia plantar arroz.
E assim foi.

 Em outra época, a gente deixou a  terra só
para pasto. Porque a área é muito pequena para criar
gado e plantar lavoura. Então tem que se escolher se
você cria gado ou fica com a lavoura. Quando a gente
costumava plantar, se usava a terra toda. Eram os
sete alqueires e meio com cultura. Não se deixava
pasto nem para o cavalo. Eles ficavam amarrados na
agrovila. E naquela época, tinha muito colonião. En-
tão se amarrava o cavalo na corda e se plantava o
lote de cima a baixo. E plantamos muita lavoura,
principalmente na época das laranjas. Mas hoje já
não tem colonião, e também, se num ano você plan-
ta um pedaço de terra, no outro já não pode. Se fizer
uma reforma de pasto num ano, no outro já não dá.
Então hoje eu já não planto tanto. Cuido mais da
casa e da horta.

 Mas não foi fácil chegar até aqui. No começo,
logo que viemos para cá, não tinha nada. Era só a
invernada que o fazendeiro deixou. Então nos jun-

Antonio Carlos da CruzAntonio Carlos da Cruz



 vistasentre

9594

tamos, éramos umas 31 pessoas, e fizemos uma as-
sociação. Meu irmão era sócio da Associação dos
Unidos do Setor II. Então pegamos trator, Valmet,
e outros materiais. E temos três tratores. E até hoje
estão aí. Um deles está meio danificado, mas deva-
gar ainda anda; ainda trabalha; ainda faz terra. En-
tão, voltando, fizemos a associação. No primeiro ano
não foi todo mundo que plantou. Não deu tempo
de fazer a terra para todos. Nós aqui, não planta-
mos, só limpamos a área. Meu padrasto fez a casa e
plantamos pouca coisa, só em volta do terreiro. Plan-
tamos abóbora, quiabo, milho e também trabalhá-
vamos para os outros. No ano seguinte, quando co-
meçou a entrar um pouco, foi que plantamos o lote
inteiro. Daí nós não paramos mais de plantar.

E tudo era para vender para fora. E naquela
época tinha preço. Tudo que se plantava era vendi-
do. E foi bom até 1995. Foi a última safra de algo-
dão que eu plantei. Eles tinham liberado o plantio.
A terra puxava bem. Cheguei a colher 500 arrobas
por alqueire. Então, todo ano a gente tirava safra e
vendia. Assim a gente tinha condições de, no ano
seguinte, ajudar na associação. Existia retorno. Todo
ano tinha condições de plantar. Hoje, se você plan-
tar um alqueire, dois alqueires de terra, no outro ano
não tem condições de fazer isso de novo. Porque
você gasta sua economia, e no outro ano já não tem
para investir de novo. Ás vezes, não dá para plantar
nada. E você fica parado por causa disso. E muita
gente não pode pegar financiamento no banco. Eu
mesmo sempre fiz financiamento. E, graças a Deus,
sempre cumpri com minhas obrigações.

A única coisa que nós devemos hoje são os R$
7.500,00 de um projeto para comprar gado, formar
dois alqueires de pasto, fazer cerca e comprar
triturador, que saiu em 1996. Algumas pessoas pre-
feriram furar poço. Não tinham, e aproveitaram a
oportunidade. E agora que o prazo de pagamento
da dívida foi prorrogado para daqui doze anos, com
três anos de carência, ficou mais fácil para nós. Por-
que se tivessem mantido o prazo anterior, que seria
este ano, não teria como a gente pagar. Então é o
único financiamento que a gente deve, porque os
outros que nós fizemos para plantar um ou dois
alqueires, já estão pagos. Até porque a gente tinha
um esquema de financiar um e plantar dois alqueires.
E isso ajudava a pagar a dívida. Porque se desse pro-
blema com um dos alqueires, tinha o outro que dava
para pagar as contas. Da última vez que plantei al-
godão, eu fiz assim. E minha conta era de 100 arrobas
de algodão. Só que eu tirava 300 arrobas por alqueire.
Deu para pagar e ainda sobrou. Mas depois deu
aquela praga que fez tudo sair do controle. E de uns

tempos para cá também, as coisas estão sem preço.
Para valer a pena voltar a plantar só  se volta-

rem os incentivos. O governo teria que melhorar os
preços ou montar um mercado ou cooperativa que
comprasse e armazenasse esse produto para ele ser
vendido a um preço melhor. Porque só assim  é que
compensa. Agora, tem partes do sítio que produ-
zem muito bem. Não dá para adubar todo os sete
alqueires e meio, mas uns dois a gente prepara bem.
Aduba e cuida direitinho. Aí as coisas ficam bem
plantadas. Acaba tirando um total que vale por qua-
tro alqueires ou até cinco. Então a gente vai fazendo
desse jeito.

Eu sempre plantei e gosto muito de plantar. E
sempre fui incentivado por meus pais. Quando eles
eram vivos, todo ano a gente tinha que plantar. De
qualquer jeito. Mesmo depois que meu pai morreu,
minha mãe continuou. A velha não dava moleza não.
E como meu irmão mais velho tinha ido para São
Paulo, fui eu que me encarreguei das coisas. E ela
metia mesmo a mão na massa. Ela falava: “Filho, esse
ano a gente tem que plantar pelo menos um ou dois
alqueires e meio”. Ela gostava muito de trabalhar com
isso. Foi criada na roça. Depois que meu pai legíti-
mo morreu, ainda lá em Euclides da Cunha, ela nos
criou trabalhando na roça. Ficou com três filhos e
criou todos na roça. E eu me acostumei a ficar na
roça. Colhia algodão, amendoim. Mas depois que
entrei na usina de cana, quando saía o ano, começa-
va o corte. Quando esse terminava, a gente começa-
va a plantar. Terminava isso, nós íamos para a carpa.
Acabava, ia catar raiz e preparar a terra para plantar
de novo. Era sempre assim. Não faltava serviço. E
foi assim até a gente vir para cá. E isso era toda a
família que fazia. Eu, meus irmãos e minha mãe.
Todos juntos. A gente só se separou quando viemos
para cá, e depois de um tempo meu irmão mais ve-
lho resolveu tentar a vida em São Paulo. Trabalhava
em uma fábrica de café; de torrefação de café. E fi-
cou nisso por oito anos, me parece. Depois saiu e foi
para outra firma. Saiu de novo e começou a traba-
lhar de camelô, porque não conseguia achar mais
emprego. Só que os negócios como camelô não es-
tavam muito bem. Nesse meio tempo ele conseguiu
arrumar uma casa por lá. Ele também ficou uns dez
anos por lá. Ficou de 1989 até 1999. Mas voltou
depois que minha mãe faleceu. As coisas ficaram
difíceis. Muito desemprego. Aí ele me perguntou se
tinha jeito de vir para cá, e eu falei que as terras esta-
vam aqui, dinheiro não tinha, mas que dava para
viver. Aí ele veio para cá. Deixou a casa dele e veio.
Eu casei. Tenho um filho de sete anos que mora
aqui comigo no sítio.

Então, a lavoura dava bastante. Qualquer coi-
sinha você conseguia tirar da terra. Tudo que se plan-
tava também se vendia. Seja mamona, algodão ou
milho. A mamona, por exemplo, nem estava pronta
ainda  e já tinha comprador que passava perguntan-
do por ela. Aí, lá pelo meio da semana, que foi a
data que tinha falado para ele voltar, o comprador
passava e pegava a mamona. Nessa época a nossa
associação até que conseguiu um crédito, e nós pas-
samos a comprar mamona e depositar no barracão
onde hoje fica o centro comunitário. Também usá-
vamos para depósito de cereais. Se produzia e se ven-
dia muita mamona nesse tempo. E tinha preço.

Daí foi passando o tempo, e hoje a produção é
muito pequena. O que o pessoal passou a plantar
depois foi mandioca. Ela estava produzindo bem, e
o preço estava bom até o ano passado. Chegaram a
arrancar mandioca de setenta e cinco, oitenta, no-
venta e até cento e vinte. Agora este ano ela come-
çou a R$ 38,00 a tonelada. Seguraram para arrancar
só este ano, no ano passado ninguém arrancou, mas
acabaram fazendo de graça. Então os agricultores
ficaram desanimados. Só agora que deu uma me-
lhorada. Subiu para R$ 55,00 a tonelada. Mas a
maioria do povo está falando que é muito difícil plan-
tar lavoura hoje em dia. Quem continua mesmo são
os mais velhos, que já são acostumados, que gostam
da lavoura. Tendo resultado ou não, eles plantam.
Todos mexem com o seu pedacinho de terra. E fi-
cam doentes se não fizerem isso, se não plantarem.

 Minha mãe era assim. E eu tentei continuar.
Mas aí saiu os R$ 7.500,00 para comprar gado, e
como eu já tinha alguns e o Estado liberou 30% da
terra para criar gado, o que dá uns dois alqueires
mais ou menos, a gente acabou ficando com isso.
Todo ano já se tinha o costume de comprar uma
cabeça ou duas, novilhas enxertadas, aí fui só au-
mentando. Quando saiu o dinheiro eu já tinha umas
trinta cabeças de gado. Fui comprando aos
pouquinhos. O meu padrasto ainda estava vivo quan-
do compramos a primeira cabeça. E aí fomos. Com-
pramos duas, três, e assim por diante. E nessa época
a gente tocava muita roça. Era o lote todo, como já
falei antes.

 A gente morava na agrovila. Até porque éra-
mos nós que ligávamos a bomba do poço. Nós
bombávamos água da agrovila,  e a maioria dos lotes
pegavam água do rio. Poço artesiano eram poucos
os que tinham. Poço cacimba, também não tinha
muitos e eram longe. Então vinha muita gente pe-
gar água aqui com a gente. Vinha gente lá do setor
I, que na época ainda não tinha poço. Então o pes-
soal vinha sempre aqui. Aí o Estado e a Cesp passa-

ram a chave para a gente tomar conta; era meu pa-
drasto que lidava com isso. E a gente morava bem
encostado da caixa.

Todo dia bem cedo a gente ia para o sítio tra-
balhar. A gente pegava uma estrada velha que pas-
sava lá em cima. Agora tem uma que passa no meio
do sítio. Do outro lado da estrada tem uma faixa
pequena do lote. A Cesp deixou aí. A água   a gente
tirava do rio, porque nós não tínhamos furado poço.
Mas a maioria tem poço semi-artesiano por causa
da verba que saiu. Agora, a água que a gente tira
daqui vem da rede velha que era do tempo do fa-
zendeiro, e vem lá da agrovila. Era um sistema de
irrigação. Mas depois o Estado falou que não iria
mais pagar, e passou essa responsabilidade para a
comunidade. Aí ela pagou durante um tempo e pa-
rou; desligaram. Em seguida disseram que só quem
morava na agrovila poderia usar a água. Quem mo-
rasse em sítio teria que falar com o prefeito e verifi-
car se ele furaria o poço. Depois disso, a Cesp já veio
fazer vistoria três vezes e já saíram alguns poços.
Agora estão furando lá no Setor III. Só não sei se
vão furar para todo mundo. E espero que furem aqui.
Porque agora a gente usa daqui e dali. E não somos
mais nós que ligamos a água lá na agrovila.

Logo que a gente veio para cá, em 1986, era
ano da Copa do Mundo, foi a primeira que assisti-
mos aqui, em uma casa onde era a antiga escolinha
da fazenda. Só esse senhor que morava lá é que ti-
nha televisão e nós vimos lá. Mas além dessa antiga
escola, não tinha mais nada. Só no outro ano é que
construíram uma escola. E só depois de dois anos é
que chegou a energia com aquele “São Paulo vai a
campo. Energia para todo mundo”. E foi melhorando
desse jeito. O governo pagou uma parte da energia,
o prefeito outra, até que sobrou uma mixaria para a
gente pagar. E foi assim.

E agora a gente vai tocando as coisas como dá.
Plantar para vender, já faz tempo que não fazemos.
A última vez foi em 1996, e nunca mais. Agora é só
para dentro de casa mesmo. Por exemplo, a gente
planta um alqueire de milho, joga as sementes den-
tro, tira o milho para o gasto,  e a palha solta para o
gado. Antes a gente plantava o milho e tirava um
pedaço para plantar feijão. Esta época já era para ter
feijão plantado; é sempre depois da primeira chuva
que a gente pode começar a plantar o feijão. Mas
agora está um pouco difícil. Na gestão passada do
Itesp foi até bom mexer com isso. Mas com essa
nova ainda não se sabe. A proposta foi boa, mas
ainda não virou nada. Vamos ver como fica.

Tem o gado agora. Desde 1996 saiu um di-
nheiro para desenvolver o projeto do gado. Eu já
tinha algumas cabeças. Então o pessoal do Itesp
falou para pegar o dinheiro e formar o pasto. Já
tinha também uns três alqueires cercados com nos-
so próprio dinheiro, que sobrou de uma das colhei-
tas, e que tinha sido iniciativa da minha mãe. Só
que esses três alqueires eram só colonião. E ele não
agüenta o gado. Quando chega a seca, acaba e che-
ga no pó vermelho. Mas deu certo que saiu o di-
nheiro, os R$ 7.500,00 e fui tombar a terra. Tom-
bei, pus calcário, comprei a semente, semeei e quan-
do estava no ponto foi que eu comprei o gado. Com-
prei na época onze cabeças. Eram quatro vacas; duas
delas vieram acompanhadas. E eram solteiras. E
comprei mais cinco novilhas. As quatro vacas eu
deixei em casa e as cinco novilhas levei para um
pasto que tinha alugado, porque na época ainda to-
cava um pedacinho de roça. Aí foi aumentando,
aumentando, e hoje tenho umas 40 e poucas cabe-
ças. Eu ainda alugo um pouco de terra. E isso já
deixa as coisas um pouco caras porque você paga
pelo pasto. São R$ 5,00 por cabeça.. Dez cabeças
dão uns R$ 50,00, e eu tenho que fazer assim, por-
que o pasto é pouco. E tem a época de seca, como
agora, que você precisa pôr o gado fora para conse-
guir dar conta. É pouca área. No máximo, para se
criar de barriga cheia, deveriam ser umas trinta ca-
beças. Ter um pasto bem formado para criar com
fartura. Você põe de um lado, e quando esse bater,
passa para o outro. Hoje eu tenho uma faixa de seis
alqueires que formei na última invernada. Então,
bem cedo eu levo o gado para comer. Quando é
meio dia, eu trago de volta e ponho junto com os
bezerros. Depois levo de novo para passarem o res-
to do dia comendo.

Porque hoje, se você vender, depois não com-
pra mais. E não dá para comprar porque, quando
você vende, só consegue uns 500 contos. Só que uma
vaquinha mais ou menos, de uns oito litros de leite,
são uns R$ 800,00. Quer dizer, compra e depois não
consegue vender. Não acha mais que 500 contos.
Então tem que controlar  a saída. Às vezes a gente
compra uma vaca boa, e quando dá algum proble-
ma, fica difícil vender. Não tem preço. Então o bom
é ficar com ela por uns três anos e tirar uns três be-
zerros. Assim compensa. E a vaca sempre compen-
sa se for desse jeito. Pode pagar o preço que for, seja
ela cara como for, se você tirar uns bezerros e o leite,
ela sempre vai compensar. O ruim é só quando você
tenta vender. Mas às vezes você até consegue pegar
na vaca o mesmo preço pelo qual comprou. E aí pode
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trocar por um bezerro ou por outra vaca. E só é neces-
sário descartar a vaca se ela estiver gorda. Mas é bom
todo final de ano vender algumas.

A gente vai lá e vende o bezerro. A novilha
você segura porque ela pode dar cria e leite; pelo
menos é o que você espera. Mesmo que não seja tão
boa de leite, mas dê cria e cuide bem dela, já está
bom. Porque o leite não está essa vantagem toda. E
a gente vai se virando. Ajuda o vizinho a arrancar
uma mandioca ali, ajuda  a tirar outra coisa acolá. E
assim vai conseguindo sobreviver. Eu mesmo faço
isso. Porque quando não tem leite suficiente para
vender, a gente tem que procurar  outra coisa para
conseguir dinheiro. Agora, se você tirar bastante leite,
até dá para passar sem ter que trabalhar para fora.
Então tem que se ficar atento para essas coisas, e
fazer tudo de um jeito que seja mais correto para
não se perder muito dinheiro. Vacinar bem direiti-
nho. E assim por diante.

Fazendo tudo certinho, você até consegue ga-
nhar alguma coisa. Porque esse foi até um bom pro-
jeto do governo. Diversificou nossas opções. Eu
gosto de plantar, mas agora esta não é a melhor for-
ma de ganhar dinheiro. Até porque estou com ex-
cesso de gado.

 Você colhe o milho e vai vender, só consegue
uns R$ 7, 00. Mas se for comprar em qualquer pe-
cuária, não pega milho suficiente para uma galinha,
porque custa entre R$ 14,00 e R$ 16,00. Não consi-
go entender isso.

Para o pequeno produtor é duro. Porque às
vezes ele não tem condições de financiar por conta
própria, e se já fez isso pelo banco, pode ser que já
não possa pedir novo financiamento por ter o nome
sujo. Tenta caçar um crédito e não consegue por não
ter pagado o anterior. Então fica ruim. E você não
consegue ter o dinheiro todo de uma safra de sobra.
E seria com ela que você tombaria a terra. Hoje isso
custa uns R$ 180,00 o alqueire. Depois ainda tem a
semente que precisa ser comprada. E o preço dela
vai variar de acordo com o tipo de semente. Se for
de feijão, o preço é  de R$ 70 a R$ 100,00 o saco. Se
for comprar da Casa da Lavoura sai mais caro. E
colocando as coisas na ponta da caneta vai ver que
esse um alqueire sai por uns R$ 300,00 pondo adu-
bo e usando trator. Depois chega no final da safra, e
o feijão é rápido, só noventa dias, pode não colher
nada. Agora, se tiver condições de colher com a má-
quina, ainda vai dar tempo de plantar outra lavoura.
A de milho, que você pode colher em agosto. De-
pois pode plantar algodão também em setembro. E
aí tem duas ou três safras, e  se não conseguir nada
com uma tem a outra.

Só que isso é muito complicado. Por essa ra-
zão que as pessoas abandonaram a lavoura. Muita
gente desanimou de plantar por causa disso, só con-
seguiam se endividar. Por isso que quando eu finan-
ciava, era só um alqueire ou um e meio. Nunca dois.
Então financiava um e plantava dois. Plantava um
por conta. Depois procurava cuidar bem e a lavoura
acabava dando bem.

 Depois tinha que cuidar do tempo (clima)
também, porque ele começou a ficar irregular. E hoje
a gente não consegue acertar o tempo que vai fazer
como antes. Não dá mais para dizer que vai plantar
naquele mês porque vai chover. A gente perdeu o
tempo. Às vezes você planta e não chove. Da última
vez que plantei feijão choveu duas vezes. Uma chu-
va foi logo   no início para ele nascer e outra na
florada. Aí a gente colheu. E o feijão, se você plantar
cedo, mesmo que não colha a safra toda dá para con-
seguir um preço. Agora, se deixar para plantar mais
tarde para colher junto com os outros, vai  acabar
vendendo barato. E aí não compensa.

Por isso que a turma fala que só dá para plan-
tar para comer. Que é só para o gasto que se planta
agora. Tanto é assim que este ano não plantei nada
ainda. Tinha umas abóboras, só que já foram. Mas
eu estou com vontade de plantar. Gosto muito de
mexer com a terra. Em setembro começam as pri-
meiras chuvas. Aí sim vou mexer na terra. Vou covar
tudo e plantar milho e formar pastagem. Mas vou
ter que arrumar um capital para pagar pasto por fora
até o meu crescer. Dá mais ou menos uns 120 dias
fora até a grama crescer.

Além disso eu tenho meu pomar. E tem laran-
ja, que vão derrubar, poncã, jabuticaba, manga, aba-
caxi, abacate. Tinha banana também, mas deu uma
doença aí e eu nunca mais plantei. E outra, como a
gente está em época de seca, eu acabo soltando o
gado por aqui no terreiro e em qualquer lugar, e eles
comem tudo que tem por aqui, inclusive as frutas.
O que tiver pela frente e na altura deles some. Para
isso não acontecer teria que se fazer cerca em volta
daquilo que se plantou, seja horta ou pomar. E este
ano eu ainda não comecei a horta. Tenho que com-
prar as coisas para começar.

 Quando preciso de alguma orientação do pes-
soal do Itesp, sempre tenho. É difícil precisar deles,
é mais para me instruir quanto a financiamentos e
projetos, mas quando chamo eles vêm. Fora isso nun-
ca precisei deles. Nunca questionei ninguém e nem
falei  mal de alguma pessoa lá de dentro. Só falo
mesmo com eles quando preciso, por exemplo, de
um veterinário. Aviso o povo de lá e eles mandam
alguém aqui. E encontrar com eles não é difícil. To-

das as terças e  quintas-feiras eles estão lá na agrovila
para atender a gente. E quando nós não vamos atrás
deles, se eles tiverem recado para dar para a gente
sobre reunião ou coisa assim, nos procuram. E sem-
pre estão ajudando. Não fazem mais porque não têm
verba para isso. Senão, faziam. A gente tem tido aju-
da, sabe? Desde o período que nós entramos aqui a
gente tem tido ajuda.

O governo Montoro foi um bom governo. Ele
ajudou muito a gente com cesta básica, escola e
coisas assim. Mesmo depois que a gente ganhou o
lote definitivo, ele manteve o apoio por um ano.
Esperou a gente caminhar. Fez a escola para a gen-
te estudar. Eu, por exemplo, terminei o segundo
grau. Comecei até a fazer o magistério, mas parei.
Foi muito bom. E a gente precisava dessa ajuda
porque na época não tinha movimento. Foi só de-
pois da gente que começou o movimento. A gente
é que puxou isso tudo. Os acampamentos e assen-
tamentos começaram a aparecer mais. Agora é a
vez do meu filho. Ele já estuda inclusive aqui mes-
mo no Setor. Vai fazer oito anos no dia dois de
novembro e já está na segunda série. O nome dele
é Carlos Henrique. E é bom viver aqui. Além da
escola, a gente tem boa assistência na parte da saú-
de, o que é muito importante. Tem agente de saú-
de para nos atender. Tem médico. E a gente não
tem dificuldade para ser atendido. Quando se pre-
cisa, eles estão aí.

Dá para se divertir um pouco. Eu mesmo gos-
to de jogar. Sou zagueiro. E para quem chegou aqui
molecão, com seus dezoito anos, isso aqui melhorou
muito. A minha esposa, por exemplo, está estudan-
do aqui no setor. Ela agora passou na quinta e como
faz dois em um, está fazendo a oitava. Cuida da casa
e estuda. Daqui a pouco termina o primeiro grau. O
nome dela é Simone de Oliveira. Só não trabalha
porque não dá no momento. Então em relação a
saúde e educação, aqui na Gleba XV não podemos
reclamar. Agora, quanto à segurança não se pode
falar o mesmo. E quando se pensa nas crianças fica
complicado. A segurança delas hoje é conselho de
pai. Se ela seguir é bom. Porque a coisa está feia.
Tem muita droga. É um problema!

O que poderiam fazer aqui para nos ajudar é
nos dar condições de trabalho. A gente precisa ter
condições de trabalhar. Dar um incentivo maior na
parte da agricultura. Seja com financiamento ou
outra coisa. Senão a gente não tem como tocar  o
barco. Só do seu bolso fica difícil. Você pode plantar
um ano e passar dois, três, quatro anos pra a frente
sem fazer nada, porque você depende do resultado
de uma safra para programar os outros plantios. Essa

é a poupança do lavrador. Ele nunca pensa que não
vai colher. Fica esperando com a graça de Deus
que consiga colher para ajeitar as coisinhas dele.
Então a poupança dele é essa. Então, se ele põe
essa poupança na roça, ele pode ficar perdido por-
que pode não ter retorno. E o que ele vai fazer?
Quando chegar a próxima época de plantar ele não
vai ter o dinheiro de que precisa para tombar a ter-
ra, comprar a semente. E às vezes você não tem
mais crédito do banco, seja o Banespa ou o Banco
do Brasil, porque ficou devendo. Está no SPC –
Serviço de Proteção do Crédito. E como você fica
dependendo dele para fazer as coisas, fica sem saí-
da. Então para onde ele for o bicho pega. Fica pa-
rado esperando que o governo venha com algum
projeto que traga alguma melhoria.

Como esse do gado. Por isso que é bom o go-
verno mexer com um projeto assim. Faz um pátio,
compra as vacas e traz para cá. Aí a gente pega nos-
sos mil reais e se precisar comprar vai lá no depósito
e pega a vaca que quer. Pode até comprar vacas mais
baratas se tiver. E a gente vai ter certeza que é ga-
rantida. Não tem problema.

Então esse projeto que fizeram deu uma esta-
bilidade. E eu falo estabilidade porque quem soube
segurar, pelo menos tem alguma coisa hoje em dia.
Não digo que a pessoa vai enricar ou passar a ter
uma vida tão farta. Mas tem o seu pão de cada dia e
consegue arcar com seus compromissos. E se o leite
acaba um pouco, sempre tem os bezerros para ven-
der. Não vai precisar vender uma matriz. Então hoje
posso dizer que o projeto que deu certo aqui foi esse
do gado. Do tempo que estou aqui, esse foi o único
que deu certo. E já tiveram vários projetos por aqui.
O que saiu pela Cocamp – Cooperativa de
Comercialização e Prestação de Serviços dos As-
sentados da Reforma Agrária do Pontal, do abacaxi
e do maracujá. Mas não virou nada. Só dívida.

E eu acho que  todos  os assentamentos hoje,
assim como o nosso, estão endividados por causa
das cooperativas. Tinha uns negócios de teto 1 e teto
2 na cooperativa, onde quem era do primeiro era
proprietário. Nós pegamos o teto 1. E tinha o teto 2
que dizem que era só para montagem da cooperati-
va. E funcionava assim. Se a gente assinasse saía di-
nheiro para a cooperativa, mas se não assinássemos,
não saía. Só que se a gente fizesse isso, também não
ia sair dinheiro para nós. E como a gente precisava
de um laticínio para tentar vender o leite a um preço
melhor, precisava também de uma despolpadeira e
de um secador, a turma assinou. E a Cocamp fica na
entrada de Teodoro Sampaio. Só não sei se passa-
ram o dinheiro para ela. E lá está quase tudo mon-

tado. Só não terminou porque faltou verba. Mas tam-
bém aquilo lá não está valendo nada para a gente. E
era para ser uma coisa grande para mexer com la-
voura, exportar maracujá e abacaxi, lidar com leite.
Nós ainda pertencemos à cooperativa. E acho que
aqui todo mundo pertence a ela. Se tiver uns cinco
por cento que não está ligado a ela, é muito. Mas
para mim ela não está valendo nada. Deve ter uns
quatro, cinco anos. Mas está parada.

Um tempo desses o secretário veio aqui e disse
que ia liberar mais dinheiro para a gente terminar o
projeto, principalmente do laticínio. Falta pouca coisa
para ela rodar. Mas até hoje... E ela nunca me aju-
dou em nada. Porque eu não fiz projeto nem de aba-
caxi, nem de maracujá.  Fiz só o do gado e o
Procerinha. Quem queria fazer as coisas pela coo-
perativa fazia, mas se não quisesse fazia pelo Esta-
do. E o Procera – Programa de Crédito Especial da
Reforma Agrária  era bom porque você só pagava
50%. Por exemplo,  se você pegava R$ 1.000,00 só
ia pagar R$ 500,00,  R$ 525,00, R$ 530,00 de-
pendendo da época em que pagava. Era um dinhei-
ro bom. Só que acabou. Mas antes, todo ano ti-
nha. Primeiro era R$1.000,00, depois passou para
R$ 2.000,00.  Pegava esse dinheiro,  R$ 2.000,00, e
só ia pagar R$ 1.100,00 com um ano. Então era van-
tajoso. Alguns pegavam esse dinheiro e plantavam
lavoura. Outros plantavam e compravam uns bezer-
ros e umas novilhas. Aí quando chegava a época de
pagar a conta, vendia os bezerros e as novilhas, pa-
gava tudo e ainda sobrava dinheiro. Tinha retorno.
Tinha a lavoura, por pouca que fosse, dava para for-
mar pasto. Dava para fazer bastante coisa.

Só que acabou. Agora entrou o Pronaf – Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar. Foi ano passado. Ele também faz em-
préstimo de R$ 2.000,00. Mas eu ainda não pude
fazer o projeto porque tenho uma conta lá na co-
operativa que nem eu sabia que tinha. Estão di-
zendo que sou sócio de um trator, mas nós já te-
mos o nosso aqui no sítio. É complicado. Com-
prei um trator   e nem sabia. Passou um consórcio
de um trator Ford. Tratorzão bom. Mas nunca vi-
mos o pobre. Nem pegamos nele. Só o que tem
dele é a conta. Por isso fui barrado de entrar nesse
novo plano. E estou esperando até hoje para re-
solver isso aí. Porque, se a gente pudesse pegar
esse dinheiro, dava para reformar a cerca, com-
prar arame e fazer bastante coisa. Dizem que esse
dinheiro vem uma parte do governo e outra é do
Banco do Brasil. E eu tenho que resolver isso aí,
senão fica tudo travado. E não pode pegar nada e
nem trabalhar desse jeito. Eu tenho que reformar
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o pasto. Mas não dá para fazer isso vendendo o
meu gado. Fico gastando do meu. Assim fica bem
complicado!

 E esses dois mil iam me ajudar muito. Invisto
no que quero e, quando chegar a época de pagar,
vendo um bezerro e resolvo o problema. Mas aí já
fiz meu serviço. Está tudo pronto. Não atrasei meu
serviço. Então, a cooperativa é boa em parte, porque
dizem que ela briga para trazer dinheiro para a gen-
te, mas em outra acaba atrapalhando também. Como
agora comigo. Se desse certo seria ótimo, mas desse
jeito não está dando.

Mas tirando esses problemas, a gente gosta
muito de morar aqui. Eu, minha mulher e meu fi-
lho. Eu nunca morei em outro lugar, em outra cida-
de, com exceção de Euclides. Em São Paulo só fui
mesmo a passeio. E acho melhor ficar aqui. São Paulo
só é boa mesmo para passear, para andar. Mas para
viver, não dá não. É uma badalação danada.

Eu me acostumei com o sitio. Antes, quando
morava em Euclides, não queria vir para cá porque
estava acostumado com a cidade. Mas a mãe falou
que meu irmão tinha pegado sítio e que todo mun-
do viria para cá. Eu não queria sair de lá, preferia
ficar cortando cana, mas depois que vim me acostu-
mei. Foi quando mudei para o sítio que comecei a
estudar. Eu queria fazer o Colégio Agrícola em Pru-
dente depois que terminasse o 1o. Grau. Era onde
meus colegas faziam. E tem dois que são advoga-
dos. Outro se formou em direito e hoje é carcereiro.
Tem também a D. Gersina que é enfermeira no posto
de saúde. Estudamos todos juntos. Então eu tinha
idéia de ir para o Colégio Agrícola. Meu padrasto
também queria que eu fosse. Aí quando nos forma-
mos no 1o. Grau juntou um grupinho de amigos e
ficavam naquela de vamos, vamos. Decidimos ir.
Queria sair dali. Mas já não tinha mais vaga. Disse-
ram para a gente que quando abrisse vaga no meio
do ano, por alguma desistência, eles nos chamari-
am. Aí falamos que tudo bem, só que fomos para
Euclides fazer Magistério. Mas só tinha Magistério
durante o dia. E eu queria à noite. Então resolve-
mos começar o Colegial. Só que no meio do ano
tive que sair porque precisava trabalhar.

 E também a gente ficava só na badalação,
matava aula. Aquela coisa de virar a cabeça. Tam-
bém nós éramos todos rapazolas. Aí resolvemos pa-
rar. E ficamos assim durante 1989. Mas eu não dei-
xava de trabalhar junto com minha mãe e meus ir-
mãos. Foi nesse mesmo ano que meu padrasto co-
meçou a adoecer. Até que faleceu em 1990. Nesse
mesmo ano saiu a vaga para o Colégio Agrícola.
Meus colegas foram, mas eu fiquei. Disse que meu

padrasto tinha morrido e que eu precisava ficar.
Meu irmão deu uma doida nele que queria ir

embora. Queria passar o lote para o nome da minha
mãe, mas ela não queria, gostava da roça, mas não
queria nada no nome dela. Também não podia pas-
sar para o meu nome porque não tinha idade. Aí
resolvemos ir lá no Itesp para achar uma solução.
Eles falaram então para a gente ir lá no cartório e
passar um documento. Só que lá o tabelião falou
que eu era menor e não podia passar a terra para o
meu nome. mas falaram também que se poderia fa-
zer uma procuração onde contaria que eu assumia o
sítio. Eu poderia comprar, vender, fazer financiamen-
to. Aí eu fiquei tomando conta das coisas. Corri atrás
para ver se a mãe tinha algum direito sobre a apo-
sentadoria do padrasto, que era aposentado pela
Fepasa. Fiquei junto com ela. Ajeitei tudo e conse-
gui que ela ficasse recebendo a aposentadoria. Quan-
do foi em 1997 minha mãe faleceu. no dia 17 de
agosto. Aí fiquei com o terreno.

 Continuei aqui com o meu trabalho e me tor-
nei responsável pelas minhas duas irmãs. O advo-
gado e o juiz me deixaram como tutor delas por
serem menores de idade. Agora eu tinha que enca-
minhar as meninas. Cuidar delas até tomarem seu
rumo. Uma passou um tempo em São Paulo fa-
zendo um curso de Telemarketing. Ela já tem o 2o

Grau também. A outra está no 1o Colegial, mas
como já tem duas crianças fica difícil estudar. Os
outros irmãos, um tem até a 8ª série, o outro tem
até a 7ª série. E assim vai.

E eu fui ficando. Se não saí até antes, agora
que não saio mais. Agora eu tenho alicerce aqui. E
fiquei morando numa casinha de madeira. Depois
de um tempo em São Paulo trabalhando em uma
firma de antena parabólica, meu irmão recebeu a
conta. Foi mandado embora. Aí falei para ele vir
para cá. Arrumei tudo, e deixei o barraquinho para
ele e fiz um para mim. Então eu me mudei. As mi-
nhas irmãs ainda moram lá na casa. Uma está traba-
lhando de empregada agora para a moça que é en-
fermeira aqui no Posto de Saúde. E a outra ainda
não começou a trabalhar. Mas logo ela arranja algu-
ma coisa para fazer. Eu, como estou acostumado a
mexer na roça, fico aqui mesmo. Elas não pegaram
muito esse tempo porque eram pequenas. A mais
velha deve lembrar de algumas coisa. Da época em
que a gente morava na agrovila. Lá a gente esparra-
mava o feijão para secar e quando ia chover se guar-
dava tudo. Passava a chuva se botava tudo fora de
novo. A gente batia o feijão mais ou menos nessa
época de agosto, comecinho de agosto. E eu sempre
que plantei consegui colher. As pessoas até me per-

guntaram o é que tinha na terra, o que a gente colo-
cava nela, porque tudo que plantava dava, milho, fei-
jão, algodão, arroz que se plantava no meio da
mamona. E naquele tempo dava bem. Agora está
difícil você livrar uma colheita de arroz. Só no varjão
o pessoal tira. Mas feijão ainda se colhe. Aliás é fei-
jão, milho, mandioca e algodão. Tem uns lugares que
está fraco porque a terra enfraqueceu. O pessoal to-
cou muita roça. Mas ainda dá para colher bem. E se
for verificar vão ver que são os mais velhos que ain-
da plantam. É quem gosta mesmo de roça, que gos-
ta de tocar lavoura. Porque aqui bastante gente já
desistiu, outras venderam e saíram. Do nosso tem-
po mesmo tem pouca gente. Porque dos velhos agora
sobraram poucos. E eles desistem porque vem par
cá pensando uma coisa e é outra.

 Então o que acontece é que a maioria mora
aqui, mas trabalha fora, trabalha de empregado. Eu
nunca fiz isso. Tenho 32 anos e nunca trabalhei de
empregado. E nem saí daqui. Aliás trabalhei cinco
meses numa frente de serviço da prefeitura. E tam-
bém fui recepcionista do Posto de Saúde por uns
seis meses. Mas tudo sem carteira assinada. Era uma
coisa acertada que quando vencesse o contrato a pes-
soa era mandada embora. Foi uma verba que veio
de fora. Mas fora isso nunca trabalhei fora. Até por-
que eu gosto muito de trabalhar na terra. Eu e meus
irmãos gostamos muito de mexer com ela. Mas logo
que entramos aqui elas não trabalhavam porque eu
e meu irmão éramos boca quente. Nós éramos uns
animais. A gente só pedia ajuda para colher. Agora
no trato, na campina, éramos nós que fazíamos. Era
um no arado e outro na enxada. Quando acabava o
serviço de um, juntava com o outro para ajudar.

E no começo a terra era muito forte e não ti-
nha praga. Depois que começou a plantar algodão
começaram os carrapichos. E isso praguejou a terra.
Antes era só grama, o colonião e a sementeira. E
dava para colher quase tudo que se plantava. Se plan-
tava dois alqueires de algodão, e o resto era de mi-
lho. O resto todo era de milho, mais ou menos cinco
alqueires. E a gente vendia para uma granja lá no
Paraná. Tinha um italiano que comprava milho di-
reto. Depois começamos a vender para um japonês
que ficava para o lado de Prudente. E todo final de
ano saía um carro cheio de milho, algodão. E esse
sítio trabalhou demais. Chegava a colher 400 sacas
de milho. Um quarto deste paiol enchia sete carros
com milho. Oito carros eram para o gado, galinha,
porco. Agora já não tenho mais porco. Minha últi-
ma porca parideira morreu. Mas acho que vou com-
prar novamente. E era boa a época em que tinha
porco por aqui. Todo ano eu tirava porco para co-

mer e vender. Era uma porca que dava o rabinho
nas costas. Era um rabicozinho. Era porco zíper
como a turma fala. Esse é o apelido dele. Então quan-
do nascia algum a turma vinha à procura. Ela mor-
reu de parto. Aí parei um pouco com porco. Mas
tenho intenção de voltar a mexer com eles. Sempre
tem banha e um torresmo. Mas eu dei uma paradi-
nha mesmo.

Dei uma desanimada desde que minha mãe
morreu. Até a cabeça firmar. Quem me conhece sabe
como foi. Eu tenho mais contato com os velhos do
que com os novos. Então senti muito. Os velhos gos-
tam muito de mim. Eu respeito todo mundo. Foi
esse contato com eles que me fez firmar de novo. E
decidi que vou continuar por aqui. Minha mãe mor-
reu aqui, meu padrasto morreu aqui, então porque
vou sair daqui? E para quem trabalha, todo lugar dá
para viver. Por isso vou ficar aqui.

Uma coisa que eu gostaria muito é de me aper-
feiçoar no trato com o leite. Antes eu estava um
pouco indeciso por tudo que aconteceu, mas agora
eu quero fazer isso. Comprar gado de leite. Mas eu
sei também que vou precisar de ajuda do governo.
Eu estou esperando que o governo ou a prefeitura
implante algum projeto que trabalhe com gado. Não
quero nada dado, mas preciso de uma ajuda. Todo
mundo precisa. A gente  queria ter uma matriz onde
a gente possa chegar e escolher. Mesmo que você
pague mil reais, e trocar dois por um, mas a vaca for
de qualidade, vale a pena. E mais, você não precisa
sair correndo atrás do animal. Se gasta muito di-
nheiro fazendo isso, e nem sempre se consegue com-
prar algo de qualidade, porque às vezes a gente não
tem o conhecimento necessário para fazer as coisas.
E outras vezes se tem esse conhecimento, mas mes-
mo assim a vaca engana. E engana até aqueles que
sabem mais, os maiores conhecedores. A gente com-
pra gato por lebre. Compra uma vaca pensando que
ela dá dez litros, e quando vai tirar dá quatro, cinco
litros. E o pior é que se gasta o dinheiro que daria
para comprar duas ou três, naquela que é fraca. Você
perde dos dois lados porque poderia ter uma vaca
fraca e ter o bezerro, só que agora você vai ficar ape-
nas com o leite e com o bezerro raquítico. Por isso
que a gente precisa de uma orientação para isso não
acontecer.

Agora, não dá para falar mal daqui. E isso eu
também não faço. A agricultura já esteve melhor. Já
deu mais dinheiro. O dinheiro girava mais, tinha
até feirinha. E a feira era a coisa mais linda. Lá era
coalhado de gente. Vinha gente de tudo quanto é
canto. Hoje, só três pessoas vêm vender, o Eurico
Delfim da Cunha, o Zé Mascate que vem de

Teodoro Sampaio e uma senhora de Euclides da Cu-
nha. Acabou. E eu tenho saudades do tempo em
que vinha gente do Paraná, de Iolanda, de Primave-
ra, de Euclides da Cunha, de Teodoro. Tinham vá-
rias barracas. Corria dinheiro. E o cara comprava à
vista. Ele tinha dinheiro para comprar e pagar, hoje
não tem. E se ele não é meio coordenado, ele se pre-
judica todinho, e quando chegar no final do mês ele
não vai ter como arcar com seus compromissos. É
assim que a coisa vai ficando curta. E isso está acon-
tecendo em todo lugar.

As portas estão se fechando. O milho, a
mamona que se tinha antigamente, com o preço que
tinha, você não encontra. E olha que a gente vendia
para os atravessadores, mas mesmo assim dava di-
nheiro. Hoje, mesmo vendendo direto para a má-
quina  não tem jeito. Não sei o que aconteceu. Não
sei se a oferta ficou maior. Não sei mesmo o que
aconteceu, mas o preço caiu. E complicou muito para
a gente. Isso eu sei. Complicou muito. Por isso a
minha vontade é continuar com o gado leiteiro. Em
outro tempo eu já tirei cinqüenta litros e sei que pode
dar certo. Mesmo com a situação de hoje em que
estou tirando trinta litros. E com o gado dá para
você fazer muita coisa. Se tem vaca para parir, você
solta outra para criar o filhote e enquanto isso você
vai tirando o leite da mãe. É certo que hoje não te-
mos dez vacas enxertadas para ficar no lugar de dez
que estariam dando leite. Por enquanto, você não
tem isso. Até porque para se ter isso aí você tem que
fazer inseminação. Tem que partir para o lado da
genética. Tem companheiro nosso que já está fazendo
isso. O meu vizinho, por exemplo, vendeu o touro e
mexe só com inseminação. Assim fica mais fácil
manejar o rebanho e acertar as vacas. E depois você
seleciona as que são melhores de leite e ainda planta
alguma só para subsistência. E se você quiser ficar
no mercado de leite vai ter que fazer isso. E eu que-
ria ficar no mercado do leite. Ter uma parte que mexe
com leite, a maioria, e ter uns pezinhos-duros, que
são os bezerros do final do ano, o da roupa. É o
décimo terceiro. E eu tenho muita vontade de in-
vestir cada vez mais. Fazer um plantel de pelo me-
nos dez vacas boas. E usar inseminação. Eu sei que
tem que ter um cuidado especial, mas eu acho que
vai ser melhor. Você pega sêmen de um touro bom e
consegue tirar uma bezerra boa. Aí você fica bem.
O pai e a mãe sendo bons dá certo a coisa. Mesmo
que a filha não seja tão boa quanto a mãe, vai ser
melhor que outra vaca que é filha de uma vaca que
dá pouco leite. Então eu espero começar a fazer isso
e melhorar o sítio aqui, continuar o que minha mãe
começou.
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Fui criado em Mirante. Eu morei dezesseis anos
por lá e trabalhava com gado, mexia com roça, ti-
rava leite e estudava. Nós morávamos na cidade,
não tínhamos sítio. Que eu me lembre, trabalho
desde que nasci, porque meu pai já mexia com
fazenda e fui criado junto com eles mexendo em
gado. Ele tinha um açougue e eu ajudava a ma-
tar o gado. A gente comprava gado, que ele mata-
va na picareta e vendia no açougue. Fui criado
nisso daí. Sempre puxando gado para os outros,
tirando leite, fazendo vida de leite, aqui em
Mirante mesmo. Isso foi mais ou menos até os
quinze anos.

Nessa época apareceu uma construtora por
lá e então eu arrumei serviço nela. Trabalhei de
servente. Não sabia nem o que era servente, aju-
dante geral. Trabalhei um ano e dois meses. Foi
quando ganhei a profissão de pedreiro. Meio-
oficial de pedreiro. Fui transferido para o Mato
Grosso, perto de Naviraí. Lá trabalhei mais
dois anos. Saí e peguei a profissão de armador
de ferragem. Essa firma que eu trabalhava pe-
gou uma construção e eu passei de armador de
ferragem para contador. Mas eu não me adaptei
no escritório.

Em oitenta saí e fui emprestado para o
Bolete. Já fui como fiscal de cana. Queria co-
nhecer aquelas áreas. Depois eles queriam me
passar a fiscal do fiscal. Foi quando conheci mi-
nha mulher. Morava em Teodoro. Minha irmã
morava aqui no Porto. Eu não parava nem lá nem
aqui; namorava nos dois lugares. Aí conheci mi-
nha mulher e casei. Foi quando saí da usina e fui
para Prudente. Lá trabalhei em várias firmas. Mas
não me adaptei com o negócio de cidade. Fui
embora para Santo Anastácio. Morei seis anos lá
e ali trabalhei em muitas fazendas. Mas quando
saía de uma fazenda eu ia para a cidade e apare-
cia algo para fazer na construção, eu fazia por-
que sou eletricista, encanador... Eu faço de tudo.
Depois voltava para a fazenda.

Certa vez, quando estava em uma fazenda,
meu sogro e meu cunhado que tinham invadido
ali me chamaram, e eu fiquei com eles uns quin-
ze dias. Dei nome, fiz cadastro e tudo. Mas quan-
do eles se mudaram para a Cesp, como eu tra-
balhava na fazenda voltei para lá. Enquanto es-
tava lá eles ganharam a terra. Aí falaram para
mim que se não estivesse lá não ganharia. Mas
como estava na fazenda, falei que não podia
sair dela agora. Estava com um ano e pouco e
queria inteirar dois. Eles ficaram por lá mais ou
menos um ano. Eles pegaram primeiro o
emergencial. Tiraram uma safra e depois é que
pegaram o definitivo.

Então, pedi a conta na fazenda e vim em-
bora. Isso foi em setembro de oitenta e sete. Fiquei
com meu cunhado e como tinha cadastro fiquei
plantando de à-meia no lote dele porque ainda
não tinha terra. Então a gente plantava de à-meia,
trator, e a mulher trabalhava também e ficamos nis-
so aí. Quando foi no fim do ano, para quem ti-
nha feito cadastro, ia ter uma seleção e eu caí no
meio dela. Aí fui sorteado neste lote. Na área de
pecuária. Mas só entramos aqui, acho que em seis
de fevereiro de oitenta e oito, porque o sorteio
foi em oitenta e sete. Aí meu cunhado trocou
de lote e pegou esse em frente aqui. Viemos
juntos para cá. Isso aqui era muito feio. Era
só mato. O lugar onde fica a minha casa, eu der-
rubei com trator. Antes eu tinha um barraquinho
de lona. Na hora que chovia a gente tinha que
subir em cima da mesa, senão ia junto com a água.
Foi muito difícil no começo.

E para abrir isso daqui?! Quando começa-
mos era difícil financiamento e eu só tinha uma
novilha. Aí o negócio ficou feio. Mas tinha um
cara lá em Teodoro que tinha uma serraria e,
como era nosso conhecido, disse que arranjaria
um trator pra nós limparmos  a área. Ele ajudou
muito. Inclusive a madeira do começo da casa
foi ele que serrou para mim aproveitando a ma-
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 vistasentre

103102

deira que tinha aqui dentro. Arrastei muito pau
para fazer a cerca. Fiz meus dois primeiros peda-
ços de terra para eu plantar lavoura. Foi quan-
do plantei feijão, algodão... Então começou a me-
lhorar. Depois de dois anos eu fiz minha casa e
derrubei meu barraco. Brigamos por energia e
poço. A água quem colocava era a Cesp. Para ar-
ranjar água a gente tinha que ir no rio, lá em-
baixo, dá mais de mil metros. Depois a Cesp
começou a colocar água no reservatório, lá em cima,
porque tinha o emergencial. Quando chovia, todo
mundo saía correndo com o balde na biqueira para
não perder uma gota. Tinha que aproveitar tudo!
Não existia água aqui. Água era muito difí-
cil. Nessa época, eu consegui cercar meu lote.
Lembro que a turma ria muito porque eu só
tinha uma novilha. Mas eu acreditava que
um dia ia chegar lá. Então saiu o primeiro
financiamento da Caixa Econômica. Saiu
R$ 7.700,00. Foi quando comprei duas vacas
e três novilhas. Isso foi em noventa. Eu já estava
meio desanimado e bravo, porque nós estávamos
abandonados. Queria plantar e fazer as coisas e
não tinha condições. Não tinha ajuda em nada.
Aí veio esse primeiro financiamento. Foi quan-
do fiz minha primeira roça, comprei essas vaqui-
nhas e comecei a tirar leite. O poço nesse tempo
já estava quase pronto. Ele tem uns cinqüenta e
seis metros. Eu ajudei a furar do começo ao fim.
Então, na virada de noventa para noventa e um, a
gente já tinha energia, água e financiamento. Foi
quando a coisa começou a melhorar. Começou a
crescer a roça, a formar pasto e fazer cerca e tal.
Então quando foi em janeiro de noventa e dois
ou três, eu sofri um acidente. Tinha um carro e
bati no trevo em uma caminhonete F-1000. En-
trou no meio do carro. Fiquei um ano da minha
vida parado. Quebrei costela, afundei o peito...
Fiquei oito dias no hospital e depois setenta e
dois dias com gesso. Mas só pude andar depois de
dez meses. Minha filha estava comigo, era pe-
quena, e minha mulher também. Todo mundo
saiu bem. O pior foi comigo mesmo. Só vim
trabalhar depois de um ano. Eu vivi aquele ano
com o que eu tinha, não precisei pedir empres-
tado para ninguém. Eu vivi com os meus própri-
os recursos. E ainda pagava um empregado para
cuidar das coisas, já que eu não podia me mexer,
e ainda comprava remédio. Depois comecei tudo
de novo. A gente começou devagar. Em noventa

e seis saiu outro financiamento de R$ 7.500,00. In-
vesti no barracão e em bastante coisa. Em um
gadinho melhor. Graças a Deus estou aí e tenho
muita coisa. A gente era pobre. E agora tenho mi-
nha casa e as coisas que comprei. Crio minha fa-
mília. Tudo aqui dentro, tudo o que eu tenho foi
comprado aqui dentro, com recurso daqui. Hoje
a gente praticamente se considera rico. Porque em
vista de quando nós chegamos aqui... Do que a gente
viu para hoje! Nossa, está uma beleza. Isso aqui está
cem por cento.

O Itesp sempre esteve aqui com a gente,
desde o começo, incentivando tudo. Sempre que
precisamos, eles deram apoio. Pelo menos eu não
tenho o que falar deles. Sempre que precisei
me ajudaram. Desde noventa, quando saiu o
primeiro financiamento. O algodão e o feijão ti-
nham preço. Naquele tempo a gente se defendia.
Depois começou esse bicudo e parou um pouco.
Aqui na nossa região, algodão caiu bastante. Aí
a turma começou com capim brisantão e eu fui
junto. Plantei um ano. Ganhar dinheiro eu não
ganhei, mas comi o ano inteiro nisso daí. Não
lucrei, mas também não faltou. Não tive prejuí-
zo. Empatei. Formei meu pasto e ainda manti-
ve a mim e minha família com o brisantão. Hoje
eu tenho dez alqueires só de pasto. Só estou com
gado. Eu não planto mais roça.

Os técnicos dizem que aqui são quarenta
hectares, o que dá dezesseis alqueires e meio. Mas
todos passam disso. São de dezessete ou dezoi-
to. Aqui dizem que é dezoito, mas eu acho que
é mais. Só de pasto são dez alqueires. Quando che-
gamos aqui tinha acabado de medir. Já tinha uns
piquetes. Tinha também uns caras da cidade que
tinham invadido. Ficaram sete meses aqui. Aí o
Itesp veio, que naquele tempo era IAF – Instituto
de Assuntos Fundiários, e tirou o pessoal. Disse-
ram que não podiam ficar e  colocaram outros que
foram sorteados. Aí  foi quando todo mundo só
queria vir para a pecuária. Depois que a gente
veio, aí todo mundo queria. A turma sempre re-
clama. Acha que a gente tem muita terra. Mas só
que é para gado. Tem que ser maior mesmo. Foi em
noventa e um ou dois e acho que até o ano de
noventa e quatro que a pecuária produzia mais
lavoura que a própria lavoura. Porque todo
pecuarista que nem eu, se tem uma área de cinco
alqueires ali, e quer reformar o pasto, planta uma
rocinha. E depois que fiz a roça, formei um pasto

legal. Então teve um ano aqui que plantei oito
alqueires de algodão. E naquele tempo o algo-
dão produzia. Eram 450 ou 500 arrobas por
alqueire. É claro que a gente adubava, passava
veneno adequado e não tinha bicudo naquela
época. Hoje você planta e não dá. O bicudo tam-
bém atrapalhou. Porque com o bicudo você pre-
cisa passar veneno direto, e se gasta muito. A des-
pesa que se tem com o veneno na hora que se
vende a arroba, hoje por volta de nove reais, você
não tira. E outra, essa área aqui está cansada e
não produz mais. Tem que estar mexendo, adu-
bando, calcareando. Não compena fazer isso. Ave
Maria! Saía caminhão de algodão daqui, que só
vendo! E feijão?! Na época da colheita era empre-
go que a gente dava para os outros. Tinha uma
turma do Porto que chegava de caminhão para nos
ajudar a colher o algodão. Era gostoso aquilo
ali. Hoje se planta um pedacinho de feijão, de
milho que a gente precisa ter aqui, mas não é para
se vender, é só para as despesas da casa. Mas na-
quele tempo não, era para o comércio mesmo,
porque o movimento era bom.

Agora, todo ano eu planto abóbora, milho,
mandioca. Mas só para despesa da casa. Só para
consumo. Eu também faço horta todo ano. Es-
tou pensando agora em criar frango, mas da-
queles grandes. Criar fechados e com ração ade-
quada. Porque, se cria solta, elas comem tudo.
As frutas você não pode deixar de jeito nenhum
ao alcance. O milho acabava e tinha que ficar
plantando feito louco. E, além disso, quando se
tem galinhas, elas ficam rodeando você o tem-
po todo. Quero criar uns franguinhos de corte
também, mas só para nós mesmos. Eu não
sou muito fã de ficar matando muita galinha.
Mas tem muita gente por aí mexendo. Agora
estou comprando frango, mas quero mudar isso
e voltar a criar. Compro uns trinta franguinhos
de corte, engordo, mato e ponho no freezer. Crio
de novo. Quero também umas galinhas
botadeiras. Eu acho muito bonitas. Elas pro-
duzem muitos ovos. Se você puser ração, não
falta ovo. Teve época aqui em casa que tinha gali-
nha comum, galinha caipira, angola. Eu criei bas-
tante. Era só ponhadeira. Era uma base de se-
tenta, oitenta ovos. Estragava muito ovo. A
galinha d’angola eu ainda tenho. Tinha umas
cinqüenta, eu acho. Criava também peru. Mas a
raposa começou a comer e eu parei. É, quando

chegamos aqui tinha mais. E era raposa, cobra.
Meu Deus do céu! Eu tenho medo de cobra. Era
só cobra venenosa, jararaca, cascavel, aquela co-
ral. Tinha muito. Mas antes, de vez em quando
você me via correndo. Matavam as galinhas. E
acontecia o mesmo com o gado. Picaram muito
gado nosso aqui. Daí, à medida que fomos lim-
pando a área, foi diminuindo a quantidade de pro-
blemas com cobra. Hoje a coisa mais difícil é ver
uma cobrinha. E tinha ainda as raposas, gato do
mato, que chamam de jaguatirica. Tinha bas-
tante. Tinha uma parida. Você só escutava os ca-
chorros gritando. Eu saía, ela sumia. Tinha muito
bichinho aqui: tatu-galinha, lagarto. Eu gos-
tava daquele tempo. Gostava mais do que hoje.
Hoje se tem bastante coisa, mas naquele tempo
era bem mais gostoso. Não sei se era a união do
pessoal. Eu sei que era animado para tudo. A la-
voura sempre trazia muita gente. Quando você
notava, vinha um monte de gente. Hoje é preci-
so você chamar as pessoas para te ajudarem. E
geralmente não podem. Acabou aquele movi-
mento que a gente tinha aqui.  Eu tenho boas e
muitas lembranças daquele tempo. Hoje a turma
tem carro. Antes se andava a cavalo. Hoje não se
anda mais a cavalo. Para se ter uma idéia, faz mais
de um mês que eu não monto no meu cavalo.
Um dia desses eu estava correndo atrás dele e vi
que ele estava gordo demais. Falta serviço para
ele. Minhas vacas, eu chego, estão todas lá me
esperando. Você abre a cocheira e vem tudo. São
mansinhas. Às vezes elas querem sair primeiro
para beber água, então eu digo que não, que vão
primeiro dar de mamar para os bezerros. Então
não precisa mais de cavalo. E hoje o meu gado,
entre os grandes e os pequenos, é mais ou menos
trinta cabeças. Já cheguei a ter quarenta. E leite. Eu
investi bastante em leite. Cheguei a tirar aqui cento
e trinta litros. E eu tirava sozinho o leite das
minhas vacas. E naquela época estava bom o
preço. Dava para se manter. Depois  comecei com
gado de corte. Mas resolvi por fim deixar um pou-
co de gado de leite e um pouco de gado de corte.
Fiquei mexendo com as duas partes. E o preço
do leite tinha dado uma barateada e só agora co-
meçou a reagir de novo.

Eu gosto da roça, mas é que eu e minha
mulher, já trabalhamos bastante com isso. Eu lem-
bro que eu era pequenininho, estava no segundo
ano lá em Mirante, ia bem cedo para a escola, mas

antes ia tirar leite com meu pai. Não tinha nove anos
ainda. Só ia para a escola depois de tirar o leite.
Quando voltava já era meio-dia, e tinha a uns
três quilômetros uma turma que plantava amen-
doim que sempre me chamava para gradear, ar-
rancar amendoim batido, fazer um monte de
coisas. Contavam sempre com a gente. E com
animal eu também mexo desde pequeno. Mexia
com açougue, com terra, com gado, e com leite.
Mexia com tudo isso. Mas se for comparar, o
gado de leite dá mais lucro que o de corte. O de
corte para dar lucro tem que ser em número
grande, e nossa área aqui não é suficiente. Ele até
dá renda, mas tem que ter os dois juntos. E a
gente faz assim: quando desmama o bezerro, em
vez de vender, você deixa formar boi. É mais lu-
crativo. Porque se vender um bezerro desmama-
do você está dando o lucro para o outro. O leite
eu considero como aquele dinheiro que você tem
todo mês para fazer as compras do supermercado
e pagar à vista, pagar a energia,  a gasolina. Chega
no fim do ano você tem seu bezerro desmama-
do, sua vaca, seu boi. Então, tem que trabalhar
com os dois tipos de gado por essa razão. Tenho um
bezerro que é o décimo terceiro. Agora, algumas
vezes, quando a gente fica apertado de grana, é
preciso vender o bezerro desmamado. A gente
faz isso só porque é preciso, não porque gosta. Por-
que o bezerro só começa a render depois que des-
mama, que é quando ele vira boi e pode ir para o
abate. Antes a gente matava o gado, dava para o
vizinho, negociava. Mas hoje é mais difícil. A fis-
calização começou a criar problema. Até para
matar para a gente hoje é complicado. Nós te-
mos uma novilha, mas a gente só pode matar se
nós destacarmos uma nota provando que ela foi
para o abate. Daí nós vamos lá no banco pagar
18% de ICM para o governo. Se não fizermos
isso não podemos matar nossa novilha. E temos
que provar que matamos para nosso consu-
mo. Não podemos vender nem um pedaço. Se fi-
zermos isso, seremos considerados como mata-
douros clandestinos. Agora eu vendo para o
frigorífico com nota tudo certinho. Assim,
acho que tem que ter os dois tipos de gado. Porque
leite eu não posso parar de tirar. Hoje consigo o
ano inteiro cinqüenta litros por dia. E eu não
quero mais do que isso. Só não pode ficar menor
que essa quantidade. Cinqüenta litros por dia es-
tão bons demais. Porque dá mil e quinhentos li-
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tros por mês, vendido a vinte e sete centavos o
litro como está agora, dá um salário de qua-
trocentos reais por mês. Dá para a gente manter a
família, que é pequena. Somos três ao todo. Eu,
minha menina, que se chama Fernanda, e minha
mulher. E com o porco tem também uma série de
regras. Se você tiver só um, não tem problema,
mas se tiver vinte e dois como cheguei a ter uma
época, você tem que declarar no IMG, não
paga nada, mas tem que fazer isso. E no dia que
vender tem que dar nota. Isso tudo é para con-
trolar as vacinas. Com carneiro e cabrito é a mesma
coisa. É igual a gado. Tem que fazer o IMG. Tem
que vacinar tudo certinho senão complica.

Tudo que eu e minha família precisamos, a
gente tira daqui. Eu queria ter mais renda para
investir mais aqui dentro. Eu como, bebo, visto,
compro remédios, tudo vem daqui. Essa moto e
um carro velho, os dois são com dinheiro daqui de
dentro. É difícil. Eu ainda trabalho por fora por-
que sou pedreiro. Então é sempre um dinheirinho
que entra e que ganho por fora. De vez em quan-
do aparece. Ano passado mesmo eu fiz uma casa
para um cara e não ganhei quase nada, só uns seis-
centos reais. Mas o meu rendimento mesmo é da-
qui de dentro. É daqui que tiro o dinheiro para
me manter. Tudo que tenho veio das minhas va-
cas. Então devolvo com remédio, sal mineral,
bom pasto, piqueteei, tem boa água, tem tudo.
É um investimento, mas é tudo aqui dentro.

Eu gosto muito de viver aqui. Já estou com ca-
torze anos aqui neste lote. Eu conheço esse lote de
olhos fechados. Sei de cada parte. Cada centímetro.
E o pessoal também. Até os cachorros me conhe-
cem. Andei nessa gleba inteira na época em que a
gente picareteava. Picaretear é comprar e vender be-
zerro. Chegava num lugar e pegava um bezerro. Ia
para outro e tinha uma novilha. Então comecei a
ficar conhecido.

Eu nasci em fazenda. Fui acostumado a
mexer com isso. O meu pai tomava conta de fa-
zenda até o dia que passou a mexer com açou-
gue, com carne. Mas meu pai mexia com gado
desde o Norte. Ele era nordestino, nasceu em
Pernambuco. E minha mãe era paraibana. Che-
gou aqui no estado de São Paulo em 1955. Três
anos depois eu nasci. Ele já tomava conta de
fazenda nessa época. Portanto, quando nasci foi
dentro de uma fazenda. Fui criado em uma. Um
tempo depois nós fomos para o Mirante. Era uma

cidade pequena. Morávamos lá, mas trabalháva-
mos no sítio. Não parei. Mas fiquei afastado
do sítio por seis anos. Quase fiquei louco. Deus
me livre. Não agüento isso.

Eu tenho ainda quatro irmãs. Sou o único
homem. Duas estão morando em Prudente e duas
em Euclides. Uma delas mora em Prudente há não
sei quantos anos. Eu ainda passei um ano mo-
rando em Prudente. Deus me livre! Queria ir
embora. Aquilo era lugar de louco. Estava mo-
rando nessa cidade porque tinha um serviço bom
por lá. Morava em Prudente e trabalhava em Álva-
res Machado, em uma construção. Mas depois
eu saí. Aquilo é para quem gosta. Deus me livre!

Quando conheci Euclides da Cunha, Porto
Euclides, só tinha a rua principal. Era só areia.
A luz era a motor e quando dava dez horas apa-
gava tudo. Ficava tudo no escuro. Tinha briga todo
dia com os peões das fazendas. Era muito peri-
goso. Teodoro também era um lugarzinho bem
pequenininho. Esses lugares só vieram crescer,
melhorar, quando saiu a barragem. Foi quando
deu movimento. A barragem puxava gente da-
qui, de Teodoro e de Euclides da Cunha. Veio
bastante gente de Prudente. Então essas cida-
des começaram a melhorar, a receber um toque.
Depois saíram as glebas. E quem movimenta
essas cidades são os glebeiros. A gente conversa
com o pessoal do comércio e eles falam que se
não fossem as glebas não existia movimento. Eles
estão sempre comprando alguma coisa e vendendo
alguma coisa. Comprando e vendendo. Agora Rosana
é mais difícil. A gente tem mais acesso em Pri-
mavera. Até porque tem a barragem que é cem
por cento e que dá uma força. Eu nunca tinha
visto a largura daquele rio. Um dia cheguei
pertinho da  barragem e olhei. Meu Deus
do céu! É largo demais. Você olha as coisas lá do
outro lado bem pequenininhas. Mas foi ela que
trouxe o movimento para cá. E hoje são as
pessoas das glebas que movimentam tudo.

Aqui no Setor 5, por exemplo, tem uma escola
que funciona há bastante tempo. Ia até a quar-
ta série. Tinha muito movimento da criança-
da. Mas agora estão  levando tudo para a cidade.
Esse prefeito novo que entrou, o Jacaré, pôs ônibus
para puxar todo mundo para Euclides e fe-
chou essa escola. Pegou as cr ianças da-
qui  e  uns  molequinhos  pequenos  que

moram lá mais para frente e que estudam na
Santa Teresinha. A minha menina estuda em
Euclides.  A mulher também está estudando.
Está na quinta série. Ela faz suplência, quer
dizer duas séries em um ano. Logo muda para
a sexta. As duas vão juntas para a escola. Uma
faz companhia para a outra. Mas elas estudam
em escolas diferentes. A escola da minha
mulher, onde a menina já estudou, vai só até
a oitava. Antes dessa mudança eu levava a
menina de carro, eu tinha um Passat, até a
escola aqui na agrovila. Porque não passava
ônibus. Mas isso foi só até a primeira. De-
pois foi para uma escola lá no município de
Rosana, onde ficou até a quinta. E depois mu-
dou para Euclides, onde está até agora. Ela fala
que quer ser médica. Eu estou ferrado para
pagar faculdade para ela. Quando era pequena
queria ser cantora, gosta de cantar. No colégio mes-
mo tinha muitas apresentações, e ela cansou de can-
tar bastante. Ela começou até aula de teclado e
hoje sabe tocar um pouco. Aí eu falei para ela
que pensasse melhor, que era muito jovem, por-
que o que ia fazer era para a vida toda, e é o que
vai manter você. E você tem que gostar muito.
Então um dia ela chegou e disse que ia ser mé-
dica, quer virar doutora. E essa mudança da es-
cola de cidade foi na mesma época em que saiu
esse postinho de saúde. Aí vem um médico qua-
se toda quarta-feira. A gente não tem o que re-
clamar do médico. Quando precisamos de dentis-
ta é só marcar o agente de saúde ou direto lá com
ele. Quando temos uma emergência, ou a gente
pega o nosso carro ou o do vizinho e sai correndo.
Geralmente a gente corre para o pronto-socorro
de Primavera, onde a gente é atendido por mé-
dico direto. A gente só vai a Euclides quando é
muito grave. Porque se você for e eles acharem
que não é muito grave, então eles te dizem para
ir a Primavera.

Minha mulher já foi vendedora. Ela pegava
algum produto, roupa por exemplo, e saía ven-
dendo. Era sacoleira, trambiqueira, muambeira. Eu
chamava de muambeira. Mas depois ela parou. Co-
meçou a fazer uns cursos. Alguns de conserva, ou-
tros de corte e costura e outros de crochê. Meu
Deus do céu! Lá dentro da casa é cheio de coisas
que ela fez. Ela faz tudo, até cortina. Se ela esti-
vesse aqui, já estaria com uma toalhinha, por-
que não sabe ficar quieta. Faz tudo isso e ainda

me ajuda no sítio, inclusive com parto de bezer-
ro. E a gente sempre combina que quando um
sai, o outro fica. O dia que eu saio, ela fala que
pode deixar que ela cuida do bezerro. Na época
da lavoura ela também me ajudava. A menina, a
mesma coisa. Só que essa aí é duro. Ela até gos-
ta, mas ela é duro. Eu tinha braquiária aqui e falei
para ela que ia lhe dar três mudas dela, para
ver quantas que iam dar. Então ela disse para eu
lhe dar uma bicicleta e uma novilha. Acabou ga-
nhando os dois. Perguntei se não bastava a bici-
cleta e ela disse que não. Queria uma novilha para
aumentar. Hoje já tem quatro novilhas e um be-
zerro. E vai ajudar a pagar a faculdade. Ainda bem
que ela já está pensando nisso aí. Eu também
vou começar a procurar faculdade para colocá-la.
E ela me fez essa proposta com nove anos. Isso aí
é fogo. As vacas delas foram indo, foram indo,
e criaram todas. E ela ia à mangueira e só queria
vaca bonita, grandona. Ela tinha cismado que a vaca
dela era feia. Eu falei que não importava. Que era
vaca do mesmo jeito. Ela não é besta não. Hoje
não, mas isso aí era um cavaleiro. Quando ia va-
cinar era ela que me ajudava. Tinha uns oito
anos. Tenho foto dela montando. Pegava o cava-
lo e saía sozinha andando. Sabia fazer tudo. Era
muito cavaleira. Tinha uma égua persa aqui, e um
dia ela montou na persa e ela deu uns pulos, mas
ela não caiu não. E ainda disse que ia montar de
novo. Agora digo para ela que ela é mole. Mas ela
estuda, e acaba que não dá tempo. Cansei de
catar garrote e ela me ajudando. Aprendeu bas-
tante, e agora quer ser médica. Agora eu digo
que sou parteiro porque sei fazer parto de vaca.
E tem tempo aqui que eu quase não paro. É
castrando boi ali, castrando cavalo aqui. Porque
tudo quanto é macho eu gosto de castrar. Tinha
domingo aqui que eu não parava. De vez em
quando enrosca bezerro aí para cima, então te-
nho que resolver. Faço bastante coisa. Mato,
desosso e quando é tempo de festa faço
churrasco. Gosto muito de fazer churrasco. Dia vin-
te e um vai ter uma festa na escola e já me coloca-
ram de churrasqueiro. Sabem que eu gosto. Lá aca-
bei ficando com dois cargos. O de eletricista do
barraco e de churrasqueiro. Aqui todo mundo me
conhece. E eu gosto de todo mundo. Levo a vida...

A menina  diz que quando se formar vai
trabalhar em Prudente. Agora já não sei se vai
querer morar. Diz que aqui é bom, mas não

sabe ainda. E lá tem a faculdade. Ela morou só
um ano em cidade e quando era bem pequena.
Então não sabe como vai ser viver por lá. Nem lem-
bra dessa época. Porque a Fernanda é filha da mi-
nha irmã. É minha sobrinha. Naquele tempo mi-
nha irmã vivia com o pai da menina e depois dei-
xou dele. Então falei para ela deixá-la comigo e
ir trabalhar, que eu cuidava dela. Ela eu mante-
nho. Ela foi, e depois de algum tempo perguntou
se eu não queria pegar a menina de papel passado
que ela dava. Disse para deixar quieto, até porque já
existia um registro. Aí ela ficou comigo  e a mãe
foi morar em Prudente. Passa de quatro em
quatro meses aqui para vê-la. Às vezes demora
mais tempo. Mas ela é uma filha para mim. Con-
sidero como uma filha. Minha mulher só
ficou grávida com dezessete anos de casa-
da. Nunca t i n h a  engravidado antes. E
descobriu porque ela teve um problema no
rim e o médico notou. Então ele acabou dei-
xando o tratamento de lado e cuidou só do
nenê. Quando estava com dois meses, quase três
meses de gravidez, teve um descolamento da pla-
centa, e ela perdeu o nenê.

Ela acompanhou tudo. Viu todo o movi-
mento nosso. E o movimento nasceu aqui den-
tro. O Bil, o Davi, esses caras só começaram a
mexer com o movimento depois que já tinha
gleba aqui. Então ele nasceu aqui dentro. De-
pois veio esse assentamento. O meu cunhado
sempre fazia parte, mas depois saiu. Eu não per-
tencia, mas tinha sido convidado porque eu co-
nhecia o pessoal todinho do movimento. Meu
cunhado já tinha me convidado. Ele pegou ter-
ra desde o começo. Ele tinha um lote aqui, mas
depois adoeceu do coração e ficou com muito
medo. Pensou que ia morrer. Então se desfez do
lote e foi embora. No fim fez tratamento e sarou.
Hoje, está sem sua terra. Ele não pensou no ama-
nhã. Deu desespero. Agora o pessoal do MST sem-
pre quis que eu entrasse, mas eu não gosto de
bagunça. Sou mais calmo. Eu peguei isso aqui e
nunca invadi. Nunca fiz uma invasão. Se fosse para
invadir acho que não teria pego terra. Nessa
parte eu sou muito medroso. Não é medo. É
que a gente respeita. Eu fui criado de outra for-
ma. Se alguém dá alguma coisa, você pega.
Agora, pegar sem ordem... Eu sei que eles fa-
zem isso para pressionar o governo. Mas sem-
pre fiquei com o pé atrás. Graças a Deus,  o
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uma moita, acham logo que é área de reserva. Mas
tem uma área com árvores. Você não pode tirar
tudo. Tem que deixar uma porcentagem de
árvores que não pode cortar. E outra coisa,
quem mexe com vaca leiteira não pode cortar tudo
mesmo, porque tem que deixar uma área de som-
bra. Quando está muito sol, elas correm lá para
baixo. E eu também. Nossa, quando está muito
quente até eu me deito lá embaixo da sombra.

Agora, eu tenho as áreas de pasto. Tenho uns
seis piquetes. Cada dia minhas vacas comem em
um piquete. É tudo piqueteado. Porque eu tra-
balho em rodízio. Meu pasto nunca abaixa. Lá
nesses dez alqueires, eu quero fazer a mesma
coisa. Enquanto está formando pasto lá, meu
gado está aqui. Na hora que estiver formado
eu passo para lá. O gado não fica igual ao da
fazenda do Paulo Goulart. Ali, as vacas não têm
menos que dezessete arrobas. São tão redon-
das que dá para ver à distância. Mas também
são todas vacas inseminadas. Aquele gado ali dá
para babar. Essa fazenda pegava do rio até a
beira da estrada. A gleba entrou em uma parte
dela. E a fazenda deu outra parte. Mas o meu
gado fica bem tratado.

Mas aqui no sítio tem outras coisas. E tem
bastante coisa. Tucano: aqui é cheio de tuca-
no. Eles vêm do mato. E o pomar: tem laranja,
mexerica, que vão ser cortadas agora, tem
jambolão, serigüela, acerola, acho que dezesseis
pés, tem manga, goiaba, tem pinha, abacate,
limão, mamão, jaca. E é tudo para o gasto. Nunca
vendi nada disso. Acerola aqui quando dá você
tira de balde. Tenho dezesseis pés e o duro é que
elas produzem todas de uma vez. Quando car-
rega fica vermelhinha. E se não tirar, cai tudo.
Tenho um monte de pé, todos cheios de flor. Plan-
to também café, mas é pouquinho, só para o
gasto. Tenho uns quarenta pés. Já plantei ar-
roz também, mas só para o gasto. Agora pa-
rei pelo seguinte: eu tinha plantado uma área ali
pequena na baixada, e produziu arroz que foi uma
coisa linda. Tirei na época trinta volumes, que
são sacos de oitenta quilos. Mas o duro é lim-
par. Deixei eles aqui para ficarem mais ve-
lhos, porque quebra muito quando é mais novo.
Quando fui levar para limpar na máquina, para
o cara, ele falou que tinha que pagar uma porcenta-
gem. Então ficou naquele negócio, o cara limpava
de mau gosto, mesmo você pagando. Podia fazer

qualquer coisa, ele ficava com má vontade. Lim-
pava, mas deu um arroz feio, quebradinho,
quirelinho. Cheguei aqui, aquele sacão com esse
arroz. Então decidi não plantar mais. Peguei o
arroz e dei todinho para o pessoal. Somos pou-
cos e gastamos pouco também, dois ou três sa-
cos de arroz por mês, prefiro comprar. Parei de
plantar. No ano seguinte, inventei de querer
plantar de novo. Mas pensei e resolvi não fazer.
Se tivesse uma máquina boa aqui, adequada para
a gente limpar... Porque a terra produz; se acer-
tar o ano você colhe bastante. Aqui eu planto e
cresce. É melão, melancia, melão caipira. Aqui
produz muito. Este ano eu não plantei, mas ano
que vem vou pegar as sementes que tenho e vou
plantar melancia de novo. Ano passado come-
cei a plantar em setembro. Deu cada uma mais lin-
da que a outra. Mas é só para o gasto. A gente
está aqui, tem que plantar. O que gosta e o que
não gosta, tem que plantar. O que a gente gos-
ta se come, e o que não gosta, chega um cole-
ga, um vizinho, e ele come. Quando, de re-
pente, vou na casa de um deles, eles também me
dão coisas. Então a gente sempre faz isso. É uma
troca. Se eu tenho e ele não tem, eu levo para
ele. Se ele tem e eu não tenho, ele traz. Sempre
acontece isso. Foi o que aconteceu com a jaca.
O meu pé de jaca produziu muito. Dei jaca para
meio mundo. Digo para os vizinhos ir lá e pe-
gar. E a manga, dá bastante também, e cada
uma manguinha! O ano passado eu coloquei es-
terco nelas, produziu bastante. Este ano eu  já
não pus. Agora, o que produz mesmo aqui é a
horta. Já era para estar pronta, mas estou mexendo
e daqui a pouco começo a plantar. Costumo plan-
tar alface, almeirão, couve, repolho. Ano passado
plantei tomate. Colhi tanto! Dei muitos para os
vizinhos. Tem ainda beterraba, cenoura,
salsinha, cebolinha, vagem. Tem pé  de
vagem.E produz bastante. A gente pega es-
terco da mangueira e põe na terra da horta. Te-
nho dois sobrinhos que estão na escola técnica,
colégio agrícola lá em Rancharia, que me ajudam a
mexer na terra também. Eles vêm uma vez por mês.
Então  a gente pega e faz tudo. Eu gosto de plan-
tar. Por esses dias pedi para o Bolinha semente de
eucalipto. Quero plantar um hectare pelo menos.
Tenho muito pouco aqui, acho que uns quatro pés.
Tem um que é bem velhinho, tem uns dez anos. A
gente precisa de madeira aqui dentro. Daqui uns dias

lasca, e a gente não tem mais madeira. Então tem
que ir plantando. E cresce rápido: tem um pé ali
que tem dois anos e está alto que só. Então o Boli-
nha falou que tem semente lá e eu pedi para tra-
zer um pouco para mim. Quando ele trouxer, vou
colocar em saquinhos e fazer as mudas. O eucalipto
só é liberado para corte depois de cinco anos.  Se
você planta 3.500 mudas, eles vêm vistoriar para
ver se você plantou mesmo de verdade  e não
cortou antes da época. Se cortar antes você paga
multa, e não consegue pegar mais as mudas
também. Porque depois dos cinco anos, quan-
do você corta, nascem dois brotos. E de cada pé,
você consegue dois. Você consegue o dobro.
Se você tem dez pés, você passa a ter vinte.  E
tem muita gente que plantou eucalipto. É
madeira para cerca; para o barracão; serve
para lenha. Que outra madeira serviria para tanta
coisa? Eucalipto a gente tem que tratar, tem
química, mas é madeira boa. E é difícil comprar
madeira. Eu também tenho um pouco de mel
aqui no sítio. Faz três anos que estão ali. Sem-
pre tiro mel, mas só para mim. Este ano eu vou
tirar de novo.

O único sonho que ainda tenho é comprar
um carrinho bom, bem melhor, não esse “pau
velho” que a gente tem. E ter um gadinho tran-
qüilo para eu viver sossegado. Se eu tiver um gado
bom, não precisa ser muito, mas um gado legal,
adequado para corte e para leite, nossa vida fica
sossegada. Esse é o meu sonho. Eu não que-
ria mais nada. Com um gado bom, você tira em
torno de cem litros por dia de leite. Para nós aqui o
que funciona é o girolanda. Mas tem muita
girolanda boa, de quinze litros. Mas depende da
época. Em média, no sistema de pasto na época
de seca, são dez litros de leite. Eu tenho giro-
landa aí de doze, treze litros. Melhor que isso
não precisa. Tem seu gado de corte e de leite. No
mínimo umas oitenta cabeças. Dá uma renda
mensal de mais de mil reais. E o seu carrinho
bom. Para um dia, de repente, você precisa com-
prar uns negócios, sai daqui cedo e à tarde já está
de volta. Não é longe daqui, é só cento e oitenta
quilômetros. Trabalha tranqüilo e vive sossegado.
Com uma renda de mil reais, quanta coisa você não
faz! Porque você não gasta esse dinheiro, então
dá para investir. Se quiser fazer um plano de saúde
você faz. Eu não tenho. Meu plano de saúde é o
governo. Então, hoje em dia, você tem que se

prevenir do amanhã. E um plano de saúde hoje,
com tanta doença por aí, é importante. Tive
um sobrinho que teve câncer, mas como ele era
novo e a doença foi descoberta no começo, ele foi
curado. Mas se não tivesse o plano de saúde da
irmã do meu cunhado, coitado, ele estava ferrado.
Mas como ela tinha esse plano, podia colocar outra
pessoa junto. Então deu tudo certinho. Foi aten-
dido só por médicos particulares. O tratamento
foi uma beleza. Eu também tenho um vizinho que
tem isso aí, mas o dele não tem jeito, está na
etapa final. Faz cinco anos que vem mexendo
com isso. Tem semana que parece que não vai
agüentar, mas ele consegue seguir. O médico
queria fazer quimioterapia, mas não adianta. En-
tão dá para ver que um plano de saúde vale
para alguma coisa. Se ele tivesse um plano de
saúde bom, não estaria assim. Mas como é mé-
dico do SUS, foi deixando. Então para mim
o plano de saúde está em primeiro lugar para se
ter uma vida mais sossegada.

Estado me deu isso aqui sem briga nenhuma. Fui
sorteado. Tive muita sorte. Muitos brigam, brigam,
passam cinco anos,  e nada. E eu graças a Deus
consegui. Porque logo que vim fiquei com
meu cunhado e o tempo que passei com ele,
no seu lote, serviu de fase experimental. Lá eu
tinha plantado. Ficamos por lá mais de um ano.
Mas foi um trabalhão vir para cá no começo.
Não foi fácil. Fiquei morando debaixo de uma
lona. A menina também estava.  A mãe dei-
xou a pequena aqui ainda era bem pequenini-
nha. Mas foi difícil morar no barraco de
lona. A lona parecia uma peneira. Quando cho-
via, e naquela época chovia bastante aqui, a gen-
te tinha que ficar na cadeira e deixar a água passar
por baixo. E fiquei lá por dois anos. Não saía
financiamento, não saía nada para a gente clare-
ar. Então não tinha jeito. A gente ia vivendo da-
quilo que tinha. Você trabalhava para um, traba-
lhava para outro. Fazia um negócio para o outro.
Não faltava comida. Já era casado e tinha a famí-
lia para cuidar. E aqui era difícil, não passava car-
ro, não passava nada. Não tinha estrada naquela
época. Era só picada. Aí ficava difícil para tra-
balhar. A gente tinha que andar quatro ou cinco
quilômetros para colher algodão de um que
plantava lá na frente. E nós trabalhávamos para
os vinte e quatro que já tinham entrado aqui na
pecuária e que já estavam há dois anos, e ti-
nham pego dois financiamentos. Eles estavam
plantando um pedaço de algodão. Aqui mes-
mo no setor cinco, mas só que lá mais para
o final. Nós  já fomos a segunda remessa. Viemos
para cá dois anos depois. E acho que aqui no
setor cinco tem mais ou menos setenta e oito lo-
tes. É muito lote. Alguns ocuparam área que an-
tes era de reserva, como o Zezé. E enquanto esta-
vam no emergencial, tiveram que brigar com o
governo para ele cortar um pedaço dessa área
para fazer pecuária. Foram formados mais ou
menos dezesseis lotes. Eram umas dezesseis pes-
soas. No Sr. Geraldo eram oito. E a menor fa-
mília deve ser a minha. As outras são sempre
dois, três filhos além do pai e da mãe. E tem
casos, que nem o do Sr. Zezé, em que tem o
pai, a mãe e mais o filho casado e seus filhos. Qua-
se em todo canto é assim. Então sempre se
trabalha bastante, como o Sr. Geraldo e a D.
Abigail, que têm o Moisés morando com eles. Aí
acabaram as áreas de reserva. Porque onde eles vêem
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Minha vida começou com muito sofrimento.
Nasci em Pernambuco em 1939; quando vim do
Norte com minha mãe, tinha apenas doze anos de
idade. Toda minha família se mudou, quase não fi-
cou gente por lá. Meus tios e tias também saíram.
Fomos todos para a capital de São Paulo. Trabalhei
e me formei por lá. Minha mãe trabalhava na feira,
vendendo banana e outras coisas, e eu trabalhava em
uma firma como servente de pedreiro, porque era
menor. Mas depois de homem formado, a vida co-
meçou a ficar difícil em São Paulo. Então resolvi pro-
curar algo melhor pelo interior. Tinha uns parentes
que moravam em Prudente, então  eu vim  pra cá, e
gostei de Rosana. Aqui eu trabalhei na agricultura e
plantava arroz, feijão, milho, mandioca, algodão,
amendoim e soja. Era quase sempre um ou meio
alqueire de cada coisa que se plantava, e se vendia
tudo. Era bem diferente do que eu  já tinha feito,
mesmo em Pernambuco, onde mexia com plantio
de tomate, cebola  e cana, em Brejão. Apesar de não
ter maquinário e o trabalho ser braçal, eu gostei muito
da roça e acabei ficando.

Vim pra Rosana em 1959 e me casei em 1966.
Formei minha família aqui, e agora tenho até netos.
Mas a vida era meio difícil, porque não dava pra gente
comprar terra. Foi quando surgiu o programa da
Gleba XV. Era época do governo Montoro, e as ne-
gociações da terra começaram. Nesse tempo era Fa-
zenda Ademar de Barros, e a gente trabalhava nela.
Tinham uns políticos, o Gerson Caminoto e o Mauro
Bragato, que eram deputados que sabiam que essas
terras eram devolutas e que teria reforma agrária. En-
tão me avisaram. Na época não tinha esse negócio
de movimento. Ninguém sabia disso. Eu mesmo não
era do movimento. Na verdade, nós éramos um gru-
po negociando com o governo através desses políti-
cos. Então, falaram para a gente pegar as áreas que
não estavam ocupadas pelo fazendeiro; imagina que
um quarto do Brasil é ocupado por fazendeiros. En-
tão o povo se organizou em grupos e foi para as ter-
ras. Os fazendeiros estavam entrando nas terras do
Estado e onde encontravam mato eles colocavam
fogo e iam ficando. Depois plantavam capim e colo-
cavam o gado. Aí a gente viu que aquilo estava erra-
do. As terras eram do Estado, e não deles! E eles

estavam lá criando gado, enquanto a gente estava pre-
cisando de espaço para plantar nossa roça. E a gente
estava lá vendo tudo aquilo.

E tratavam a gente como escravos. Eles tira-
vam dinheiro do banco e financiavam a gente. De-
pois anotavam tudo num cadernão. Se você levava
um quilo de farinha, eles marcavam como dois. Se
pegava um quilo de arroz, marcavam três. Levava
um quilo de jabá, marcavam cinco. Quando você co-
lhia o algodão, pagava a renda,  e o resto era levado
na caneta. Aí você ficava sem nada. Uns ficavam de-
vendo, outros eles perdoavam, e você ia para outro
fazendeiro.

Mas nós ganhamos as terras e estamos traba-
lhando nelas até hoje. E naquela época os bancos
não ajudavam a gente. Se bem que, depois que eles
começaram a ajudar, foi ainda pior porque eles colo-
cavam aquele juro alto de 50 % que acabou de matar
o agricultor. Quem tinha algum meio se acertou, e
quem não tinha está se batendo até hoje. Aqui na
XV não tem ninguém passando fome, mas tem gen-
te aqui que não pode viajar porque não tem dois re-
ais. E no meu caso, como o lote, que tem sete
alqueires e meio, era insuficiente para toda a família
trabalhar, nós arrendávamos o lote dos outros e pa-
gávamos em serviço. Cheguei a pegar quatro lotes,
só que aí com trator. Quando isso acontecia, a gente
dava um para o dono e ficava tocando os outros três.
E o nosso lote foi ficando cada vez mais pequeno,
porque os filhos, que são cinco, foram casando e vi-
eram os netos. A gente tinha que tocar a vida assim,
arrendando, porque as coisas foram ficando cada vez
mais apertadas. Até que um dos meninos foi para a
Amazônia trabalhar como técnico de segurança. As
minhas duas filhas são formadas professoras, com
pós-graduação, uma foi trabalhar na Unesp e a outra
trabalha aqui. Dois dos meninos são técnicos agrí-
colas formados, gerentes de campo; um deles é o que
está na Amazônia, o outro conseguiu uma boa vaga
em um laticínio aqui mesmo.

Hoje a gente vive de leite. Mas ele está uma
porcaria. Um litro de leite sai por dezessete centa-
vos. É muito pouco, sempre que dá bastante leite,
eles abaixam o preço. Dizem que dá uma acidez no
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leite  e ele cai para dez, oito centavos. Mas saem
caminhões e mais caminhões de queijo feito desse
leite para São Paulo. E lá eles vendem o queijo por
cinco, seis reais o quilo, e compram da gente o leite
por dezessete centavos. Mas o saco do sal mineral
para dar para o gado custa vinte e tantos contos. Um
saco de sal branco custa três. Qualquer medicamen-
to que você dá para uma vaca hoje é de dois e cin-
qüenta para lá. Não tem como a gente sobreviver.
Por exemplo,  o gado que saiu financiado pelo PDBL,
programa da bacia leiteira, e pelo Estado, a gente
não vai ter condições de pagar, mesmo que queira.
Está muito difícil. Talvez agora, que saiu uma lei em
que o governo nos deu quinze anos para pagar, a gente
consiga. Vai melhorar um pouco, mas não é grande
coisa. Eu negociei minha dívida.

Mas teve gente que o gado morreu, porque aqui
tem um problema sério. Depois que a Cesp montou
a barragem, destruiu e assoreou os poços de todo
mundo. Os que estavam feitos desbarrancaram, e o
que eles fizeram foi fora do lençol. Conforme o rio
sobe, a água sobe. Conforme o rio desce, a água seca.
E o coitado fica sem um caminhão-pipa para pôr
água para o gado. Fica puxando de um vizinho. É
um sofrimento. Tem muita gente que perdeu vaca
por causa da sede. E isso só não aconteceu comigo
porque eu tenho trator, e ponho os tambores em cima
dele para pegar água onde tiver. Depois descarrego a
água nas caixas. Mas quem não podia fazer isso, e
botava o tambor na carrocinha, andava cinco quilô-
metros e meio e só conseguia trazer duzentos litros
para dez ou doze cabeças. Não dava pra nada! E isso
aconteceu muito por aqui. Agora não. Melhorou um
pouco porque o caminhão-pipa está pondo água. Mas
o que tem ainda não é suficiente. A gente precisava
de pelo menos uns quatro ou cinco caminhões des-
ses. Tudo isso só porque eles furaram os poços todos
errados. O certo aqui era fazer tudo semiartesiano,
porque aí o poço vara o lençol de água, pega o antigo
e assim mantém a água. O meu poço mesmo não é
desse jeito. Ele é poço cacimba. Tem hora que seca e
tem hora que sobe. Aí, como ele mantêm um metro
de água mais ou menos, você vai pondo a bomba.
Gasta energia que é uma barbaridade, porque você
tem que ligar essa bomba toda hora para tirar aquele
pouquinho de água, sendo que com o poço cheio
você só liga uma vez, enche as caixas e acabou. E
assim você passa o dia todo ligando até não ter mais
água. Esse é o poço que a prefeitura, com dinheiro
da Cesp, cavou. Era para fazer uma coisa e fizeram
outra.

Aqui está uma crise de água que é uma barba-
ridade. E esse prefeito que entrou não está dando
cobertura para o povo. O agricultor se acabou. An-

tes a gente pagava 80 contos por alqueire para a Pre-
feitura tombar e gradear, e ganhava um pouco, plan-
tando feijão, milho, abóbora. Não era de graça, mas
se ganhava. Agora, com esse prefeito, as coisas estão
meio paradas. Ele fez um projeto de frango caipira
para a gente, que já tem mais ou menos um ano.
Aprovaram cinco mil por pessoa para fazer  o proje-
to. E cem famílias vão fazer parte dele. Eles deram
dois anos de carência pra gente. Depois temos que
pagar. Só que esse projeto vai ter que ser reformulado.
No começo eram mil frangos; agora baixaram para
duzentos. É uma coisa que ninguém entende. Quan-
do se fala do pequeno, só vem bomba!

Eu lembro que, logo que vim pra cá, eu planta-
va de tudo: algodão, mandioca, milho, arroz, feijão...
E era para vender. A terra era boa, só que a gente era
despreparado. Se financiava tudo. E a gente traba-
lhava assim: financiava dois alqueires e plantava qua-
tro. Se plantava mais. Era sempre assim. Isso porque
a família era grande e a gente controlava o financia-
mento, tocava no braço. Mas tinha gente que não
queria fazer assim, e pegava um peão ou um bóia-
fria para fazer o serviço. No fim, não ganhava nada,
porque o agricultor acaba pagando o valor que os
picaretas põem para compra. E as coisas não têm
preço.

Por isso que hoje eu já não planto mais. O que
tenho aqui é só para as despesas. Planto uma man-
dioca, uns milhozinhos para a criação, e outras coi-
sas para as despesas da casa. Até porque esse gado
que eu tenho aí é do Estado, e se eu for tombar dois
alqueires de terra, o gado vai comer o que? Então o
que faço é plantar milho para o gado, faço silagem.
Mas a gente precisava de uma ajuda do governo. Não
são só os grandes que precisam. A gente precisa até
mais. Por que uns têm mais que outros? Tinha que
ser igual. A prefeitura tinha que ajudar quem não
pode. Eu tenho trator para me auxiliar, mas e quem
não tem, como fica? Aí, na hora de pagar as dívidas,
o cara não consegue e é taxado de caloteiro e de
embrulhão. E não é nada disso. É que sem ajuda não
se consegue nada. Eu comprei meu trator trabalhan-
do na agricultura, na roça. Plantava feijão e vendia
para a Camargo Correa. Comia, vendia, e fui jun-
tando até conseguir comprar.

A família era grande; mas fiquei só eu e a mu-
lher. Ela ainda trabalha, é agente de saúde há um
ano. Mas eu já estou encostado, já me aposentei, só
que ainda continuo trabalhando. E o trabalho da
mulher ajuda um pouco aqui. Só que agora devido
ao problema com nossa filha que foi operada, a gen-
te está passando por certa dificuldade. A mulher não
sai do lado da menina e se afastou do trabalho. O
médico falou que é maligno, e isso deixou a gente

meio assustado. Mas parece que a cirurgia deu certo,
e as coisas estão andando. É, a coisa não é fácil. Foi
bem difícil.

Eu estou agora com mais ou menos trinta ca-
beças aqui. Vinte são do Estado e dez delas são fi-
nanciadas, fora os bezerros. As fêmeas eu vou dei-
xando e os outros são meus, são os que eu já tinha. E
não tenho mais porque não pode ter mais de trinta
cabeças, senão os bichos passam fome. Não tem es-
paço para o pasto. E por causa disso a gente tem que
criar tudo bem controlado. Se morrer uma cabeça
do Estado a gente tem que ter outra para substituir.
E esse meu gado aí é todo de leite. Apesar de dar
muito pouco, às vezes a gente não tem condições de
tratar bem do gado, é o que nos ajuda a sobreviver.
Viver não, sobreviver, e isso porque a gente controla
as coisas. Eu falo isso porque eu fiz um levantamen-
to do quanto eu tiro de leite. São mais ou menos mil
e quinhentos litros de leite por mês. Mas isso não é
muito, porque a vaca só tem cria durante seis meses.
E os outros seis meses que eu fico parado, vou fazer
o que? Aí, tem gente que pergunta do bezerro. Mas
escuta, o bezerro de uma vaca leiteira, a gente tem
que ficar quatro anos com ele. Não dá para vender
antes, porque a gente está consumindo o leite que é
dele. E depois desse tempo todo de espera, você só
consegue R$ 200,00 pelo bicho. Mas apesar de tudo
isso dá para sobreviver. Ainda é melhor do que ficar
nessas cidades vivendo no meio de bandidos e aper-
tado o tempo todo. Aqui pelo menos se tem um es-
paço para se esconder. E além disso, eu tenho minha
aposentadoria, minha mulher tem o emprego dela, e
quase tudo que eu como eu tiro daqui. Porque o que
é tirado das vacas é quase tudo para mantê-las. So-
bra muito pouco que dá só para a energia. Aqui não
tem nada comprado com dinheiro do leite. Quero
ver alguém falar que eu comprei um carro com di-
nheiro do leite. Isso não existe. Porque não dá para
quase nada. É mais para mantê-las. Dá pelo menos
para pagar o sal. E já está bom demais. Até o fazen-
deiro está fazendo a mesma coisa que a gente. Ago-
ra, o que eu acho que deveria ser feito é tabelar o
leite. Já foi assim antes. A gente vendia o leite a
R$ 0,25, com resfriador. Hoje ele está a R$ 0,17, e
todo o resto subiu. Um saco de sal era R$ 1,70 e
agora está R$ 3,50. Uma vacina custava R$ 0,30 hoje
está a R$ 0,80. Eu não entendo como é que isso pode
acontecer. Um quilo de queijo, que antes era R$ 3,00
na cidade, agora custa R$ 6,00. Nunca baixa, só sobe.
E nós aqui só baixando o valor do leite. Não dá para
entender isso aí. Uns dizem que é o Mercosul. Mas
e aí? Será que a gente é obrigado a comer o que é dos
outros, e deixar o que é nosso morrer? Será que o
que é nosso, que o nosso produto não presta? Quer
dizer que o governo faz as negociações dele no es-

trangeiro e deixa os brasileiros sofrendo. É nisso que
o governo e a gente tem que pensar. É duro! O go-
verno tinha que encontrar um meio de melhorar isso.
E nós só entramos nesse projeto da bacia leiteira
porque fomos obrigados. Disseram que ia melhorar.
Mas, no fim, não foi isso que aconteceu. Porque tan-
to a agricultura quanto o leite hoje estão sem valor.
Então o governo fez a gente trocar seis por meia
dúzia. Ficamos na mesma. Logo que entramos, éra-
mos um grupo de trinta e seis.

Era para a gente ter uma Kombi e uma máqui-
na para pasteurizar o leite, pra gente vender para a
prefeitura e para as padarias o leite já pasteurizado e
ensacadinho. Era também para ter uma fábrica de
ração. Veio o dinheiro? Não veio, nem para comprar
a Kombi, nem para comprar a máquina de pasteuri-
zar, e nem para a fábrica. E é por isso que a gente
está vendendo leite a esse preço. Porque, se a gente
tivesse tudo o que foi prometido no projeto, aí sim a
gente podia pagar essa dívida. Porque na época que
nós compramos o gado, ele era novo. A pastagem
era nova. Bastava um ano ou dois para fazer dinhei-
ro e pagar tudo. Mas agora as vacas ficaram velhas,
muitas já morreram, outras nem dente têm mais. E
a gente tem que substituir essas que já não servem.

Agora isso tudo não é culpa dos técnicos. Quan-
do se precisa de ajuda ou de assistência deles, a gen-
te consegue. Mesmo sendo da roça, sabendo como
se planta e como se colhe, a gente precisa de algum
tipo de auxílio. Por exemplo, eles nos ensinam como
aplicar veneno e a mexer em certas tecnologias. A
gente não tem certas práticas. E mesmo sabendo
como se planta e colhe milho, algodão, hoje se preci-
sa de ajuda para saber como é que o tempo vai ficar.
Antes se sabia qual o mês em que ia chover, e você
podia plantar na época que fosse mais apropriada.
Agora é tudo ao contrário. No mês que é para cho-
ver, faz sol. Assim, se não tivermos ajuda da previ-
são, fica bem mais difícil plantar, porque ninguém
sabe mais quando vai chover. O clima mudou muito.
Mudou muito.

Eu planto milho, mandioca, feijão, tudo para
consumo da casa. Só para não comprar. E tenho
minha horta, que agora está um pouco parada por-
que está muito quente para mexer com ela. Hoje para
se ter horta, com esse clima difícil, tem que se fazer
estufa. Só que sai mais caro. E eu não vejo por que se
gastar mais para se consumir em casa. Se for para ser
assim eu prefiro ir ao supermercado e comprar três
pés de alface e pôr na geladeira; a gente vai comendo
aos poucos e não precisa gastar mais para isso. Aí
quando chega o tempo do frio, se planta. E se tem
seis meses de colheita boa de alface, rúcula, almeirão,
abobrinha, couve, e tudo quanto é verdura. A gente

só não planta tomate porque ele traz muito inseto, e
precisa de muita química para tratar, e nós não gos-
tamos de mexer com veneno. E se você planta outra
verdura, fica perigoso para ela tanto veneno.

Além disso, tenho meu pomar onde agora tem
pelo menos trinta pés de limão produzindo. O único
problema é que não tem preço. E agora também eles
vão cortar tudo. E os pés de laranja também vão cair.
Tem pé doente. E a gente comprou esses pés da Casa
da Lavoura, logo que chegamos aqui. Eu tenho nota
e tudo. Mas vão cortar. E quem perde somos nós. O
trabalho todo que a gente teve, esses anos todos, tra-
tando, passando veneno, carpindo, vai ser perdido.
O que eu acho errado nessa história é ter que derru-
bar os pés bons. Os doentes eu até concordo em cor-
tar, mas e os bons? Quer dizer que se tem alguém
numa família morre porque estava doente, o bom
também tem que cair? Eu acho errado isso. O que
eles deviam fazer é tratar o bom para que ele não
adoeça. Eles falaram que iam dar outra coisa para a
gente pôr no lugar e produzir. Mas ninguém sabe o
que; talvez seja coco. Mas eu não sei se vão fazer isso
mesmo. Às vezes eles fazem projetos que  a gente
morre antes de ver realizados. Fica para a próxima
geração. No Brasil, as coisas estão assim. Por exem-
plo, se eles dizem que vão fazer uma ponte, o rio
acaba antes deles fazerem. A gente aqui do campo
está ficando descrente dessas promessas. Por isso não
tenho certeza se eles vão realmente nos dar alguma
coisa para substituir os pés que vão cair.

Mas além dessas frutas, eu também tenho
acerola, jambolão, manga, jaca, jabuticaba. O Mario
Covas tomou muito licor de jabuticaba feito aqui,
que o Alexandre, o técnico do Itesp, levava para ele,
nas reuniões em São Paulo. E a mulher, antes da
menina ficar doente, fazia até licor de jabuticaba para
vender na rua. Fazia também queijo e requeijão. Mas
agora parou. É duro. Mas tirando esses problemas,
eu gosto muito de morar aqui.

Eu não gosto da cidade. E olha que fui criado
nela. Mas eu não gosto; é muita correria. O bom da
cidade foi que, como trabalhava de servente, eu
aprendi a construir. E pude fazer junto com meus
filhos uma boa casa para morar. A gente só gastou
com material porque a mão-de-obra foi nossa. E eles
todos sabem mexer com isso. O triste é que, apesar
deles gostarem de morar aqui no sítio, precisam sair
para trabalhar, porque aqui é difícil arrumar empre-
go. E a casa foi feita bem grande para eles também.
Mas não podem ficar. Vão fazer o que? Olhar para a
parede o dia inteiro? A região não tem serviço para
eles. Tem que procurar fora mesmo.

Aqui, no setor I, faltam coisas. Por exemplo,
não se tem um barracão como nos outros setores foi
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feito. Esqueceram daqui. A gente tem que pôr as
coisas na quadra de esporte, que só saiu depois  de
muita luta. Ela ia ser feita em outro setor. Mas a
gente agarrou pelo rabo e trouxe para cá. Seguramos
ela aqui para os moleques da escola brincarem. Os
técnicos não têm nem sala de reunião. Eles precisam
improvisar, porque aqui na agrovila só tem mesmo a
escola, até o quarto ano, e a quadra. E foi nessa esco-
la que meus filhos estudaram. E se a gente procurar
vai encontrar doutor que estudou aqui. Isso foi bom.
Agora, faculdade a gente não tem. A menina fez a
dela em Prudente. E outro filho meu também se for-
mou lá. Já tem um que foi para Venceslau fazer Co-
légio Agrícola.

Para se ter idéia dos problemas, nem posto de
saúde a gente tem aqui. Tem que ir no setor II se
quiser se tratar. Para a gente que tem o rádio, não
tem tanto problema, porque a gente chama e eles
vêm pegar a gente. Mas e quem não tem? Os coita-
dos têm que ir a pé. O que ajuda um pouco é ter os
agentes de saúde. Se não fosse isso, seria bem pior.
Quando alguém precisa, por exemplo, de uma con-
dução urgente, vem aqui e eu passo pelo rádio, e a
ambulância vem buscar. Ainda bem que se tem essa
melhoria. É isso que por enquanto está valendo. É o
que está funcionando. Agora, o duro é que já corta-
ram metade dos remédios dos velhinhos. Tinha ve-
lhinho que tomava dois comprimidos e agora toma
só um. O cara precisa de remédio e eles dizem que
não tem mais. Ninguém está mais entendendo nada.
Talvez seja corte de despesas. A gente passa aqui por
cada uma!  Tudo é muito complicado, é muito difí-
cil. E foi assim desde o começo. Desde a época em
que viemos para a beira da pista onde ficamos, eu,
minha mulher e filhos, dois anos, até o período de
um ano em que ficamos no assentamento da CESP,
as coisas não foram nem um pouco fáceis. Depois
ainda esperamos dois anos até eles cortarem os lotes
e a gente poder vir para cá. E eles quase enrolavam a
gente por mais dois anos. Nós tivemos que entrar na
marra. Tivemos que atear fogo no que tinha, tom-
bamos a terra e começamos  a plantar. Fomos nós
mesmos que fizemos as coisas. Derrubamos árvore e
tudo o mais. Depois veio a Codasp, uma firma de
trator, tombar um alqueire para cada um de nós. Na-
quele tempo, do Montoro, o governo ainda ajudava.
Ele tinha força. Mas depois, os outros que entraram
no governo esqueceram da gente. Começaram a nos
chamar de caloteiros. Falavam que a gente não pa-
gava. Pagar de que jeito? A gente pegava financia-
mento e vinha a seca e acabava com tudo. Se perdia
tudo. O seguro era feito meio por cima, e o cara fica-
va devendo. A conta foi se tumultuando, e tem nego
que deve até hoje. Aí as coisas ficaram bem difíceis.
Foi quando resolveram deixar a agricultura e passa-

ram a investir em leite. Aí mesmo que as coisas fica-
ram piores. E demorou pelo menos uns três anos até
a gente se equilibrar de novo. Para reconstruir o que
tínhamos. Foi um começo difícil. As coisas foram
melhorando aos poucos. Mas para aqueles que não
tinham nada, as coisas não ficaram tão boas assim. E
tudo porque o dinheiro   é mal aplicado. Para as coi-
sas darem certo,  o investimento tem que ser feito do
jeito certo e no lugar certo. Eu, graças a Deus, conse-
gui fazer minhas coisas. Foi devagar, mas consegui.

A minha casa, por exemplo, eu levei dez anos
para construir. Fui fazendo aos pouquinhos e, en-
quanto ela não ficava pronta, fiquei com minha fa-
mília em uma outra casa de tábua. A cada ano meus
filhos iam trazendo um pouco de dinheiro, e a gente
fazia alguma coisa. Levantava uma lajota a mais. E
todo mundo ganhava. As meninas ganhavam e os
meninos também. Minha mulher trabalhava venden-
do semi-jóia, perfume, queijo, leite... Ela vendia de
tudo. E assim a gente ia juntando. Quando dava para
comprar mil lajotas, a gente comprava e colocava.
Quando dava para comprar um caminhão de terra, a
gente comprava. Se dava para comprar dez sacos de
cimento, a gente comprava. Vendi um carro velho
que tinha para comprar o madeiramento. E fomos
fazendo desse jeito. Em dez anos conseguimos le-
vantar a casa. Ela tem história. E a outra casa em
que fiquei morando esse tempo todo de construção
também tem história. Ela tem 60 anos e me foi ven-
dida por um velho do Itaciba.

Teve uma época em que a gente morava bem
no meio do Pontal. No meio dos dois rios. Então,
quando a enchente vinha, porque não tinha a barra-
gem ainda, inundava tudo que estava na beira. E essa
casa já foi coberta de água por três vezes, lá em bai-
xo, no Ipanema. E a água levava tudo que estava pela
frente. A gente perdia roça, perdia tudo, e tinha que
sair correndo. Quando vinha a enchente, a gente su-
bia para Rosana, porque a água cobria a casa. Só se
via o telhado. Depois que o rio baixava, nós voltáva-
mos de novo para a casa. Ia pescar para vender o
peixe, e plantava roça de novo. Foi um sofrimento.
Essa casa tem muita história para contar. Aí, quan-
do vim para cá, eu trouxe. Mas não foi logo em se-
guida. Só trouxe quando ganhei o lote. E eu morei
nela por dezoito anos. Faz só um ano que me mudei.
Agora ela vai ficar aí de lembrança. É o cupim que
vai acabar com ela. Três vezes em baixo d’água e é o
cupim que vai dar fim nela.

E a rapaziada é outro problema. Chega sábado
ou domingo, eles querem bater uma bolinha. Que-
rem se divertir, e não dá. Outras vezes, eles querem
ir para o encontro deles na igreja ou ir para a missa
em outro município, e não tem como, porque  o pre-

feito cortou o ônibus. Ele encostou os ônibus que
tinha antes e fretou outros. Agora só pagando; o ôni-
bus público acabou.

Quando eu entrei aqui, em 1960, tinha muita
terra grilada. Se comprava uma fazenda de 100
alqueires com muita facilidade. Era bico. Se abria os
braços, e para onde eles apontassem se cercava. Isso
é o grilo. E tinha muito disso aí. E olha que aqui eu
tenho quarenta anos. Porque o acampamento mes-
mo foi só em 1983. Só que quando nós viemos para
cá, não teve conflito. Tentaram tirar a gente daqui,
mas o governador não deixou. A Camargo mandou
policiamento e tudo o mais, só que não conseguiram
arrancar  a gente daqui. E,   no fim, o policiamento
ainda veio foi para nos ajudar. Deram força para nós.
Disseram que essas terras eram para ser nossas. E
muitos políticos nos deram apoio.  O Almir
Pazzianotto, Mário Covas, Franco Montoro, Mário
Bragato. O próprio Fernando Henrique foi um dos
que vieram aqui na Gleba XV. Sou contra a arreben-
tar cerca, pôr fogo em carro, matar boi e outras coi-
sas que o movimento faz. Não são todos que fazem,
mas acho que deveria se ter controle em relação a
essas atitudes. Não deveriam deixar isso acontecer,
porque a violência não leva a nada. E hoje, eu ainda
tenho o sonho de que todos possam viver melhor.
De que a vida de todo mundo melhore. Para quem
vive aqui no campo, eu gostaria de ver a agricultura
tomando um outro rumo. E se eu morasse na cida-
de, pediria que a indústria melhorasse. Para a gente
que tem neto, isso é muito importante. Aqui, para
mim, por exemplo, eu precisaria de um sistema de
irrigação. A ajuda que eu mais gostaria de ter é essa.
Porque aqui nós estamos em cima d’água. Se essa
Gleba fosse irrigada, seria uma riqueza só. Seria a
riqueza do Pontal do Paranapanema. E tirava todo
mundo da miséria. E a coisa mais simples é fazer
isso aí, porque aqui tem dois rios:  o Paraná e o
Paranapanema. Mas eles não vêem isso. E para mim
isso seria muito bom, porque eu gosto muito de tra-
balhar com lavoura. Eu prefiro trabalhar com lavou-
ra porque você pode pôr dentro de casa o que colhe
e consegue dominar, consegue estocar. Já com o leite
isso não ocorre, porque ele estraga logo se ficar guar-
dado. O que se colhe pode ficar três, quatro meses
guardado. Então eu acho que gado é para quem tem
espaço para criar. É coisa de fazendeiro. Ele engorda
o boi e dá para o frigorífico. E o leite você vende
pelo preço que eles querem, porque não tem tabela.
Eu, por exemplo, não trabalho com gado de corte
porque não tem espaço. Não tem pasto suficiente. E
além do espaço, o gado de corte precisa de silagem.
A despesa é muito maior. Tudo o que a gente quer é
ficar aqui. Eu gosto daqui. Minha mulher também
gosta. Aliás, ela adora. Não troca o sítio pela cidade.

E ela nasceu na cidade, em Espigão, bem perto de
Prudente. A família dela á de Santo Anastácio. Mas
quando ela pensa em morar em algum lugar, ela pre-
fere  o sítio. A vida aqui é mais fácil. Aqui tem espa-
ço para correr. Eu, quando morava em São Paulo,
não tinha essas coisas. Lá você ficava sempre no
mesmo lugar. Já aqui, quando a terra está fraca de
um lado, você corre para outro. Em São Paulo só dá
para viver se você tiver uma casa e uma boa profis-
são. Porque, se ficar dependendo de bico ali e acolá,
e tiver ainda por cima de pagar aluguel, a coisa não
dá certo. Para começar, você vai ter que morar em
um barracão de papelão no meio de uma favela. Isso
é realmente uma coisa ruim. E não tem mais jeito
não. Cada vez vai  piorar mais. Isso no Brasil só vai
ficar  cada  vez pior. A única forma de melhorar  é se
saísse essa reforma agrária. Porque tem terra para
essa gente toda trabalhar. E as coisas aqui só aconte-
cem de quatro em quatro anos, na época das elei-
ções. Desapropriam terra para mil famílias, e dei-
xam outras mil para daqui mais quatro anos. Hoje
em dia, o jogo político está demais. É igual à seca no
Norte. Por que o governo não irriga aquelas terras?
Porque assim eles manobram o povo. A cada quatro
anos, levam água e uma cesta básica. Aí o povo vai e
vota no cara. Depois eles esquecem deles para lem-
brar de novo só daqui a quatro anos de novo.

Eu gosto mesmo é de mexer com lavoura. Mas
mesmo ela está bem difícil de ser levada hoje. Para
começar, não dá para tocar as coisas só com o braço.
Plantar e colher só com o braço, só com a mão, como
antigamente, já não dá. Antes o preço das coisas era
controlado. O que você vendia estava de acordo com
o que você pagava. Hoje isso não é assim. Se você
colhe uma arroba de algodão e vende por sete con-
tos, você na verdade está pagando dois e ficando com
cinco. E isso não cobre o que você pagou com insumo,
tombação de terra e outras despesas que se tem. Aca-
ba que não sobra nada. O ano passado eu colhi qua-
renta sacas de feijão. Aí resolvi guardar num quarto
para vender pelo menos a trinta ou quarenta contos
a saca. Mas parece que o pessoal do mercado sabia
que eu tinha feijão guardado. Esperei, esperei até bem
perto de começar a dar caruncho. Aí tive que vender
para não estragar. Consegui só trinta contos pela saca.
Com oito dias o feijão foi para sessenta contos a saca.
É piada!... Eles adivinham  o que o pobre tem. O
atravessador vive à custa do agricultor. É duro me-
xer com roça hoje em dia. Então, o que sobra para a
gente é mexer com o leite mesmo. Mesmo ele estan-
do sem um preço tabelado, ainda é mais seguro. O
bom é se o governo colocasse um preço. Mas eles
são malandros. Chegam e dizem que o leite chegou
estragado, ou está ácido, ou está azedo, ou ainda que
ele tem colostro. Eles põem tudo quanto é coisa no

meio, só para derrubar o preço do leite para o valor
que eles querem. E a gente tem o maior cuidado;
lava o peito da vaca, para tirar o leite bonitinho, para
ele sair limpinho; tem todo aquele capricho, até por-
que a gente vai comer o que é feito com o leite.

A gente é dono da cooperativa e não tem voz
ativa lá dentro. O lucro que ela tinha ia todo para
eles. Agora vamos ter uma reunião para debater a
respeito desses problemas. Porque não dá para con-
tinuar desse jeito, a prefeitura doou o maquinário
todo para abrir o laticínio e eles é que têm lucro.
Antes, a gente conseguia comprar remédio mais ba-
rato através da cooperativa. O nosso leite era só dois
centavos  a mais, porque éramos cooperados e por-
que a distância é menor é só trinta quilômetros. Para
Teodoro é cem quilômetros. Então, a despesa acaba
sendo maior para lá. Por isso ele deveria pagar dois
centavos a mais. Mas não. Prefere pagar mais barato
que o outro. Este chegou a pagar dezenove, e ele só
pagou dezessete. Dois centavos a menos. É isso que
está causando brigas e confusão. O pessoal queria
fazer até greve. Queriam parar tudo. Foi aí que ele
igualou o preço com o dos outros. Antes estavam
dizendo que o preço estava baixo porque o sal tam-
bém estava. Só que ele não poderia tomar uma deci-
são dessa sozinho. Aquilo não era dele. Era da coo-
perativa. E com isso ele ficava beneficiando quem
não era cooperado. Leva dez mil litros de leite para
Mirante e fala que só levou cinco. E somos nós que
temos que ficar vendendo leite o dia inteiro. Tudo
isso por causa da ganância. E reunião é para decidir
como as coisas vão ficar. Porque desse jeito não adi-
anta ter cooperativa. Cooperativa para amansar o
burro para o outro montar não adianta.

Parece mesmo é que lutamos, lutamos e mor-
remos na praia. São três anos desde a fundação. E
agora está parada. Estamos com  a carteirinha no
bolso e não serve para nada. Vamos tentar substituir
esse aí por outro. Porque ficar na mão desse cara de
Mirante, que nem é daqui, que pega nosso leite e
embala sem o emblema da nossa cooperativa só para
vender por fora e ganhar o dele... Se não fosse assim,
em São Paulo se comeria queijo da Cooara. É uma
jogada, só que a gente nem fica sabendo como é fei-
to tudo. A corrupção é muito grande hoje em dia.
Ele faz dez mil quilos de queijo. Leva cinco com
nota e cinco sem nota, e assim vai enriquecendo ou-
tro município, porque quando chega por lá eles em-
balam essa mussarela sem nota com o nome do ou-
tro laticínio. E a gente não gosta de ver essas coisas.
E foi o povo que descobriu isso. Mas a gente não
pode fazer muita coisa. Cabe mesmo é para as auto-
ridades resolverem isso aí. É complicado. Mas ape-
sar de tudo isso, viver aqui ainda é muito melhor.
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Eu nasci em Mirante em 22 de fevereiro
de 1956. Sou da própria região do Pontal. E
Mirante é bem perto de Teodoro. Então, quan-
do nós fomos expulsos de Mirante pelo fazen-
deiro, fui trabalhar na barragem Taquaruçu.
Fiquei morando em Teodoro. Isso foi na mes-
ma época em que o Montoro entrou para o
Governo do Estado (1983). Aí começaram os
cortes na Taquaruçu até que ela parou. Aliás
pararam todas as barragens aqui do municí-
pio. Parou a barragem de Primavera, a barra-
gem de Rosana e parou a barragem de Ta-
quaruçu. Outras obras também pararam. E fi-
caram assim até ele arrumar a casa, como ele
dizia. E foi com essa parada que o pessoal foi
mandado embora. Alguns foram para a fazen-
da Tucano e outros para a Rosanela. Foi aí que
a gente, que já era acostumado com roça desde
cedo, resolveu ocupar a fazenda. A Tucano vi-
rou assentamento. A outra ficou intacta, é
mata. Mas é reassentamento da Cesp, cantei-
ro da CBPO – Companhia Brasileira de Pro-
jetos e Obras, barragem de Rosana. Não é a
área que a gente ocupou. É a área que a Cesp
ocupou. Mas a gente lutou até que conseguiu
nosso pedaço de terra.

 No começo foi tudo por nossa conta.  Só
agora que saiu um projeto do governo que li-
berou R$ 7.500,00. Com esse dinheiro eu fiz
meu poço, que na época custou R$ 2.500,00 já
com a instalação da bomba. Ele parece caro,
mas na verdade para um poço de 1,10m de lar-
gura por 60m de profundidade, saiu em conta.
Depois comprei arame para cercar o sítio que
ainda estava aberto, porque logo que viemos
para cá, para o sítio mesmo, mais ou menos
em 1985, era proibido fazer cerca. E não se
podia criar gado também. E quem desobede-
cia era até citado com ordem de despejo. Dizi-
am que quem criava gado era fazendeiro. É
uma coisa injustificável. Assim como é

injustificável o fato da gente ter tido de provar
que era roceiro para ganhar o lote.

 Antes de vir para cá definitivamente, todo
mundo teve que passar por um período de ex-
periência para mostrar que era trabalhador.
Logo eu, que nasci e fui criado em sítio. E até
pegar o lote foram dois anos. Eu entrei aqui
em 1983 e só me mudei para o meu canto em
1985. E era assim que funcionava. Eles davam
um alqueire  e  meio para você plantar e, se
desse certo, lá na mente deles, a gente ganhava
o lote definitivo. Muito bem, provei que era
roceiro e cheguei no definitivo. Aí ficamos um
par de anos sem financiamento. Só há cinco,
seis anos atrás, como já disse, é que saiu esse
dinheiro para a gente. E eu tenho dezoito anos
aqui. Seis anos atrás... Foi aí que consegui cons-
truir meu poço. Antes disso eu pegava a água a
2 Km daqui. Trazia na cabeça. Depois de um
tempo fazendo isso, eu resolvi juntar um pes-
soal que fazia a mesma coisa e fomos conver-
sar com o prefeito para ele liberar um cami-
nhão-pipa para trazer água para a gente.  E
ele mandou. Mas então, depois que fiz o poço,
pus a cerca, formei o pasto, e me sobrou só
R$ 1.800,00 para comprar o gado. E só dava
para conseguir três vacas na época. Então fui
lá, comprei meus bezerros, e fui me virando.
Só sei que hoje eu tenho mais de 20 cabeças. E
como o leite é uma mixaria, se tira entre quin-
ze a vinte litros, o que dá muito pouquinho, a
gente vai vendendo algumas cabeças para aju-
dar nas despesas da casa.

Mas o que é importante dizer é que pro-
jetos assim ajudam a gente. É diferente de pe-
gar dinheiro em banco. Por exemplo, tem gen-
te que vai pegar empréstimo no banco para le-
var adiante os projetos que saem para a lavou-
ra. Tem muita gente aqui que faz isso. O pro-
blema é que a roça não dá dinheiro. Então o
pobre coitado que pegou empréstimo não con-
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segue renda nem para pagar o que deve para o
banco. E isso já aconteceu comigo e com mui-
ta gente por aqui. E aí o que se faz? Não dá
para pagar a dívida. E você precisa pagar pelo
menos 10% do valor dela para começar a ne-
gociar. No fim a gente acaba tomando prejuí-
zo, porque tem que tirar de um financiamento
para pagar o outro. E a gente nem sabe ainda
como é que vai pagar os R$ 7.500,00. Quem é
ludibriado na história somos nós. É quem tra-
balha, trabalha, que no fim fica sempre deven-
do. Fica no fim um jogo de empurra-empurra.

E hoje, aqui na Gleba XV, quem está so-
brevivendo é porque ou trabalha fora, em Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso ou
tem aposentadoria. Nós aqui em casa estamos
sobrevivendo em cima do salário da minha mu-
lher que trabalha na prefeitura. E tem muita
gente que está fazendo o mesmo, trabalhando
fora para poder sobreviver. Porque do sítio é
que não dá. Aqui já saiu projeto de maracujá e
ninguém pagou. Já teve projeto de abacaxi, e
ninguém pagou também. E isso não é porque
não querem pagar, é porque não conseguem.
Com o projeto da mandioca e do milho foi a
mesma coisa. Não dá lucro. Ninguém conse-
gue pagar. O algodão não foi diferente. Aqui a
única coisa que realmente deu lucro foi mexer
com cana. Foi dessa forma que o pessoal aqui
conseguiu pagar suas dívidas. Só que o Estado
é contra. Na verdade, a gente não devia traba-
lhar com isso. A própria Tânia, que era direto-
ra do Itesp, foi contra. Para se ter uma idéia do
lucro que deu, só em um quarto de hectare, no
primeiro ano, eu livrei R$ 1.800,00. Paguei o
plantio todinho, e ainda livrei R$ 1.800,00. No
segundo ano eu livrei R$ 4.260,00. Isto é, o
que ficou livre depois de ter pago as dívidas.
Dá muito lucro. Depois o ganho diminuiu um
pouco porque plantamos na época da cana
mesmo. E fomos nós que agarramos essa
chance. Foi com muita luta. O pessoal do Itesp
dizia que isso era coisa de usina. Diziam ainda
que açúcar não era alimento. Como não é ali-
mento? Todo mundo precisa e tem açúcar em
casa. E aqui é um lugar bom para se plantar
cana porque é bem seco. No último ano plan-
tamos quatro hectares. E o que é quatro hec-
tares? É coisa pequena. É coisinha mínima. Foi
no ano que o álcool baixou e a usina estava

meio desfalcada. Mesmo assim, todos nós re-
cebemos. Ainda deu mais de um mil e duzen-
tos para a gente. Quer dizer que com todos os
problemas eu ainda ganhei, só dentro de um
alqueire, livres, R$ 1.200,00. Coisa que não se
ganha plantando dez alqueires de mandioca.
Então a situação piora. Você pode plantar o
sítio inteiro e não lucra 500 contos. E isso tra-
balhando o ano todo. A única coisa mesmo que
deu certo foi a cana, e nem é projeto do gover-
no, que no fim ainda é contra. Eu lutei muito
para conseguir isso aqui. Lutei tanto que no
começo achavam que eu era contra o Itesp. Mas
eu não sou, pelo menos não contra os funcio-
nários. Eles são pessoas decentes. Eu sou con-
tra uma lei que proíbe a gente de plantar cana.
Não dá para entender. Não deram o sítio para
a gente administrar?

Na verdade isso aqui é a fazenda do Es-
tado administrada pelo Itesp. Eu deveria po-
der plantar o que quisesse. Aquilo que me dá o
retorno necessário para sobreviver. Isso é o que
deveria acontecer num país democrático. Nós
não temos democracia aqui? A resposta na ver-
dade é não. Não temos democracia. Aqui nós
só temos deveres. Direitos não existem. Agora
o dever que eles, o Itesp e o Estado, deveriam
ter com a gente, é ignorado. As obrigações só
são do nosso lado. A história das laranjas mos-
tra bem isso. Nós compramos as mudas do Es-
tado. Eles não deram. Nós compramos as la-
ranjas da COCAMP – Cooperativa de Comer-
cialização e Prestação de Serviços dos Assen-
tados da Reforma Agrária do Pontal, em
Teodoro Sampaio. E agora eles vêm arrancar.
Depois que colocamos dinheiro, que investi-
mos nos pés, eles vêm cortar porque as laran-
jeiras estão com uma doença. O prejuízo vai
ser nosso. Se os pés estavam doentes, porque
venderam? Tem tanto técnico aqui, porque eles
não corrigem isso? Mas não, a gente é que fica
no prejuízo. Fiquei dez, quinze anos tratando
dos pés de laranja para o cidadão vir e arran-
car? Chega, arranca e vai embora. Os pés de
laranja estão cheios. Dá pena. Dizem que essa
doença passa para os outros pés e mata tudo a
uma distância de trinta metros. Mas porque
venderam então para a gente? Agora o prejuí-
zo é só meu. Eles não vão pagar o que investi.
Nem uma muda de coco eles dão para substi-

tuir essa que veio com problema. Eles, da Casa
da Lavoura, deveriam fiscalizar melhor os pro-
dutos que vendem. Vê se no Paraná e no Mato
Grosso eles arrancam os pés de laranja! Eu nem
quero indenização. Queria só que eles dessem
umas mudas de coco de qualidade para a gen-
te plantar e investir de novo. Se não for de coco,
que seja de manga ou de abacate para ficar no
lugar daquelas que vão arrancar.  Porque a gente
está acostumado a trabalhar e também temos
nossos filhos para criar. O dinheiro tem que
vir de algum lugar. Mas no fim eles só vão ar-
rancar mesmo. Ou seja, no fim você fica só com
a obrigação, só com o dever. Mas é assim mes-
mo. A gente luta por nossa conta.

Hoje eu fiquei só com o gado. Porque o
contrato da cana venceu. E para investir nela
de novo tenho que primeiro matar os formi-
gueiros. Tem muito por aqui. E só depois plan-
tar de novo. Tenho também que renovar o con-
trato com a usina. Tem que recomeçar a luta
para conseguir de novo permissão para plan-
tar cana. Eu também tinha um alqueire de ba-
nana, mas acabei com ela porque é muito pou-
co para o Ceasa de Prudente fazer contrato co-
migo. É uma máfia. Eles não vão querer pegar
minha banana porque é muito pequena a quan-
tidade que produzo, dá só um caminhão. En-
tão eles compram lá no litoral de Santa
Catarina, do Paraná. Aí, quando acaba a épo-
ca de banana por lá, eles vão lá para o Mato
Grosso, Rondônia. Nessas áreas os plantios são
grandes e eles pegam aí. E assim tem banana o
ano inteiro. E não dá para um pequeno pro-
dutor que nem eu competir com o preço deles.

Ter renda neste país é muito complicado.
Para se ter uma idéia, na época que eu tinha as
bananas, para conseguir repassar tive que fa-
zer acordo com a prefeitura. Eu entregava lá
para complementação da merenda escolar. Só
que agora o prefeito que comprava de mim
perdeu as eleições e o outro já não compra mais.
E a gente vai fazer o quê? Mesmo sabendo que
existe uma lei que nos ampara, a gente se con-
forma. Vai entrar na justiça? Vai obrigar o pre-
feito a comprar? Eles não querem nem saber.
Eles emprensam o pequeno. E até você conse-
guir alguma coisa, você já morreu.

Deixei ainda uma área para plantar coisas
para o nosso consumo. As bananas que tenho

aqui agora, só são para a gente mesmo e para
os amigos que vêm aqui. No lugar onde esta-
vam as bananas, eu preferi plantar eucalipto.
Essas mudas eu ganhei do Estado. Foram 300.
Outras mudas eu mesmo que fiz. Tirei dos pés
grandes de eucalipto. Tirei a sementinha, pus
num saquinho, e depois plantei a muda. E já
estão bem formadinhos. E com eles dá para
fazer cerca. Dá para fazer um galpão se preci-
sar, ou arrumar outro que já tenha. Mas eu te-
nho outras árvores que dão fruto mesmo. Tudo
para consumir aqui. E eu tenho muita árvore.
Eu tenho mil coisas. Só a acerola que tenho
aqui... O chão fica forrado! Fica todo verme-
lho! Aqui a gente toma suco adoidado disso. E
se vendia bem para o antigo prefeito. Vendia
100 Kg por semana para a escola. Eles batiam
no liquidificador e faziam suco para as crian-
ças. Eu até tinha um lucrozinho vendendo ba-
nana e acerola para eles. Mas tem outras árvo-
res aqui. Tenho nogueira, que é de onde se tira
a noz. E a árvore que dá a castanha. Só que
tem que torrar para comer, senão dá dor de
barriga se comer do jeito que está na árvore.
Nossa, tenho muita árvore aqui. Tem poncã,
mexerica, laranja, jabuticaba, goiaba, manga,
abacate de vários tipos, que é o gado que acaba
comendo mais, e tem também abacaxi. Tem
muita coisa. Como tem bastante, eles (o gado)
acabam comendo também. Tem jambo. Mas é
daquele que é meio compridinho. Ele fica
roxinho e doce que nem mel. E é bem macio
também. Mas nada disso dá dinheiro.

Frutas e verduras todo mundo planta nes-
sas cidades pequenas. Por exemplo, se você ten-
tar vender em uma cidadezinha como Prima-
vera, não vai dar, porque os caras que moram
ali perto já têm sua freguesia. Então, se você
sair daqui para ir até lá vai gastar no mínimo
R$ 2,80. A sacolinha que você leva para ven-
der não paga nem a passagem. É um absurdo!
A gente aqui parece o povo do Nordeste que
mora no sertão. Eu vejo televisão e fico com-
parando. O sistema político daqui é igual ao
de lá. No Nordeste o cara passa fome o tempo
todo; quando chega na época da colheita, o po-
lítico vai lá e dá uma cesta básica. Na época da
eleição o sujeito vota nele. E aí são mais qua-
tro anos passando fome. E é sempre assim, em
época de eleição é gente fazendo poço, fazen-

do cacimba, fazendo isso, fazendo aquilo. E é
assim desde a época de Pedro Álvares Cabral.
Esse sistema existe desde a época em que o
Brasil foi descoberto. E aqui na Gleba XV já
estamos há dezoito anos dentro dele. É a mes-
ma rotina. É a mesma coisa há anos. Todo ano
vamos melhorar, todo ano vamos melhorar.
Mas nada melhora. Passa a época das eleições
e tudo continua como sempre. Nada melhora.
Tem cara aí que está devendo a cueca que ves-
te. Ele pode vender tudo o que tem e não con-
segue pagar a dívida e ainda vai para o SPC –
Serviço de Proteção ao Crédito. Essa é a reali-
dade da Gleba. Quem falar lá fora que a Gleba
XV é boa, é um projeto que deu certo, não está
falando a verdade. E não é só ela não que está
nessa situação. Todas as glebas estão assim. Es-
tão passando por esse processo.

 O cara que entrou aqui sem nada, que
entrou para trabalhar e dependia do Estado,
esse, mesmo que venda tudo, não consegue
pagar o que deve. E mais, tem alguns que vol-
tam a trabalhar de bóia-fria. Mas tem exceção.
Quem pertence ao movimento é diferente. Tem
camarada que é esperto. Mas de um modo ge-
ral a nossa situação é péssima. Eu mesmo não
sou do movimento. Mas não sou contra ele.
Para entenderem o que eu quero falar, eu pos-
so citar o exemplo das igrejas. Cada pessoa es-
colhe uma igreja para seguir. Mas todas falam
do mesmo Deus. Mesmo que a gente pegue a
igreja católica, você encontra dentro dela vári-
as facções. Mas todo mundo reza para o mes-
mo Deus. Existem várias divisões. Só que todo
mundo fala do mesmo Deus. Então, para mim
estão todas certas. Não dá para ser contra ne-
nhuma delas, porque todas oram pelo mesmo
Deus. Mas eu não preciso entrar no seguimento
deles por isso. Cada um ora por Deus na igreja
que em se sente melhor.

 A mesma coisa é com o MST. Não pre-
ciso fazer parte para respeitar o pessoal que
trabalha lá dentro. Não sou contra, jamais. Mas
não sou do seguimento deles. No entanto, logo
que viemos para cá eu fui um dos líderes. Afi-
nal nenhuma criança nasce sem pai. Então fa-
zíamos reunião na igreja, no salão paroquial,
no Sindicato Rural, nas casas das famílias, sem-
pre escondido. E isso foi na época do João
Figueiredo, no tempo da ditadura. Tinha que
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fazer as reuniões escondido. Até que marca-
mos o dia da ocupação. E fomos. Nós não que-
ríamos ocupar uma fazenda com gado. O que
a gente queria era pegar uma fazenda que a
Camargo Correia estava desmatando, e outra
que estava ao lado e que já tinha um pedaço
desmatado pelo fazendeiro, porque essas áreas
eram do Estado. Eram reserva. O fazendeiro
não deveria estar ali. Então pensei que, se ele
estava entrando devagarinho, nós podíamos fa-
zer o mesmo. A gente estava desempregado
porque os fazendeiros não queriam mais a gen-
te na terra. Estavam nos expulsando porque
não queriam mais arrendatários. Só queriam a
gente enquanto tinha mata. E tinha aquele
pedaço de terra ali que não podia estar sendo
ocupado por eles, então por que não ocupar?
“Por que a gente não se une e pega pelo menos 5
alqueires para cada um?” falei. Para a gente que
está acostumado à terra, essa era a melhor opção.

 A gente estava acostumado antes a ficar
três anos em cada fazenda roçando e des-
matando a área. No terceiro ano é que a gente
plantava o capim e pegava a renda. Quando
acabava, você ia para outro lugar. Até que che-
gou o dia que não queriam mais a gente por-
que tinha acabado a mata na nossa região. Al-
guns tentaram se empregar, mas não se habi-
tuaram porque eram da roça. E não adianta,
que quem é da roça não se acostuma a outra
vida. Na cidade o sistema é outro, tudo é es-
tranho, tudo é diferente.

 E eu nasci e fui criado na roça. Se eu
tiver que trabalhar até a noite eu trabalho. Se
eu acordo um dia, eu não quiser fazer nada,
então não faço. Eu gosto de fazer à minha
vontade, de fazer meu horário. Quem manda
no meu serviço sou eu. Quem manda em mim
sou eu. É bem diferente se você for emprega-
do. Se o teu chefe mandar você fazer uma
coisa, você vai ter que fazer. Então você vive
em cima da cabeça dos outros. O outro é quem
domina sua cabeça. E eu não sou dessas pes-
soas. Mas nem todo mundo que é criado na
roça é roceiro mesmo. Tem gente que pensa
bem diferente. Tem gente que nasce e se cria
bóia-fria. Se você colocar o sujeito para ad-
ministrar alguma coisa, ele não consegue.
Então cada um tem seu sistema.

 Mas para aqueles que são que nem eu, a

única saída era ocupar as terras da reserva. En-
tão juntamos uma turminha e resolvemos ocu-
par. Já que a Camargo Correia estava grilando
terra, e nós estávamos passando necessidade,
resolvemos brigar. E lá era tudo cercado. Ti-
nha guarda na frente tomando conta para não
deixar ninguém entrar. Diziam que estavam
protegendo a reserva, mas na verdade estavam
é escondendo a máquina esteira D-8 que esta-
va desmatando tudo lá dentro. Então nos jun-
tamos e entramos. Aí veio avião, helicóptero,
batalhão de polícia armada até os dentes para
nos tirar de dentro da reserva porque nós éra-
mos invasores. Nós fomos tratados como bi-
chos, enquanto que o cara que tinha dinheiro
era o coitado. É aí que nosso país é ruim. Todo
rico é um coitadinho. O Lalau ( Juiz) rouba
tudo, mas é coitado. Se o Lalau fica doente,
tem que levar para ser cuidado em casa porque
é um coitadinho. Ele não faz mal a nada. Mas
quantas crianças não morreram por falta de re-
curso? E quantos adultos não morreram pas-
sando necessidade? Porque esse dinheiro não
foi solto para dar estudo, para dar cultura para
esse pessoal? Para melhorar a vida deles? O que
acaba acontecendo é que o cara vira marginal
dentro da cidade porque não tem nada. Por-
que o dinheiro foi todo para o Lalau. As con-
seqüências que ele deixou foram muitas. Tem
um rastro enorme de tragédia atrás dele. Mor-
reu muita gente. Só que ninguém vê. Mas o
Lalau é um coitadinho. E isso vai acontecen-
do sucessivamente. A mesma coisa é aquele se-
nador que tem lá no Norte, o Jader Barbalho.
Teve cara que foi cortado até de moto-serra e
o diabo-a-quatro, e no fim o cara é um coita-
do. O Antonio Carlos Magalhães é outro coi-
tado. Tem empresa para tudo quanto é canto,
mas é um coitado. Tem ainda aquele João que
ganhava na loteria todo dia. Só ele conseguia
ganhar na loto todo dia. Tinha uma sorte, o
coitado!

 Agora, o pobre que trabalha para pôr co-
mida na mesa do rico, esse não tem chance. O
que seria dos ricos, como eles iriam comer se
não fosse o cidadão que produz o alimento que
vai para a mesa deles? Já pensou se acabarem
os pobres, como que os ricos vão viver? Tinha
que se dar uma chance para o coitado que tra-
balha. Porque aqui ninguém quer ser um

Barbalho, ser um latifundiário. A gente só quer
ter o direito de viver e a chance de pagar nos-
sas dívidas. Até porque o pobre é o cara que
mais gosta de andar na linha, de pagar. Porque
ele já é pobre, se ainda for mau pagador, aí a
coisa complica.

Então, o que a gente queria é ter a chance
de viver bem, de dar estudo para nossos filhos.
Ver eles virando técnico agrícola, engenheiro
agrônomo. Ter direito também a assistir uma
televisão, de ter uma geladeira. Coisas básicas.
Ter direito a ter coisas básicas e não precisar
se endividar para isso. Porque se o cidadão ti-
ver dívida, ele não dorme direito.  Se ele deve
R$ 10,00 já não dorme direito. Agora, se for
um desses homens aí, ele pode dever bilhões
que não tem problema. Eles não estão nem aí.
E nós não conseguimos dormir. Aqui a gente
precisava é de um socorro para pagar nossas
dívidas, ou então ter uma anistia. Alguém che-
gar e falar que a gente não precisava mais pa-
gar nada. Eles chegarem e falarem que fomos
nós que colocamos comida na mesa deles, e que
por isso não precisaríamos mais pagar nada. E
isso é verdade, porque quem sustentou o Real
até hoje foi a agricultura. E é mentiroso o cara
que falar que tem outra coisa que segurou o
Real. Foi a agricultura que segurou. Quantos
por cento o álcool, o petróleo não subiu? Tudo
que é do governo já subiu. Mas tudo que é nos-
so, que é do pobre, não. O arroz está a mesma
coisa, vem acompanhando o salário mínimo.
Esse salário “bendito” que nós temos! Logo que
o real saiu, eu pagava pelo bujão de gás R$ 5,00.
O pacote do arroz de primeira na época era
R$ 4,00. Hoje, você encontra em alguns luga-
res o bujão até por R$ 25,00, e o pacote do
arroz subiu só para R$ 5,00. Olha que dife-
rença! Nós estamos dando lucro para o país.

Então, porque não olham um pouco para
a gente? O tamanho da nossa dívida não dá
um quarto do valor da dívida que o presidente
pagou para os banqueiros. O banco só dá lucro
para os banqueiros. Então porque só a gente
morre e os grandes crescem? Porque não dão
uma anistia para a gente?

A minha intuição é que eles querem que
a gente seja cachorro do Estado. Que a gente
viva humilhado. Porque o dia que a gente cres-
cer, eles perdem o controle sobre nós. Eu dei-

xo de ser domínio do Estado. Porque é isso
mesmo, é como eu escrevi certa vez, nós so-
mos dominados. Eles acharam ruim que eu
tenha escrito isso. Mas é a verdade. Nós paga-
mos 35% de imposto. Nosso dinheiro vai todo
para o governo. E como é que fica nossa famí-
lia? Só aqui em casa moram três dos quatro
filhos que tenho.

A gente vai tocando o gado que tem aí.
São mais ou menos 20 cabeças entre pequenas
e grandes. E é tudo de leite.  Mas é gado co-
mum. Não é bom produtor de leite. A vaca que
dá mais leite, dá oito litros. As outras é seis,
cinco, quatro. Porque para se ter uma bacia lei-
teira tem que se investir em tecnologia. E para
isso tem que se ter dinheiro. E numa Gleba
dessa, com a situação em que está, não é possí-
vel sobreviver só do leite. De onde você vai ti-
rar o dinheiro para investir em tecnologia se
você está cheio de dívida? Então no fim a gen-
te entrega leite, mas não tem muito lucro não.
E é assim.

 Mas a gente tem outras coisas aqui. O
café é daqui mesmo. E aqui se tem essa vanta-
gem: se você quer comer uma coisa é só plan-
tar. Quer comer batata, vai lá e planta. Na ci-
dade tem que se comprar tudo. E agora é épo-
ca de abobrinha e quiabo. Mas tem mandioca,
batata-doce, batata, cana para chupar, mara-
cujá, manga, jabuticaba, caju, mamão e muitas
outras coisas. Hoje mesmo eu estava derruban-
do mamão para as galinhas comerem. Jaca é
outra coisa que tem adoidado. Goiaba, quan-
do é época, perde que só vendo. O chão fede
debaixo dos pés. Eu tenho quase todas as fru-
tas aqui. E eu planto mais é fruta mesmo. Ar-
roz eu plantei no começo. Agora já não com-
pensa porque não tem onde beneficiar o arroz.
Aqui também é um lugar muito alto e seco para
se plantar. Você tem que comprar aquele arroz
sequeiro bico preto, e ainda perde. Se você so-
car no pilão, vira farelo. Se levar para a máqui-
na, voltam só os pedacinhos. Aí parei de me-
xer. Mas eu tenho um pouquinho de tudo.

Eu e minha família estamos muito bem.
Tenho um menino de nove que tem 62 Kg.
Ele anda bem, é firme, estuda. Quando tinha
um ano e meio eu perguntei se ele queria ma-
madeira e ele respondeu: - “Lógico que eu que-
ro”. Eu fiquei até impressionado que um me-

nino dessa idade falasse a palavra “lógico” e
com aquela entonação. Quer dizer, ele já era
bem esperto desde aquela idade.

Então eu não posso dizer que passo
necessidade junto com minha família. Es-
tamos bem. A gente tem boa saúde. Mas é
daquele jeito, ganhando cabelo branco antes
do tempo porque dorme perturbado pensan-
do em uma maneira de pagar o que deve.
Chega até a pensar que, se jogasse na Sena,
poderia ganhar. Mas no fim só quem ganha é
o João Alves (político). É só para ele. Então
a gente fica sonhando. Eu e minha esposa. E
ela está comigo desde o começo, desde que
viemos para a beira do asfalto. Acampou com
a gente. Onde eu estava acampado era orga-
nizado. Não era bagunçado que nem nos ou-
tros lugares. Eu vejo que por aí é uma zueira.
E além disso, eu também organizava um ar-
mazém com comida que o Estado dava para
a gente. A gente fazia uma lista com o nome
de cada família e o número de filhos que ti-
nham. Por exemplo, se o Mané tinha três fi-
lhos, ele recebia um tanto de óleo, um tanto
de arroz, um tanto de feijão e assim por di-
ante. Se o outro tinha mais filhos recebia mais
um pouquinho. E aí a gente distribuía certi-
nho. Ficava tudo organizado. Mas isso só
aconteceu depois que passamos seis meses na
beira do alfalto. Até que o Estado conversou
com o governador e resolveu nos colocar perto
da barragem em Rosana. Na época tinha o
secretário da Agricultura e da Justiça que aju-
dou na negociação. Ficamos nessa barragem
por quatro meses. Aí negociamos até que o
governo desapropriou 15.110 hectares. Hoje
não é mais esse total. Porque conforme o Es-
tado ia negociando com o fazendeiro e cor-
tando, ia ficando menor. Mas na época fo-
ram nove fazendas desapropriadas.

 Depois fomos para uma área de emer-
gência onde ficamos um ano. Só depois des-
se período é que viemos para o lote definiti-
vo. Mas foi meio bagunçado. Não tinha en-
genheiro para cortar, então ficavam falando
que a gente ia mudar hoje, amanhã, hoje,
amanhã. Eles não tinham dinheiro para cor-
tar o sítio. Mas aí eles foram cortando, sorte-
aram umas pessoas e colocaram lá nesse pe-
daço que já estava pronto. Mas nós fomos fi-
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cando. Ainda tinha muita terra para cortar e
estava demorando. Foi aí que resolvemos nos
organizar. A turma foi lá no meu barraquinho
de lona e fizemos uma reunião. E foi bem gran-
de. Então falei que achava que todo mundo
que estava ali era roceiro e sabia quanto era
um alqueire de terra. São vinte e quatro mil e
duzentos metros quadrados. Então vamos me-
dir nossa terra e entrar. E assim fizemos. En-
tão entramos, cortamos e sorteamos para não
ter preferência. Porque, de repente, se você que-
ria ficar na beira do asfalto e fosse lá escolher
o lote para você, o outro podia chegar e dizer
que queria também. Então nós nos agrupamos
em vinte, cortávamos a área, numerávamos de
uma a vinte e sorteávamos. Para não dar briga.
Se calhasse de você tirar o lote de uma área em
você já estava, era sorte. E fomos cortando.
Quando o Estado veio, quando ele veio cortar,
depois de um ano, já estava tudo certo. Imagi-
na se a gente fosse ficar esperando. Era mais
um ano passando fome por causa da burocra-
cia. Ou mais.

 E aqui era um colonião! Não tinha uma
árvore. Para não dizer que não tinha nenhu-
ma, tinha uma bem miudinha. Aí fiz meu
barraquinho para os meninos ficarem. E mo-
rei nele. Foi aí que comecei. Peguei a enxada e
fui carpir e fiz meu pomar. Na época eu traba-
lhava por dia. Aliás, por dia não, porque os fa-
zendeiros não davam serviço. Então tinha que
ficar catando trabalho. Mas peneirava, mexia
com uva, tirava semente e aí fui conseguindo
comprar uma comidinha. E ia economizando
até que tombei a terra e plantei uma rocinha.
Depois fiz um barraquinho melhor, comprei
telhas e outras coisas. Mas sofri muito. Foi com
meu dinheiro, tirado da semente de colonião,
que comecei a plantar meu pomar e a fazer mi-
nhas coisas e trazer comida para casa. E na
época minha esposa ainda não trabalhava. Só
veio a começar com três anos aqui. E também
não dava para ela trabalhar porque tinha que
pegar água a 10 Km daqui. As crianças eram
pequenas, tinham que tomar banho e tudo.
Tinha a casa para cuidar ainda.

 Então eu cuidava do terreno e ela da casa
e das crianças. Depois elas foram crescendo e
ela pôde fazer outras coisas. E tudo que tenho
aqui foi plantado por mim. Não ganhei nada.

Aliás, para não falar isso, tem umas 400 covas
de eucalipto que ganhei ano passado. Ano pas-
sado!. E eu estou aqui há dezoito e só agora
ganhei 400 mudas. O restante fui eu quem
plantou. A acerola aí não é projeto do Estado.
As mil covas que tem são minhas mesmo. E
aqui se trabalha muito fazendo troca de favo-
res. Como eu trabalhava tirando semente de
colonião, eu tinha várias peneiras e o rastelo.
Uma vez uma mulher apareceu aqui com umas
mudas de banana e ela estava precisando de
um rastelo e uma peneira, então perguntei se
ela não queria me dar as mudas porque eu já
estava atrás há muito tempo, e ela disse que
tudo bem, desde que eu emprestasse o rastelo
e a peneira. Eu emprestei, e até hoje não vol-
tou. Já tem dezesseis anos. Na verdade eles fo-
ram comprados, e caro. Mas das sete mudas
que peguei, consegui 3.500 covas. Aí fiz um
projeto e levei para o prefeito e consegui ven-
der duas mil mudas de banana. Aquele prefei-
to do começo da história. Eles estavam loucos
atrás de banana. Depois ele cedeu tudo para a
escola. E aqui foi assim. Depois peguei nove
mudas de abacaxi e quando chegou a cinco mil
pés eu parei. Não dava mais para aumentar,
porque não tinha para quem vender. E eu plan-
tava um abacaxi que está em extinção. Ele se
chama boituva. Tem uma cabeçona bem gran-
de. Aí foi indo até que faliu. O café eu planta-
va só para casa, porque não compensa vender.
Mas para fora eu já plantei mandioca, mamona,
algodão. Mas aí falei para a mulher que ia pa-
rar com a roça. E parei. Fiquei vivendo do po-
mar, da poncã, da banana e do abacaxi mais de
um ano. O abacaxi eu vendia a R$ 0,50 cada.
Depois o cara que comprava de mim vendia
em Pirapozinho por R$ 1,50.

Mas isso aqui agora está bonito. Isso aqui
é meu sonho. Eu quero morrer aqui. Eu quero
ser enterrado aqui no meu sítio, porque aqui é
o melhor lugar que temos. É o melhor lugar
para um ser humano morar. Para se criar os
filhos é o melhor lugar. Se está longe de tudo.
Das drogas, do roubo, dos assaltos. Aqui é mais
fácil educar os filhos. Isso já não acontece na
cidade. Lá é muito mais difícil. Para começar,
você tem que pensar o que ele vai fazer depois
da escola. Ver TV, jogar videogames que tem
aquelas coisinhas matando outro bichinho.

Sabe, não tem jeito. Aqui no sítio a gente não
precisa se preocupar com isso porque sempre
tem ocupação. Toda criança que chega da es-
cola tem com o que se ocupar. A gente põe
elas para trabalhar.

 Agora tem essa lei aí, que eu não enten-
do, que proíbe criança de trabalhar. É uma lei
diferente. Se fosse trabalho escravo, que im-
pede seu filho de estudar, eu ia entender, mas
para manter ele ocupado e aprendendo algu-
ma coisa eu realmente não compreendo. Tem
que se ter uma ocupação mesmo aqui no sítio.
Aqueles que não fazem nada viram
maloqueiros, malandros. E é assim que a gen-
te chama aqui aqueles que não fazem nada de-
pois que chegam da escola. E eu acho que na
cidade são todos maloqueiros. É por isso que
lá tem muita bandidagem. Tem que se ter uma
ocupação. Todo ser humano tem que ter uma
ocupação. Senão acaba procurando coisas er-
radas para fazer. O errado se torna melhor. E
para mim, que nasci e me criei no sítio, eu gosta-
ria que meus filhos vivessem em sítio também.

 Se eu pudesse mandar no pensamento de-
les, eu faria com que eles ficassem aqui. Mas é
diífícil saber se eles gostam daqui. O que eles
pensam. Porque o jovem se ilude demais. Com
toda essa tecnologia que tem por aí, ele acaba
se afastando  do sítio. Fica mais difícil se ha-
bituar a ele. Mas eu espero que eles tenham a
cabeça firme. Procurem seus empregos e vi-
vam uma vida boa. Mas eles ainda são novos.
O homem só vem mesmo a saber o que quer
dos 25 para a frente. Eu ainda não tenho ne-
nhum nessa idade. São todos novos. Mas es-
tão aqui me ajudando de alguma forma. Os que
estão aqui, são três, me ajudam, e os que estão
fora se ajudam entre eles. E eu estou muito
feliz assim.

 Mas ainda tem uma coisa que eu gosta-
ria de realizar. Eu queria pagar minhas dívi-
das. Esse é um sonho que eu quero realizar. O
resto, moradia, convivência, amizades, os téc-
nicos, para mim está tudo bem, já estou reali-
zado. Os filhos já estão criados, graças a Deus.
Não tem nenhum bandido. São todos traba-
lhadores. E eu estou morando onde eu quero.
Faço o que gosto. Só o que me perturba mes-
mo é a dívida. Ainda me falta realizar esse so-
nho. Realizando isso, eu vou ter realizado tudo.

Eu não posso reclamar daqui. A gente tem es-
cola até o segundo grau, que o ônibus passa na
porta, tem posto de saúde, só aqui no setor II
temos dois e temos muitos agentes comunitá-
rios. E são os próprios moradores que traba-
lham. Tem médico de família. Tem enfermei-
ro. Tem dentista. Não podemos falar daqui. Em
relação a isso não se pode reclamar. O que fal-
ta mesmo é ter um projeto que faça a gente
pagar nossas dívidas. No resto está tudo às mil
maravilhas. Tanto na área da saúde como da
educação. Os técnicos também são muito ami-
gos, quando nós precisamos eles sempre vêm.
O pessoal do Itesp é gente boa. Não dá para
falar mal deles. Eu falo mal é do Estado. Das
leis e da documentação deles, que acham que
aqui só se tem deveres. É em relação a isso
que eu reclamo, que eu sou contra. Mas o pes-
soal do Itesp não tem nada a ver com isso.
Eles são legais. São muito competentes. Tan-
to os engenheiros como a base técnica. Se fos-
se passado para eles administrar, isso aqui iria
melhorar ainda mais. Eles são nossos amigos.
Vêm aqui e tomam café com a gente, e pro-
curam saber como é que estamos, se precisa-
mos de algo. A nossa relação é ótima. Eu sou
muito feliz aqui e me sinto uma pessoa reali-
zada, que sempre mantém a esperança de ver
as coisas melhores.
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Sebastião - Comecei a trabalhar com 7 anos.
Eu sou da Bahia. Vim de lá com 3 anos de idade
e fui criado na região de Presidente Prudente, lá
no Córrego da Onça, Alfredo Marcondes, San-
to Expedito, sou daquela região. Vim correndo
trecho até que cheguei em Mirante, onde fui bóia-
fria. Fazia de tudo, carpia, cortava cana, mexia com
boi, furava poço. O que pintasse na minha frente
e desse dinheiro, eu estava fazendo. Era animal,
era boiada, tudo o que pintasse eu fazia. Depois,
surgiu essa gleba! Nessa ocupação eu estava junto
desde o primeiro dia. Metemos a foice para den-
tro, e o pau quebrou. Com 8 dias de invasão, che-
garam os homens do Estado. Nós estávamos ro-
çando, aí chegou aquela turma com o advogado
e o padre. Eu sei que chegou um e avisou para
nós que era para parar, que a coisa estava fican-
do feia. Aí, por derradeiro, veio o padre José An-
tonio, chegou e disse: “olha, é para vocês arran-
carem os barracos de dentro do mato e passar
para a beira da pista. Não queira agir contrário,
porque é perigoso vocês se machucarem.” Daí um
pouco, começaram a descer uns carrinhos desses
da polícia rodoviária. Começaram a descer, descer,
daí um pouco chegou a policinha de carrinho pe-
queno e de ônibus. Nós já estávamos arrancando
os barracos, pondo eles na beira da estrada. Só
que não deu tempo! Só vimos o policiamento che-
gando, descendo do ônibus e do caminhão, já ar-
mando as barraquinhas. Com poucos minutos,
já estavam todos ali. Um acampamento só de polí-
cia. Subiu um policial numa árvore com mais
de 40 metros com rádio-amador. Falei: “A coisa
está feia!” Teve um companheiro que, quando
olhou aquilo ali, disse: “O quê? Aqui vai sair
muita carne pra urubu, e eu vou por aqui, no
mato!” E até hoje não sei por onde que ele saiu.
Largou a mochila para trás e sumiu. Nós ficamos
por ali. O policiamento chegou e, sabe, glebeiro
não tem medo. Foram chegando esses militares,
todo mundo equipado com fuzil e não sei mais
o que. Eu sei que chegaram perguntando quem
era o chefe. Nós combinamos para dizer: “Aqui
não tem chefe.” Quando perguntavam quem é o

chefe disso daqui, respondíamos: “É a fome.” Ia no
outro, ele dizia: “É a fome.” Aí veio em mim e eu
digo: “O chefe daqui é a fome. Você não está vendo?
Tem gente aqui que está com dois, três dias, que só
toma água de sal! Comer não come.” A gente tinha
necessidade mesmo. Eu sei que, com poucos
minutos, chegou o ônibus, levando marmitex para
os policiais. Eles ficaram com tanta dó de nós
que pegaram os marmitex e deram para nós. Os
próprios policiais! O outro dizia: “Eu comi aqui só
um pouquinho, pegue esse restinho!” E sei que a tur-
ma ficou com nós dois dias e pouco, e quando o
policiamento foi embora, nós ficamos foi com sau-
dade (risos).

Teve uma eleição no acampamento para ele-
ger um representante e eu fui eleito e me chama-
ram de “prefeito”. Aí eu fui para São Paulo. Che-
gamos lá eu, o Gerson, mais o Deputado Bragato,
para falar com o Governador Montoro. Eu nun-
ca tinha ido nem em São Paulo, quanto mais con-
versar com o governador. Esse aqui é o Prefeito
do acampamento. O Montoro: “Senta aqui!” Na-
quela mesona deles lá. E eu sentei junto com o
Montoro e comecei a conversar. E parece que
fui desacanhando. Ele fazia perguntas e nós res-
pondíamos. O que se fazia no acampamento,
como é que era, como é que não era. O que nós
queríamos. E nós fomos  falando que era terra que
nós queríamos para trabalhar, para viver. Para não
precisar estar sofrendo, que nós sofríamos demais!
De fato, não sei se você conhece, mas a vida de
bóia-fria é péssima! Eu tenho dez anos de bóia-
fria, cortando cana, levantando 4 horas da ma-
drugada e chegando em casa às tantas da noite.
Eu sei que quando nós viemos de São Paulo, nós
fomos jantar e já estava passando o jornal. Eu olhan-
do lá e não é que o negão (ele mesmo) estava no
Jornal, na TV! “Ah, o prefeito eleito nos acampa-
mento desocupou o palácio tal hora assim e assim,
com a proposta de não ter policiamento nos acampa-
mento”. No acampamento, a polícia e a autorida-
de éramos nós mesmos.

A gente tinha vontade de ter um pedaço de
terra e uma vida livre, porque um bóia-fria é cati-

Aparecida França RamosAparecida França Ramos
Sebasti ão Lopes FrançaSebasti ão Lopes França
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vo. O bóia-fria é mesma coisa de empregado. O
empregado não tem a hora marcada de sair? Mes-
ma coisa é o bóia-fria. Deu aquela hora, se você
perder o carro, você já perdeu o dia. Hoje mes-
mo eu levantei cedo, mas é diferente.

Olha, eu comecei a trabalhar com 7 anos.
Desse tempo para cá, todo serviço que você
pensar eu já fiz. Sempre em roça e sempre servi-
ço pesado. Para mim, o pior serviço é a cana.
Você já pensou você entrar num canavial, pôr
fogo num canavial, com um calor desse, quando
dá uma hora dessa assim, aquela cana solta um
mel, e quando você sai ninguém sabe quem sou
eu nem você. A cor é uma só. É uma tristeza! E é
aquela poeira. O cara que vai trabalhar, ele tem
que trabalhar bem ligeiro para poder fazer uma
diária boa. Quando  é de tarde, ele já engoliu
mais de 2 quilos de cinza. Quando ele dá uma
tossida assim, sai aquela pelota de cinza. Arre-
benta a pessoa. Só para dar o lucro para o fazen-
deiro e para o usineiro.

Eu creio que acampado nós ficamos um ano
e meio. Olha, a vida no acampamento é meio
feroz. Não é boa não! Mas dá para a gente resis-
tir. A pessoa, tendo paciência, tendo idéia, resiste.
Porque o acampamento é muito agitado. Tem pes-
soas boas, que não perturbam. Mas sempre tem
umas tranqueiras no acampamento que gostam de
perturbar, então o acampamento é meio agitado.
Reunião tem quase todo dia. Festa também, de
vez em quando tem uma. Quando nós estávamos
no acampamento, sempre tinha um forrozinho,
umas músicas. Mas era difícil fazer as festas. Era
só os forrozinhos, e às vezes um canto de viola.

Aparecida - É uma alegria neutra, sabia? A gen-
te faz por onde sorrir, você está sorrindo por fora,
mas por dentro está chorando, porque não é fá-
cil, não!

Sebastião - É porque não é fácil! Você está ali
pensando em ganhar um chão e não sabe se ganha
nem se não ganha. Às vezes estraga tudo. Teve
um tempo que precisava pôr guarda no acampa-
mento porque os fazendeiros diziam que iam pôr
veneno na água. Era tudo na beira do asfalto. O
acampamento era acompanhando o asfalto, en-
tão os tambores de água ficavam todos na beira
do asfalto.

Aparecida - Era muito difícil ficar no acampamen-
to. Porque você não tem o conforto de nada. Você
mora num barraco, o vento venta e descobre tudo,
vem a chuva e molha! Você não tem conforto de
fazer um barraquinho melhor! E os filhos tam-
bém sofrem. A água! A gente não tinha sequer
nem mesmo quase a água normal para beber.
Quem dirá uma agüinha assim que a gente já
nem contava pra lavar roupa. Tinha vez da gente
ficar uns 15 dias, sem ter água pra lavar a roupa.
Então, na verdade, eu acho que era muito difícil,
bem sofridinho. Chegava à noite dentro daquele
barraco, aquela solidão! Parece que dava uma tris-
teza profunda, sabe?

Hoje não, que a gente já pegou nossa terra.
Hoje, a gente está bem tranqüilo porque tem ener-
gia, tem água, mas mesmo antes de conseguir isso,
desde aquele dia que a gente ganhou a terra nos-
sa, eu não sabia se eu chorava de alegria, no mes-
mo instante que as lágrimas iam descendo pelo
sorriso! Porque a alegria era muita. Aí, quando
ganhamos aqui, era tudo mato. Como falou meu
pai. A criança era pequena, meu marido entrou com
foice, ele foi roçando e eu junto com ele. O
pouquinho que conseguia fazer, eu fazia, mas era
com aquele sorriso, aquela alegria imensa. Ali ele
roçou antes de secar direito porque tinha que
dar um tempo para secar. Mas nós já quería-
mos era plantar. Aí ele pôs fogo, nem queimou
direito e ele já entrou. Nós já plantamos e daí
por diante começou a nossa felicidade.

As meninas aqui já foram crescendo,  e fo-
ram ajudando. A água ainda era difícil, porque
nós buscávamos longe, de bicicleta. Depois já
compramos uma carrocinha para buscar a água.
Foi Deus que abençoou para que fizessem o poço.
Então, daí por diante, tudo foi multiplicando,
não com fartura, nada com grandeza, mas sim para
o sustento de cada dia. E assim vamos levando
até hoje. Para mim, verdadeiramente, o paraíso é
lá no céu, mas se existe o segundo, para mim é
aqui! Se existe o segundo, é aqui! Eu vejo gente
que troca o lote, que vende o lote. Aquele que tro-
ca ainda tudo bem, mas o que vende... Esse não é o
nosso plano. Meu cantinho de eternidade, o que
eu quero é lutar para cada dia melhorar mais. Eu
tenho certeza que vai chegar esse dia.

O bóia-fria vive sofrendo. Ele está em cima
do caminhão dando a vida dele na mão dos cami-
nhoneiros. É uma vida sofrida. Você não é livre.

Você é oprimido pelos dias de serviço, porque
quando você perde o dia você já fica pensando:
“Ah, meu Deus do céu, o dia de amanhã! O alu-
guel, para luz, para água, para o gás e para o mas-
tigo. E pra vestir e pra comer!” Aqui tudo é dife-
rente. Eu tenho certeza que todos que andam
lutando por um pedacinho de terra estão certos.
Eles estão certos de lutar por um pedacinho de
terra, porque a terra está aí, ela é nossa. Então, eu
acho que vale a pena, sim.

A diferença de morar em cidade e morar aqui
no campo é a liberdade. A liberdade, porque aqui
você cria seus filhos no seu terreiro, não na rua;
porque lá na cidade, coitado de quem prende seus
filhos dentro do quintal. Jamais se deve prender
eles. Eles querem um pouco de liberdade, fica
aquela molecada na rua. E como você corrige os
seus, se os do vizinho estão bem ali? É difícil. Aqui
não, tem as casas mais distantes, e você cria seus
filhos do seu jeito. Aqui, por mais que você passe
dificuldade, você tem galinha, você vai na roça, você
colhe uma abobrinha, um quiabo, um mamão, não
falta. Desde que tenha coragem de lutar, tudo
você terá. Eu acho uma diferença bem grande
do sítio para a cidade. Eu tiro pelos meus paren-
tes, quando vêm aqui. Meus filhos, eles vêem uma
manguinha madura lá debaixo do pé, lá no chão,
eles não ligam. Os da cidade, quando vêem, coi-
tadinhos, eles pegam um saquinho, saem catando
essas coisinhas murchas e pondo num saquinho,
que é para eles levarem, enquanto os da gente
não. Eles não ligam para aquele do chão, porque
estão com fartura. Um mamão, uma banana. Os
filhos da gente têm fartura sim.

Tem uns que não têm a coragem de vir pe-
gar a terra porque eles sabem que sítio é diferen-
te. Sítio não é que nem lá na cidade. Eu digo
assim porque eu morei lá também. Se faltasse uma
mistura, onde que você tinha de ir buscar? Só no
mercado. Se você tivesse dinheiro para ir buscar
a carne, era carne, se não,  você ia ter que ir atrás de
uma abobrinha, atrás de um quiabo. Enquanto
que, para nós aqui, nunca falta uma misturinha.
Por exemplo, um mamão, uma abóbora, uma ba-
nana, um ovo, um frango, tudo é mistura. Um pé
de mandioca. Você não fica sem. Ah, eu acho bem
diferente. Eu morei na cidade e a gente traba-
lhava. Tinha época que a gente tinha que fritar
cebola para dizer que era mistura, sem contar
que às vezes a gente não podia comprar um ovo.

A gente pegava cebola, fritava, ou então tinha
dia que fazia farofa de farinha para pôr em cima
do prato e dizer que era mistura. Hoje, jamais!
Hoje meu marido não tem tanta saúde, mas nós já
plantamos de todos os tipos de lavoura. Já planta-
mos algodão, plantamos mandioca, mexemos com
bicho-da-seda. Sem contar a mamona, o milho
etc. Agora, a gente não planta aquela lavoura
grande que nós plantávamos antes porque ele
perdeu a saúde. O serviço ficou só para mim, mas
a gente planta mandioca para o consumo, plan-
ta milho, tem café. Tem o pomar, tudo a gente
tem um pouco. Fora as vaquinhas.

Sebastião - Para falar a verdade, a gente não
pode poupar o governo. Ajuda do governo é
muito pouca. Além de ser pouca, vem fora do
tempo. Porque você vai atrás de uma ajuda, quan-
do aquilo chega na sua mão já passou o tempo da
plantar. Você vai plantar fora de época. O cara
colhe pouco, porque as coisas têm que ser no seu
tempo. E de uns tempos para cá, falar a verda-
de, não está tendo ajuda nenhuma.

Para fazer uma planta numa roça, vamos su-
por, para plantar algodão, a gente tinha que pe-
gar o financiamento pelo menos no mês de agos-
to, se não pegasse em agosto, pegasse em setem-
bro. Porque a gente não tem maquinário, vai ter
que arrumar maquinário, vai ter que pagar. Se a
gente arruma um trator para plantar uma terra,
o tratorista não vem fazer fiado para esperar quan-
do sair dinheiro. Na hora que ele vem, ele já quer
o dinheiro do óleo. E aí, a gente fica esperando o
financiamento. Quando este financiamento che-
ga fora da época, você vai fazer aquela terra mal-
feita porque a terra feita e plantada logo é mal
feita! Não dá para aprontar direito. Planta no
meio daquela terra mal feita a planta, ela sai do-
ente porque a terra tem que ser caprichada. Es-
perar aquele mato, aquele esterco que você jogou
debaixo da terra fermentar e apodrecer. Se o fi-
nanciamento chegar atrasado não tem jeito.

Eu digo uma coisa para você: agricultura é
fundamental para o nosso país. Se eu apitasse al-
guma coisa, eu investiria na agricultura, porque
hoje em dia todos nós brasileiros vivemos num
país de miséria por falta de um governante que
dê valor ao que nós temos e fazemos. Porque o

nosso governo importa coisas de fora, sendo que
o país é rico. Nosso Brasil é rico e tem pessoas
querendo produzir, mas o presidente FHC se-
gura. Você vê, o mundão de terra que o Brasil
tem, se nós tivéssemos um governante que desse
uma mão... Homem, isso é uma mina! De tudo
que plantar dá! Hoje o coitado aqui, se ele quer
plantar uma roça, ele fica esperando quando sai, essa
terra nossa precisa de adubo, precisa de calcário. Qual
é o coitado que pode fazer isso? Coitado, hoje,
se ele vai fazer um pedaço de terra, tem que tom-
bar e retombar para poder ficar no jeito. Calcariar
e adubar. Como que o coitado vai fazer isso? Se a
verba que vem é uma mixaria, às vezes não dá
nem para aprontar a terra, de fato não dá. Porque
você dá uma tombação, uma gradeação e já aca-
bou o dinheiro. Cadê o dinheiro da semente, do
adubo e do calcário para poder plantar essa ter-
ra? E finalmente nós estamos com uns pastos aí
precisando de reformar e nós não podemos re-
formar. Outra vergonha: tirar um litro de leite para
vender por 15 centavos. Sendo que o nosso Bra-
sil tem vaca boa, precisa o Presidente importar
leite de fora? O presidente é bom? Se ele está olhan-
do é para os outros, para os de fora, e esquecen-
do de nós...

Pouca gente abandona o lote. Mas veja, eu
não sou contra. Se o coitado está na terra e não
tem como sobreviver... Serviço não tem. Tem que
sair! Porque, eu mesmo, eu estou ali, eu estou
agüentando. Só Deus sabe que jeito eu agüento,
porque eu amo a roça! Eu amo o campo! Eu
morei na cidade na marra, mas eu amo o campo.
Se eu fosse mais novo, eu ia partir lá para o Norte,
para aquele lugar lá, porque lá tem terra para se
trabalhar, mas a minha idade já está demais. Eu
vivo ali sofrendo com as vaquinhas. Tem dia que
eu pelejo, sou obrigado até a dar pasto pras vacas
fora, porque meu pasto está fraco. Falta de quê?
De uma condição, um recurso para reformar meu
pasto, jogar um calcário, uma coisa assim. Tanta ter-
ra! E tanta terra estragada! E tanto coitado so-
frendo por causa de um pedacinho de terra!

No começo da organização da luta, tinha
que dar alguma idéia! Porque justamente você não
entende de uma luta, tem que ter alguma orien-
tação. Agora, depois que a gente começa, aí a
gente vai a fundo, porque se começa a tomar
conhecimento com as pessoas. Um troca idéia com
outro. Você vai a fundo. Mas no princípio, se não
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tiver alguém que dê idéia, é difícil. Nessa época
nem se falava em socialismo, comunismo. Era:
“vamos ganhar um pedaço de terra.” Só falava
isso. “Vamos lutar para ganhar um pedaço de terra.”
Aí depois que veio aquela história: “O povo uni-
do jamais  será vencido.” Aí todo mundo come-
çou a acreditar que o povo unido nunca mais será
vencido. Se eu pudesse pegar outro lote, eu ia
voltar pra luta de novo. Se pudesse pegar ou-
tro pedaço, outro lote, eu   ia voltar de novo.

No dia que eu entrei, que eu peguei meu pe-
daço de terra, nunca mais vendi um dia de servi-
ço para ninguém. Porque antes eu tinha que tra-
balhar para os outros. Depois que eu peguei meu
lote, eu não dei mais um dia de serviço para nin-
guém, porque se for para eu dar um dia de serviço
para outro, eu tenho onde colher.

Aparecida - O dia que eu entrei na terra foi a
maior alegria. E ainda foi assim: meu marido não
estava no dia que veio entregar a terra, fui eu,
acompanhada do meu pai. Nossa! aquilo foi
muito grande! Eu olhava assim, não sabia o que
eu fazia. Não acreditava se aquilo era verdade
ou mentira! Mas foi verdade sim. Para mim foi
muita alegria. Acho que não senti outra alegria
através de todo o movimento da terra como no
dia que eu ganhei a terra.

Sebastião - Depois de pegar a terra, nós tivemos
que continuar com outros tipos de luta. Ocupar
banco, nós trancamos a pista, nós fizemos tudo
o que tínhamos direito. Ainda essa semana mes-
mo estava trancada a pista ali. Foi quarta-feira
que trancaram a pista. E acho que essa semana,
vão trancar de novo. A história mais gostosa que
teve, essa ela não sabe não. Foi quando nós vie-
mos ocupar o “Ministério da Justiça” em São Pau-
lo. Ocupamos aquele predião, ficamos cinco
dias! (gargalha)... E juntou a turma, um levava
mandioca, outro levava abóbora, outro levava
batata-doce. Aquele panelão! Vamos comer, to-
car violão, dançar forró! Naquela sala! Nós fo-
mos até o 5o andar. Acho que do terceiro dia
em diante, nós trancamos a frente e não entrou
mais nenhum funcionário. E eles diziam: “Só va-
mos atender depois que desocupar  o prédio.” E nós:
“Só vamos sair quando nos atender. Enquanto não
receber, nós não saímos.” Aí, no último dia, o go-

vernador viu que não tinha jeito e atendeu. E
atendeu de tarde. Tudo bem, atendeu, mas no
outro dia de madrugada... Quando deu 3  e 20
da madrugada, falaram para algum militante des-
cer lá embaixo para conversar com o sargento ou
tenente, eu não sei. Sei que quando ele desceu lá,
os policiais falaram que tinha 20 minutos para
desocupar o prédio. Daí, eu dou risada até hoje,
20 minutos! Eu saí, olhei na janela do 5o andar;
onde a vista alcançava, era só bonezinho branco.
Para o outro lado, a mesma coisa, só polícia E os
meninos com aquelas coisinhas na mão. Aque-
las coisinhas, que joga e faz um efeito rápido.
Aqueles caminhão-tanque, aquelas mangueiras...
Olha, ali eu vi quem tinha coragem! Aí eu disse:
“Telefone para o deputado não sei quem, telefona
para o Bragato.” Disseram: “O Bragato está na por-
ta do prédio junto com o capitão.” Começamos a
juntar as coisas. Teve uma mulher que a filha
estava dormindo. Quando ela olhou e viu, ela
desmaiou, deu um treco nela, ela não se jogou pela
janela porque não cabia ela! Foi preciso a Vanda
ir lá chamar as filhas senão ela tinha deixado as
filhas para trás, porque estavam dormindo. Teve
confusão, mas aquilo ali eu dei risada, viu, que
ali foi gostoso!

Ocupamos o Incra também, saindo em ca-
minhada para o palácio. Isso aí a gente já fez mui-
to. Mas essa aí foi importante, porque quando a
gente olhou, não tinha pouca polícia não, viu?
Você via bomba, acho que daquele gás que arde
o olho. Você está louco! Aquelas mangueironas!
Sei que depois, passado um dia ou dois, um dos
colegas passou por lá  e viu que eles tiveram que
pintar o prédio de novo (ri). Tiveram que lim-
par. Porque ficou nojeira, ficou ponta de cigarro,
sujeira, ficou feio! Mas valeu a pena. Depois eu
voltei nesse prédio de novo, o porteiro me co-
nheceu: “Já vieram ocupar o prédio de novo?” Eu
digo: “Eu não, não sei do que você está falando.” (ri)

Quando a luta é justa, a revolta é justa. Aí
que vem a coragem. Porque, se você está falando
coisa justa, você não tem medo de falar. Esse ser-
viço, se é justo, você não tem medo de fazer. Agora,
eu acho assim, da minha parte, se partir para coisa
errada... Porque eu falo logo a verdade. Eu não
gosto de coisa errada, e não gosto também de
passar apertado. Se me apertar, o bicho está feito.
Então eu não faço, que é para não dizer.

Olha, eu não sei se o Zé Rainha é gente boa

ou não, mas eu tiro meu chapéu para ele. O Zé
Rainha, em todo pesado ele pega. Aquele é o tal
que, quando a coisa está preta, ele pega no pesa-
do, e é difícil ele pegar uma luta no pesado e ele
não dar conta. Todo mundo estava aí sem saber o
que fazer, o Zé Rainha levou a turma para Brasília.
Quando pensa que não, 7.500 apareceu para todo
mundo. Para comprar gado, fazer isso, fazer aqui-
lo. Foi luta do Zé Rainha. Então, daí para cá
não veio mais dinheiro. Todo mundo estava aí
com as contas embaraçadas, vai daqui, vai dacolá,
o Zé Rainha meteu os peito, hoje todo mundo
está negociando sua dívida, ficando sossegado.
Então, eu acho que ele é o que pega no pesado.
Nego vai ocupar, é tanta gente! Mas quem levou
bala foi o José Rainha. Ele não precisava! Se o
José Rainha quisesse parar hoje, ele tem com o que
viver. Mas se ele pega nesta luta é porque ele gosta
de dar conta do recado, e enfrenta pesado mesmo.
Eu tiro o chapéu para ele, em todo lugar. O Zé
Rainha é macho, o cara não tem medo.

Aparecida - Se eu pudesse mandar um recado
para os políticos. Seria para eles mandarem mais
conforto para o povo! Que investisse mais no fu-
turo. Então, se eu pudesse mandar, eu pedia esse
conforto para que investisse mais na agricultura,
porque é da agricultura que vem o mastigo, e se
não vem da agricultura, fica tudo muito mais di-
fícil, essa imensidão de gente na Gleba, e a Gleba é
muito grande, e de onde que vem o mastigo? Fica
sendo tudo difícil; então, investir mais na agri-
cultura.

Sebastião - Ele tinha que investir no campo, por-
que é o campo que sustenta a cidade. Se o campo
não for bom, a cidade não presta.
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Meu nome é Carlos Bernardelli, sou
de Santo Expedito, São Paulo. Sempre fo-
mos da lavoura, eu, meu pai, minha famí-
lia. Meu pai tinha uma pequena propri-
edade; depois dele falecido, a gente mu-
dou para aqui.

Eu comecei arrendando: eu, minha
mulher e os filhos, que eram todos peque-
nos naquela época. Arrendei umas terras
para começar a plantar lavoura, depois
foi que eu soube do assentamento, aí fica-
mos acampados por uns tempos.

Ficamos mais de ano acampados, a
família inteira, foi uma época difícil, muito
ruim, não era brincadeira não. Não tinha
esse apoio igual tem hoje. Hoje tem apoio,
naquela época não tinha. Naquela época
do acampamento, do início, aqui era tudo
mato, vim trabalhar, fazendo uma coisinha,
fazendo outra.

Esse meu lote aqui é de pecuária, na-
quela época eles dividiram os lotes em
agricultura e pecuária. Eu gostava das duas,
sempre convivi com as duas, mas preferi a
pecuária. E foi bom, porque hoje em dia a
agricultura não compensa mais. A pecuária
está melhor, e também o lote é maior por
causa das pastagens.

Lavoura já não dá nada faz tempo,
lavoura não, é muito fraca. O problema é
a comercialização, é a produção, essa coi-
sa, não dá mais, a gente não tem incenti-
vo, não tem preço para nossos produtos.
No meu caso aqui, plantei três alqueires
de mandioca e perdi tudo, porque não ti-
nha comprador. Estava boa. Boa! Boa! Boa!
Botei uns três mil reais, não tem mais. E,
não foi só eu não! Foi bastante gente. Ain-
da bem que não financiei, quem finan-

ciou teve que pagar. É por isso que muita
gente sai, porque vai tomando prejuízo!

A gente aqui mexe mesmo com leite,
leiteria, que é mais garantido. Aqui a pro-
dução de leite, conforme a época, tem épo-
ca boa e ruim; agora a gente tira 70 li-
tros, tem épocas com 120, 130. O melhor
negócio aqui é o leite. Tem o leite, tem o
bezerro que a gente vende, tem uma
coisa, tem outra. O bezerro é uma safra,
é uma lavoura, ganha igual com a venda
dele, porque todo ano tem um para vender
ou ficar com ele, depende da situação fi-
nanceira de cada assentado. Conforme for,
dá para pegar uns 300, 350, 250, conforme a
época deles. Um ano, um ano e dois me-
ses, um ano e meio, tem gente que não
vende, espera formar.

A vaca é o seguinte: é bom porque
sempre dá leite, dez, doze, quinze, e sem-
pre tem aquele lotinho por ano que sobra,
ela dá o leite e dá o bezerro. Mas tem que
tratar direito delas, tem que ter um cocho
para a comida, uma pia, tem que triturar
bem trituradinho, colocar uma ração no meio.
Elas não podem comer só pasto, porque
na época de frio o pasto vai fracassando. A
minha propriedade é pequena, não dá
para criar mais, aqui são 16 alqueires, 40
hectares, dá para criar no máximo umas
80 cabeças, entre grandes e pequenas.

Mas de todo jeito, mesmo se a pro-
priedade fosse menor, ainda era melhor
trabalhar com vaca do que com lavoura,
porque você planta, mas não sabe se co-
lhe, não sabe se chove, não sabe se faz
sol. É mais seguro trabalhar com a pecuá-
r ia!  Aqui no assentamento está todo
mundo substituindo: já que uma coisa

Carlos BernardeliCarlos Bernardeli
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não dá, vamos para outra, porque o gado é
o seguinte, o gado você não perde.

Sempre a gente plantou alguma coi-
sa, algodão, plantou milho... mesmo tra-
balhando com as vacas, nunca deixamos
de plantar um pedaço de milho; a gente
sempre planta só para a despesa do sítio.
E tem outras coisas que a gente planta só
pro consumo da família: abóbora, bana-
na, laranja, muita coisa! Aqui tem porco,
tem galinha, tem uma porção de coisas!

Agora estou fazendo um chiqueiro
com cerca elétrica, não há perigo e o cus-
teio cai pela metade, porque precisa me-
nos madeira, menos prego, menos arame,
e trabalha com energia solar, não gasta nada!
Aqui quase todo mundo já está usando, fa-
zendeiro tudo usa, nós é que somos os úl-
timos a usar. Eu não tenho muita cerca
elétrica, tenho um pouquinho agora, um
alqueire, mas eu vou comprar mais.

A gente tem que ir se virando, achando
os caminhos, porque a coisa está difícil
para o pequeno agricultor, não temos in-
centivos, nada. E pior ainda esse pessoal
que está aqui perto acampado já tem mais
de dois anos e ainda não conseguiram
nada. Eu acho que estão certos de per-
sistirem, porque essa reforma agrária nossa
parece que está um pouco lenta. Acho
que não precisava tanta briga - tem tanta
terra no Brasil! - devia de dar um pouco
de terra para todo mundo que quisesse,
porque tem muita fazenda improdutiva
por aí. É mais fácil, a gente que é peque-
no, que é assentado perder as terras por
causa de endividamento com negócio de fi-
nanciamento, com banco, do que esses
grande que nem produzem.

Foi o caso, este ano, da mandioca:
muita gente pegou dinheiro no banco, fi-
nanciou, mas a mandioca não deu preço;
agora está todo mundo por aí endivida-
do. Meu caso não, que eu não financiei.

Tenho dois filhos ainda aqui comi-
go, ajudam a tocar o sítio, e tem um filho
casado que tem um lote também. Ele era
cadastrado e comprou as benfeitorias de um

lotinho pequeno, depois ele conseguiu fa-
zer uma permuta num lote maior aqui per-
to. Quando a pessoa é trabalhadora, aqui
dá para viver bem.

A vida aqui é boa, não reclamo não,
mas está difícil! Os filhos muitas vezes
têm que ir trabalhar fora, porque aqui
mesmo o serviço dá para ser tocado com
duas pessoas. Mas está todo mundo da fa-
mília por aqui, todo mundo no campo
mesmo. Só tenho uma filha, uma filha que
leciona lá na cidade.

Aqui está tudo bom, tem Posto de
Saúde, tem escola, hoje em dia só não es-
tuda quem não quer! Só o que falta aqui
mesmo são melhores condições para o
agricultor! Para que ele cuide de sua família,
tem que ter mais condição de trabalho. Eu
nem gosto de sair daqui, ir na cidade fazer o
quê? Tenho tudo aqui, minha diversão é aqui
mesmo. Não gosto da cidade.

Nós somos católicos, freqüentamos a
igreja, os vizinhos também, tem uma igreja
aqui pertinho. Tem a outra igreja também,
a dos evangélicos. A única coisa que ainda
quero da vida é saúde, porque sem ela não
se tem nada! A gente quando é novo
aproveita, bagunça, anda em turma, bebe...
porque, depois que fica velho...

Aqui no sítio a gente fica à vontade,
trabalha a hora que quer, tem liberdade!
O bom é isso aí. Quero ficar aqui, quero ir
em casa, quero tirar uma soneca, sei lá, ...
quero trabalhar até sete horas da noite,
trabalho, não quero trabalhar... Você não
é cativo.

Agora a vida é melhor que antes do
assentamento, mas não está tranqüila,
porque para estar tranqüila tem que estar
com uma situação financeira bem boa, mas
a gente, se Deus quiser, um dia  chega lá.

A vida assim que é boa! Sentar na
sombrinha, tomando água ali. Mas tam-
bém tem que gostar do trabalho do cam-
po, se a pessoa não gostar não vai pra fren-
te. Eu não vou de jeito nenhum para a ci-
dade; do mesmo jeito, tem gente que de

jeito nenhum vem pra roça, cada um com
sua profissão. Eu não troco isso aqui por
nada, não troco... Nem eu, nem meus me-
ninos não trocam.

Gosto de ver meus parentes, porque
eu tenho meus parentes em Prudente, pa-
rentes em Mato Grosso. Aí eu gosto de
ficar lá uns cinco, seis dias... para passear
na casa deles... vou na cidade, mas  é dife-
rente, mas morar, não! Só minha esposa
que é chegada à cidade, porque ela era pro-
fessora, agora se aposentou.
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Eu nasci no município de Marabá Pau-
lista e me criei ali por aquela região. Quando eu
nasci, de um pessoal sofrido, vivia de arrenda-
mento em arrendamento, morando sempre em
lugar difícil e depois, crescendo, não estudando
mais por causa da falta de condições. Para a clas-
se baixa, sempre as coisas são um pouco difíceis,
e morar em lugar difícil, pior ainda!

Quando eu tinha 19 anos de idade, obser-
vei que lavoura não dava, falei para o meu pai
que se ele quisesse ficar tocando roça, ficava, mas
eu não ia mais mexer com roça. Ele continuou;
depois de uns anos ele soube que estava tendo
ocupação das grandes e me procurou para que eu
o ajudasse a conseguir um pedaço de terra e a to-
car um sítio.

Vim e fiquei até a hora que chegou ali no
canteiro da CESP, depois já era para ir para as ter-
ras definitivas. Nessa época saí fora, ele conse-
guiu a terra, veio lutando! Eu fiquei lutando por
fora. Com o tempo eu consegui, pela misericór-
dia de Deus, comprar um direito também. Isso
já era 1993. Eu vim, mas pensava que a coisa
era outra! Está muito difícil! É claro que, em vis-
ta de antes, ou de outras pessoas que nem terra
têm, a vida melhorou. Mas a gente passa muita
dificuldade!

Quando eu vim para cá, quando comprei os
direitos de um lotinho, eu tinha um carrinho,
um pouco de gado, tinha umas reservas que
juntei trabalhando em firma. Investi tudo aqui.
Mas, não deu muito certo; acho que faltou tam-
bém uma melhor administração minha, porque
se eu não tivesse plantado roça, se tivesse mexido só
com gado, hoje estava sossegado!

Estou lutando para ver se pago alguns fi-
nanciamentos. Para mim não deu muito certo,
porque fui uma pessoa um tanto preocupada. O
assentamento para mim deu um pouco errado
porque sempre sou preocupado. E muitas das
vezes, por a gente se preocupar, a gente se preci-

pita e faz coisas erradas. Sempre gostei de negó-
cio honesto, então lutava para ver se ia pagando
os financiamentos. Mas parece que a coisa estava
igual a um funil, a boca está larga e depois vai
estreitando, estreitando,  e parece que quanto mais
você pula, mais você passa ligeiro no funil.

E eu vou pulando! Compro gado, vendo
gado, e venho aqui e vou ali. E cheguei a uma
conclusão: aqui, para mexer com roça, o peque-
no produtor não adianta meter a cara não. A la-
voura, para nós pequenos produtores, não está
dando; mas para o grande produtor dá, porque ele
tem maquinário, tem para quem vender, tem
tudo!

 Aqui, nós não temos consumidor de leite
suficiente, nós não temos aqui fábricas de milho e
secadeira de milho, não  temos um  frigorífico,
fábrica de qualquer coisa, para onde a gente possa
vender!

Até teve aqui um projeto de leite, mas não
andou... a gente ia vender leite pasteurizado,
mas fracassou! A idéia era vender para a pre-
feitura, para a merenda escolar, porque assim ti-
nha um fornecimento garantido, mas tem uma
lei que diz que a prefeitura tem que fazer licita-
ção, tem que comprar pelo menor preço! Então,
a gente não podia concorrer com os preços dos
laticínios por aí.

E a norma desse financiamento do projeto
de leite exigia vaca leiteira de primeira qualidade,
eu sempre gostei de obedecer, e graças a Deus eu
não me arrependo por isso não, mas foi o meu
prejuízo. Eu comprei vaca de primeira qualida-
de, não foi de primeirona, mas para a região era
de primeira qualidade. Mas não tive condições
de manter as vacas, porque vaca boa tem que ser
bem cuidada, e isso foi um prejuízo muito gran-
de para mim. Eu tive que ir desmanchando o gado.

Mas não me queixo não. Nós aqui pode-

Jaime do NascimentoJaime do Nascimento
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mos plantar uma mandioca, comer, nós pode-
mos criar um frango, criar um porco. Ter uma
vaca para dar leite para os nossos filhos. É uma
riqueza muito grande. É uma coisa muito boa
que eu encontrei aqui. Só acho que a gente, as-
sentado, tinha que poder trabalhar fora do lote,
porque quando aperta a situação você tem que
se virar. Eu tenho outra profissão, sou opera-
dor de trator; se pudesse eu trabalhava fora um
tempinho, para ajeitar a vida, era só não deixar o
lote abandonado!  Eu podia estar me alicerçando
para investir aqui, mas não pode!

No Sul estão precisando de operador, mas
se eu fosse, tinha que pedir permissão ao Itesp,
e eles dão um prazo para eu voltar. Mas as firmas
não querem um funcionário que tem prazo para
sair! E se você pisa na bola com a firma, nunca
mais eles te contratam!

Outra coisa que tem para nós aqui, trava-
do também, é financiamento que não sai na hora
certa, aí você perde a época certa de plantar!
Um sitiante que tem sua escritura da terra, con-
segue financiamento na hora que quer. Nós aqui
não podemos fazer isso! Aqui tem que esperar a
burocracia, as papeladas! Depois; o banco segura...

Mas tem muita gente que está bem-sucedi-
da, aquele que deu sorte de colher uma lavoura
boa, plantar lavoura na época.  Outros têm uma
aposentadoria que ajuda na hora do aperto. Eu,
pela misericórdia de Deus, não paro: quando meu
leite estava com preço ruim, eu fazia queijo,
vendia lá na cidade, e também comprava e ven-
dia gado. Hoje, eu estou com esse comércio aqui,
eu luto pela misericórdia de Deus!

Tem uns dois meses, o rapaz me vendeu este
prédio sem entrada e sem plano de pagar, para eu
ir pagando conforme for podendo. Conforme
Deus for preparando. Por causa de conhecimen-
to, ele me conhecia desde criança, e peguei di-
nheiro dos outros aí para ir trabalhando e estou
indo,  pela confiança, pois condições eu não ti-
nha, não. Agora, eu fico aqui no comércio e mi-
nha esposa cuida do gado no lote. Tem pouco tem-
po, só dois meses, que estou com isso, mas vai indo
bem, precisava repor umas coisas, precisava de
um capital. Não dá para enricar, mas dá para so-
breviver.

Estou pensando em plantar feijão, man-
dioca, seguir lutando! Mas, financiamento eu não
quero mais, não! Eu já coloquei no meu coração

de não querer mais financiamento. Financiamen-
to, aparentemente é bom, mas eu não dei sorte.

 Não sei o que acontece... o preço da lavou-
ra está lá em baixo, mas o produto de para jogar
na terra, o veneno, está lá em cima. Você vai
comprar uma ração  para vaca, o preço é lá em
cima, o sal é lá em cima,  não tem condições!

O leite que entreguei para a Quatá esse
mês, eles pagaram 15 centavos o litro! Meu pa-
gamento de leite, esse mês, bruto, foram 80 re-
ais, e líquido foram 23 reais. Minha energia foi
13 reais. E mais alguma coisa que precisa, tipo
consertar uma cerca, uma bomba que precise tro-
car, sempre tem alguma coisa! Não sobra nada!

Acho que devia ter algum mecanismo do
governo, um tipo de cooperativa, que ela forne-
cesse os insumos com bom preço e que tam-
bém pegasse com bom preço o produto do as-
sentado, sem intermediário.

Eu e minha esposa lutamos muito nessa vida
para sobreviver e criar os filhos. Praticamente
crescemos juntos, ela é de Mirante e eu de
Marabá Paulista. Quando casamos, eu tinha 24
anos e ela 19; temos cinco filhos, a mais velha
tem oito anos e o mais novo tem três anos.

A minha esposa teve momento bom, mas
também teve momento de sofrimento... Como
agora, a gente está em aperto, porque está difícil
tocar!   Ela sempre foi da roça. Ela prende um
bezerro, monta num cavalo, não está nem aí, vai
lá, prende, tira o leite se eu não estiver em casa.
Não tira bem, mas tira.

Minha família toda é evangélica, graças a
Deus! Somos da Igreja do Ministério de Belém,
e todas essas provas que a gente passa só me faz
acreditar mais em Deus e em Jesus Cristo.

Meu pai é assentado no Setor I. A situação
dele é parecida com a minha, mas ele está me-
lhor do que eu, porque ele e minha mãe são
aposentados. Quer dizer, tem uma escorinha para
poder ajudar. E tem o gadinho dele também.  Fez
a casa dele também.  Ele está com 65 anos e toca o
gado, cuida de tudo!

Aqui é muito bom! Só tinha que o governo
ajudar a gente, dar uma ajuda no sentido de
melhorar as condições de produção! Mas o que
eu quero mesmo, meu sonho... é ser engenheiro
civil. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.
Eu já estou velho. Já tenho 38 anos, comecei a

estudar agora, mas vou me formar. Estudei até a
6a. série, parei por falta de condições; na época,
era muito difícil. Hoje estou achando muita fa-
cilidade para estudar, o governo nessa parte está
ajudando muito. Na época que eu estudava,
eu saía de casa quatro e meia da tarde. Às vezes
não tomava uma merenda boa. Era um café
fraco da roça, muito fraco, ia para a escola, não
tinha merenda escolar, chegava em casa meia-
noite. Trabalhava o dia todinho. Mas agora
voltei a estudar aqui mesmo. Na agrovila tem
uma escola que à noite é supletivo; depois vou
tentar fazer o Telecurso.

A gente tem que tentar progredir! Tem
que estudar! Penso muito em dar uma vida
melhor para os meus filhos, e só não saio daqui
porque tenho medo de fechar esta porta.  Di-
zem que em São Paulo, para catar lixo, se não
tiver a 8a série, já não dá. A coisa está tão difícil
que muita gente sai para trabalhar fora, tem
muito jovem que vai trabalhar no Sul.

As pessoas fazem o que podem para se vi-
rar, por isso que eu acho o movimento do MST
importante, porque sem pressão não saem as
terras para a reforma agrária, o governador fala
que sai e não sai. Isso é uma coisa que sem pres-
são não sai. Tem que pressionar mesmo. Só que é
muito sofrimento. O governo devia tomar uma
providência, não deixar o povo sofrer assim. Que,
se a pessoa está lutando, é porque quer melhorar.
Às vezes, tem algum que não vai dar certo, mas
em todo lugar, em todos os setores tem aqueles
que não se ajustam! É igual funcionário de algu-
ma firma.

Se o pessoal está querendo terra, é porque
não quer roubar, porque quem quer roubar não quer
saber de dureza, de enfrentar coisa dura não.  Acho
que não precisava o povo sofrer em barraco de
lona. Tem gente que fala que nós, aqui do as-
sentamento, somos vagabundos, porque não
sabe da vida da pessoa.  Você só vai para um
barraco de lona se precisa mesmo! Você só vai se
estiver passando fome! Quando a pessoa está no
estreito, tem que ir, então não é fácil.  E se depois a
gente não produz, não é porque não quer, é por-
que falta condição! Eu mesmo sou nascido e cria-
do na lavoura, e não produzo porque não tem
jeito! Porque quando a gente consegue plantar,
na hora de colher não tem preço! Quando che-
ga no fim da safra, você está no negativo, está

devendo no mercado, está devendo na loja, está
devendo não sei o que, então, você pega um
bezerrinho que segurou, uma vaca que você tem
para o sustento, e paga as dívidas! Para poder
ter um nome na praça.

Mas não me queixo não, porque, com todas as
dificuldades, quando eu estiver velhinho, caduco,
eu tenho onde viver. Tenho onde criar meus filhos
e depois os netos.
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Sr. Marinotti - Eu nasci em São Carlos do Pi-
nhal. É longe daqui. Fica para lá de Araraquara.
Eu saí de lá com dez anos de idade. Tinha dez
irmãos: seis mulheres e quatro homens. O sítio
do meu pai cresceu. Plantei muito café colônia.
Plantei por uns dez anos. Depois meus irmãos
pegaram café de porcentagem. Ficamos uns dez
anos trabalhando com esse tipo. Eles consegui-
ram um dinheirinho e compraram um lote, aqui
em Itaúna, no Paraná. Lá nós derrubamos mato,
plantamos café, passamos umas quinze geadas.
O café grande a gente deixava no tronco. Depois
casamos e nos separamos. Conheci minha esposa
em sessenta, e casamos em sessenta e cinco.

D. Emília - Nós também trabalhávamos apenas em
lavoura. Plantando roça toda a vida. Desde peque-
nininha, quando tinha sete anos, mexia com roça.
Quando a gente ainda não sabia trabalhar de ver-
dade, o pai nos colocava para catar bainha de amendo-
im. Mas a gente aprontava. Ficava brincando com o
cachorro e deixava a cata do amendoim. Eu tenho
até uma arranhada aqui na perna. Mas aí vinha o pai
e falava para a gente catar amendoim para vender
para uma doçaria. A gente fazia arte: colocava pau
dentro do saco e depois cobria com amendoim. Cri-
ança não tem juízo! Mas nunca descobriram. Nós
éramos todos pequenininhos. O pai fazia a gente ca-
tar tudo na marra. Mas a gente não tinha como
encher o saco, e aprontava. Uns poucos fica-
vam catando, enquanto os outros ficavam na ár-
vore brincando com o cachorro. E aí nós fomos
crescendo, sempre trabalhando. Até hoje. Parei faz
uns quatro anos de trabalhar na roça.

Sr. Marinotti - Trabalho na roça desde pe-
queno. Torrei café de caroço, derrubei mato...
Trabalhei minha vida inteira. Já era para estar
rico. Mas aí passou o tempo, e nós casamos em
1965, ainda lá no Paraná. Saí de lá em 1991 por
causa dos meus filhos. Esses que moram aqui.
Tinha aparecido esse negócio dos sem-terra, e

ele falou: “Pai, vamos caminhar com esse negócio”.
Eu não queria, tinha medo. Mas ele disse para
não ficar. Aí ele veio e ficou sozinho fazendo plan-
tão aí, enquanto a gente ficou plantando café
por lá. Ele ficou no acampamento. Meia semana
depois que estava lá, apareceu a tropa de choque, a
cavalaria, os cachorros, o camburão cheio de sol-
dado, de tudo apareceu. Fiquei sabendo quando
eles foram despejados.

A mudança foi feita em caminhões. Na
hora que a gente terminou de carregar a mudança,
desceu uma chuva. Nessa hora eu recebi um tele-
fonema de um cara falando que a gente tinha per-
dido a terra, que o dono tinha pedido ela de volta.
Aí nós seguimos e alugamos uma casa lá em Mi-
rante com a família toda. Depois empreguei as
filhas, Sueli de costureira e Eliane de empregada.
Ficamos quebrando galho. Passaram quinze, vinte
dias, e nada deles falarem da terra. Então resolvi ir
lá e ver a terra que era minha. Mas meus filhos
confirmaram que o dono tinha pegado ela de
volta, e que agora eles estavam na linha do trem
esperando. Aí perguntei porque que não tinham
me falado quando ainda estava com a mudança,
e eles disseram que não queriam me magoar.
Mas foi difícil arranjar trabalho. Estava uma seca
danada. Não conseguia um dia de serviço. E a
gente tinha levado pouca coisa e pouco dinheiro
também. O bom é que levei um saco de café lim-
po, quatro sacos de arroz e feijão. Por sorte ti-
nha um cara lá que pagou três contos para nós.

E a mulher pegou uma doença no joelho
que não deixava ela se mexer; ficava deitada no
sofá o tempo todo; estava assim desde que saímos
do Paraná. E aquela crise lamentável. Nunca
tinha passado por uma situação igual.

Então um dia decidi ver como era uma terra
que ficava a uns 80 Km de onde estava, e acabei
ficando com ela. Só que o cara queria o dinheiro
em quinze dias, e eu ainda tinha que vender a
novilha. Tinha que vender a novilha, no ato. Fi-
quei desesperado. Aí lembrei que tinha uns pa-´ ´´ ´Jos é  e Emília MarinottiJos é  e Emília Marinotti
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rentes no Paraná que tinham dinheiro e corri
para lá para tentar vender. Peguei dinheiro em-
prestado para a passagem e fui, porque se eu
perdesse esse lote não teria outro. Cheguei lá,
ofereci para um, nada, para outro, nada. Minha
sogra tinha uns cem mil contos, então falei para a
irmã dela que em quinze dias eu pagava. Aí eu
rodei para um lado, rodei para outro, fui em Lon-
drina, voltei, fui ver meus irmãos que também
tinham dinheiro. Pensei: “Quem é que vai em-
prestar dinheiro para um coitadinho, não é?”. En-
tão, ofereci para um colega, que é até irmão do
meu cunhado. Ele falou que não podia porque o
irmão dele tinha sofrido um acidente e estava
gastando muito dinheiro com ele, e que tam-
bém era difícil trazer o gado para lá. Então falei
para deixar. Estava quase na hora do ônibus
quando ele perguntou se eu ia mesmo, e se não
tinha jeito de arranjar o dinheiro. Falei que não
conseguia vender a novilha, e que ia perder o ne-
gócio. Ele falou que eu não podia perder esse
negócio, me chamou e disse para eu chegar que a
gente ia fazer um negócio. Disse que faria um tí-
tulo para mim no banco e perguntou se eu real-
mente pagaria em quinze dias o empréstimo mais
os juros. Falei que sim, e ele fez um título no
nome dele para mim. Ainda brincou com o ge-
rente que o título era no nome dele, mas era eu
quem pagaria. O gerente perguntou para ele se
eu era irmão, parente ou alguma coisa parecida.
Então ele falou que eu era mais que um irmão, e
isso com o irmão dele junto. São nessas horas
que você vê a amizade de um colega. Não é nem
parente! Aí o gerente disse que, se eu esperasse
até duas horas, o cofre iria encher e eu pegaria o
dinheiro. Era só aguardar. Eles seguiram para
Paranavaí e eu fiquei esperando as duas ho-
ras. Quando deu esse tempo e peguei o dinheiro,
corri para um bazar que ficava ao lado do banco e
peguei uma sacola de plástico para pôr o dinhei-
ro. Peguei o ônibus e voltei. Quando cheguei em
casa, meu filho estava sentado com a vizinha na
beira da casa, muito bravo porque tinha pergun-
tado para minha mulher onde eu estava, e ela
disse que eu tinha ido para o Paraná. Ficava per-
guntando quem arranjaria dinheiro para mim.
Quando ele me viu, perguntou onde que estava
com a cabeça de procurar dinheiro lá no Paraná.
Que não tinha ninguém que iria comprar novilha
ou emprestar dinheiro só com a promessa de-
las serem vendidas. Aí peguei a sacola, joguei
assim na mesa e falei para ele: “Olha aí, toma essa

porcaria aqui”. E disse ainda para ele pegar a bi-
cicleta e descer lá no João Machado e avisar para
ele que a gente precisava se encontrar no outro dia
bem cedo porque eu tinha que me mudar. Eles
ficaram muito felizes, e na hora pegaram a sacola,
a bicicleta, e saíram correndo. Eu olhava para to-
dos os lados. Peguei o dinheiro da sacola e pa-
guei para o homem. E, graças a Deus, mudei para
minha terra. Isso foi em noventa e pouco. Acho
que noventa e três. Está com uns oito anos. De-
pois, com dez dias eu consegui vender minhas no-
vilhas e pagar o empréstimo. Vinha gente lá do
Setor 4, a cavalo, trazer o dinheiro. Escolhiam a
novilha, e então pagavam dez, onze contos. Assim
eu deixei a casa alugada lá de Mirante. Mas tive
um filho que ficou quatro anos e meio lá acam-
pado no rancho. Esse rancho ficava na fazenda
do dono da casa em que eu era inquilino, e a
gente pagava aluguel também pelo local em que
o gado ficava.

D. Emília - Lá em Mirante tem muita gente boa.
Mas eu vivia doente lá. E a gente estava sem di-
nheiro. Uma vez fui ao médico em Venceslau, e a
gente ficou das quatro da manhã até as quatro da
tarde sem comer uma coxinha, sem nada. A gen-
te estava sem um tostão. Quando chegamos, o Zé
começou a ferver um leite no fogão. Mas o fo-
gão era daquele de esmalte, e acabou secando e quei-
mando o leite. Aí, do jeito que eu estava, e ainda
mais aquele fogão, eu comecei a chorar. O meu
menino começou até a ajudar a limpar a casa.
Eu lembro que tinha uma vizinha muito boazi-
nha, que foi para o Japão e não sei se voltou, que
dizia que a chave da minha porta servia na dela.
Que eu poderia entrar quando quisesse e pe-
gar o que precisasse. Mas graças a Deus nunca
precisei pegar as coisas, porque meus meninos tra-
balhavam e o Zé também. Dava pra gente se man-
ter. Nunca faltou comida dentro de casa para que
a gente fosse lá e precisasse pegar.

Sr. Marinotti - Mas na vila a gente era man-
jado. Tinha que ver! Formava aquele bolinho
para saber de onde a gente tinha vindo. Lá só
tem gente bem antiga. Então, quando mudamos,
ficava todo mundo olhando. Aí vinha um e per-
guntava de onde nós éramos. Então eu respon-
dia que vinha lá do Paraná. Eu tocava café, mas
com esse negócio de ferrugem preferi vir para cá,
que aqui a terra é boa para algodão. Então eles

começaram a falar para eu voltar, que ali não
tinha mais lugar: “Aqui não se arruma mais peda-
ço de chão para ninguém por causa desses maldi-
tos sem-terra que apareceram”. E eu era um sem-
terra. Mas não falei nada. De jeito nenhum. Se
eu ia ao bar tomar um negócio ou comprar um
cigarro, ou se estava na rua, era sempre desse jei-
to. Se eu estava na igreja ou acompanhando um
desfile junto com eles, mesmo assim os caras fica-
vam sempre metendo a língua, falando: “O que esses
malditos estão pensando?”. E era gente que não ti-
nha um pedaço de chão, e ficavam falando dos
sem-terra. Às vezes a gente pegava o caminhão de
bóia-fria, eu trabalhei dez anos com isso porque
não tinha jeito da gente viver de outra maneira, e
se passava perto de um boi o pessoal falava as-
sim: “Cuidado, boi, tem um sem-terra aqui no
caminhão”. Meu filho queria brigar com o cara, lá
em cima do caminhão mesmo, mas eu não deixa-
va. Cada desaforo que a gente passava! Mas a
gente foi se virando. Trabalhava no serviço que
se arranjava, para poder ganhar. E ficamos nessa
vida uns três anos e meio. Os meninos acampa-
dos e ao mesmo tempo trabalhando de bóia-fria.
Teve um que mandei para a barragem. Foi muito
bom, ele trabalhou para a Camargo uns dois anos.
Ele pegava o dinheiro dele e dava um pouco para
nós. E era assim, somava um pouquinho de um,
de outro, e a gente ia levando. Quando nós muda-
mos finalmente para cá, foi na mesma época em que
ele saiu da Camargo, então fez um acerto com
eles. Aí ele falou para nós comprarmos umas
lajotas para nós fazermos a casa. Aí disse que
para mim não daria porque, se usasse o dinheiro
para isso, não compraria cimento nem nada. Disse
para ele comprar outra coisa para ele, que nós ficá-
vamos quebrando galho ali com a roça. Nós tínha-
mos enchido tudo de roça. Era arroz, milho, tudo.
O lote estava lotado mesmo, porque assim que
chegamos, limpamos tudo. Plantamos tudo. Só
ficou um piquete pequeno de pasto, porque o res-
to enchemos de mandioca, milho e tudo o mais.

D. Emília - Nós ficamos com um quarto cheio de
arroz. Ficamos dois anos sem comprar arroz.

Sr. Marinotti - Tinha arroz ali que era do meu
tamanho. Deu para colher uns cem sacos de arroz.
Mas quando começou a cachear, veio a seca e o vento
branqueou e craqueou todo o cacho. E aí colhe-
mos apenas 21 sacos. Foi um fracasso. Continua-

mos a plantar por quatro anos, mas no fim não
tinha nada. Não sobrava nada. A seca não deixa-
va, e o preço também não ajudava. Aí veio um
projeto com vacas. Tinha que comprar dez va-
cas. Eu não queria comprar, porque nunca gos-
tei de dívida. Mas o Cláudio, que era o técnico
deste setor aqui, falou para eu entrar, porque não
conseguiria nada plantando acampado no lote.
Então entrei. Meus filhos também queriam. E ago-
ra eu vou pagando devagar. Todo ano um pou-
co. Mas isso só porque tenho um filho que traba-
lha na barragem, porque se fosse só daqui não dava
não. O leite aqui não dá nem para começar. O que
se tira aqui não dá nem para a família. E eu tenho
quarenta cabeças agora, e tudo de leite. É bastante
coisa. Mas já tive umas setenta cabeças, e eu e meu
filho ficávamos até dez da noite trabalhando. A
gente tratava o gado só com ração e um pastinho
que tinha aqui. Mas agora não dá mais. E esse
projeto está aqui desde 1996. E é assim que se vai
levando. Mas eu acho que o gado é melhor que a
lavoura. Eu tenho um alqueire de mandioca que
plantei ano passado, e que não arranquei porque ia
sobrar só dez reais por tonelada para a gente. En-
tão solto o gado ali, dou a mandioca para quem
quiser, ou falo ainda para alguma turma, que quei-
ra aproveitar, vir e arrancar. É só dar uma romeada
na terra. Então veio um cara aí, ele arrancou um
caminhão e desistiu. Falou que só tinha sobrado
dez reais. Aí soltei o gado lá sem arrancar. Agora a
gente tem que fazer a terra, plantar, cuidar e recupe-
rar tudo com dois mil reais. E nada tem preço.
Não dá para viver desse jeito. Olha o problema que
nós temos. Então prefiro ficar com o gado que eu
tiro o leitinho, que dá uns 200 ou 300 contos
por mês. E quando preciso, posso vender um bezerro
e pegar 200, 300 contos, e assim vou pagando as
contas; com isso e com o que meu filho dá, o que
trabalha na obra.

Essa casa aqui, a menor, a gente construiu
em um ano mais ou menos. Esse meu filho fez
um acerto em que pegamos crédito para comprar
lajota, madeira, telha, cimento e todas essas coi-
sas. O cara da casa que vende o material acredi-
tou na gente, e pudemos comprar tudo. Depois
nós pagamos tudo. Não foi fácil, porque quando
vim para cá não tinha nada, era só um ranchinho
em que ficamos uns oito meses. Mas vou le-
vando a vida desse jeito. Tenho outro filho que
também pegou lote. Foi ele e meu genro, fica-
ram acampados lá para o lado de Mirante quase

três anos e conseguiram. A terra saiu lá na Água
Limpa. Fica para lá de Mirante. Pegaram o lote
deles. Eles estavam aqui, mas depois foram acam-
par. O meu genro, por exemplo, não conseguia
mais emprego, por isso tinha trazido ele para cá.
Falei para ele deixar a mulher aqui e ir acampar
junto com o meu filho. Ele ficou meio assim, mas
foi. Os dois ficaram uns dois anos e meio lá. Até
que saiu a terra, e agora cada um tem seu lote.
Estamos todos assim.

D. Emília - Não foi fácil no começo. Aqui
tinha muita cobra. No começo eu estranhava o
lugar. Tinha um pouco de medo, porque ficava so-
zinha e ainda estava doente, então quando ele saía
na carroça, eu me trancava no ranchinho e ligava
o rádio bem alto, para não ouvir o barulho de fora.
Eu não estava acostumada, e qualquer baru-
lhinho me deixava com medo. Agora não, acostu-
mei. Quando foi para fazer a casa foi uma lou-
cura. E nós tínhamos que fazê-la porque era o ca-
samento do Dida, e a gente tinha que mudar
para a casa, carregar todos os nossos trens, e ainda
arrumar o rancho onde ele iria ficar. O Zé e o pe-
dreiro trabalharam como loucos. O outro menino
ficava carpindo o algodão, e eu ficava carpindo o
arroz e cuidando da casa. As duas meninas estavam
empregadas. Foi um sufoco. E naquele tempo
não tinha energia, e a gente tinha que ficar pu-
xando água do poço, com balde furado. A energia só
chegou no ano seguinte. Era uma luta: tirar água de
poço e ainda trabalhar na roça.

Sr. Marinotti – Antigamente, a gente não
tinha banheiro, e se fervia água para tomar banho.
Mas agora está bom, tem bomba no poço. E ele
tem dezessete metros de profundidade. É muita
história para contar. Mas agora estou aqui, tenho
o meu rapaz, o Valdecir, que é o mais velho, nas-
ceu em 1966, e a Eliana, que é a caçula, que tam-
bém tem cada um o seu lote, a Sueli e meu outro
rapaz. São quatro filhos. O primeiro mesmo,
morreu. Ele só durou seis dias. O que mora aqui
comigo agora é aquele que trabalha na barragem.
Todo dia sai daqui às cinco horas, vai, pega o ôni-
bus até lá, e volta para a noite a pé. No ano passado ele
estava de bicicleta, mas roubaram duas dele, e aca-
bou desanimando. Aí falou que o jeito era ir a pé
mesmo.

E assim a gente segue. Eu e os meninos so-
mos todos ligados ao MST. Mas nunca fui mili-
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tante, e nem meus filhos. Mas não deixei por-
que é uma vida muita apurada. Só que os meni-
nos foram atrás um par de vezes. Foram até para São
Paulo fazer uma série de cursos. Mas eu não deixei
eles seguirem em frente com a idéia de militante.
Ou eles eram uma coisa ou outra. Se fossem mili-
tantes não poderiam lutar com a terra. Mas eu acho
que o movimento é a única coisa favorável que tem
para ajudar a gente a viver. Se não fosse isso, não
tinha jeito. Sou também sócio da Cocamp que é
a cooperativa dos sem-terra, mas só tem o pré-
dio lá feito, porque não se fez nada até agora. Fica
na saída de Teodoro.

Mas a gente planta aqui no nosso lote. São
sete alqueires, e quando não tinha vaca era todo
plantado com mandioca, milho e outras coisas. E a
gente passou uns cinco anos desse jeito. Só que
não sobrava nada; mesmo vendendo tudo. Então
desanimei da roça, porque ela não estava mais
dando nada. E está assim até hoje. A gente aqui
precisa de ajuda. Pelo menos para o gado, que é
um bom adjutório. Mas eu tenho alguns sonhos.
Eu gosto muito de trabalhar com horta. Eu plan-
to alface, cenoura, tomate, pepino, abóbora, de tudo
um pouco. Eu plantei um abacaxi que ficou enor-
me. Então dá para a gente tirar a semente da abó-
bora, do pepino, e plantar. E com o sistema de
irrigação fica muito melhor. Os pés de limão que
vão derrubar foram todos plantados com esse
sistema. Dá até pena de ver isso acontecer. Eles
estão tão bonitos! Foi tanto trabalho gasto! E as
despesas... Cada vez que se passava veneno para
matar o mato, eram vinte, trinta contos. E a cada
trinta, sessenta dias, tem que passar, porque você
não pode carpir senão estraga. Com limão é as-
sim mesmo, tem que passar veneno no pé para
matar o mato. E a gente colocava esterco de gado
ainda. Adubo do pasto. Gastei com sistema de ir-
rigação e tudo mais e, quando soltei a água, al-
guns dias depois veio o apagão. E não teve jei-
to de usar. E agora que está tudo plantadinho e
chegou a hora de colher, acontece uma coisa des-
sas, eles vêm podar tudo. É um absurdo. E o duro
é que me venderam essas mudas com problema,
me deram o financiamento para fazer a ligação, e
agora não vou poder vender os limões para pagar
o valor da compra. Já falei com o Alexandre, com o
Clóvis, e eles não sabem me dizer nada sobre o
que fazer com isso, com essa dívida. Se eles que
entendem não querem mexer com isso... Agora, o
pessoal do Itesp ajuda quando a gente precisa.
Alguns viram até gente da família. Olha o

Daniel, o Bolinha. É meu genro. Mas quanto a
reaver o meu dinheiro, já não sei. Gostaria de ter
solução. Mas acho que não tem jeito não. Con-
versei com todos eles, e não parece que tem so-
lução. Então o que estou pensando mesmo em
fazer é aproveitar essa área e plantar pepino, abó-
bora, abacaxi, pimenta, pimentão, berinjela. E dá
cada uma que dá gosto! Também gostaria de ter
uma estufa. Já mostrei o projeto para o pessoal
do Itesp. Mas tenho um pouco de medo de fa-
zer. Principalmente depois do que aconteceu com
os pés de limão. Então, talvez seja melhor apro-
veitar mesmo a área para plantar as coisas que
se dão bem aqui. E com esses pinguinhos d’água
que caem, vai dar tudo muito maior e mais. As-
sim, posso vender e ter um lucro, porque até agora
só dei as coisas. Os parentes e os vizinhos vêm
aqui, pegam a sacola, enchem com tudo e vão. Tem
tanto, que eu vou cobrar por que? Semana passada
veio um casal lá de Primavera comprar três quilos
de limão aqui. Perguntaram se vendia e eu disse
que sim. No fim acabaram pegando seis quilos e
setecentos gramas e queriam saber quanto era.
Aí eu falei que não era nada. Uma vez ou duas,
eu não sei cobrar. A gente é muito bem servido
aqui. Mas para consumo mesmo eu só planto
mandioca. O resto é frutas. Então a gente acaba
comprando muita coisa, porque o que tem aqui é
só para mantimento. Já não planto mais café, nem
arroz. Compro quase tudo. Agora, o pomar tem
bastante coisa. Tem acerola, tem manga. Nossa,
quando dá manga aqui! Tem banana. A primeira
vez que plantei deu cada cacho de banana! Era a
coisa mais linda. Tinha tanta, que eu dava para
os vizinhos. Tinha um colega lá de Itaúna, ele
é japonês e entende de horta, trabalhamos uns
tempos juntos, ele tem um mercado e pegava
banana do meu lote. Sempre me dava pito, por-
que levava meio verde. Perguntava quanto era e eu
dizia que não era nada. Tinha outro, de lá também,
que vinha e saía com o carro cheio de milho, pepi-
no, abóbora. Tem pé de jaca. Tem umas quarenta jacas
aí. Então, quando vou oferecer para alguém, saber
se ele quer, o cara já está enjoado de comer o que
eu dei antes. Tem muita coisa aqui. É muita fru-
ta. Enchia o paiol. Sobrava muito. Nunca vendi.
Não gosto de vender. Aliás, não é que não goste
de vender, é que tenho dó. Mas agora estou pensan-
do em fazer isso. Tem que vir de algum lugar.
Mas eu melhorei muito aqui. Para quem plan-
tava café no Paraná, e não sobrava dinheiro no
fim do ano, e depois ficou de bóia-fria na roça

de algodão dos outros em Mirante, eu mudei muito.
Na época ninguém arrendava terra mais. Ainda mais
para bóia-fria. Eu trabalhava por dia. Já fui plantar
algodão aqui no meu lote. Isso foi durante uns três
anos. E dava bem. Mas na hora de vender não
tinha preço. O veneno era caro e tinha muita pra-
ga. E é sempre assim. O meu filho, por exemplo,
fez sociedade com um rapaz que é vizinho, e com-
praram trator, arrendaram umas terras e planta-
ram quinze alqueires de mandioca. Gastarem um
dinheirão. E no fim não tinha preço! Eles perde-
ram o dinheiro investido. Foi uma tragédia! Não con-
seguiram arrancar os quinze alqueires. Agora ele está
plantando grama para tirar a semente e tentar
assim sair da dívida. Ainda bem que ele contra-
tou cada seis alqueires a sessenta reais. Eu aqui já não
tenho trator. Tenho é vontade de fazer uma
cerca, comprar umas duas vacas boas e fazer uma
leitaria melhor em um pedaço de terra de um
alqueire. Hoje tiro cinqüenta, sessenta litros por dia;
a vaca é boazinha, mas é pouco. Aí poderia comprar
um trator. Mas, enquanto isso, eu fico aqui com o
que tenho. Ainda tem lá as galinhas. O porco não
dá para ter. É uma dor de cabeça danada! Tem que
comprar as coisas para dar para ele. Depois o bicho
ainda escapa para a cozinha.

Olha, eu passei uma vida sofrida. Não sei
como consegui chegar aqui. Deixei meus dois fi-
lhos com um bom estudo. Eles foram até o segun-
do grau. A Sueli e a Eliana fizeram corte e costu-
ra. E tem as netinhas que estão estudando. Ago-
ra, acho que poderiam melhorar algumas coisas.
Por exemplo, a mulher do Zitão, que é agente
de saúde, saiu para resolver uns problemas e de-
viam colocar alguém no lugar. Eu falei isso em
reunião. Deveriam mandar outros fazerem visita
para a gente. Tenho minha sogra aqui, que inclusi-
ve é espanhola, e passa trinta dias aqui e trinta dias
com a outra filha, e ainda minha mulher, que pre-
cisam de remédio. E não aparece ninguém aqui já
há uns sessenta dias. E para pegar o remédio, te-
nho que largar minha sogra aqui. Pego o remé-
dio de pressão para ela e para uma amiga. Porque
não dá para levar essa mulher para qualquer lugar
desse jeito. Ela tem noventa e seis anos. Está muito
velhinha; já nem mexe a perna direito. A gente
leva a pobre duas a três vezes durante a noite
para urinar. Às vezes a gente está num sono bom,
e ela começa a gemer. Sabe, falta colaboração. Falta
gente trabalhando. Eu fui até lá conversar com o
Zitão. A esposa dele está com uma filha que
tem problemas, parece na cabeça. Eles volta-

ram, mas parece que vão ter que ir de novo para
São Paulo. E quando a gente quer fazer uma brinca-
deira, ou festa, encontro... Onde está a área de lazer?

E agora a rapaziada também só pensa em
roubar boi. Não se pode mais deixar o boi sozi-
nho porque, se você sai de casa, quando volta o bicho
sumiu do pasto. Isso acontece direto. Não se tem
mais segurança. Aqui, graças a Deus nunca assal-
taram. Mas tem caso aí que eles entraram e leva-
ram tudo. Pegaram perna de porco, furadeira,
arregaçaram tudo. A casa ficou arrebentada!
Roubaram tudo, até os animais! Aqui tem casa
que é roubada ao meio-dia. Já pegaram o ladrão,
ele foi preso, mas isso não acaba fácil, porque tem
bastante. Se a gente quer ir a uma missa, não pode.
Tem que ficar em casa tomando conta de tudo. E
tem que ter o maior cuidado com as crianças. Isso é a
coisa mais grave que acontece por aqui. Mas acho
que para isso aqui ficar melhor, seria legal ter
um açougue e um mercadinho.

E eu sou o churrasqueiro das festas. Nós tí-
nhamos uma equipe de cinco por lá. Matava a
vaca e assava. Hoje já nem gosto de comer car-
ne, de tanto que já assei. Lá em Itaúna, certa
vez a igreja fez uma festa num barracão, e mata-
mos cinco vacas. Quando era festa de casamento,
era eu que assava a carne do churrasco. E quando
tem festa por lá, é de dois, três dias. Já teve festança
de seis dias. E quando faltava carne, a gente pas-
sava no pasto e pegava outra vaca para matar.
Assim se fazia também muita amizade. E é mui-
to bom ter amigos.

Era um bom tempo. Meus pais também tra-
zem saudade. Minha mãe morava em Londrina. Ela
faleceu junto com uma irmã caçula. Meu pai era
estrangeiro. Era italiano da região da Calábria.
Eu o perdi em 1951. Foi logo que saímos de
São Carlos e fomos para Osvaldo Cruz.

A gente teve uma vida muito sofrida. Mas
sempre foi assim para mim. Tive que correr atrás
das coisas. No meu casamento, foi a mesma coi-
sa. Aliás, foi o dia mais triste para casar. Foi um
temporal danado. Derrubou até ponte! É um ver-
dadeiro romance; para se ter uma idéia quase fo-
mos parar dentro do rio. Foi num dia treze; treze
de novembro. Nós morávamos em Itaúna. Um dia
antes, uma enchente arrancou a ponte que dava
passagem para a igreja. Então, para resolver o pro-
blema, colocaram uma pinguela. Mas o cami-
nhão em que estávamos tinha que ficar do ou-
tro lado, e a gente tinha que ir a pé por um quilô-

metro para chegar até a igreja. E todo mundo
tinha que atravessar a pinguela. Quando vi a mu-
lher com aquele vestidão, pensei logo o desastre
que ia ser se ela caísse ali. Quando finalmente
chegamos na igreja, lembro que eram dezesseis
casamentos só naquele dia na região. Eu queria ser
o último. Então sentamos ali na frente e espera-
mos. Quando veio o padre, ele olhou para mim
e disse que seria o primeiro. “Ai meu Deus do céu!”
pensei. Eu nunca tinha dado aliança para noiva.
Fazia um calor! O padre era bravo. Tinha toda
aquela fila. Eu tinha posto a aliança dentro do bol-
so do paletó; mas quando cheguei perto do altar
e fui pegar a aliança, passei a mão no bolso e só
tinha uma. Aí falei: “Mas eu tinha posto as duas!”.
Aí, meu padrinho perguntou o que tinha acon-
tecido. Aquilo acontecer dentro da igreja! Eu
não podia ter perdido a aliança. Olhei para a
mulher, desesperado. Quando olhei de novo a ali-
ança, estava uma dentro da outra. Elas encaixa-
vam certinho! Eu já estava tremendo. O padre
já estava chegando, olhou para mim e disse que
estava demorando. Casamos; e sem tomar bron-
ca! Quando saímos da igreja, não tinha ninguém
para fazer o acompanhamento. Nem o padrinho
estava! E era mais de um quilômetro para ir ao
fórum. Aí peguei e aluguei um jipe. Chegando
lá, fui pentear o cabelo e arrumar o paletó. Afi-
nal, já imaginou a noiva bonitinha e noivo feio?
Depois tivemos que esperar de dez a onze ho-
ras pelo sanfoneiro. Tivemos no fim de ir atrás
dele. E na hora de pôr a comida, era macarronada,
dentro daqueles tachos grandes. Tinha leitoa, fran-
go. Tudo era feito dentro do boteco. Não é que
nem hoje, que tem churrasco. E tudo naquele
temporal. Mas, depois, a chuva ficou mais leve e o
povo dançou a noite inteirinha. No fim, deu tudo
certo. E nós estamos aqui juntos, até hoje.
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Eu nasci em Assis, Estado de São Paulo, em
1941, dia 2 de setembro. A minha convivência foi
mais no Paraná. Moramos em Terra Rica. A minha
esposa se chama Carolina e eu tive cinco filhos com
ela. Trabalhamos lá com tapeçaria e comércio, aí apa-
receu uma oportunidade de ganhar um pedaço de
terra no Estado de São Paulo. Então nós viemos para
a luta. Estamos lutando já faz 18 anos. Hoje, graças
a Deus, estamos só nós dois, porque cada filho se-
guiu a sua carreira. Eles estudaram. Hoje, graças a
Deus, estou com a vida realizada. Eu tenho um filho
que estudou para padre. Ele é capelão, tenente do
Exército, e está em Corumbá. E tenho outro que é
advogado aqui. E tenho dois filhos na área da saúde.
Tem mais um que trabalha com funilaria de carro lá
em Primavera. A gente vai se mantendo aqui com
umas vaquinhas leiteiras e algum cafezinho.

Antes de tudo, eu era comerciante, entendeu?
Nunca trabalhei na roça. A minha mulher sim. Ela
foi criada na lavoura de café. Ela é praticamente uma
agrônoma de café, entende tudo de café. Eu sempre
fui do comércio.

Meu sonho era vir para a terra. Inclusive, meu
pai sempre foi da lavoura,  e ele falava assim: “Poxa,
trabalhei tanto para estudar vocês, se soubesse que você
ia vir para a lavoura, tinha posto você desde moleque”.

Mas é aquela história da lavoura. O governo não
ajuda em nada nos preços. Se o governo ajudasse nos
preços das mercadorias, dos produtos que vendemos,
acho que a nossa região seria rica, porque todos os
municípios dependem da agricultura. A gente fala pelo
nosso município, Primavera. Hoje, dependemos da la-
voura, porque a barragem praticamente já não empre-
ga mais. A obra já está pronta. Então, precisava ter o
apoio do governo, para quando fôssemos vender nos-
so produto, que tivesse mais valor.

Eu também trabalho com leite. Chegamos a
vender a 17 centavos o litro, entendeu? Isso quer di-
zer que precisamos do governo. Se o governo aju-
dasse a gente, muita gente não desanimaria.

Eu vou falar a verdade para você: aqui é o nos-
so asilo. Nós dois só vamos mudar daqui para o ce-
mitério. Nós já combinamos entre nós dois aqui.
“Quem for primeiro, o outro fica”, entendeu? E outra,
meus filhos estão estudados, mas eles falam assim: “Este
lote, pai, é o nosso asilo. Quando eu estiver para me apo-

sentar, eu venho morar aqui. Eu quero sossego”. E o ou-
tro, o advogado, fala a mesma coisa. Meus filhos to-
dos falam a mesma coisa. Eles não pensam em vender
isso aqui. Pensam em investir. Ter um tanque de pei-
xe, para fritar um peixinho por semana, entendeu? ...
Uma carninha de novilha. Esse é o plano deles.

Isso aqui é um paraíso! Isso aqui nós não tro-
camos por nada na cidade. Hoje mesmo fui a Prima-
vera; essa mulher ficou doidinha. Falei: “Mulher, pelo
amor de Deus, vamos voltar logo”. Para mim, a cidade
não dá mais não. Aqui é um paraíso. O ar é outro.
Você sabe, porque você está em São Paulo, você sabe
como que é. Meu filho trabalha até hoje num presí-
dio, em Guarulhos; agora que ele se transferiu para
Paraguaçu Paulista. Ele falava: “Lá é um inferno, pai.
Não sei como aquele povo vive!”.  Então, quer dizer,
hoje nós estamos no paraíso aqui. A gente vê as plan-
tas, vê as laranjas, as frutas, a gente consome elas sem
química nenhuma. Não precisa estar comprando nada
no mercado. É tudo saudável.

Nós não precisamos trabalhar para ninguém.
Desde que fomos assentados, nunca tiramos uma di-
ária para fora. Sempre tiramos tudo o que precisa-
mos daqui. Passamos apurado! Chegamos a comer
só mandioca pura! Mas passou. Graças a Deus, hoje
a gente ainda depende um pouco dos filhos. Mas
nós vendemos o leite; o que a gente colhe, vende para
manter a casa. Então, eu acho que estou realizado.

Rapaz,  graças ao Montoro,  o ex-governador
que faleceu, nós conseguimos um lote. Vou falar, o
Governador Montoro, para nós não foi um pai, foi
um Deus, porque hoje nós temos 500 famílias as-
sentadas, e foi o Montoro  que assentou. E a gente
agradece muito a ele. E depois veio o Covas, ótimo
Governador, ele não deixou a peteca cair.  E sempre
mandou algum recurso.  Ele mandava todo ano. Que
nem no meu caso, saiu o financiamento do
Procerinha, recebemos 7 mil e 500 reais. Se hoje nós
fossemos pagar ele, nós não pagaríamos nem a me-
tade. Então é uma ajuda que o governo deu. Graças
a Deus! Desse dinheiro só pude comprar 12 vacas,
porque tinha que fazer cerca. Mas dessas 12 vacas eu
poderia ter hoje mais de 100 cabeças.  Ainda tenho
35 cabeças, tudo dessas 12 vacas.

A gente vem lutando, estivemos acampados lá
na Rosanela, no lado direito da pista. Foi um sufoco!

Lourival AraújoLourival Araújo
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Tivemos lá uma pressão da polícia. Ficamos sete me-
ses no asfalto. Depois ficamos mais oito meses no can-
teiro da Cesp, com toda a mordomia, nós não pode-
mos reclamar. Sempre vinha cesta básica, para poder
manter a família no local. Enquanto nós ficamos lá,
eles foram preparando a área de cada um. Foram de-
sapropriadas cinco fazendas aqui. E estamos aí.

O acampamento não é fácil! Mas se formos ana-
lisar bem, eu acho que se a pessoa não fizer isso, não
consegue não. Não adianta. Esse negócio que o go-
verno está falando aí, de mandar pelo correio, isso
nunca vai sair. Isso é um meio de passar o tempo,
entendeu? Se a pessoa não acampar, se ela não lutar,
ela nunca vai se assentar! Tem que lutar mesmo. E
demora! E não deixar vender. Quando passar um do-
cumento, colocar também o direito da mulher. Esse
documento mesmo que saiu para mim na Gleba XV,
agora mudaram, mas antes, se eu morresse um dia,
meus filhos, minha mulher, não iam ter direito a nada.
O documento estava assim, que era meu só!

Com a luta das mulheres, parece que elas  con-
seguiram  arrumar  esse  documento. Estão aí, lutan-
do, e a gente dá conselho para essas pessoas que es-
tão acampadas. Pressão é bom fazer,   mas pelo que
está acontecendo por aqui perto, eu acho que é doi-
do, viu, não é por aí não. Não precisa matar criação
do próprio colega, do companheiro. Está acontecen-
do isso aqui na Gleba.

Eles não estão matando só do fazendeiro. Es-
tão matando dos assentados também. Com tanta luta,
com  tanto sofrimento, às vezes vendemos uma no-
vilha para poder cobrir um buraco do financiamen-
to, e os caras vão lá, tiram ela e levam embora. Ma-
tam! Deixam metade. Só estraga! Isso está pedindo
ao governo que assente logo essas famílias, que é a
situação que faz isso aí. Mas essa fase valeu! Tem
que ser assim! Tem que ser assim, e nós temos que
lutar.  Nós somos anteriores ao MST!

A história foi essa: na época que eu estava em
Terra Rica, chegou um mecânico lá. Ele falou para
todo mundo ouvir, lá no bar. “Quem quiser ganhar
terra, vai domingo fazer inscrição lá em Euclides da
Cunha”. Já estava bastante gente lá na hora, e orga-
nizamos uma turma. Éramos 60 famílias para a ins-
crição. E na época da inscrição, as lideranças fala-
ram: “Olha gente, vamos parar por aqui, porque tem três
mil assinaturas. É muita gente, na área não cabe todo
mundo! Nós estamos calculando que dessas famílias, tal-
vez ganhemos mil. Ganhando mil já está bom. Eu sei
que dois mil são medrosos. Não vão querer entrar no dia.
Então, nós esperamos por mil”. Isso foi no domingo,
em Euclides da Cunha, quando ele falou: “Só não vou
falar a área que nós vamos atacar, porque senão os fa-
zendeiros vão esperar nós com metralhadoras. Vamos fa-
zer o seguinte. Terça-feira vai ser 15 de novembro, este-

jam todos aqui às três horas da manhã. Aí nós vamos
para o lugar onde vamos acampar. Nós vamos entrar na
fazenda”.  Quando foi dia 15 de novembro de 1983,
às três horas da madrugada, nós chegamos. Aí o ho-
mem ficou com medo, preocupado, com aquela lide-
rança. Falou: “Meu Deus do céu, nós contávamos com
mil pessoas e se abusar um pouquinho não vai dar para
fazer uma ocupação, não tem jeito nem de entrar na fa-
zenda. Vamos contar essas pessoas primeiro, que menos
de 100 não pode entrar”. Aí ele contou lá, deu 104
pessoas. Das três mil famílias. Aí ficamos ali perto
de Rosana. Eu sei que o total todinho deu 200 pesso-
as no final da tarde, 104 foi só a turma nossa. Do
Paraná, de São Paulo, de Euclides da Cunha. O resto
aí veio de Teodoro, Rosana, Nova Londrina... aí fo-
mos. Quando foi o terceiro dia, já tinha 400 famílias.
Aí tiveram que parar também! Parou! Não tinha mais
cadastro. O pessoal do Itesp dando apoio do governo.
Eles que faziam o cadastro. Aí nós fomos para outra
fazenda. Ficamos mais um ano e meio em um alqueire
e meio. Aí começaram a trazer o pessoal. Cada um
na sua terra. Foi mais ou menos assim.

Nós precisamos do Itesp! Sem o apoio do Es-
tado, não tem jeito, rapaz. Não tem como funcionar.
Eu mesmo estou contente com o técnico. O Ari é
um cara que dá apoio para nós aqui. Ele vem aqui
saber o que está acontecendo, se está precisando dis-
so, daquilo, entendeu? E eu acho que dessa assistên-
cia técnica do Itesp nós não podemos reclamar não,
viu? Porque nós estamos tendo mais apoio. Não foi
da prefeitura, foi do Estado mesmo. E o Ari está
sempre aí por perto. Eu sei que nós não podemos
reclamar não, viu?

Aqui na agrovila, no Setor 2, nós temos Posto
de Saúde, com dois médicos e mais quatro enfer-
meiras, fora as outras funcionárias aqui da prefeitu-
ra. Na escola nós temos a diretoria, temos três perío-
dos de aula: manhã, tarde e noite.

Nós tivemos uma associação. Eu acho que não
funcionou direito. Acho que foi o negócio de com-
pra de trator. Nós não culpamos o Itesp de hoje, nós
culpamos o DAF (Departamento de Assentamen-
tos Fundiários), órgão antecessor do Itesp, porque
não soube fazer a coisa bem-feita.

Temos quatro igrejas. Quatro comunidades re-
ligiosas. Tem a Católica, tem a Assembléia de Deus,
a Assembléia... uma tal de... esqueci o nome dela
agora, e tem a Congregação Cristã no Brasil. Fora
mais uma que se chama Adventista; só que ela não
está na agrovila, está numa casa particular. Nós so-
mos da Católica.

São sete setores, e todos têm uma igrejinha de
protestante, de católico... Mas não deixa de ser uma
comunidade. Somos todos unidos, não tem nada a
ver com religião. Temos o salão comunitário onde

são feitas as festas. É um salão comunitário, que se
chama Franco Montoro.

São boas as festas. Faz uns 10 anos que está
tendo festa. Cada dois, três meses tem uma festa boa.
E nunca teve um empurrão. Nunca teve uma briga.
Nunca teve uma morte.

A festa é boa...Tem festa também na cidade. E
o pessoal da cidade, como Primavera, Rosana,
Euclides da Cunha, Paraná, vem tudo aqui. Sempre
tem gente de fora aqui. E mesmo assim não sai con-
fusão. O pessoal gosta de vir!

Todo ano tem festa junina. Tem o aniversário
da Gleba XV, que é uma festona. São dois, três dias
de festa. Baile com banda, banda boa.

Eu já participei umas três vezes em ocupações,
inclusive em São Paulo. Uma vez que nós fomos ocu-
par o prédio da Cidadania. Eu acho que foi no tem-
po que o Maluf era governador ou prefeito. Ele man-
dou para lá uns três mil homens para dar uma surra
em nós, e se não fosse o deputado Mauro Bragato
tomar a frente, nós tínhamos levado uma surra aquele
dia. Eram umas duas horas da manhã quando che-
garam os homens, para nos pegar de surpresa. Nós
gastávamos mais ou menos uns 30 minutos para des-
cer a escadaria. Nós descemos em cinco minutos (ri).

Carolina - Eu sempre fui da roça! Sou de Pal-
meira, perto de Curitiba. Viemos para Terra Rica e
ficamos lá. Casei, tive os cinco filhos e viemos para cá.
Só que meus filhos nunca foram da roça. Nenhum!
Chegou aqui, estranharam um pouco! Até a idade certa
de tirar o primeiro grau completo aqui mesmo. De-
pois foram tirar o segundo grau lá fora, porque não
tinha aqui ainda! O mais velho chegou aqui com 18
anos. E a caçula chegou com sete anos. Hoje a caçula
está com 24 anos. Casada e mãe de filho.

No começo, aqui foi muito difícil. Agora, gra-
ças a Deus, eu gosto muito daqui. Não troco isso
aqui por nada nessa vida! É bom e eu gosto do tra-
balho na terra. Uma tranqüilidade só!

Nós entramos na terra em 86. Porque em 83
foi a luta. Aí ficamos três anos entre os canteiros da
Cesp, o asfalto e o alqueire e meio emergencial! Só
em 86 que foram entregar a área definitiva.

O primeiro dia foi um desespero. Não tinha
condições! Aí fizemos um barraquinho ali. Venta
muito aqui. Levantava tudo, a gente ficava no tem-
po. Era um choro só! Era um desespero para nós
aquele tempo! Às vezes eu começo a contar para al-
guma pessoa assim, ela não acredita o que a gente
passou por aqui. Foi duro! Teve uma vez, esse meu
filho que é padre trouxe um padre, que estava estu-
dando no seminário de Dourados, para cá. Nós mo-
rávamos no barraquinho ali e deu uma chuva! Que

chuva! E toda vez que esse padre vinha, ele rezava
uma missa em casa. Meu Deus, aquele chão ficou
barro purinho. Para ele rezar essa missa, foi preciso
botar um plástico para ele não sujar a batina. E para
dormir, então! Ah, meu Deus! A gente dormia com
o guarda-chuva aberto (ri). Lembrando disso, eu não
sei se eu choro ou se dou risada (ri). Se naquele tem-
po a gente tivesse pelo menos um dinheirinho para
tirar uma foto do barraco, para mostrar para as pes-
soas... porque ninguém acredita o que a gente pas-
sou! Nossa vida é um livro.

Teve uma vez que meu sogro estava no barraco
e chovia para todo lado. Aí ele armou o guarda-chu-
va e ficou ali. Não é que chega o prefeito em casa?
Ele falou: “Meu Deus, que situação vocês estão passando
neste barraco!” O meu sogro, com o guarda-chuva
aberto...  acho que o Prefeito teve dó da gente, eu
não sei! (ri muito) Prometeu isso, prometeu aquilo,
mas não ajudou nada! Foi difícil. Ficamos uns 10
anos nesse barraco, sem energia, sem água. Água tam-
bém a gente não tinha, ela era puxava lá da agrovila.
De carroça! Puxava todo dia um tambor de água para
a gente, para lidar em casa, para criação, tudo! Todo
dia, aquele tambor de água, que nós não tínhamos
condições para furar o poço. É por isso que eu falo,
hoje eu, graças a Deus, estou no céu. Estou mesmo.
Falo para muitas pessoas: “Vixe! Hoje eu estou no céu!”

Agora é sossegado! Pode cair a chuva que for.
Nós fizemos essa casa aqui, e depois passou a ener-
gia. Meu Deus, eu até chorei de alegria! Dez anos
sem energia, depois passar energia para nós, ai meu
Deus! Tomar água gelada, ver televisão...

Lourival - Nessa ponte já passou muita água.
Sério mesmo. Isso é o que a gente está lembrando de
sopetão. Essa mulher sofria e eu sofri de ver ela cho-
rar. Era um desespero só! Mas não desistimos não!
Falei: “Mulher, nós estamos aqui, aqui nós vamos ficar.
Vamos agüentar aqui.”  Então, graças a Deus, tem esse
cedro aqui que é a única árvore que estava quando
nós chegamos. O resto foi tudo plantado. O
pomarzinho, a poncã, a laranja e todo o resto. Tudo
foi plantio nosso.

De diversão temos o futebol! Tem um time da
Gleba XV e outro da Pecuária. Dia de semana, um
baile, uma brincadeira dançante. É um jogo amistoso
com gente de fora, e às vezes vem rodeio para cá. Tem
o bar, tem o snooker! É esporte de jovem, não tem para
onde ir aqui. Se eles não estiverem no bar, estão jo-
gando um “esnuquinho”. Dia de semana eles vão para
a escola perturbar um pouquinho, porque tem as me-
nininhas, né? Eles vão lá, passear, se divertir.

Conservar as estradas! É o que nós estamos mais
precisando aqui no assentamento. E preparação do
solo. Porque não está saindo financiamento nenhum

para a gente. É preparação de solo, é semente, pre-
parar a estrada, ter estrada boa. Ter uma pracinha
para os jovens passarem o fim de semana aqui na
agrovila.

A gente gosta de pescar, né? Precisava ter um
corredor na barra do rio. Os fazendeiros cobram cinco
reais por cabeça. Um absurdo!

A gente agradece o MST. A maioria do povo
agradece. Tem um acampamento ali embaixo mes-
mo, na Gleba XV ainda, todos estão esperando por
terra. E o Zé Rainha está tomando a frente. Ele tem
que fazer isso mesmo. Tem que fazer pressão. Tem
que lutar em cima. Até me admirei, fiquei sabendo
que pessoas do mundo inteiro, através da Internet
ficaram ligadas na hora daqueles acontecimentos vi-
olentos. Isso é bom demais! Mata o governo, no mí-
nimo. Nós precisávamos ter o Lula no governo.

É interessante, diz que depois de dez minutos
dos atentados contra o Zé Rainha, o mundo inteiro
estava sabendo. O próprio cara lá da Alemanha li-
gou para o Fernando Henrique, querendo saber o
que estava acontecendo. Não era para acontecer o
que aconteceu com o Chico Mendes. Que moral o
cara tem, hein? Eu falei para um monte de gente:
“Vocês estão vendo aí? Vocês falam que ele é um corrupto,
que ele é ladrão, que ele pega dinheiro dos acampamen-
tos... olha a moral dele. Se não for ele, vocês não vão pe-
gar a terra não, gente. Vocês têm que dar apoio para ele.”

Só de eu ver ele nessa luta aí, uma luta que nin-
guém quer ser liderança, ninguém quer porque está
arriscado de levar tiro... É só ele mesmo que é doi-
dão. Tem que ser um doidão para entrar numa des-
sas aí. Então é um cara que gosta. Ele ama a luta! Ele
achou um meio de ajudar os outros. Uma vez eu per-
guntei para ele aí na escola numa reunião. Eu falei:
“Zé Rainha, você podia se candidatar na próxima elei-
ção aí? Tem pouca gente lá em cima.” Ele falou assim:
“Alguém, para ser político, tem que ter duas caras. Eu só
tenho uma. Isso é coisa que nunca passou pela minha ca-
beça: ser político um dia. Fernando Henrique me ofere-
ceu um cargo de ministro da Reforma Agrária. Falei para
ele: nã-nã-não! E ofereceu salário para mim: nã-nã-não!
O que que você quer então? ele perguntou. Eu quero ser
inimigo seu. Quero ser seu inimigo! Você vai ter que me
encarar, e se eu for passar, se eu aceitar tua proposta, é
mais um com rabo preso com você. Eu não! Eu quero
enfrentar você até o final do teu mandato. Você vai ter
que encarar eu na invasão de fazenda. Olha, você não
vai ter sossego não. Eu vou ser a pedra do teu sapato”.

Tem que ser assim. Eu gostei do jeito dele, ele
falou na reunião, na escola, falou de peito aberto.
Tinha mais de cem pessoas lá na hora. É um cara
corajoso. Agora falam que ele pega dinheiro dos ou-
tros! Se quisesse, ele tinha pegado o ministério do
homem lá. É ou não é?
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HISTÓRICO1

O assentamento Primavera, localizado em
Andradina, é proveniente da desapropriação por
interesse social, feita pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
da Fazenda Primavera, ocorrida em 1980. A de-
sapropriação possibilitou assentar cerca de 200
famílias de agricultores no local.

A luta pela destinação dessa área para fins de
reforma agrária foi realizada e apoiada por vários
grupos e entidades sociais, tais como antigos tra-
balhadores da fazenda, parceiros, meeiros, Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais, Comissão Pasto-
ral da Terra, dentre outros. O surgimento desse
assentamento integra o contexto dos anos 80, em
que a grave crise econômica que o país enfrenta-
va, em particular na agricultura, fez com que mui-
tos produtores desmembrassem seus lotes para
terceiros, a fim de  minimizar os sérios problemas
de inadimplência enfrentados no desenvolvimen-
to de suas atividades.

A Fundação Itesp presta assistência técnica e
extensão rural aos assentados da Primavera des-
de 1996, por meio de uma parceria mantida
com o Incra, implementando programas de apoio
ao desenvolvimento social e econômico das fa-
mílias. Nesse mesmo ano, o Incra iniciou o pro-
cesso, que se estende até os dias de hoje, de
emancipação do projeto de assentamento, com

a entrega de títulos definitivos dos
lotes aos agricultores beneficiários.

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

O Assentamento Primavera está localiza-
do no município de Andradina, região no-
roeste do Estado de São Paulo, abrangendo uma
área total de 3.676 hectares, onde estão distribu-
ídos os 210 lotes agrícolas.

No interior do assentamento existem al-
guns equipamentos de uso coletivo, tais como:
um posto de saúde equipado para pronto atendi-
mento, com acesso ao Programa de Saúde da
Família (PSF); um centro comunitário e uma
cozinha piloto, ambos utilizados para fabricação
de doces, pães, conservas entre outros produtos
para comercialização, além de atividades de
capacitação técnica.

No assentamento Primavera, segundo a
Caderneta de Campo de 1998/99, os dados in-
dicam a presença de 864 pessoas, demonstrando

eqüidade de gênero: homens (49,42%) e mulhe-
res (50,58%). Em termos de faixa etária, a po-
pulação está distribuída da seguinte forma: 41,67%
das pessoas possuem entre 21 a 50 anos; 24,42%
entre 51 a 65 anos; e 4,17% dos moradores são
maiores de 65 anos.

A primeira titularidade dos 210 lotes está
concentrada, em sua extrema maioria, entre os
homens (78,73%), colocando o assentamento
abaixo da média para o Estado (21,27%), com a
presença de apenas 13,81% de mulheres titula-
res. Ainda entre os titulares, 66% têm idade aci-
ma de 51 anos, e 34% estão entre 21 e 50 anos.
Segundo os dados coletados em 1999, os titulares
com idade inferior a 40 anos são 10,5% e de-
vem ter adquirido seus lotes após a implantação
do assentamento, por transferência de titulari-
dade ou por desistência dos primeiros. Tal afir-
mação pode ser feita tendo em vista que as pes-
soas nesta faixa teriam no máximo 22 anos no
início do projeto e, na época, a idade mínima
para obter a titularidade era de 21 anos.

No assentamento Primavera, todos os mo-
radores têm sua origem no meio rural. Consideran-
do a ocupação dos trabalhadores no momento
anterior ao assentamento, entre as atividades
exercidas na agricultura, encontram-se 50% como
posseiros e 42% arrendatários; pode-se ainda ve-
rificar a ocorrência, em menor escala, de propri-
etários rurais (6,3%), parceiros (1%) e assalariado
temporário (0,5%).

A permanência dos primeiros titulares no
assentamento Primavera é um dos mais altos
do Estado, com a ocorrência de apenas uma subs-
tituição, demonstrando uma certa estabilidade
neste núcleo comunitário.

A maioria das famílias assentadas (71%) vive
exclusivamente da renda gerada no próprio lote.
Uma porcentagem também significativa mostra
que outras 23% obtêm entre 70 a 100% da renda
proveniente do lote. Verifica-se ainda que a tota-
lidade das famílias conseguem pelo menos 50%
de sua renda a partir de atividades do lote agríco-
la. Supõe-se que a origem das famílias no meio
rural permite maior vínculo com as atividades pro-
dutivas no lote, não se registrando ocorrência de
renda oriunda de atividades em outras ativida-
des econômicas.

Quanto à participação do trabalho no lote,
verifica-se que cerca de 60% dos moradores do
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assentamento possuem dedicação integral ao
trabalho no lote; as pessoas que não participam
representam 12% dos moradores, podendo ser
incluídas as crianças até 6 anos e os idosos com
mais de 65 anos de idade.

O nível de escolaridade no assentamento
Primavera é reduzido, tendo 35,5% da população
o Ensino Fundamental completo, e apenas 10,3%
o Ensino Médio. O analfabetismo apresenta um
índice bastante elevado (19%) superando a média
estadual dos assentamentos, de 9,65%. Há entre
os moradores cinco pessoas com o Ensino Superi-
or completo (0,58%) e 24 pessoas estão na fase pré-
escolar (2,78%).

Em termos de oferta de ensino, no assenta-
mento existe uma escola estadual que oferece os
níveis de ensino Fundamental e Médio, atenden-
do 249 crianças e jovens assentados.

Na região noroeste do Estado de São Pau-
lo, como o Pontal do Paranapanema, predomina a
pecuária de corte e a atuação das famílias do assen-
tamento Primavera destaca-se também nesta ati-
vidade, em que as pastagens ocupam 52,57%
da área agricultável; entretanto, por se tratar de
pequenas propriedades, a extração do leite se tor-
na muito mais rentável utilizando mão-de-obra
familiar do que a produção de carne. No restante
da área, cerca de 10% estão destinadas a cultivos
anuais, que tanto podem ser para o autoconsumo
familiar como para a alimentação animal.

Na safra 1999/2000, observa-se que a pe-
cuária leiteira foi responsável por cerca de dois
terços da renda gerada no assentamento. Já as
lavouras, embora ocupem apenas 10% da área,
proporcionalmente representam bem mais na
renda gerada, assegurando o restante de um ter-
ço de sua composição.

Nos cultivos anuais, vale complementar que
o algodão e a mamona, cultivos essencialmente
comerciais, respondem por 60% da renda gera-
da pelas lavouras, ocupando apenas 25% da área
deste tipo de cultivo. O milho ocupa 60% da área
de lavoura e responde por apenas 15% da renda
gerada, o que pode indicar que, embora pouco ren-
tável, é um cultivo importante que exerce papel
fundamental na alimentação animal, a principal
fonte de renda das famílias assentadas.

EXPERIÊNCIA ANTERIOR

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

RENDA FAMILIAR PROVENIENTE DO LOTE (%)

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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ESCOLARIDADE DOS MORADORES

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1999/2000

OCUPAÇÃO DA ÁREA

1 Como fonte de pesquisa foram utilizados documen-
tos da Fundação Itesp, do antigo Departamento de
Assentamento Fundiário (DAF) e consulta a técni-
cos de campo que acompanharam a instalação do
assentamento.

airáteaxiaF snemoHºN % serehluMºN % latoT %

6a0 81 22,4 31 79,2 13 95,3

41a7 64 77,01 34 48,9 98 03,01

02a51 46 99,41 37 07,61 731 68,51

03a12 96 61,61 56 78,41 431 15,51

04a13 24 48,9 75 40,31 99 64,11

05a14 86 39,51 95 05,31 721 07,41

56a15 501 95,42 601 62,42 112 24,42

56edsiam 51 15,3 12 18,4 63 71,4

LATOT 724 00,001 734 00,001 468 00,001

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO

SEGUNDO IDADE E GÊNERO

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

TITULARES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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Nós viemos para Primavera em 1969; co-
meçamos tocando como arrendatário. Foi quan-
do o povo começou a descobrir que o fazendeiro
não tinha a escritura da terra. Aí, alguns deixa-
ram de pagar a renda. Nós continuamos pagan-
do, pois éramos arrendatários, mas eu não que-
ria. Até que um dia nós entramos na dos outros,
porque ninguém estava pagando mesmo. Em
1980, veio a desapropriação. Quando ela chegou
na margem da Ribeirão Moinho, da fazenda do
homem, foi que acabaram de descobrir que o fa-
zendeiro não tinha a escritura da terra. Aí o Incra
chegou e desapropriou parte da terra. Nesse tem-
po eu estava em São Paulo. Então eu vim para cá
ficar com meu pai, Raimundo Rodrigues de Oli-
veira, agora falecido. O Incra não queria dar o
direito de posse da terra para o meu pai, porque
eu tinha uma área de terra também; na verdade
era o meu pai que tocava, eu mandava dinheiro
para ele tocar para mim. Aí, como eu disse, al-
guns deixaram de pagar a renda. O J.J. Abdala
dizia que era o dono, mas acabaram descobrindo
que o fazendeiro não tinha a escritura da terra.
A desapropriação foi em 1980 e o loteamento
foi entregue em 1982. Eu tinha um lote e meu
pai tinha outro. Aí eu conversei com um advo-
gado, fui ao banco, financiei minha área, finan-
ciei um alqueire, plantei, fui lá, quitei o banco,
peguei o papel de quitação, fui no Incra e aí não
teve jeito: fizeram o lote. Mas o negócio aqui foi
difícil, nós aqui não tivemos recurso. O Incra
chegou a ter o lote, a escritura e o crédito no ban-
co. Daqueles coitadinhos que não tinham noção
do que era entrar num banco, não ficou um. O
banco tomou tudo, até trator. Então o Incra não
deu assistência. A energia fomos nós que puxa-
mos. Furamos também poço. E é assim até hoje.

O Incra aqui só fez atrapalhar. A única coi-
sa que ele fez foi comprar a terra. O projeto foi
feito para não dar certo. Mas, felizmente, nós
estamos aqui.

Eu vim para cá em 1969, com quinze anos.
Eu e minha família sempre trabalhamos na la-
voura. Eu gosto muito da roça, mas hoje não
planto, está muito difícil plantar lavoura, porque
não tem preço, e ninguém estimula. Mas, anti-
gamente já foi bom. Nós aqui plantávamos de
tudo: milho, algodão, arroz, feijão... os paióis eram
cheios de milho. E tinha retorno! Eu me lembro
que meu pai ia fazer compra no São José, um
mercado aqui perto, e voltava com a perua cheia,
com compras para seis meses; diferente de hoje,
que toda semana, todo mês tem que se fazer com-
pras. Naquele tempo, o meu pai guardava o di-
nheiro em casa, nada de banco como hoje, e nin-
guém falava em juros. Eu te emprestava um di-
nheiro e não se falava em juros. Não existia esse
negócio de agiota, isso aí foi depois da inflação.
Hoje eu vou te falar: se a Reforma Agrária não
soltar dinheiro, coitado do povo da cidade! Não
é fácil não. Aqueles coitadinhos ganhando tre-
zentos contos, como é que eles vão ter casa, mes-
mo casa de Cohab, e sustentar a família? Vão ter
que morar com os pais, fazer uma casinha para
sair do aluguel, senão não tem condição.

Nós, hoje, vivemos da borracharia que eu
tenho no posto. Mas é o meu filho que toca. E
assim dá para viver, senão não tinha jeito de ter
renda. O leite eu parei, porque minha área é pe-
quena. Eu tinha seis alqueires, o Incra me deu
seis alqueires e meio, e eu fiz de tudo, toquei tudo,
toquei a metade. Isso foi em 1985 ou 86, por aí.
Nessa época meu pai me chamou para morar com
ele. Ele tinha 80 anos e minha mãe tinha 70 anos,
e moravam sozinhos. Dava medo de deixar os
dois lá, sem ninguém. Eles podiam morrer e não
ia ter ninguém para achar o corpo. Aí eu mudei
para o lote deles. Eu fiz casa e cavei um poço
artesiano. Trouxe as vacas e fiquei tirando leite e
vendendo na rua. Eu e a mulher chegamos a ti-
rar 100 litros de leite. Mas tive que parar, a polí-
cia deu em cima e não queria que a gente conti-
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nuasse vendendo na rua. E para vender a dez cen-
tavos, quando antes eu conseguia trinta e cinco
na rua, eu resolvi vender as vacas e comprar gado
de corte. Comprei vinte cabeças e coloquei lá. E
assim ia levando. Hoje eu tenho só gado de corte.

A área aqui, hoje, é de três alqueires, por-
que meu pai vendeu. Ele sozinho não tinha con-
dições nem de olhar a cerca. Ele vendeu ainda
em vida, e foi dividindo entre os filhos. Fiquei
com a chácara aqui. Doação de pai para filho.
Tem que ser doação. Meu pai tinha catorze fi-
lhos. E aqui na Primavera tem dez morando. Tem
dois assentados na Timboré. Os homens fica-
ram todos, tem só um morando em São Paulo.
As mulheres é que debandaram.

Eu acho que esse governo aí, esse homem
aí, foi o melhor governo para a reforma agrária
na minha opinião. O Fernando Henrique pode
não servir para outras coisas, mas pra reforma
agrária ele foi bom. Porque eu acho que ele fez
muita desapropriação, cortou muita área, e foi o
único que eu vi que deu recurso. Deu muito re-
curso, eu nunca vi isso acontecer! Nós não tive-
mos ajuda do Incra. Nós não tivemos recursos.
Os que pegam terra agora, que nem os do
Timboré, ganham poço artesiano, casa, dinheiro
para comprar gado, dinheiro para fomento, tudo
dado! Nós aqui não tivemos isso. A única vez
que saiu um financiamento, foi com muita buro-
cracia. No meu caso, por exemplo, eu não peguei
o dinheiro. Podia pegar no nome do meu pai, e
consegui. Mas com briga: briga para comprar
uma vaca de leite; briga com os técnicos e com o
supermercado, dizendo que eu é que pegaria o
dinheiro e que ia comprar uma novilha e pronto.
Então você tem que ser peitudo, que a coisa não
é fácil não! As coisas saem de São Paulo de um
jeito e vão mudando de lá para cá. Quando che-
ga aqui, é uma burocracia e muita malandragem.
Tem muita malandragem! O banco é o pior que
tem. Se tu te mete no banco, eu vou te falar, não
é brincadeira não! É um povo esperto, é uma
máfia. É uma máfia! Está no país todo, em todo
o lugar onde corre dinheiro. E o nosso não saiu
completo, só as partes. Hoje o Incra está bom.
Mas em 1980, quando a terra foi desapropriada
aqui, ele não prestava, não dava certo. Só tinha
nome na época do governo que desapropriou a
terra aqui. É com esse governo agora que ele está
trabalhando bem.

Eles levaram dois anos para cortar essa área.
Um monte de técnicos e engenheiros que só fi-
cavam andando e farreando de carro. Dois anos
para cortarem uma fazenda! E nós ficamos es-
perando para receber. E ainda cortaram mal: tem
lote de dois alqueires. Está certo que é lote pobre
mesmo... Para mim, o Incra não existia.

Nós aqui temos o título da terra. Quem ti-
nha vinte alqueires, ficou com vinte. Quem ti-
nha dez, ficou com dez. Tem gente que ficou com
seis alqueires e meio. Tem quem ache pouco, mas
não é não. Três alqueires já é bom. Agora, a mi-
nha área é de três alqueires, e três dos meus fi-
lhos moram aqui; um está em São Paulo. Mas é
assim, cada qual faz uma coisa. Um planta uma
quartinha de uva, outro cria galinha. Nós temos
um pomar. Mas tudo que é produzido é apenas
para nosso consumo. Eles gostam daqui. Mas só
o mais velho e a menina é que chegaram a traba-
lhar mais com a lavoura. Ela agora é esposa de
um rapaz que é capataz de uma fazenda fora da-
qui de Primavera. Um dos meninos está traba-
lhando com computação e o outro está acaban-
do de estudar.

Antigamente isso aqui era área algodoeira.
Mas, agora, se vê muito pouca plantação de al-
godão. Um alqueirinho ou mais. Hoje em dia é
mais leite. A área é mais para criação de gado de
leite. Mas leite aqui não rende; tem o problema
do excesso: leite aqui está bravo! Eu gosto daqui.
Se eu tivesse que mudar para a cidade, se eles
precisassem ir para Andradina, para arrumar
emprego, eu até ia, mas não largava isso aqui,
por causa deles. E eu já tenho uma netinha de
cinco anos!

A única coisa capaz de peitar o governo é o
MST. Nem o movimento de caminhoneiros é tão
forte. Eles tentaram, mas não funcionou. O MST
é organizado, eles são muito organizados. Eu tiro o
chapéu! É nota dez mesmo! No nosso tempo, isso
não existia. Isso aqui foi o primeiro assentamento
do Estado de São Paulo, e feito para não dar certo!
O MST estava começando no Rio Grande do Sul.
Se hoje temos muitos assentamentos, é devido ao
MST e à sua organização. O meu irmão Valdecir
foi no ônibus para Brasília com a gauchada, o chi-
marrão, com os vermelhões. Eram eles se agrupan-
do. A reforma agrária hoje é boa por causa do mo-
vimento, que não deixa os assentados passando
necessidades, e vão atrás de recursos.

Naquele tempo, qualquer pessoa do Incra,
qualquer cachorrinho que chegava aqui era “Dou-
tor”. Os técnicos vinham e era doutor pra cá,
doutor pra lá. Eu nunca chamei ninguém de dou-
tor.  Eu tive uns problemas quando cheguei de
São Paulo. Eu encrenquei com os técnicos e até
mesmo com o presidente do Incra. Porque o povo
aqui parece um monte de índio. Chega gente de
São Paulo, e só porque estudou quer ser doutor!
E como eu morei um tempo em São Paulo, eu
sabia que isso era para pisar nos outros. Eu che-
guei mesmo a falar que ele não era melhor do
que a gente, só porque usava paletó e gravata. E
ele concordou. Aí fizeram uma festa, mataram
não sei quantos bois, eu ralei a mão todinha para
fazer o barraco para o baile. O povo estava dan-
çando, nunca tinham visto um som todo ao vivo,
tinha gente que não dançava só para ficar assis-
tindo, para não perder os caras do conjunto que
estavam cantando ao vivo. Nunca tinham visto
uma apresentação ao vivo. Quando foi lá pelas
dez horas, aquele meu irmão, o Valdecir, queria
que acabasse a brincadeira, só porque um “dou-
tor” estava com sono e queria descansar. Aí eu
não agüentei. É duro! Eu peguei e falei para ele:
“Rapaz, aqui nós somos mais ou menos duas mil pes-
soas, que passaram dezessete dias preparando essa
festa, e você quer parar tudo só porque o “doutor” está
com sono? Ele que vá para o hotel dormir. Ele é um,
nós somos duas mil pessoas”. Aí meu irmão me cu-
tucou, e eu falei para ele que não estava atrás de
terra, se quisessem me dar que me dessem, se
não... Foi quando eu falei para o “doutor” que ele
não era melhor do que eu só porque usava paletó
e gravata. Ele concordou, foi para o hotel e dei-
xou a festa correr. Eu digo para o meu irmão hoje
que, se tivesse cinco como eu naquele tempo, doi-
dos - porque as pessoas diziam que eu era doido
só porque falava a verdade - as coisas não tinham
acontecido daquele jeito, porque eu peitava eles.
Nós não conseguimos o recurso, o Incra fez tudo
para não dar certo.

Os caras que vêm de lá pensam que nós não
somos ninguém. Mas chega uma hora que nós
passamos a entender das coisas. Eles querem pi-
sar na gente. Meu nome estava na lista. Para pe-
gar no nome do meu pai foi uma briga. Fui no
advogado. Mas os técnicos não queriam liberar o
dinheiro se não fosse para trabalhar com vaca
leiteira. Eu acho que se eu tenho uma empresa,

por exemplo, tenho a borracharia, eu tenho que
investir dentro dela, se é ela que me dá lucro. Por
que eu vou investir em vaca? Eu estou aqui no
lote, mas toco a borracharia. O dinheiro que vem
do Incra deveria ser para se investir naquilo que
se quer. Vou mudar meu ramo que está dando
certo? Então nossa briga é essa. Eu disse que ia
pegar o dinheiro e investir na borracharia. Ia com-
prar novilha. Minha área era pequena e eu não
podia ter as novilhas; então vamos comprar aos
poucos. Até que o banco liberou o dinheiro. Eu
comprei vinte novilhas, depois comprei mais
quinze. Eram trinta e cinco. Fiz foi dinheiro!
Vendi, sei que vendi dezoito. Em um ano, dobrei
o dinheiro. É gado direto. Está dando certo. Se o
Incra deixar o povo trabalhar, tudo dá certo, mas
se não deixar, não dá.

O problema aqui é que os técnicos não dei-
xam quem quer trabalhar. Por exemplo, se você
cria gado, tem que investir em gado. Se você plan-
ta uva, em uva. Se outro investe em fruta, tem
que continuar a investir em fruta. O outro cria
frango, investe em frango. Ou seja, tem que in-
vestir naquilo que você está trabalhando. Agora,
tira você da plantação de uva para começar a ti-
rar leite, porque o dinheiro veio para isso? Veio
nada! O dinheiro o governo mandou! O Incra é
assim, ele dá a terra para o povo para ele sobrevi-
ver. Se eu tenho noção de algodão e o governo, o
Incra, quer que eu plante amendoim, pronto, já
me matou, porque eu não sei tocar amendoim.
O Incra tem que trazer o dinheiro, mas deixar as
pessoas trabalharem do jeito que estão acostu-
madas, que aí dá certo. Senão, não dá certo.

 No começo, nós tínhamos o velho
Tobias, lá da Castelo, que era nosso bração
direito, ele que comprava as mercadorias.
Aquele lá, Deus me livre, aquele lá era nosso
banco, nosso pai! Nós puxamos energia, e foi
ele que bancou. Eu trabalhava assim: financi-
ava dois alqueires de algodão no banco, mas
plantava três. Sempre plantava um a mais para
ver se sobrava. Muita gente que deu certo fa-
zia isso, plantava sempre um alqueire a mais.
Aí, com esse alqueire a mais, quando chegava
dezembro, que a gente já estava sem dinheiro,
nós corríamos para o Tobias. Ele era terceiro,
comprador. Ele chegava no mercado, cedinho,
e comprava tudo. Mamona, milho, algodão, o
que você quisesse. Chegava, comprava e pa-

gava. Todo mundo que é mais velho conhece
o Tobias.

Mas hoje está bem melhor, desde que dei-
xe a pessoa trabalhar naquilo que ela sabe. Você
pode ir em qualquer assentamento que a con-
versa é a mesma. O cara quer fazer, quer inves-
tir numa coisa que ele sabe fazer, que dá dinhei-
ro; mas não pode, porque o projeto é para outra
coisa, o dinheiro não é para aquilo. Já veio para
cá dinheiro que ninguém quis, eu mesmo não
quis, porque não estava no nosso alcance de in-
vestimento. Se você compra gado, pouco tam-
bém, por aquele pagamento mensal só dá para
comprar umas duas cabeças de vaca, com o leite
você paga a vaca. Para quem estiver precisando
ter lucro é complicado. Porque você põe a vaca
no pasto, ela fica lá comendo, e são seis, oito
anos sem lucro. O jeito, se você precisar daquele
dinheiro investido, vai ser vender a vaca.

É complicado. Sítio é complicado. Não é
fácil, não. Você não pára de colocar coisa den-
tro dele. Tudo que você faz é para dentro dele.
Ou então você pára, deixa lá quieto. Quando
estiver para cair você vai lá e arruma, porque
se ficar investindo nele... O marajá da sede
queria fazer piscina, área de lazer, aí entrou com
tudo, não durou dois anos, vendeu. Investiu de-
mais. Financiou, investiu e não teve retorno. E
não tem mesmo. Ele veio para cá para fazer
cerca, mangueira e não sei o que mais. Agora,
como você vai pagar? Tem que trabalhar den-
tro do sítio!

Trouxeram sete contos e meio; se você pa-
gar são dois anos de carência, fazendo mangueira
e cerca. Não tem retorno, gente! Aquele dinheiro
da mangueira e cerca não dá retorno. É melhor
você tirar nesse meio tempo 200 litros de leite e
construir a mangueira com o rendimento do lei-
te. É melhor do que investir, do que pagar o
Procera para fazer mangueira. Como é que você
vai devolver o dinheiro? Aqui tem muito disso.
Mas eu só quero investir em criação, para mim
só criação. Invisto duzentos e cinqüenta, daqui
a um ano eu estou vendendo por quatrocentos.

Eu não dependia de gado porque eu tinha
a borracharia. Agora a renda para manter tem
que ser do leite. Você tem a vaca, você tem o
leite e tem o bezerro. Mas para você mexer com
leite, tem que ter uma área maior. Para mim não
dá. Para começar, eu não gosto de tirar leite. E
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o menino mais novo trabalha de empregado. O
gado de corte, você põe o sal, água, e pronto.Tem
a vacina. Hoje já está valendo trezentos. Eu gan-
ho cem. É minha lida, e vou levando assim... Por
exemplo, eu tenho dez, doze cabeças hoje. O que
eu faço é vender doze grandes, a 450, depois po-
nho doze pequenas, comprando a 250. Com os
200 que sobram, eu arrumo carro, compro carro,
pago a moto, e vou levando. E tudo está dando
certo, graças a Deus!

Agora, os meninos preferem o trabalho de-
les à lavoura, porque pelo menos lá eles têm cer-
teza que todo mês vão ter o seu, muito ou pouco,
mas vão ter. E a lavoura hoje não tem retorno.
Você pode vender dois bezerros, pode fazer isso
aí, e comprar a semente para plantar; eu duvido
que, com o dinheiro da roça, você compre ao
menos um bezerro de volta! Você perde seu tem-
po. E pode ser qualquer roça, milho ou outra. A
não ser uva. Se você tiver o dinheiro para plantar
uva, porque ela é demorada. Mas só uva, coco e
coisas assim. Agora, roça como nós plantávamos
antigamente... Olha, antigamente nós chamáva-
mos de “ouro branco”. E era mesmo! Nós ga-
nhamos muito dinheiro! Eu ganhei muito dinhei-
ro! Em um ano fiz casa, comprei carro, comprei
gado. Mas hoje, você tem que plantar só para o
consumo. O milho é para criar o porco. O feijão
e o arroz só dá para plantar se for também para o
consumo. Aí funciona, senão...

Antigamente você lucrava. Você compra-
va a semente por um preço e já sabia por quan-
to ia vender. Quando o preço da semente saía
no jornal, já se sabia o preço da arroba. Por
exemplo, se fosse comprar um saco de semente
de algodão por vinte e cinco reais, você já sabia
que ia vender a arroba entre vinte e cinco a trinta
reais. Hoje, se paga trinta e cinco reais num saco
de semente e você vai vender a arroba de algo-
dão a cinco ou a sete. E o milho: você vende o
saco por cinco ou sete, mas a semente custa cen-
to e vinte reais. Quer dizer, já não dá pra plan-
tar! E quase tudo que se vê plantado aqui é com
recurso próprio. Não se financia com medo de
não conseguir pagar. E quase todo mundo faz
isso, pode perguntar. E mais, quem está plan-
tando é só para o consumo. Vende uma vaca ou
uma novilha para poder plantar. Mas sabe que
não vai conseguir comprar aquela vaca de novo;
e não compra. Hoje está assim. Agora, aquilo

que é para exportação, como soja e trigo, está
bom. O milho não está mais.

Olha, a coisa tem que mudar. Com essa nova
eleição para presidente, quem sabe as coisas para
a agricultura melhorem. Dar preço naquilo que
os assentados plantam. Tem que assentar as fa-
mílias, e dar preço naquilo que elas tratam. Se-
não vão morrer todos de fome. E eles não conse-
guem pagar os custos com a lavoura. Eu duvido,
qualquer um que pegar recurso do Incra não con-
segue pagar plantando roça. Não nesse projeto
de governo que nós temos hoje. Você planta, mas
o governo traz de fora. Eu acho que é isso que
está acontecendo com o leite. Está vindo de fora.
Porque o leite não vale uma dose de pinga. O
litro está custando dezenove centavos para o pro-
dutor. É duro, o povo da área rural fica meio
esquecidão.

Aqui no assentamento tem que melhorar
muita coisa. Nós estamos aqui desde 1982, ago-
ra já é área municipal, e nós não temos área de
lazer! O Incra só dá a terra. Ele devia ter um
convênio com a prefeitura, doar cinco alqueires
de reserva, como fez em Belo Monte e na
Timboré, para que se faça escola, ginásio, área
de lazer, campo de futebol, piscina para as crian-
ças. Porque hoje as drogas já estão aqui também.
Hoje um filho seu ou está trabalhando, ou está
com a namoradinha. Senão, está num boteco e a
droga está solta por aí afora. É roubo. Uma
molecada que vem de fora... E é assim: aqui tem
um postinho de saúde, tem um ginásio, mas área
de lazer não tem. E é uma coisa tão fácil de fa-
zer! Tem uma área aí do Incra, de nove alqueires,
que está até sendo invadida. Eles vão doar para a
prefeitura. E isso acontece em todos os assenta-
mentos. Pode ir no Timboré. Lá tem campo de
futebol, mas área de lazer não tem.

Área de lazer é para a prefeitura fazer. Mas
sem doação da área, não tem como fazer. Ela não
vai investir em terra de ninguém. E está certo.
Essa área aí ficou nove anos parada, só agora vão
doar. É brincadeira! Mas o povo se acomoda. E
para terminar, na política só se fala de trabalho.
Na época de eleição, os candidatos só pensam
em arrumar trator da prefeitura. Só pensam em
trabalho. Teve um candidato a vereador para
quem eu falei que ele só tinha perdido a última
eleição porque só pensava em trabalho. “Não é só
trabalho não, tem que ter lazer. Sem lazer como é

que se vive?” Aí, nessa última eleição, ele ganhou.
Ele tem muita vontade de fazer as coisas. Eu acho
que o Incra devia, na hora de cortar a área, já
deixar a área de reserva e passar para a prefeitu-
ra, para que ela invista: ou num barracão para o
povo guardar mantimento, ou num ginásio. An-
tes que a área seja invadida.

Meus filhos estudaram aqui mesmo, na fa-
zenda. Tem uma escola, a João Carreiro, lá na
Belo Monte. Agora parece que tem até colegi-
al. O ginásio é grande. Tem quadra, tem tudo.
Antes tinha dois ginásios. Mas um fechou, e só
ficou esse. As escolinhas pequenas que tinha
estão todas fechadas. O Incra deixou uma área
de um alqueire que era do campo de futebol para
construir a escola. Mas ele não doou para a pre-
feitura. As escolas fecharam. Aí, uma gente que
morava aqui dentro mesmo e que não tinha con-
seguido terra invadiu a escola e está morando
lá. Se ele tivesse deixado para a prefeitura... Um
dia, lá no Belo Monte, eu estava falando para
um menino para eles tirarem uma área deles e
doarem para a prefeitura investir. Senão eles
nunca iríam ter nada. Porque eu duvido que
eles vão investir numa terra que não é doada.
Se quiser que a prefeitura faça uma área de
lazer aqui na minha terra, eu tenho que passar
a terra para eles, com escritura. Aí eles vão in-
vestir nela. Aí eles fazem.
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Eu nasci em Minas Gerais. Eu e minha família
viemos para o estado de São Paulo em 11 de abril de
1938. Eu era pequeno, tinha dois anos quando fo-
mos lá, para perto de Pirajuí. No começo, trabalha-
mos de colono. Ficamos lá quatro anos. Quando foi
em 1943, fomos para Progresso, para um arrenda-
mento. Naquele tempo eu tinha uns sete anos. Aí
trabalhamos até 1945. Quando foi em 1946, fomos
para  a Fazenda Anhumas, em Timboré. A primeira
pessoa que tocou roça por lá, naquele tempo, foi o
velho, meu pai, e mais outra família. Mas tinha um
mosquito que ferralhou maleita. Em 1946, quase meu
pai morreu de maleita. Em 1947, viemos para Pri-
mavera. Eu tinha nove anos. Naquele tempo isso aqui
era um matão! Era mato, era tudo sertão! Ficamos
aqui, e nesse mesmo ano plantamos roça. Naquele
tempo, a terra era do J. J. Abdala. Em 1970, eles que-
riam que o povo saísse daqui, e sem direito a nada.
Só que os nossos pais é que ajudaram a abrir isso
aqui. Foi muito sofrimento. Nós sofremos até hoje,
mas naquele tempo era mais!

Naquele tempo, em 1947, 48 e 49, era tudo ser-
tão. Quase não se tinha estudo. Quando acontecia
de ter estudo, o aluno ia de pezinho no chão, bolsi-
nha embaixo do braço e um caderninho. A escola
ficava longe daqui. Era lá na sede. Nessa época, eu
morava lá para baixo. Aqui eu me formei, casei, tive
filhos. Criei e formei os filhos. Tive onze filhos. Criei
os onze e casei todos.

Agora, dos onze, ficaram só dez. Um deles teve
um acidente com uma moto. Três homens e três
mulheres moram em Birigüi. São empregados lá.
Duas meninas vivem aqui em Primavera. E outra
está em São Paulo. E temos eu e a velha. Mas criei
todos aqui na Primavera, plantando, tacando a enxa-
da, sofrendo muito. Mas sempre vivi assim, da enxa-
da. É assim até hoje. Eu gosto muito de trabalhar na
lavoura. E trabalho desde pequeno. Mas eu gosto por
causa do costume. Às vezes eu falo para a mulher:
“Quando vejo alguém do sítio chorando, dizendo que não
quer trabalhar, porque o serviço está isso, o serviço está
aquilo outro... o serviço não prejudica ninguém!”. Eu es-
tou com 63 anos e bato enxada de cedo à noite. O
bom é que o dia que eu quero ir, eu trabalho. O dia
que eu não quero ir, eu não trabalho, porque traba-

lho por conta própria. Mas eu não agüento ficar pa-
rado devido ao costume. Não estou muito sadio. Não
tenho boa saúde. De uns tempos para cá, três anos,
começou a aparecer um problema nos pés, eles ficam
inchados, os ossos dos pés doem. O médico diz que
é coluna. Mas vou levando.

E minha mulher também. Ela trabalha na la-
voura. Meus filhos já trabalharam. Eu criei meus fi-
lhos como meu pai me criou. Eles fazem tudo, me-
nos pegar o que é alheio e fazer coisas desonestas.
Eu mesmo não estudei, porque no meu tempo isso
aqui era tudo sertão, a escola era longe. Não é como
essa que tem hoje. Não tinha condução que leva e
traz. Então eu ficava ajudando meu pai a trabalhar
desde pequeno. Eu gostava de trabalhar. Nunca es-
tudei. Nunca fui à escola. O velho, meu pai, tinha
oito filhos.

Eu e minha família plantávamos arroz, feijão,
algodão...tudo. Nós nunca pagamos alguém para
plantar. Só para colher, porque não dava conta de
tudo. Mas tudo bem! Eu agradeço a Deus, porque
todo o esforço que eu fiz foi bem aproveitado. Criei
todos os filhos. Empareei as filhas. São seis filhas e
todas casaram, graças a Deus. São homens pobres
que nem eu, mas todos trabalhadores e honestos. Não
bebem nem jogam. E sabem tratar elas muito bem.
Elas também sabem tratar eles bem. Então, essa é
uma grande vantagem. Os filhos homens também
têm tudo. Casaram. Tem um que é empregado lá na
fábrica de sapato de Birigüi, é encarregado, o José
Roberto, e tem outro, o do meio, o Lourival, que
está lá também. Casou esses dias.

Eles gostam muito daqui. Gostavam de traba-
lhar na lavoura. Mas agora está tudo empregado. A
turma agora tem emprego. Só ficamos eu e a velha,
Florentina Freitas de Brito. Ela agora está lá, carpindo
no algodão. Eu só estou plantando algodão. E nós
vamos lutando.

Mas eu só vou plantar esse ano, porque a roça
está muito sofrida. Está precisando de muito ajuste.
Aliás, estava precisando logo de cara. Mas faltava po-
tência no corpo, porque eu tenho 63 anos. De traba-
lho eu tenho 53 anos, sem parar um mês. Se somar
esses anos,  não tem um mês de folga. Porque para
mim não tem domingo nem nada. Eu gosto mesmo
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é de estar em casa. De casa para a roça e da roça
para casa. E estar na roça para mim é uma grande
festa. Eu adoro! Mas a idade chega e a gente en-
fraquece. Por isso, eu acho que vou parar um pou-
co e descansar. A mulher e eu somos aposentados
mas a gente trabalha assim mesmo. O serviço não
judia de ninguém como muita gente pensa. A pes-
soa que está acostumada a trabalhar, a lutar, se ele
cruzar o braço, ele não consegue durar dois anos.
É igual a carro velho: quando encosta, enferruja.
Assim é a gente quando fica velho. É isso que eu
falo sempre. E não é só velho não, é qualquer pes-
soa, gente nova também.

E se a pessoa tem uma luta, tem uma exigên-
cia, tem de fazer. Se ela parar, vamos supor, três, qua-
tro, cinco, oito dias, quando ela voltar a trabalhar, vai
achar esquisito. E não precisa correr. Para nada pre-
cisa correr e nem se apavorar. Tudo tem de ser na
santa paz. Devagar e sempre. Não pode esmorecer
com nada, que é pior. Teve época, logo que a gente
entrou aqui, que a gente quis esmorecer. Isso aqui
era só mato. Era sertão. Meu pai foi um dos pionei-
ros. Ele que ajudou a abrir isso aqui, em 1947. Cin-
qüenta e três anos atrás, quase cinqüenta e quatro.
Tem muito tempo!

E assim foi. Fiquei velho aqui. Criei os filhos.
Eles acharam melhor ter emprego. Nós temos a roça
porque precisa. Mas as coisas não estão fáceis não. A
roça não pode parar. Eu penso que o governo podia
dar todo apoio para a roça, porque ela é como uma
fábrica. O que tem na mesa vem da roça. Nunca vi
nada crescer em asfalto. O arroz vem da roça. O fei-
jão vem da roça. A verdura vem da roça. Vai do ca-
pricho do trabalhador. Um planta uma horta, outro
cria uma galinha, mais um planta uma fruta, e assim
sempre tem. O velho meu pai dizia que quem plan-
ta, tem. E é verdade! Agora, do jeito que as coisas
estão indo, eu vou dizer. Tem dias que a mulher sen-
ta no sofá e liga a televisão, e eu sento na cadeira lá
fora e fico pensando na vida, que estão me prejudi-
cando, porque antes a gente olhava para os cantos e
via tanta pilha de arroz, de milho e de tudo quanto
era coisa. Chegava nas casas e via logo um chiqueiro
de porco. Hoje não se vê nada, nem um chiqueiro.
Eles não têm nada. As pessoas só comem esse óleo
de lata. O resto é tudo tocado com veneno. São óleos
doentios. Porque tem que jogar veneno na soja. E o
óleo do porco não, porque ele é alimentado só com
milho. É uma gordura sadia. Mas aí inventaram que
dava colesterol e acabaram com o óleo. A mulher diz
para eu deixar de ficar pensando nisso, mas aí eu falo
que não dá, porque quando eu era pequeno, a gente
não comia comida da boa, mas ela era forte. Tinha
canjica. Nós tínhamos um pilão para fazer canjica,
para fazer um bolo. A gente cozinhava toucinho den-

tro do feijão. Mas tudo isso se acabou. Hoje uma
criança chega para o pai e tem que perguntar o que é
um pé de feijão, de milho, de arroz, disso e daquilo
outro. O que é isso?! Logo agora que o Brasil está
ficando mais ativo, isso tudo está se acabando.

E está se acabando porque a roça precisa de
apoio. E não existe apoio. Precisa ter uma pessoa que
se interesse pela roça e crie financiamento para aju-
dar a gente a trabalhar. Mas tem que ser honesto,
como se era antigamente, e pagar tudo certinho. Por-
que agora, por todo canto que se anda só se vê ca-
pim. Parece que o brasileiro vai comer capim. Vai
fazer o que com o capim? Então é isso que fico pen-
sando, porque eu vi, aqui na Primavera são quatro
mil e quinhentos alqueires de chão, mais de quatro
mil eram pura roça. Só aqui. Era uma beleza! Quer
dizer, a região era suprida. A gente colhia e levava
para vender na cidade. E mesmo quando não dava
muito dinheiro, tinha o que comer. E quando o fei-
jão ficava velho, o pai cansou de fazer isso, pegava o
feijão cozido, e mandioca, e engordava dois, três por-
cos capados. Tinha fartura. Mas por quê? Porque o
povo mexia com roça. Um plantava uma coisa, o ou-
tro plantava outra coisa. Hoje nem posso dizer se é
porque eles não querem plantar, ou se é porque tem
muita prosperidade. Mas alguma coisa tem. O ne-
gócio está ruim. A situação é parecida à de uma
porquinha que se coloca num parafuso. Está rodan-
do, está chegando no fim da rosca. Quando chegar
no fim da rosca vai fazer o que? No estrangeiro tem
indústria. No Japão tem indústria. Vai até brasileiro
daqui para lá só para ganhar dinheiro. Sai da terra
dele para ganhar dinheiro lá fora, na terra do japo-
nês. Nos Estados Unidos tem indústria. Os países
ricos têm indústria. A nossa é a lavoura. Mas essa
está acabando. Como é que vai fazer com essas cri-
anças pequenas? Só dar estudo? E as outras coisas?
Às vezes eu estou comendo, e meu neto chega, e come
junto. Só que ele não é a única criança do mundo.
Quantas crianças existem? Enquanto a gente está co-
mendo, tem criança desmaiando de fome. Tem me-
nino pedindo para a mãe dar comida, e ela desespe-
rada dizendo que não tem. Antes tinha. Antes não
era assim. Porque a roça é uma grande indústria. Não
dá serviço só para a gente. É o que toca o mundo. E
eu falo com toda a certeza porque sou caboclo da
roça, e sei que ela não dá serviço só para a gente. A
gente tem bastante roça. Esse povo da cidade, que
está desempregado, traz para cá para colher, quebrar
milho, apanhar algodão e no fim da semana eles têm
o dinheiro deles, voltam e podem fazer sua feirinha
e dar de comer para seus filhos. Mas do jeito que a
coisa está indo, como é que vai ficar? Quem tem seu
estudo, sua profissão, está mais tranqüilo. Mesmo
tendo dificuldade de arrumar um emprego. Tem que

ficar batendo de porta em porta até achar uma boca.
Mas, quando consegue, fica mais tranqüilo.

Então é como eu falo, não pode ser assim. Tem
de lembrar disso lá pra frente, porque a boca não
pára. A boca não se aquieta de maneira nenhuma, e
a produção não está dando conta de tanta boca. Uma
cidadizinha como Andradina, tem ir buscar merca-
doria, vamos supor, lá no Rio Grande, em Santa
Catarina, no fundo de Goiás, em outro canto aí des-
se mundão, para trazer para cá e vender para esse
povo. E é o pobre do consumidor que vai pagar toda
aquela viagem. E sai caro, porque o caminhão para ir
lá pegar tudo, pagar a viagem, e ainda trazer a mer-
cadoria, só pode sair caro. Então quem vai pagar isso?
O consumidor. Sai tudo das costas dele.

Eu aqui compro muito do que consumo. Por-
que esse negócio de plantar para o sustento, como se
fazia antes, não tem mais força. Plantar arroz não dá,
não tem mais terra de arroz. O feijão, por exemplo,
eu só planto de vez em quando. Porque a gente pre-
cisa de apoio. Mas agora eu estou velho. Graças a
Deus pude criar meus filhos. Trabalhei bastante,  der-
rubando pau. O Incra não ajudou a gente. Nós luta-
mos aqui no tempo do Abdala, quando queriam ti-
rar o povo daqui. Mas nós não queríamos sair, e tí-
nhamos direito pelos anos em que ficamos aqui tra-
balhando. Aí foi, foi, até que fomos para São Paulo e
depois Brasília para tentar achar nossos direitos de
ficar na terra. Foi aí que o Incra veio e repartiu a
terra e loteou, entregando para cada pessoa. E pron-
to, aí saiu. Então eu fico assuntando, quando vejo
televisão, no jornal, esse projeto da Reforma Agrá-
ria, que é desde o tempo do Getúlio Vargas, porque
foi ele que assinou isso aí, que já era para ter saído.
Mas ficou engavetado todo esse tempo. Então ela
tem que sair.

Que a terra tem que cair na mão do pequeno
é certo. Porque não se vive só de carne, não se vive
só de boi, só de leite. Não se vive só disso. Agora,
eu não sou a favor de ver essa gente se empilhando
embaixo de um barraco, com criancinha, aquele so-
frimento medonho, em tempo de chuva molha tudo,
para conseguir terra. Vem uma ventania, fica cor-
rendo perigo. Esses dias, lá em Castilho, um cara
que eu até conhecia foi atravessar a pista, o carro
pegou e matou na hora. Agora o que aconteceu é
que ficou a mulher e as criancinhas. O que essa coi-
tada vai fazer com os filhos? Isso aconteceu agora,
semana passada!

Mas a coisa aqui também não foi fácil. Eu e
minha mulher já corremos mais de 150 metros com
jagunço atrás da gente. É, jagunço! Eu tinha uma
cerca, ele chegou com uma escavadeira, uma hora,
duas, e só se viu arame voando por todo lado. Arre-

bentou todo arame. Eu estava gradeando umas ter-
ras, e a mulher estava com a máquina plantando fei-
jão, quando eles chegaram. Aí eles perguntaram o
que ela estava plantando, e mandaram ela parar. Essa
mulher juntou o saquinho e saiu na carreira. Nós mo-
rávamos lá naqueles eucaliptos. Aqui dava muita vi-
olência. Aí é que nós fomos atrás das leis. Fomos até
Brasília. Éramos quarenta e oito pessoas.

Eu participava das reuniões, das assembléias.
Foi muito sofrimento. Quando eu ouço falar do povo
que está nos barracos é que eu recordo. Fico recor-
dando. Mas nós morávamos aqui. Ele quis nos man-
dar embora com ignorância. Chamou o povo, fez uma
reunião e disse que não ia mais arrendar a terra. Que
pagava qualquer coisa para nós sairmos. Mas ele jo-
gou com ignorância, veio logo com papel de despejo,
entregando de casa em casa. Aí o povo disse que as-
sim não podia ser, e nos reunimos e ganhamos a causa.
Hoje eu nem penso em sair daqui, em vender isso
aqui. Eu não suporto viver na cidade, eu não vivo na
cidade. Não tenho profissão nem nada, e ainda sou
velho. No sítio para mim é melhor. Estou só eu e a
velha. A família também gosta muito daqui do sítio.
Os filhos não saem daqui porque vivem todos perto.
Os que estão no Birigui, a cada quinze ou vinte dias
estão por aqui.

Eles gostam daqui. Vêm passar o dia. Eles vêm
nos sábados, domingos. Tem um que tirou férias e
veio para cá. O outro vem sábado, chega à noite,
passa o domingo, porque não trabalha no domingo,
e depois vai embora no outro dia. E é assim. Tem
dias que vêm todos passear aqui. Mas eu ainda te-
nho um sonho. As vezes falo para a mulher que
queria ter uns cinqüenta ou quarenta anos. Eu to-
cava uma roça assim para tinir. Eu tenho muita co-
ragem. Mas a idade avançou e acabou. Mas meu
sonho é tirar essa rocinha aí, fazer pasto e criar umas
cabeças de gado, ou para corte ou para leite, não sei
ainda ao certo. Porque também não quero ficar sem
nada. Pelo menos serve para distrair. Fico andando
para lá e para cá e me distraio. Não tenho paciência
de ficar em casa. Não sei. Nunca achei médico que
me desse remédio. Não tem jeito. Não tenho paci-
ência. Eu agradeço tanto quando chega uma pes-
soa assim para prosear comigo! Eu quase não sento
na sala. Quase não sento para nada. Eu como um
pouco, e dali mesmo largo logo o prato e vou para a
roça. Só me serve a roça.

Até para dormir eu tomo remédio. Mas isso
começou depois do que aconteceu com o menino.
Eu fiquei assim depois. Não sai da cabeça. Não quer
sair. A gente fica pensando. Mas é assim mesmo. As
coisas...A gente precisa trabalhar mesmo. Espero que
tudo dê certo, que essas terras saiam para esse povo
poder trabalhar. Dar um jeito do governo ajudar. De

ajudar, de dar conforto. E conforto é comida, é di-
nheiro mesmo. Dinheiro para poder comprar comi-
da, remédio. Para poder agüentar trabalhar. Nós so-
fremos. Mas estamos aí na terra. Porque eu tenho
muita experiência. Eu tenho uma experiência na roça
que não tem agrônomo para me jogar para trás. Qual-
quer coisa, até inseto eu conheço. Por exemplo, tem
o algodão, ele está doente, eu vou, olho e sei do que
precisa. Eu comecei a plantar algodão quando tinha
nove anos. Plantava com a mão. Meu pai saía fazen-
do o furo e a gente com a cuinha jogando os
caroçinhos, bonitinho assim. Então, como eu ia di-
zendo, a roça sem conforto, sem ajuda, não vai. É
duro. Para a pessoa mexer com a roça, precisa de aju-
da ou do banco ou do governo. Está faltando comi-
da, então resolve. Está com uma dor, o que será? Está
precisando de uma pomada para passar, arranja. Mas
se não tiver nada disso, não vira não. Porque sem
ajuda, sem dinheiro, a roça não produz. Não tem pro-
dução. Mas com dinheiro aí a coisa vai.

E as coisas vêm fracassando porque já faz tem-
po que se está sem apoio. E vem fracassando, fra-
cassando e ficando ruim porque não se tem apoio.
Não se tem apoio para a roça. Está certo que o Incra
andou soltando dinheiro aí, mas quem pegou com-
prou gado, comprou vaca. Porque tem gente que
plantou roça e não pegou nenhum tostão. Então
esse dinheiro não foi aplicado na roça. E tem muito
gado por aí, aqui, pela Timboré. Mas o que ia en-
cher a mesa mesmo foi esquecido. E aí como é que
faz? Olhe, eu gosto muito da lavoura. Eu considero
a lavoura como uma mãe. E de fato é uma mãe mes-
mo. A gente tem três mães: uma é a nossa mãe
mesmo, a outra é Nossa Senhora de Aparecida, que
é mãe, pelo menos para mim que sou católico, e a
terceira é a roça. Porque em outro tempo em que
dava roça, uns anos para trás, eu me lembro bem, a
vida era outra. Meu pai matava uma leitoa para a
gente comer. Matava o porco e pendurava as ban-
das. Fritava uma delas. Nós comíamos, e às seis
horas já estávamos no campo. Era das seis às seis.
De sol a sol. O nosso relógio era o sol lá fora. Mas
a gente agüentava trabalhar. Hoje a gente não
agüenta. Não tem um toucinho de porco, não tem
uma carne. Naquele tempo, a comida tinha carne.
Era carne mesmo. Matava a leitoa e cozinhava a
carne daquele porcão, mexia a farinha dentro, e co-
mia. E agüentava trabalhar. E trabalhava. Naquele
tempo se plantava muito arroz. É, Primavera....

Mas agora eu vou acabar com a plantação de
algodão e começar a criar gado. Porque eu não agüen-
to mais, cheguei no fim.
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Sou nascido no Município de Castilho, in-
clusive numa fazenda onde houve também uma
grande sacanagem com terra; foi na Fazenda
Pendengo. Nós fomos despejados dessa fazenda em
1955 ou 1957... ainda era criança. Éramos 42 famí-
lias, e o “proprietário”, quer dizer, o grileiro, vendeu
4 mil alqueires, das terras que já tinha vendido para
nós, para uma outra pessoa. Nós temos ainda hoje
a escritura registrada em cartório de imóveis, tudo
certinho, eram 30 alqueires! Mas, como sempre a
lei do mais forte prevalece, nós perdemos, e sobre
essa fazenda nós não podemos nem tocar no as-
sunto de fazer qualquer coisa para ter de volta as
terras, que a gente corre risco de vida. Lá quem fez
o despejo foi o Exército, o país ficou em estado de
sítio e quem mandava era o Exército. Chegou cada
caminhãozão cheio de polícia, lembro do caso de
uma família de um vizinho que estava roçando, tra-
balhando na lavoura, e quando chegou em casa, a
polícia tinha tirado tudo da casa e derrubado, ti-
nham aberto as mangueiras de porco, a mulher es-
tava chorando, e quando eles viram aquilo eles fo-
ram do jeito que tinham chegado, enfrentaram a
polícia de enxada na mão. Então a polícia amarrou
o velhinho que era o chefe da família, e jogou em
cima do caminhão, e ele quebrou a espinha e o pes-
coço, e ainda falaram “Morreu um porco, é lixo, agora
vocês enterram, porque nós estamos ocupados; não tem
cemitério aqui perto?” Quem que ia falar alguma coi-
sa? Não dava. Para quê lei para pobre? A lei é só
para quem tem dinheiro, pobre é só para votar e sei
lá para quê mais.

Meu pai pediu muito para o comandante para
deixar ele tirar o gado e o algodão, que era uma
lavoura financiada no Banco do Estado. Então, o
comandante deixou que ele tirasse o gado, umas ma-
deiras e ficasse sozinho colhendo os 14 alqueires de
algodão já grande, quase no ponto de colher. E esse
mesmo comandante ainda falou com o fazendeiro
para dar um dinheiro para o meu pai, porque ele
era um bom homem, tinha saído sem dar problema
nenhum, sem nem querer usar o caminhão nosso.
Então, o fazendeiro ficou com dó do meu pai e deu
uma quantia, e com esse dinheiro dos 30 alqueires

ele comprou 5 alqueires na Timboré. Nós fomos
para lá. Trabalhamos dois anos. Mas a terra era
muito ruim, terminou não dando certo também!
Nós perdemos o dinheiro que demos de entrada, e
devolvemos a terra para o Moura Andrade, que era
um dos maiores grileiros que teve aqui na região.
Ele era o rei do gado.

Depois nós fomos trabalhar como arrendatá-
rios, minha vida foi toda desse jeito. Tem umas in-
justiças, nós tínhamos muitos animais, gado, tudo.
Perdemos tudo, passei a trabalhar por dia com dez
anos de idade, para ajudar meu pai a criar a minha
família, que era muito grande, 14 irmãos, só mu-
lher tinham 10.

Então, em 1969, nós viemos para Primavera e
trabalhava junto com meu pai e irmãos como arren-
datários. Em 70, eu casei com Tereza; aliás essa é
uma história engraçada porque naquela época eu ti-
nha uma prima que casou com um rapaz só por cau-
sa da casa mobiliada que ele ia dar para ela. Então
fiquei encafifado de uma mulher querer casar comi-
go só por causa de mobília. Quando pensei em casar
com Tereza, já pensei que ela tinha que passar por
um teste pesado, falei que se ela queria casar, nós
casávamos, mas não ia ter vestido de noiva, festa,
nem casa para morar, nem mobília, nada, nem cama
para dormir. Ela topou, então nós casamos e mora-
mos 3 meses na casa do meu pai, depois fizemos
uma casinha e fui comprando as coisas, meu pai quis
ajudar, mas, como eu era o primeiro filho a casar,
não quis aceitar, porque senão ele ia ter que comprar
móveis para todos os filhos. Aceitei só a cama, por-
que estava difícil dormir de qualquer jeito.

Fiquei trabalhando como arrendatário de 70
até 80 com o Abdala. O Abdala era um deputado
federal. Na época, os políticos já roubavam que era
uma beleza! Eles nem pagavam imposto. Eles já
faziam as leis para não pagar. Depois, ele deixou de
ser deputado e continuou sem pagar. Então, aqui
tinha um monte de imposto sem pagar. Essa terra
era grilada e ele tinha uma posse dela. Então, um
senhor muito inteligente que morava aqui, o seu
Adalberto, descobriu isso, que ele não pagava os im-
posto, e aí ele começou, inclusive, a lutar sozinho.

Va ldecir Rodrigues OliveiraVa ldecir Rodrigues Oliveira
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Foi em Brasília, me parece, duas vezes, fuçar para
ver e depois ele passava informação para um e para
outro, por baixo do pano. Mas um jagunço do
Abdala matou ele, porque estava mexendo onde não
devia. E, depois disso é que o povo começou a falar:
“Tem coisa aí, onde tem fumaça tem fogo”. Começou a
se iniciar um trabalho em 1979, a gente esteve em
Brasília para ver, verificar direitinho se realmente
essas informações eram corretas, até que ficou real-
mente claro que a fazenda era mesmo enrolada. Não
tinha documentação. O Abdala, com medo de nós,
com medo das famílias que se apropriaram, come-
çou a comprar as terras. Olhe só! Começou a com-
prar as terras que a gente estava ocupando! Por
exemplo, eu estava plantando aqui. Eu tinha arren-
dado cinco alqueires de terra. O filho do Abdala, o
Juquinha, mandava o pessoal que morava aqui vir
me oferecer um dinheiro pelo lote: “Você não quer
me vender? se você quiser entregar a área, nós estamos
pagando tanto por alqueire”. Praticamente estava
comprando de volta. Isso levantou uma grande ex-
pectativa, porque, se a terra era dele, por que que
ele estava pagando para o povo sair? Então a coisa
começou a despertar e a gente firmou o pé mesmo.
E já existia algum trabalho iniciado pelas pessoas
mais antigas, que falavam que o dono da Primavera
não era dono; ele tem, mas não tem. Ele não paga-
va imposto. Mas eu não podia nem tocar nesse as-
sunto, porque meu pai ficou traumatizado com o
despejo da Fazenda Pendengo.  Foi uma coisa mui-
to pesada, mesmo! Mas me envolvi na luta, e no dia
8 de junho de 1980, o governo de João Figueiredo
decretou a desapropriação da Fazenda Primavera,
por tensão social. Mesmo assim, ainda passou mais
de um ano para o Incra poder tomar posse. Só se
imitiu na posse tempos depois, porque, quando hou-
ve a desapropriação, várias famílias que tinham ido
embora, que tinham feito acordo e pego o dinhei-
ro, quiseram voltar. Mas, o Abdala, um pouquinho
antes da desapropriação, colocou 16 jagunços aqui
dentro, jagunço mesmo! Gente dos dois Mato Gros-
so e de Goiás. Tinha até um político famoso, que
cedeu a empregada dele, lá da fazenda, para cozi-
nhar para os jagunços. Ele tinha 2.500 cabeças de
gado e usava esse gado como forma de pressão em
cima da gente; por exemplo, você estava com uma
lavoura bonita, aí eles cortavam a cerca à noite para
o gado; amanhecia o dia, você não tinha um pé de
nada mais, tudo quebrado.

Mesmo depois que o Incra estava vindo para
aqui, um poderoso coronel da segurança nacional,
que só tinha batizado uma filha do João Figueiredo,
o filho da puta! Batizou uma filha de João

Figueiredo! Olha que chique! Era quem estava aqui
comandando a questão da Primavera. Eu e o padre
Renê estivemos na mira dele muitas vezes, depois
que passou tudo é que um amigo nosso do Incra
falou para mim: “Quem salvou foi o padre Renê! Mas
era para você ter desaparecido!”. Porque naquela épo-
ca era facinho! Levavam para algum lugar, depois o
cara desaparecia mesmo. Jogavam no mar, sei lá! O
tubarão comia! Eles queriam me fazer desaparecer,
porque eu enchia o saco demais. Eu não aceitava
isso, não aceitava aquilo, brigava muito com eles,
queria as coisas do meu jeito! Essa questão mesmo
de não deixar uma metade das terras, eu briguei
com eles porque ia sobrar terra, então tinha que
fazer uma divisão em que quem tinha mais filhos
pegava um lote maior, briguei tanto que foi assim
que ficou. Lotes diferentes de acordo com o tama-
nho de cada família.

Esse coronel veio de Brasília porque eu peitei
eles aqui. Então, nós tivemos muita briga, muita
questão! Uma vez o jagunço soltou o gado nas nos-
sas terras, e nós tivemos uma reunião com o tal co-
ronel e falei até ironicamente com ele: “Ô, doutor
Coronel, está cheio de jagunço lá na sede, coronel.” E
ele me respondeu: “Como é que vocês falam uma coisa
dessas? Você prova isso?” Então falei: “O senhor quer
que a gente traz eles aqui amarrados?” O homem fi-
cava doido! Mas para eles me levarem, eles tinham
que levar o padre, que era conhecido nacionalmen-
te. Ia dar um bafafá dos diabos! Ninguém sabia
quem eu era, um zé-ninguém! Mas o padre era mui-
to conhecido. Acho que ele dizia: “Traz o diabo do
pouca-sombra, ma não traz o padre!”. Eu estava en-
chendo o saco demais, pegando documento. Co-
memos o pão que o diabo amassou!

E além do padre Renê, que também foi ame-
açado de morte, naquela época a Igreja praticamente
foi a salvação, porque funcionava a Pastoral da Ter-
ra. O padre era a pessoa que controlava a gente, na
hora perigosa mesmo, em que o povo estava dividi-
do. Tinha uns arrendatários protegidos pelo Abdala.
Ficavam humilhando, fazendo pouco caso da gen-
te e tocavam aquele mundão de terra, com tratores
comprados pelo Abdala, e faziam aquela onda da-
nada. Queriam tomar nossas terras, e o povo se re-
voltava e queria ir queimar os tratores. Então a Igreja
entrava no meio: “Pelo amor de Deus, não façam isso
não! Vocês vão passar de vítima a agressor!” Eles se-
paravam, não deixavam a gente  brigar, porque era
isso que os grileiros queriam, que nós começásse-
mos a brigar entre nós.

O padre Renê, que veio junto com a luta da
desapropriação em meados da década de 70, foi

quem implantou a semente do MST, hoje conheci-
do no Brasil e internacionalmente. Um pouco do
MST nasceu aqui, dessa luta  nossa! Aquele advo-
gado do seqüestro do prefeito de Santo André, aque-
le advogado que estava cuidando do caso, o Dr. Luiz
Greenhalgh, junto com o padre Renê, trabalharam
na desapropriação da Primavera. Ele conseguiu no
Incra provar que a Primavera tinha todos esses cam-
balachos e, através do processo que ele montou, foi
decretada a desapropriação da Primavera. Aquele
advogado é muito honesto, muito bom. Ele tem
essas qualidades.

Tudo começou com umas reuniãozinhas que
existia na calada da noite, depois das duas da ma-
nhã, escondido, porque não podia fazer reunião. As
mulheres nem podiam sonhar que os homens esta-
vam em reunião, um inferno mesmo! Hoje é uma
beleza; você pode gritar, chutar, falar mal do jeito
que quiser. Naquele tempo não. Então, a reunião
era escondidinha. Não podia ser com muita gente.
À meia-noite, a gente se encontrava e dizia assim:
“Ô fulano, tem festa lá na casa de beltrano!”. Já sabia
que era reunião. E quando alguém viajava para ver
alguma coisa da desapropriação, falava que fulano
foi para casa do filho dele, que mora não sei onde.

E era só homem que participava, tinha muito
preconceito com mulher. Nós achávamos que elas
iam contar tudo, e quando as coitadas pergunta-
vam: “Para onde fulano foi?” Nós respondíamos “Foi
ali na casa de sicrano”.

Finalmente, depois que foi desapropriada,
além de envolver essas divergências, o Incra queria
nos passar para trás! Nós fomos assentados, mas a
forma de assentar também foi muito corrida. Divi-
diu a Primavera no papel. Teve pessoas que pega-
ram o lote e quando foram receber não achavam os
marcos. Não achavam o lote!

Hoje, nas áreas desapropriadas, é feito um le-
vantamento. Eles vêem onde é que tem terra me-
lhor, onde tem mais fraca, onde tem muito, onde
tem mata, cerrado, onde fica a reserva de mata...
Aqui não ficou reserva, não ficou nada. Dividiram
tudo e falaram: “Isso é teu, isso é teu, isso é teu, tal, tal”.

Era tanta coisa que esse povo do Incra inven-
tava para atrapalhar! Queriam até excluir as famíli-
as que não eram casadas no papel. Aqui tinham 12
famílias que não eram casadas no papel, esse povo
meio atrapalhado lá do Nordeste, não casou no pa-
pel, só no padre. “Cartório é coisa do Diabo, isso não
precisa”. Então, para Deus tudo bem. Eles falavam
que eram casados para Deus, aqui na terra não im-
portava. Mas o Incra chegou exigindo o casamen-

to. Tinha gente que estava brigado, não conversa-
va, só não tinha se largado ainda por causa dos fi-
lhos, mas o homem dormia no galpão e a mulher
na cama. Doze famílias das 300 e tantas estavam
desse jeito. E o Incra dizia que, se não fosse casado,
não podia pegar terra.

Lembro do Celso. O Celso chegou e falou:
“Ô seu fulano, vem cá. Cadê sua mulher?” E o fulano
respondeu “Aquela peste está lá para os mato, na beira
do córrego, sei lá onde”. “Nós descobrimos que vocês não
são casados”. E o fulano dizia: “Samo, quem falou que
não somos?“ E o Celso insistia: “Não é; cadê o docu-
mento do cartório?” . Os doze não queriam casar de
jeito nenhum; queriam até ir embora da Primavera,
depois de tanta luta.

Esse pessoal do Incra pediu para eu conven-
cer os velhos a casar, senão eles perdiam as terras.
Eu fiquei um mês andando com um motorista, e
quando o casal de velhos via a brasília chegando,
branca e preta igual ao carro da polícia, o velho saía
andando para um lado, a velha para o outro, já não
ficavam perto. Foi aquela mão-de-obra, mas casei
todo mundo!

O Adão Severino era presidente da Câmara
e era meu primo. Então, conversei com ele e falei:
“Primo, não dá um jeito aí? Será que não tem um
jeito da gente fazer uns casamentos de graça?” Por-
que os velhos punham a desculpa de que não ti-
nham dinheiro. Conversei com o assistente social,
o prefeito ajudou, e fizeram um acerto lá com o
cartório para ser de graça os casamentos.E lá fui
eu atrás dos velhos. Conversava com os velhos,
falava que era uma bobagem perder as terras por
causa de não quererem casar, falava do mal que
causaríam aos filhos, que iam ficar sem terra. E os
velhos não queriam nem se olhar! E eu dizia: “Olha,
não precisa nem olhar um para o outro, é só ir lá no
juiz, nem precisa falar nada, nós levamos num ôni-
bus, já está tudo certo! Tem uns padrinhos. Fulano
diz que quer ser seu padrinho! Eu vou ser seu padri-
nho, vamos lá”. E depois que o velho topava, tinha
que convencer a velha, era a mesma coisa; elas fa-
lavam: “Mas esse velho é ignorante!” Já xingava o
velho: “Ele bebe, é uma desgraça!”

“Fulano vai casar mais fulano, sicrano mais
beltrano! Nós vamos fazer tudo num dia só. O juiz casa
tudo. As mulheres ficam num canto, os homens noutro””

Olha! Sei que foi um rebuliço, mas todo mun-
do casou em Castilho. Quando chegou lá, nós fize-
mos a lista dos noivos, o juiz ia chamando, e a cada
nome a gente batia palmas, abraçava e ia pondo os
velhos um perto do outro, veio até a televisão fo-

calizando tudo, aquela coisa! E a rádio! O Adão
levou o pessoal da Rádio Andradina, pôs direto do
cartório para a Rádio. Mas foi uma festa! Saíram
dali e  teve um almoço que eles ofereceram, um
bolo grande! Um sanfoneiro! Depois de umas ho-
ras, teve a valsa dos noivos! Os velhos tinham que
dançar com as velhas! E dançaram, porque lá esta-
va o prefeito, o pessoal da Rádio, e a gente falava
que não podia fazer desfeita. Mas, até hoje está todo
mundo casado, foi feito e todo mundo está conten-
te. E às vezes tem um que me encontra em roda e
diz: “Rapaz, fiquei 20 anos descasado, e você me casou,
hein?!”

Hoje não precisa mais isso. É casado, é desca-
sado, é juntado, o jeito que for. Mas naquela época,
eles colocavam todo tipo de empecilho para não
dar certo. Graças a Deus deu certo. Isso foi só mais
uma palhaçada do Incra.

Depois que o Incra estava aqui trabalhando,
funcionando, tudo certinho... Em qualquer assen-
tamento da reforma agrária, um técnico não pode
dar assistência a mais do que 50 famílias. E aqui
tinha um agrônomo sozinho para dar assistência a
342 famílias! É para dar certo? Não!

Isso porque era um assentamento piloto! Essa
é uma das críticas pesadas que nós tínhamos para
fazer, e eu procurava muita ajuda porque era da as-
sociação que nós criamos. Antes da desapropriação
era uma comissão de negociação, depois virou as-
sociação. Essa associação foi criada, e a gente colo-
cou que o mais votado era presidente, o segundo
lugar ia pegando cargo. Fui o mais votado, então
virei um elo entre o Incra e o povão. Então, eu con-
versava com o responsável pelo projeto e falava: “Es-
cuta, rapaz, você não acha que a gente deveria dividir
o assentamento? São quase dez mil hectares, e já tem as
glebas”. E o agrônomo sentava, fazia reunião com
aquele pessoal para explicar época de plantio, como
é financiamento, como é que é isso, como é aquilo.
Mas, o pessoal não era preparado para essas coisas.

Aquela época não era que nem hoje, que você
vai no banco, passa o cartão, bate o computador e
aparece o saldo da gente, positivo, cheque que en-
trou, que não entrou... Antes era um cartão que você
pedia para a funcionária, era tudo com caneta, para
você ir lá conferir os cheques que tinham entrado e
os que estavam para entrar. Tinha um assentado
que chegou lá e viu todo mundo pedindo e pediu o
dele também. Mas ele não sabia ler. A assinatura
dele no cheque só ele mesmo que entendia. Olhou
aquilo e não entendeu nada. Naquele tempo, o pes-
soal ia para a cidade assim e levada o picuá, uma
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bolsa para trazer um açúcar, café, alguma coisa. Ele
não entendeu nada, ponhou aquele cartão do ban-
co dentro do picuá e trouxe para casa. Quando de
tarde o pessoal foi procurar as fichas para conferir,
cadê a do Altino? Com uns três dias, ele voltou lá e
falou: “Ó, o seu negócio que eu levei outro dia”. Era
um despreparo! E para o Incra, estava tudo normal.
Tudo certinho. Era assim mesmo. Reforma agrária
é isso aí mesmo!

Isso aqui era tudo lavoura de algodão. Se você
riscasse um fósforo na época da colheita, incendia-
va de tanto algodão! Então, para não perder tempo,
a gente fazia reunião com o pessoal e dizia: “Vamos
plantar, fazer isso, fazer aquilo. E comprar em conjun-
to”. Uma correria! A associação querendo comprar
tudo conjunto para pegar um preço mais barato em
uma quantia maior. Depois queria vender junto
também, por isso a gente não queria perder tempo.
Então, uma vez mandamos um assentado para a
cidade, no banco, para saber se já tinha chegado a
segunda parcela, que era o dinheiro para carpir e
ralear o algodão. O assentado foi, falou com o ge-
rente da carteira, o Alípio, perguntou se tinha che-
gado o dinheiro e ele respondeu: “Avisa para o Valdeci
que não chegou verba. Não tem verba”. E o assentado
falou: “Mas que diabo de verba, rapaz! Nós estamos
pedindo dinheiro e você vem com história de verba?”.

Como é que pode um assentamento desse! O
pessoal não sabe nem o que é dinheiro e o que é
verba. Tudo era feito para não dar certo mesmo,
inclusive tinha aqui um técnico que uns tempos atrás
confessou, em maio de 1996, numa reunião em que
estávamos eu e mais 10 companheiros, que ele ti-
nha orientação do Incra para fazer nós dar com os
burros n’água. Baseados nisso, estamos movendo
uma ação popular contra o Incra por perdas e da-
nos morais, uma porção de coisa, baseado nessa acu-
sação, porque nessa reunião não estava só eu e ele,
éramos onze. Ainda ninguém sabe disso, por en-
quanto só sai na imprensa denegrindo a imagem
dos assentamentos, mas uma hora vai sair que o
Incra e seus funcionários participaram de ações para
prejudicar a reforma agrária.

 Graças a Deus, hoje, a gente ainda tem aqui
210 das 342 famílias que foram assentadas, aliás,
assentadas não, jogadas de pára-queda aqui! Para
esse pessoal que foi colocado aqui, só foi mostrado
os quatro cantos do lote. A alguns deles nem foi
mostrado, porque não deu para achar os marcos.
Hoje é diferente. A um assentamento normal é dado
dinheiro a partir do momento em que coloca a fa-
mília. Ele entra com crédito de fomento, crédito
habitacional, dinheiro para fazer curso, principal-

mente é dinheiro para a família comprar comida,
alimentação. Dinheiro para fazer casa, para puxar
energia, para cavar poço... Aqui, a minha mulher
carregava água, uns quatro quilômetros; agora ela
tem bico de papagaio, a coluna toda estourada de
carregar água na cabeça. Eu não podia ir buscar, e
ainda bem que ela é grande e forte.

Nunca tivemos ajuda de um centavo. Nenhum
centavo foi colocado aqui! O único dinheiro que
tinha foi do Banco do Brasil. E foi difícil. Nós che-
gamos a pagar juros de até 85% ao mês, não foi ao
ano, não! Aquele ano do Collor, o juro chegou a
85% ao mês. A inflação disparou; inclusive, por es-
ses motivos, muitos assentados tiveram que vender
parte do lote para pagar a dívida do Banco do Bra-
sil. Isso tudo era farinha do mesmo saco! Era para
não funcionar, não dar certo! Então, o Incra, o Banco
do Brasil, financiava a gente e na época do paga-
mento... Por exemplo, eu fiz um financiamento de
dez mil, e a produção só deu para pagar oito mil,
ficaram faltando dois mil reais. E tinha 48 horas
para pagar!

O título é outra questão; só temos o título por-
que fazia parte dos planos do Incra, que apostava
que logo nós íamos perder as terras por dívida com
o banco. Nós entramos aqui em 1980. Em 1981,
não faltava titular ninguém. Todo mundo com o
título na mão. E o título  não era um título provisó-
rio, é registrado em cartório, senão o banco não acei-
tava. O gerente do banco é que falava isso. A gente
tinha o título da terra só para se enrolar mais tarde
e ter que entregar a terra de volta ou vender. Na-
quela época era assim que funcionava. Hoje, você
vai lá, conversa com o gerente, tem prorrogação.
Existem mil maneiras. Mas naquela época não, era
desse jeito. E como já era premeditada, a coisa era
feita para não funcionar. Então, o gerente já abria o
jogo porque era dessa forma, e o objetivo era re-
bentar mesmo o assentamento, porque quanto mais
complica mais atrapalha.

Aqui, além do Banco do Brasil, tinha mais os
Bianchini, os Tobias, vários intermediários que ar-
rumavam e emprestavam dinheiro para o povo. Com
juros também um pouquinho maior, porque eles pe-
gavam do banco para emprestar para nós. E quan-
do não dava para pagar o banco, também não dava
para pagar para eles. O Incra pegava deles um listão
dos nomes das pessoas  que estavam inadimplentes
no banco e passava para São Paulo, para Brasília,
porque depois o Incra divulgava, usava tudo isso
como ponto negativo, para passar para o Brasil in-
teiro falando: “Para quê fazer reforma agrária para
um monte de vagabundo? Para quê dar terra para esse

povo?” Então, foi feito mesmo assim para arreben-
tar mesmo. Todo o modelo que foi usado para im-
plantar reforma agrária foi dessa forma.

Antes de ter o título, a gente plantava pouco e
uma hortinha. Não plantava muito, não existia quase
nada porque as famílias estavam aqui, de repente o
Abdala pedia as terras, aí a família se mudava para
outro canto, remanejava muito, e a área era peque-
na, bem pequena. E quando podia, nós trabalháva-
mos da seguinte forma: o amendoim você planta e
em 90 dias colhe. Nós trabalhávamos com o Banco
do Brasil: abria uma continha, o gerente tinha dó
da gente e fazia um papagaio de 90 dias. Com três
meses, colhia o amendoim, pagava aquele papa-
gaio e fazia outro, e com aquele dinheiro se manti-
nha. Pagava, plantava outro tipo de lavoura, fora o
amendoim. Levava aquela vidinha. E na época do
Abdala, ele obrigava a gente a vender para ele o
algodão. Só que ele também não pagava. Às vezes
deixava para pagar no próximo ano. Pagava mais
barato, outro ano não pagava! Chegava a mandar
guarda armado na saída, para não deixar o cami-
nhão que vinha para levar o algodão para outro
canto. Justamente nessa época, a gente emborcou
muita guarita de guarda. Punha o guarda para cor-
rer, foi um barulho danado!

Tanta coisa mudou desde aquela época! Como
arrendatário, a gente pagava renda e não punha in-
vestimento na terra porque a terra não era nossa.
Agora como proprietário, está certo que é uma res-
ponsabilidade muito grande, mas você é patrão de
você mesmo. Tem que gerenciar a propriedade, fa-
zer ela produzir, investir nela, e nós não tínhamos
nada. A gente aqui só tinha a coragem e a cara quan-
do pegamos esse lote. Trabalhamos muito, puxan-
do energia, compramos um tratorzinho e um carri-
nho. Fiquei casado com um fusquinha quanto tem-
po? Acho que uns 30 anos. Casei com a Tereza e
com o fusquinha! E só há pouco tempo nós troca-
mos o carro. O fusquinha, também, não estava mais
agüentando.

Agora, em 1995, 16 anos depois da desapro-
priação, a gente via, e eu mais diretamente, o Incra
arrumar recurso para os outros assentamentos que
foram criados depois. Não tivemos esse privilégio,
e eu contestava muito isso, e falava para os meus
amigos do Incra: “Puxa vida, rapaz, nós nunca pega-
mos nada! Às vezes aparece um recurso aí, um dinhei-
ro...”. Então, eles falavam que não tinha como in-
vestir na Primavera porque, entre nós e um assen-
tado que estava embaixo de uma lona, não tinha
escolha. Mas nós também tínhamos direito, por-
que somos assentados, e se hoje existe esse recurso,

não podíamos pegar também? Em 1995, uma pes-
soa que trabalhava no Incra em São Paulo, o Dr.
Laerte, conseguiu um cargo majoritário, foi para a
Superintendência do Incra. No dia em que ele en-
trou na superintendência, um amigo meu do Itesp
veio aqui e falou: “Ô, Valdeci, seu Laerte agora está lá
em cima, e tem 70 milhões de reais para ser investido
nos assentamentos. Você podia conversar com ele e quem
sabe ele dá uma mão e arruma um dinheiro para vocês”.
Isso foi aqui neste terreiro, então ele estava com
um celular e ligou e conversei com o Laerte. Ele é
palmeirense, brinquei com ele. Falei: “E aí, compa-
dre, parabéns pelo cargo. Então, até que enfim aconte-
ceu. Puxa vida, estou sabendo que tem dinheiro, 70
milhões para distribuir para os assentamentos e nós
vamos ficar aqui abandonado, precisando comprar uma
vaquinha e tal...”. Ele respondeu assim: “Ih, Valdeci,
mas não tem para ninguém aí, além do mais muita gente
daí não é mais assentado, muita gente vendeu”. Eu con-
testei, disse que ainda tinha mais da metade. En-
tão, ele garantiu que se tivesse pelo menos metade
dos assentados, ia conseguir o financiamento para
nós. Realizamos um levantamento com mais ou me-
nos uns 20 técnicos agrícolas que nós conseguimos
formar aqui, e mais um funcionário do Incra. E aí
fiz um trabalho, dei a cara a tapa, peguei um alto-
falante, esparramei nesse assentamento: “Alô, alô, pes-
soal, vamos reorganizar a Primavera e vamos correr
atrás do Procera e do escambau! E vamos que vamos!”
Endoidei esse povo todo aí, e fizemos uma assem-
bléia, e tem um livro onde mostra que existem 210
assentados. Na primeira pancada, assim! E eu com-
prei a briga mesmo! Então vamos botar pra que-
brar! Só que essas 210 famílias ainda tinham um
problema: das 2l0, me parece que 121 tinham ven-
dido parte do lote, e não podiam ter vendido. O
lote não pode ser desmembrado. Mas, eu falava:
“Vem cá, puxa vida, rapaz, é a mesma coisa de eu ter
um câncer nesse dedo aqui e falar: não pode cortar, tem
que deixar aqui!”. Muita gente foi assim, teve que
perder um alqueire ou dois para não perder tudo.
Depois de muita conversa, de muito argumento e
explicação, já na última hora, ele tinha topado tudo,
acertado tudo, e tinha assumido compromisso com
o povão. Mas na última hora ele quis pular fora. Aí
eu bati na mesa e falei: “Pelo amor de Deus, rapaz, eu
vou ter que ir embora de lá! Um ano trabalhando para
esse povo, confiando, acreditando e agora na última
hora...” Ele falou: “Mas não tem assistência técnica!”
Estava tão nervoso que falei: “Só que isso não é da
tua conta! Assuma pelo menos o que você combinou!”.
Ele falou: “Mas você vai fazer o quê com o pessoal que
vendeu uma parte?” Eu falei: “Isso é outro problema!

Mas quero que você cumpra o que prometeu para os
que não venderam um talho. Esses não têm nada a
ver com a desgraça dos outros! Na hora que a gente
sair daqui, já vai para o Itesp, e lá é outra briga para
essa assistência”.

A pressão era muito grande em cima dele tam-
bém, discutimos pesado até ele assumir um com-
promisso. Como nós tínhamos o título da terra, não
era para receber outra ajuda de financiamento, mas
como aqui tudo foi feito errado mesmo, acho que a
gente tinha direito. Então, ficou acertado que todo
assentado que tivesse vendido menos da metade de
seu lote ia receber o tal Procera.

Se não fosse essa injeção de organização para
conseguir o financiamento, o Itesp não pegava a
gente para dar assistência técnica. Foi uma briga
pesada. O Itesp não queria! Não queria nem ver
nossa cara, porque entre o Incra e o Itesp é a mes-
ma coisa que entre a polícia civil e a polícia militar:
não se unem! Puxa vida, Incra e Itesp, dois órgãos
ligados à terra! Por que tem que ter divergência se o
objetivo é o mesmo? Assentar, dar assistência, or-
ganizar, cuidar do pessoal, orientar... Não devia ter
divergência. É como se fossem duas igrejas católi-
cas, os dois padres brigando, se o objetivo é doutri-
nar. Então, teve reuniões, muita discussão, discus-
são muito pesada para poder a gente conseguir as-
sistência técnica do Itesp. Depois terminou se acer-
tando tudo, e o próprio Itesp, o Bira mesmo, che-
gou a comentar uma vez que a Primavera é um as-
sentamento muito bom para trabalhar porque às
vezes nós fazemos alguma crítica, mas sempre é
construtiva, unindo o pouco que a gente sabe, a nos-
sa prática, com a gramática. Porque o técnico sabe
às vezes muito na teoria, mas foi a gente que come-
çou plantando, lá de longe. Eu costumo dizer o se-
guinte: “Quando vai chover, a mulher do tempo vai e
fala: está vindo uma frente fria da Argentina e vai não
sei para donde! Só que o sapo vem aqui e canta, faz
aquela festa! Eu também sei que vai chover”...

Hoje, aqui é um paraíso, minha família está
quase toda na Primavera, 4 homens e 6 mulheres.
Acho que vou morrer e depois vou ficar por aqui.
Diz que o espírito da gente fica. Então, não vou
ligar muito de ficar por aqui. Aqui é bom, mas tem
que gostar da terra senão não dá certo, é como se
fosse um casamento. Já pensou você casar com uma
pessoa que você não gosta? Conviver, ficar olhando
aquela cara, todo dia, e conversando?Não é fácil.

Do mesmo jeito é a pessoa que quer ir pra
terra. Aquele que não tem nada a ver com a terra,
não dá. Eu era contra a venda de lote, hoje não. Sou
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totalmente a favor. Não a venda, mas se a pessoa
não se adaptou, não teve jeito, tira de lá. Deixa ir
caçar o caminho dela. Achei bonito outro dia uma
moça que passou na televisão falando que, se ela
fosse contratar pessoas, se ela tivesse uma indús-
tria, não queria ver o currículo, a pessoa ia che-
gando, só olhava na cara da pessoa. É uma pessoa
alegre, uma pessoa feliz, está de bem com a vida?
Está. Contrata! A pessoa infeliz, a pessoa que não
está de bem com a vida não produz. Tem que sarar
daquilo lá, não vai produzir! É mesma coisa de
você ir fazer uma coisa que você não quer fazer,
não gosta de fazer, não dá.

Agora, uma coisa que não faz por fazer, faz
porque gosta mesmo, sempre sai bonitinho. Gasta
o tempo, mas vamos fazer bonito, bem-feitinho,
arrumadinho. É mesma coisa de quem vai traba-
lhar na terra, na roça. A reforma agrária para dar
certo, precisava fazer um teste de avaliação da pes-
soa, se tem vocação para a terra. Se gostar da terra,
de plantar, de produzir, de morar na terra, gostar de
animal, tudo bem. Hoje é domingo, já trabalhei
muito hoje. Amanheceu o dia já carpi, porque ama-
nhã tenho que sair cedinho para a cidade, levar a
minha esposa no médico. Pedi emprestado para
Deus o domingo, e  amanhã eu devolvo, vou ficar
parado. É...isso aí, você só consegue fazer se gostar!
Se não, fica torcendo para que chegue o domingo,
para não trabalhar, ou então para ir para um boteco!
E gostando, você nem sai de casa, isso aqui é teu
céu, teu paraíso! Largar isso aqui e ir embora, não
dá nem pra pensar!...

É o lazer, é o trabalho! Você faz com vontade
mesmo, com disposição, com amor, se não, não vira
de jeito nenhum, e para nós que sempre trabalha-
mos na terra, na lavoura, é o paraíso mesmo. Ape-
nas uma vez, em 1978, trabalhei um ano e meio de
empregado numa carpintaria da Cesp em Ilha Sol-
teira. Não tomava sol, não tomava chuva, ganhava
muito bem, mas quase fiquei louco. Quando dava
aquela chuva e dava aquele cheiro de terra molha-
da, começava a me dar um nó na garganta e eu ia
para o banheiro, fechava a porta e ficava chorando,
com vontade de vir outra vez para cá, porque aquilo
ali para mim não estava bom. Então, pedi a conta e
vim embora falando: “Vou trabalhar por dia de qual-
quer jeito lá no sítio”. Porque no sítio eu fico feliz,
danço, dou risada, e lá, vivia que nem um animal,
preso!

Aqui tenho muita sorte porque trabalho com
minha família, nós trabalhamos em conjunto, to-
dos ajudam, a mulher, o filho de 25 anos, que é
meu braço direito, até a pequena, minha gordinha

que é filha adotiva. Eu misturei meu serviço com o
serviço da mulher, então aqui eu só não aprendi é
lavar roupa! Cozinhar eu nunca tentei, devo ser um
desastre. Mas aqui, ela faz o meu serviço, eu faço o
dela; levanto cedo, faço café, às vezes a cozinha fi-
cou sem arrumar porque a gente trabalhou até 11
horas da noite, então eu aproveito e já arrumo os
pratos, meio de mau jeito, não fica muito bom não,
mas a gente tenta fazer, varro o terreiro, limpo o
cocho, faço outro... porque não dá conta. Hoje na
roça, uma propriedade não é uma propriedade, é
uma empresa rural. Ela tem que produzir. Então
meu filho levanta cedo para tirar leite, porque eu
não sei tirar. E eu já vou fazer outra coisa. Plantar,
preparar terra. Tem dia que tenho de esperar clare-
ar para levantar. E a mulher eu dou um “desconto”
para ela, que ainda fica deitada... Ela que não me
escute! Senão, vou me dar mal!

Hoje em dia, o trabalho está diferente, eu plan-
to só milho para ração do gado e planto quiabo. Só
quiabo. Já plantei muita lavoura, muito algodão aqui,
mas tomei tanto prejuízo de banco, que terminei
abandonando tudo.

A forma mais fácil de tudo funcionar é jun-
tando. Eu sozinho tenho uma coisa, e junto com
outro, aumenta. É mais cabeça pensando, muitas
pessoas numa associação, no grupo, a gente sempre
lutou muito para reunir as pessoas. Essa foi sempre
a minha maior luta. Em Timboré tem uns amigos
meus nos assentamentos, e a gente sempre fazia gru-
po com eles. No ano passado, por exemplo, eles for-
maram um grupo e fizeram contrato com dois su-
permercados grandes aqui de Andradina para en-
tregar quiabo. Esses amigos me convidaram para
trabalhar junto com eles. Então a gente plantava
aqui, eles plantavam lá, mas a gente vendia junto,
entregava no supermercado. Tudo de mão beijada!
Depois, eles se atrapalharam e a produção caiu, mas
eu segurei para cumprir o contrato, que era verbal,
mas não pode faltar.

Mas, para produzir assim, a família tem que
estar bem estruturada, porque é muito trabalho.
Além de produzir, nós três embalamos 80 quilos de
quiabo, 160 bandejas plastificadas, com o quiabo
bem arrumadinho. Tem que ser colhido todo dia,
para ser mercadoria de primeira, se não as madames
não querem, porque é rico que come quiabo, pobre
não come não, eu mesmo não gosto.

Hoje, a gente faz esse trabalho que está bem
firme, nós aumentamos; além daqueles 2 supermer-
cados, entrego para mais 4. Foi por isso que tive de
vender o fusquinha, que não estava agüentando car-
regar quiabo, e substituímos pelo Gol, que, dia sim,

dia não, vai baixo, pesando cem quilos de quiabo,
tudo embandejado. Comecei vendendo por quilo,
15 bandejas, 20 bandejas por semana e agora tem
semana que vende mais de 200! Não vou dar conta
de plantar quiabo para esse povo comer.

O maior segredo para a reforma agrária dar
certo, não é fixar o homem no campo, é fixar a fa-
mília, porque tem que ter uma harmonia. Eu com-
paro assim, a família é uma cooperativa, uma soci-
edade, uma associação, e tem que funcionar muito
bem, tem que ter muito diálogo, todo mundo sa-
bendo tudo que o outro faz, e tudo contabilizado,
tudo certinho. O negócio é a família, não tem isso
de chefe. Não é índio para ter chefe.

A criação até está mais moderna, mas era mui-
to diferente. A ditadura militar não existia só no
regime. As famílias também eram assim, o pai não
conversava, o chefe da casa, o pai, não conversava
com a esposa, não tinha diálogo com os filhos. Hoje
aqui em casa não tem esse negócio de “meu”, tudo é
nosso. E é assim, a reforma não tem que ser só re-
forma agrária, acho que tem que ser uma reforma
geral, a mulher e os filhos têm que participar de
tudo, por isso acho que tinha que ter uma psicóloga
trabalhando nos assentamento, para ensinar as pes-
soas a conversar. Senão, as famílias se desestruturam,
brigam, separam, os filhos caem na vida, nas dro-
gas, no roubo.

Eu tenho muita sorte, meu filho está aqui e
me ajuda, porque o jovem costuma deixar o pai só,
e sair à procura de emprego. E porque a proprie-
dade é pequena, a renda dela também é. O leite
hoje, por exemplo, está custando 20 centavos o li-
tro, é uma renda muito baixa. Se você tirar 100
litros por dia, vai te dar uma renda de 600 reais
por mês. Para produzir isso, tem que ter um in-
vestimento de no mínimo 20 mil reais, só em gado.
Então, o jovem termina saindo, porque a política
agrícola é muito ruim, gasta muito para produzir,
e o produto tem pouco valor no mercado. Não exis-
te uma política agrícola voltada para que dê renda
suficiente para você manter uma família. A refor-
ma agrária, para funcionar de verdade, precisa que
caminhe junto com a reforma na política agrícola.
Tem que ter uma política agrícola. Preço mínimo,
preço justo. Porque nossos governantes não man-
dam no país, quem manda são as multinacionais.
Nossos governantes têm o rabo preso com as
multinacionais. Quando começou o Plano Real,
eu vendia um litro de leite e comprava uma vacina
de aftosa para aplicar na vaca; hoje, eu tenho que
vender quatro litros de leite para compra a mesma
vacina... E o Plano Real está aí, continua. Na hora

que vão mostrar os índices de inflação, ela é baixa,
mas na prática não é assim.

Nossos governantes são os maiores bandidos.
Isso me revolta! Uma das coisas que eu gostaria que
o Fernando Henrique fizesse é o seguinte: que o voto
não fosse obrigatório, que cada um fosse votar por
sua livre e espontânea vontade. Acho que dessa for-
ma ele só teria dois votos, o dele e o da mãe. Demo-
cracia não é só votar, é atender o povo, e o que tem aí
hoje é um bando de ladrão. Então, como é que pode
uma reforma agrária dar certo cem por cento?

Eu vejo o MST como um movimento social
criado no Brasil, criado aqui na Primavera. Falo até
com um certo orgulho, porque nós fomos um calo
no sapato dos governantes, filhos da puta, sem-ver-
gonha, com perdão da palavra! Porque nós não te-
mos o que perder. Eu falo como representante, mes-
mo não sendo muito ativo. Mas eu falo com admi-
ração, porque são os únicos que não têm o que per-
der, não têm medo de morrer, não têm medo de
falar a verdade, morrer atropelado na pista e tomar
tiro. Ainda tem uma certa liberdade de tentar ser
alguma coisa, porque, fora desse movimento social,
não tem mais nada, nem o movimento sindical ou
outro tipo de classe que representa os desvalidos.
Porque como é que esses outros grupos vão pedir
aumento ou melhores condições, se está todo mundo
rezando para não ser mandado embora ou para con-
seguir um emprego?

Nós não temos um governo brasileiro, nós te-
mos um governo norte-americano, esse nosso pre-
sidente só vive no estrangeiro, não pára no Brasil, e
quando está, vai na televisão e conta um monte de
mentira. O Brasil é um país de analfabetos. Por isso
o povo aceita tudo, porque não entende, não tem
nenhum direito, só tem deveres e ninguém faz nada.
É uma nação fácil de ser manipulada. Então, o MST
é o movimento social que mais preocupou os
governantes sacanas, os bons não. O MST não pre-
ocupa o Lula, não preocupa o Greenhalgh, não pre-
ocupa a Marta Suplicy! Esse pessoal, essas lideran-
ças ligadas ao PT, as lideranças do MST, porque
eles não têm papa na língua, falam o que têm de
falar, sem medo de errar. Falam com certeza do que
estão falando. Então, os Lalau e as Jorgina da vida
morrem de medo. Já imaginou esse pessoal che-
gando no poder? Muita coisa vai mudar, porque hoje
os maiores proprietários de terra, os maiores
grileiros, é que cuidam das coisas da terra, da refor-
ma agrária; assim não dá certo mesmo. Aqui mes-
mo na Primavera, há um tempo veio para cá um
chefão do Incra que era dono de 17 mil alqueires
em Goiás, 80 mil no Mato Grosso e 32 mil não sei

onde. Eu sei porque ele queria que indicasse um
trator para ele comprar e usar no que ele chamava
de “fazendinha” dele.

Mas, mesmo a Primavera tendo sido um dos
berços do MST, ficamos longe muito tempo, che-
gou ao ponto de lideranças do movimento não sa-
berem da nossa existência. Depois de anos que nós
estávamos assentados participei junto com a coma-
dre Fátima, assentada aqui na Timboré, liderança
do MST, de um encontro do movimento na ponta
da Praia Grande. Foram muitas reuniões até que
eles nos reintegrassem no movimento.

Fui liderança do MST muito tempo, estive na
coordenação estadual e regional. Depois, a gente
vai cansando e vai passando para outros companhei-
ros, como Rosivaldo, Renê, Lourival, que são uns
lutadores, pessoas com muita capacidade e compe-
tência. Mas isso cansa demais a gente, chega um
momento em que você não se dedica mais à pro-
priedade, à família, começa a se desgastar. Muito
cansativa essa vida, mas só assim podemos conse-
guir recurso, porque tudo aqui foi conseguido com
muita luta.

Voltando um pouquinho na questão do MST.
Para mim, no meu ponto de vista, não tem no país
outra organização melhor. As pessoas do movimento
às vezes fazem coisas que eu não apóio, não con-
cordo, mas sei que criticar de longe é fácil. Tem
hora que, se eu estivesse no lugar deles, talvez fazia
o mesmo. Porque uma coisa é você estar de fora e
julgar, e outra coisa é você estar lá do outro lado da
moeda. Imagine um pai de família sem emprego,
desesperado, que vai para debaixo de uma lona para
tentar conseguir alguma coisa, num país como o
Brasil com tanta desigualdade social, com essa má
distribuição de renda, onde tudo que nós ganha-
mos no decorrer de 500 anos foi vendido!

Nós tínhamos que ter o mínimo de consciên-
cia política nas escolas. Fico lascado com as igrejas,
padres, crentes, todo tipo de religião que não ori-
enta as pessoas. Tinha que estar orientando o povo.
Pregando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tan-
ta coisa, e o povo morrendo à míngua, sendo pisa-
do, passando por tanta miséria. Jesus nunca gostou
disso, desde quando andava no mundo. Então, nas
igrejas, nas escolas, tinha que falar de política. As
professoras formadas do MST fazem um pouco
disso. Nós todos já somos analfabetos políticos por-
que pegamos medo. As pessoas vêem a política como
uma coisa ruim, acha que todo político é bandido.
E não pode ser assim, porque esse é um caminho
para mudar o país.
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Antes de vir para cá trabalhava como em-
preiteiro, tirador de lenha, madeira, tora, para ser-
raria. Mas nada dava certo... Vim para Andradina
e entrei nos cortes de cana da Vila Paraíso. Fiquei
cortando cana por um tempo. Depois, o finado
Acácio apareceu com umas reuniões na cidade.
Comecei a ir nas reuniões, mas sem esperança de
pegar um pedaço de terra. Nunca pensava! Nem
passava pela minha cabeça que podia vir para um
assentamento.

Assim foi muito tempo, trabalhando por
aqui e por ali.  Em todo canto... Até que um dia
estava cortando cana quando saiu no rádio a no-
tícia das terras. A mulher levou um rádio no meio
do canavial e eu estava sorteado! Mas não acre-
ditei!... Fui trabalhar assim mesmo. No outro dia,
o João do sindicato e o tesoureiro vieram em casa.
O João me ajudou muito, pra mode eu pegar es-
sas terras. Falei com a mulher: “Ó, mulher, ama-
nhã não vou trabalhar, porque tenho que ir lá no
sindicato”. Tinha que ver o que era. Quando che-
guei no sindicato estava o doutor Laércio e fui
conversar com ele. Aí, ele falou assim para mim:
“Você foi sorteado!” Meu coração chegou a doer!!...
Falei: “Fui?!...” Ele disse: “Foi!! Vai ter que pagar
uma cerveja.” Nem pensei e respondi logo: “Eu
pago!!” Foi então que ele me falou que tinha que
ir na sede do Incra. Então vim aqui, conversei
com seu Bolero e ele falou para voltar para rece-
ber a terra no dia 1o de agosto de 1984.

Vim! Só que, durante esse tempo, eu e a
mulher ficamos na cidade, porque o empreiteiro
me tirou do corte de cana. Daquele dia em dian-
te não trabalhei mais. Eu era bóia-fria e ele me
cortou, só porque eu tinha a terra.

A mulher continuou na cidade e eu vim para
cá. Fiz um barraquinho na beira do córrego e
meti o pau na enxada! Sem força nenhuma, sem
ajuda de ninguém. Ninguém deu apoio. Traba-
lhei tanto... tão desvalido! Quase morri de tra-
balhar!... Tocando na pura enxada. Destocava a

terra, no brejo, e queimava tudo. E quando era
de tardezinha juntava aquela lama todinha e plan-
tava. Até que fiz o brejo todo, de fora a fora. E o
sítio era grandão... Mas o arroz dentro do brejo
demora a sair porque é frio. Aquilo ficava sem
nascer muito tempo, o de fora nascia, enquanto
o do brejo... nada.

Nasci em Minas Gerais, em Diamantina.
Mas já viajei muito, trabalhando aqui e acolá...
Antes de vir para cá, enquanto era solteiro, fui para
o Paraná. Faz muito tempo... Isso era em 63. Na-
quele tempo, trabalhei com arranca de feijão e
quebra de milho. Trabalhava naquelas fazendas que
nós tocava, o pessoal e nós já cortava...aquele tem-
po era 20 alqueires, mas só que cortava aquilo ali e
saía para outros cantos... Fui para o Mato Grosso
também, numa fazenda perto de Nova Andradina.
Fiquei quase cinco anos lá, tocando roça. Eu to-
cava bem, naquele tempo tinha muito dinheiro. A
gente é que não sabe lidar com a vida. Uma vez
colhi 300 e tantos sacos de arroz, perto de Taviraí,
de um tal de Pedro Cica, em Porto Epitácio. De
lá, voltei para Penápolis. Naquele tempo, era sol-
teiro e aí fui para casa, de lá voltamos para cá e
vim conhecer ela aqui. Trabalhei nessa Fazenda Pro-
gresso, conheci ela aí. Nós entrosamos uma conversa
e deu certo.

Terezinha: Morava num sítio em Timboré. De-
pois de algum tempo, eu e meu finado pai viemos
para a cidade, e ficamos morando aqui. Aí conhe-
ci ele e a gente se casou...

Sertanejo: Temos quatro filhos. E nós so-
mos casados desde 66. Na região, já morei em
Andradina, em Castilho, Três Lagoas, Rio Par-
do... Sempre trabalhando para os outros...

Terezinha: ...num reflorestamento de
eucalipto, em São José do Rio Pardo. No tempo

Jos é e Terezinha SertanejoJos é e Terezinha Sertanejo



 vistasentre

171170

que trabalhava lá, esses meninos tudo trabalha-
va. Desde pequenininho, agüentavam encher sa-
quinho de terra para plantar eucalipto. Já esta-
vam junto com nós.

Sertanejo: O Cido, meu filho,  estava com
12 anos, mas já trabalhava antes disso. Nós traba-
lhamos nessa firma de eucalipto. Ela trabalhou no
viveiro. E de lá fomos levando a vida, porque não
tinha pegado terra ainda não. Até que consegui.
Quando me falaram que peguei essas terras, meu
coração até doeu. Me deu vontade de chorar. Deu
vontade não, chorei!!... A emoção foi muita! Quan-
do vim para o sítio, o Cido ficou na cidade traba-
lhando, ganhando uma mixariinha. Era pequeno
ainda, mas ficou ajudando.

Então, vim para cá e vou contar a verdade:
quando ia para a cidade, e ajeitava um troquinho,
uma mixariinha qualquer, comprava um arroz
mais melhorzinho para eles comer. Para mim,
aqui no mato, trazia dessas quirelas que os ca-
chorros comem. Comprava dessa para comer.
Fazia o arroz misturado com a carne de capivara
para poder comer!... Fiquei queimando lata um
ano, até ter mantimento... Enquanto eles fica-
vam na cidade...

Terezinha: E esse filho trabalhando na ci-
dade para ajudar. Eu também trabalhava de bóia-
fria, não ficava parada...

Sertanejo: Eu também trabalhando aqui...
Trabalhava demais. Levantava com o escuro e
metia a enxada, o enxadão. Quando foi um dia,
tinha um resto de brejo para destocar na enxada.
Levantei com o escuro, fui e meti a enxada! Mas
estava meio ruim... porque comia aquelas comi-
das fracas demais, que relaxam, não dão força.
Bati a enxada e não agüentei... Caí... Pensei que
ia morrer. Tive um pensamento assim: “Vou ficar
mais perto, pra mode não caí dentro da água”. Mas
é que não deu tempo, quando a cabeça rodou, o
mundo desceu todinho e, bufe!... Sei que fiquei
bastante tempo lá caído... parecia que estava ven-
do aquele campão... igual o sertão que tem no
Mato Grosso, que é tudo plano. Assim fui indo,
indo... Quando acordei, estava aquele fumaceiro,
o mundo estava pura fumaça até que melhorei.
Aí falei: “Não dá pra trabalhar”. Vim para casa e
tinha remédio de dor, uns comprimidos e peguei

e macetei quase tudo e bebi. Bebi e falei assim:
“Vou lavar os pés”.... mas não dava. Quando fui
pegar a água, estava tão tonto que não dava. Aí
foi que pensei: “Não vou ficar sozinho”. Escorei
num pedaço de pau, fui pegando a água no balde
e lavei os pés e a cara mal e mal... Saí daqui dez
horas da manhã e fui para a casa do Valdecir e
falei para ele: “Estou passando mal!... Fiquei bas-
tante tempo lá, caído... Até que acordei e vim para
cá. Agora estou querendo ir embora para a cidade”.
Ele falou: “Toma um gole de café”. Bebi e desci a
pé... não agüentava andar de bicicleta, então fui
empurrando... Fui chegar em Andradina às nove
horas da noite! Passei o dia inteiro andando.

Cheguei e falei para a mulher que estava
passando mal. De imediato arrumaram um car-
ro e me levaram para o hospital. Tomei três litros
de soro. No outro dia, tive alta e vim embora e
não deu mais fraqueza! E logo a mulher e o filho
vieram para cá e me senti direito.

Fui levando a vida, e aí começou a sair uns
cachinhos de arroz... Plantei bastante feijão
catador e fui me virando. Quando puxei eles para
cá, já tinha feijão, arroz, bastante verdura e uns
franguinhos também. Tinha tudo! Deus ajudou
e não faltou mais.

Comecei a trabalhar, tinha umas terras para
plantar cana, mas não tinha força. Sempre toca-
mos na enxada. Então, comprei esterco de gali-
nha, na granja do Guerreiro, para plantar milho,
mas estava demorando muito para entregar. Não
teve jeito, fui falar com o Bolero: “Seu Bolero, com-
prei um adubo de galinha, pra mode ponhá nas co-
vas de milho, e ele não vem”. Ele telefonou para lá
e mandou vir imediatamente o adubo. E veio!
Comprei o milho de um japonês na cidade e plan-
tamos, mas apanhei muito. Não sabia como pôr
o adubo. Era acostumado a tocar roça, mas em
cultura, que quando é nova não precisava por adu-
bo nem nada. Nós pusemos muito adubo nas
covas de milho, e o adubo de bosta de galinha é
quente e cozinhou o milho. Aí nascia um pezi-
nho aqui, outro ali, e a gente ficou sem trabalho.
De qualquer forma não precisava comprar nada,
porque estava dando de tudo. Nessa época tinha
comprando bastante porco, mas acabou tudo.

Fomos mexendo, mexendo, aí saiu o
milhozinho. Deu até bastante! Nós colhemos um
milho fininho, mas sadio. Ainda deu 20 sacos,
vendi e deu pouco dinheiro. Deus ajudou que
conseguimos fazer um financiamento...

Comecei a emprestar dinheiro... Fui num
banco, em Cachoeira, fiz um papagaio, que qua-
se acabou comigo... Mas foi bom, me ajudou
muito. Todo dinheiro que pegava fui colocando
no banco, mas quando foi no fim, já fazia muito
tempo que estava soltando cheque, fui lá acertar
e estava devendo. E ele falou para mim: “Você está
devendo 800 contos...o negócio é fazer mais um em-
préstimo de 1.200, assim mata essa conta e tem um
ganho até para outro”. Foi o que fiz. E foi levando
dinheiro, levando tudo, e fiquei devendo 800
outra vez. Foi então que vendi um bocado de coi-
sa, vendi o terreno da casa em Andradina, juntei
mais uns trocos e fui lá, acertei tudo!

Estava até bem, mas de um tempo para cá a
gente fracassou, depois que o governo cortou o
financiamento da gente. Foi estragando, ninguém
pôde plantar mais nada! E quem mora no mato
tem que plantar. Não pode viver sem plantar.
Agora não estou plantando nada. Este ano era
para plantar um pedaço de roça, mas não pude.
Não tem financiamento, não consigo. A gente
vive nessa batalha. Acho até que se me encostas-
se seria melhor. Mas é duro!

Hoje em dia, estamos vivendo assim, e não
somos só nós, quase todo mundo daqui. Tudo o
que quer comer tem que buscar na cidade, até
arroz e feijão, porque ninguém tem mais força
para plantar.

Mas depois de ganhar a terra mudou muita
coisa, porque ainda estamos comendo, sem tra-
balhar, com o custeio do sítio... Mudou para
melhor, porque quando entrei aqui, entrei sem
nada. Não falei que comi quirela de arroz?

Venho levando essa vida até hoje... Arrui-
nou muito de um tempo para cá. Piorou mais
ainda depois que entrou esse real, porque antes
eu tinha bastante dinheiro. Nunca gastava o di-
nheiro que tinha depositado, só tirava do juro.
Uns 400 contos... podia tirar até 500, porque o
juro estava dando 700, 800 contos por mês. Nun-
ca tirava o dinheiro todo. Agora, quando entrou
o Real, não sei o que o banco fez que, quando fui
lá, estava só com 1.500 reais livre. E não teve
mais juro, não teve mais nada... Foi indo, aca-
bou, e acabou mesmo! Agora não tem mais jeito,
porque se tira e não põe, acaba!

Hoje, meus filhos estão todos casados. A
caçula é esta que estava aqui com os netos. Ela já
tem quatro filhos.

Terezinha: Quando eram solteiros, todos
ajudavam no trabalho aqui na roça. Depois que
casaram,  foram morar na cidade até hoje. O
único que ficou no sítio foi o Cido, e a filha que
mora com a gente. As outras duas foram para a
cidade. Agora não dá mais para ajudar também.
Não dão força nenhuma para nós. Vou falar a
verdade: ninguém dá força porque ninguém pode.
Não estão podendo nem para eles.

Sertanejo: Se o pessoal trabalha emprega-
do numa firma, dá para quebrar o galho de al-
guém. Mas quem trabalha nesse servicinho va-
gabundo, ganhado dez cruzeiros por dia... vai vi-
ver de que jeito?

Terezinha: Agora, falo uma coisa. Se eu es-
tivesse na cidade, a minha vida não era esse so-
frimento que é aqui. Porque na cidade, estava vi-
vendo até mais ou menos. Graças a Deus não
faltava nada. Depois que a gente veio para cá,
não tem ajuda de nada. A gente vive na misé-
ria.... Hoje, sei que a vida na cidade não está
melhor, mas se fosse naquele tempo, se tivesse
continuado na cidade, estava melhor do que ago-
ra. De que adianta ter o pedaço de terra da gente
e não poder tocar? Estar morando em cima da
terra e tudo que precisa ter que comprar?

Sertanejo: É uma vergonha. Quando a gen-
te quer quiabo, vai comprar na cidade. Quiabo
podia ter plantado no quintal...

Terezinha: A gente planta assim uma
hortinha... Mas peleja bastante, tem que manter
com bastante adubo, porque a terra tem muito
desses bichinhos que acabam com a verdura...

Sertanejo: Quando comecei a plantar, aqui
era bom! A terra era mais nova e, fazendo finan-
ciamento, dava para adubar bem a roça. Teve uma
vez que plantei esse pedaço de terra e colhi 700
arrobas de algodão. Naquele tempo, paguei o
banco e ainda me sobrou 250 mil cruzeiros. Na
verdade, falava milhão. Sobrou livrinho para mim,
depois de pagar as contas tudo. Outras vezes,
vendi o que tinha para pagar o banco. Nunca fi-
quei devendo para banco. Sempre cumpri certi-
nho... Fincava a pé, mas pagava.

Terezinha: Também acabou tudo o que ti-
nha para pagar banco. Foi carro, foi gado, foi tudo
o que tinha. A gente ficou na mão, e daí foi só
para baixo.

Sertanejo: O que tinha que ser feito é dar
uma força para a gente conseguir plantar a la-
voura, porque quem mora no mato tem que plan-
tar. Não tem? A minha vontade de plantar aqui
é assim: milho, mandioca, feijão e um pouco de
algodão... coisa que dá um dinheiro. Ainda vou
ver se consigo fazer o financiamento para plan-
tar feijão, porque tinha uma terra separada lá em-
baixo. Todo ano plantava, mas sem adubo é me-
lhor nem plantar, porque não dá nada. Vendia
uma criação e comprava o mantimento e planta-
va, mas pensei: plantar sem adubo não dá. Já que
a gente quer financiar, podia plantar com adubo,
porque, se plantar com adubo, dá.

Vou ver se consigo na Caixa um financia-
mento; lá a gente está acostumado... Com o fi-
nanciamento, vou comprar adubo e semente,
porque tem umas horas que não tive nem 30 con-
tos para fazer as terras, nem para poder pagar as
horas... Imagino tanta coisa com essas terras..
Mas, se for para ficar do jeito que está, é melhor
sair! Porque tudo que preciso tenho que buscar
na cidade. Não tenho um pé de feijão plantado.
E não sou só eu não, aqui é todo mundo... Se
você faz uma coisa de um jeito, tem esperança,
mas logo tem que vender aquilo para poder com-
prar o que comer... Isso desanima! É que nem
parafuso sem rosca, não tem jeito!... Não tem
dado nada certo...

Muitas pessoas teimam com leite, mas tam-
bém não está dando nada. Estou vendo gente
que tem vaca de leite e está falando que vai aca-
bar com as vacas e vai comprar só bezerro para
revender...

Sempre trabalhei só na roça mesmo, nasci
na roça. Só entendo mesmo é de roça, martelo,
serrote, marreta, enxada, essas coisas. Entendo
de todas essas coisas, se precisar fazer alguma
coisa eu faço... assim de madeira... como essa casa
que trouxemos de lá de baixo.

Já trabalhei em tudo quanto é canto... Até
em barragem! Em muitas, na de Jupiá, na Água
Vermelha, no Canal de São Simão e em Angra
dos Reis. Lá, o bom era a comida. Eles davam
valor ao trabalhador... E eu não dei valor na épo
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ca... Gostava era de carrinho de lama!... O tra-
balho da agricultura não é muito valorizado,
porque a agricultura quase que não tem valor...

 Só o sindicato é que dá mais valor para o
agricultor, ninguém mais dá, porque o agricul-
tor é um esquecido. A gente planta, às vezes
um ano sai bem, mas quando vai vender, não
tem preço, tem que dar aquilo de graça, por-
que tem que pagar o que está devendo. Queria
criar porco, criar bastante galinha... Não que-
ria plantar para vender. Daí compensa, o cus-
teio do sítio...

Quando vim para o sítio, já tinha um pes-
soal mais antigo assentado aqui. Um povo nor-
destino, que morava do lado de lá do asfalto.
Do asfalto para baixo é só gleba nova. Os ou-
tros são posseiros. Nós não somos posseiros!
Pode ver a minha ficha... quase todas essas pes-
soas do lado de cá é bóia-fria. Nós somos os
bóias-frias! Muitos que entram já saíram.

Você me pergunta porque essas pessoas sa-
íram da terra... Se soubesse o que nós já passa-
mos aqui! Já pensou o sujeito entrar numa terra
com a cara e a coragem, sem ter jeito nenhum!
Não vem ninguém aqui para ajudar. Aparece um
pessoal que não sei se é índio ou o que é... Vou
falar a verdade, as pessoas que conheci, que eram
do Incra mesmo, nunca mais vieram aqui. Faz
tanto tempo que esqueci os nomes deles. O Hor-
ta era também, mas ele não está mais aqui, não
sei para onde foi. Aí, só vem outras pessoas que
tratam, mas não cumprem... Quando faz um pe-
dido para vir uma coisa, vem para quatro ou cin-
co pessoas, enquanto os outros ficam tudo em
falta!... Que nem teve um tempo que era para
vir uns carneiros, era pra mode vir uns frango
de corte... veio um bocado para uns, e para os
outros não veio nada. Soltaram na estrada, não
sei em que casa, para os outros dividir, e nin-
guém nunca sabe de nada...

No assentamento tem um postinho de saú-
de, e aí não tem esse negócio de um ser melhor
do que o outro; é tudo igual! E isso melhora um
pouco a vida, o médico mesmo já faz a consulta
e já dá o remédio. Não precisa nem ir na cida-
de... Não tenho certeza de quem fez isso aí,
porque quando vim para cá já tinha. Vou con-
tar: quando vim, aqui era legal mesmo. Era um
pessoal tudo bom.

Terezinha: Era tudo unido antes aqui, e a união
é que fazia a força... Tudo que falava: “Vamos fazer
isso, vamos fazer aquilo!”. Todo o mundo fazia. Mas
hoje em dia já não é mais assim, acabou a união.
Hoje em dia é só um metendo o pau no outro; quan-
do vem uma pessoa de fora, faz que é unido. Só aquela
aparência. É assim.

Sertanejo: É, acabou a união. Quando a as-
sociação funcionava com o Valdecir, parecia uma
firma. Era bem bom! Era arrumadinho, tudo bem
certinho. Isso aqui era igual a uma companhia.
Trabalhava noite e dia. Nem sei porque foi que
acabou a associação desse jeito, porque todo mun-
do pagava certinho.

Mas depois não sei o que houve. O Valdecir
não quis ficar mais, e disse que era para outro
ficar no seu lugar... Saiu por causa de doença.
Então foram colocando presidente,  punha um,
e tirava um pouco de coisa da associação. Outro
entrava e tirava mais um pouco... Foi entrando
gente e foi acabando. Depois que entrou o últi-
mo, já não tinha mais nada.

E aí foi acabando a associação... Todo mun-
do que não era nem mecânico desmanchava os
tratores. Acabou com os tratores novinhos, des-
gastou tudo. Nem dá nem pra gente conversar esse
assunto. Então larga para lá... É muito triste!...

E naquele tempo tinha um forró direto...
Vixe, Maria! A noite toda!

Terezinha: Era feriado, dia de semana, um
fazia aniversário, sempre tinha brincadeira e era
tudo unido...era uma beleza. Sempre tinha festa!
Tinha quermesse direto, era tão bom, mas aca-
bou tudo...

Sertanejo: É...era bom! Era um divertimen-
to bom. Parece que morreu tudo, acabou... Ago-
ra não tem mais nada para se divertir. Ainda tem
o campo de futebol, mais ninguém joga.

No assentamento eram 350 famílias, mas
está bem mais pouco: umas 300 famílias... tem
muito sítio largado aí, sem família. O dono só
vem para tirar um leite, já vem e já leva o leite. A
maioria cria gado para leite. Outras coisas que
plantam é milho, algodão. Há um tempo atrás
tinha bastante algodão. Mas é o que eu estava

falando primeiro, que ninguém está plantando
mais nada. Em vez me melhorar, está piorando,
porque ninguém quer plantar mais nada... E
como é que vai fazer, se nenhuma fazenda gran-
de quiser plantar? Vai comer o quê? Porque quem
mora no sítio é para sustentar a cidade, o país.
As coisas vão ficando mais caras na cidade. Se
ninguém tem força de  plantar nada, como vai
viver desse jeito?

Se eu tivesse força, um jeito para plantar...
Não agüento mais trabalhar para fora... Traba-
lhar para mim tem que ser devagar. Digo que
não tenho força porque levei dois tombos e uma
batida de carro em que me machuquei todo!

Eu tocava serviço, pagava gente para fazer
o serviço para mim. Porque para plantar, para
triar o algodão, passar chapa para limpar – a
carpideira -, com animal, tinha que pagar mes-
mo. Esse serviço também dá para fazer com tra-
tor, mas com animal faz melhor, porque chega
mais perto... E também porque, com o animal, a
lavoura estando grande dá para ele passar, e com
o trator não, ele arregaça com tudo.

Quando está tocando lavoura, de todo jeito
nunca passa apurado. Você sempre tem uma es-
perança. Agora, se não plantar nada, tem espe-
rança de quê? De nada!... Como diz aquele dita-
do: Quem não planta não colhe. Ah, eu tenho muita
esperança porque a esperança é difícil morrer...
Tenho a esperança de um dia dar certo de plan-
tar. Não é impossível.

Daí, se der certo, não vou sair do lote. Vou
trabalhar, porque não tem jeito de ir para a cida-
de porque, o que eu vou fazer lá? De todo jeito,
tem que plantar. Lavoura tem que plantar. E eu
não sei o que falta para conseguir o crédito rural.
Eu já fui no banco e eles mandam voltar depois.
Aí passa do tempo de ir, e quando volto o di-
nheiro já acabou. O ano passado eu fui. Agora,
este ano, falaram que até o fim do mês de janeiro
que eu fosse lá para ajeitar o financiamento, para
plantar feijão. Queria plantar um pouco de mi-
lho e um pouco de feijão. Mas agora está tarde
para plantar milho.
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HISTÓRICO1

A história da Fazenda Reunidas, segun-
do a pesquisadora Maria Aparecida de
Moraes Silva2, “... iniciou-se nos finas da dé-
cada de 1930, com  o desenvolvimento da
pecuária. Aos poucos, os sítios, pertencen-
tes sobretudo aos japoneses, foram invadi-
dos pelo boi pantaneiro (proveniente da re-
gião do Pantanal de Mato Grosso), consi-
derado muito bravo, capaz de arrebentar as
cercas dos sítios vizinhos à fazenda. Na ver-
dade, a culpa não era do boi  e sim do seu
dono, cuja estratégia era provocar a invasão
das terras dos sitiantes por meios naturais,
ou seja, a quantidade de bois nos pastos era
superior a sua capacidade, provocando a des-
truição das cercas e a invasão das pastagens
e plantações dos sítios vizinhos. Outra es-
tratégia utilizada pelo fazendeiro era a com-
pra de um sítio cercado por outros. Desta
sorte, assim que as  pastagens terminavam,
o gado  destruía as cercas para se alimentar
nas pastagens vizinhas.”

“Não obstante as reclamações dos siti-
antes aos órgãos judiciais e policiais, o fato
é que, em virtude da força e do medo im-
postos pelo fazendeiro, muitos sitiantes fo-

ram forçados a vender suas terras a pre-
ços mínimos, enquanto outros as abando-
naram e fugiram da região. A pesquisa de-
senvolvida por Stela Lemos Borges recolheu
vários depoimentos de pessoas que sofreram
esse processo de tomada de terras dos siti-
antes, sendo que alguns deles, nos finais da
década de 1980, voltaram à fazenda. Ela es-
tava sendo desapropriada por ter sido cadas-
trada como improdutiva, e eles, na condi-
ção de demandantes de terra, foram final-
mente assentados lá. Os relatos acerca des-
sas estratégias, do medo, da destruição de
plantações e moradias pelo fogo e das ame-
aças de assassinato atestam a violência uti-
lizada naquela região”.

Em 1986, a Fazenda Reunidas, locali-
zada no município de Promissão, foi desa-
propriada pelo Governo Federal para fins de
reforma agrária, após realização de vistoria
técnica que considerou a área um latifúndio
improdutivo. No período entre a publicação
do Decreto de Desapropriação e a posse de-
finitiva da fazenda pelo Incra3, em 1987,
ocorreram duas ocupações de grupos que rei-
vindicavam a terra para implementar um
Projeto de Assentamento.

A primeira ocupação contou com a
participação de 44 famílias que, depois de
despejadas, permaneceram acampadas às
margens da  rodovia local (BR-153). A se-
gunda ocupação foi com o acampamento de
350 famílias, oriundas do chamado grupo
V de Sumaré/ Campinas, vinculadas ao
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST).

Durante o ano de 1988, teve início a
entrada nas terras um grupo de 607 famíli-
as, inscritas e selecionadas pelos sindicatos
de 16 municípios da região, para tornarem-
se beneficiárias do projeto de assentamen-
to. As famílias permaneceram em áreas pro-
visórias de moradia e plantio distribuídas
por toda a fazenda. Também o grupo de 44
famílias encontrava-se nessa situação, pois
parte da terra ainda estava ocupada por gado
do ex-proprietário e de arrendatários.

Em 1989, o Incra iniciou a demarcação
dos lotes, sendo que, no mesmo período, 103
famílias do grupo de Sumaré /Campinas
ocuparam a área, reivindicando novamente
serem contempladas na seleção.

Em 1990, um novo acampamento sur-
giu com 15 famílias que vieram da Fazenda
Santo Antonio do Paraíso, município de
Barbosa. Nesse mesmo ano, após acordo fir-
mado entre as partes envolvidas no proces-
so de instalação do assentamento (Incra,
Itesp, Sindicatos de Trabalhadores Rurais e
representantes dos acampados) foi finaliza-
da a demarcação dos lotes, contemplando
629 famílias, 502 delas inscritas pelos Sin-
dicatos Rurais e 127 provenientes dos acam-
pamentos citados. O público beneficiado era
constituído, em sua maioria, de meeiros de
café, pequenos arrendatários, trabalhadores

das fazendas, mas também de trabalhadores
da indústria e do comércio, porém com pas-
sado ligado ao meio rural e à agropecuária.

Desde o início do assentamento a Fun-
dação Itesp presta assistência técnica e ex-
tensão rural aos assentados, por meio de par-
ceria com o Incra, implementando progra-
mas de apoio ao desenvolvimento  social   e
econômico das famílias.

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

O assentamento Reunidas localiza-se  na
região noroeste do Estado de São Paulo,  a
505 km da capital e relativamente próximo
de importantes centros urbanos do interior,
como São José do Rio Preto, Marília, Bauru
e Araçatuba.  Situa-se a 35 km do centro ur-
bano de Promissão, e está entrecortado pela
rodovia federal BR-153, que liga Lins a São
José do Rio Preto.

 A gleba foi dividida em seis setores, de-
nominados Agrovila, que receberam o nome
de acordo com a procedência dos trabalha-
dores: Limeira (Grupo dos 44), Lins, José
Bonifácio, Promissão, Penápolis e Birigui.

O assentamento Reunidas conta com
um Posto de Saúde, ampliado com o Pro-
grama Saúde da Família (PSF) e um posto
de  d i s t r ibuição  de  remédios , ambos
construídos em parceria do Itesp com a pre-
feitura local. O assentamento possui ainda
seis galpões multi-uso, construídos com a
parceria Itesp/prefeitura, e um Centro de
Abastecimento e Comercialização comuni-
tário, construído pela Prefeitura e Incra.

Reunidas é o maior assentamento do
Estado de São Paulo, com 632 famílias, sen-
do 91% dos titulares dos lotes, homens.  A
par t ic ipação  feminina  na  pr imeira
titularidade dos lotes (9%) está bem abaixo

Identificação

Nº de Lotes: 629

Área Total: 17.138 hectares

Área Agricultável: 12.735 hectares

Domínio da Terra: Federal

Portaria de Criação: Incra nº 095/1988

Início: Outubro de 1987

Município: Promissão

1 Como fonte de pesquisa, foram utilizados documentos
da Fundação Itesp, do antigo Departamento de Assenta-
mento Fundiário (DAF) e consulta a técnicos de campo
que acompanharam a criação do assentamento.
2 SILVA, Maria Aparecidade de Moraes. A Luta pela Ter-
ra: Experiência e Memória . Coleção Paradidáticos. Edito-
ra UNESP, 2004, pp. 29 e 30.

3 Este assentamento está vinculado ao Plano Nacional da
Reforma Agrária, que prevê a desapropriação pelo gover-
no federal (Decreto 92.876) por constituir-se uma área
ocupada em latifúndio por exploração, não respeitando a
função social da terra.

axiaF
airáte

ºN
snemoH % ºN

serehluM % latoT %

6a0 651 83,9 561 85,01 123 69,9

41a7 032 28,31 842 09,51 874 38,41

02a51 192 94,71 382 41,81 475 08,71

03a12 192 94,71 082 59,71 175 17,71

04a13 221 33,7 111 21,7 332 32,7

05a14 491 66,11 571 22,11 963 54,11

56a15 592 37,71 412 27,31 905 97,51

56edsiam 58 11,5 48 83,5 961 42,5

LATOT 466.1 00,001 065.1 00,001 422.3 00,001

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO

SEGUNDO IDADE E GÊNERO

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

TITULARES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA
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ESCOLARIDADE DOS MORADORES

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

TIPO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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as assentadas – quase 3.300 pessoas – a
diversidade na produção se faz presente.
Além das  a t iv idades  vo l tadas  para  a
agropecuária, encontra-se o cultivo do bi-
cho-da-seda, a produção de compotas e de
doces e uma oficina de costura chamada Flor
de Maio.

A oficina de costura funciona desde
maio de 1999, quando um grupo de 15 mu-
lheres, em busca de uma alternativa de ren-
da diante da crise do setor agropecuário,
decidiu formar a associação. Com união e
determinação  compraram algumas máqui-
nas de costura e, obtendo apoio do pároco
da cidade e do comércio local, ganharam
outras máquinas. Em 2002, o Itesp aprovou
projeto de ampliação da oficina, cedendo o
material de construção. Em parceria com a
prefeitura de Promissão, que cedeu a mão-
de-obra, a obra foi executada em 2003. A
Associação recebeu ainda um  veículo do
Governo do Estado de São Paulo para o
transporte da produção.

As culturas anuais e a pecuária leiteira
apresentam equilíbrio na destinação da área
agrícola, 19,9% e 26,4%, respectivamente.
As culturas permanentes ocupam 4% da ter-
ra. Todas as atividades utilizam mão-de-
obra familiar.

A safra 1999/2000 mostrou que o mes-
mo peso que a pecuária leiteira e as lavou-
ras tiveram na área ocupada se refletiu na
renda gerada. As pastagens ocupam 26,8%
da área e respondem por 43% dos valores
gerados; por outro lado, as lavouras perma-
nentes e anuais ocupam 24% da área e são
responsáveis por mais de 56% da renda ge-
rada. A relação entre área ocupada e renda
gerada na categoria “outros” apresenta
disparidade em termos percentuais  visto que
são as áreas ociosas, as inaproveitáveis para
a agropecuária e áreas comunitárias que, jun-
tas, somam 50% da área total. Parte da ren-
da gerada vem de atividades como apicultu-
ra, suinocultura e sericicultura, que ocupam
pequenas áreas e são responsáveis por 0,56%
da renda total gerada no assentamento.

Nas lavouras, que são responsáveis por

56% da renda das famílias assentadas, iden-
tifica-se a grande diversificação de cultivos.
Na área ocupada por lavouras permanentes,
50% tem cafeicultura, que gera 68% do va-
lor; neste item podemos destacar também o
cultivo da pinha, que ocupa apenas 2% da
área, mas gera 12% da renda; já o eucalipto,
que não gerou renda nesta safra, ocupa 27%
da área de culturas permanentes.

Nos cultivos anuais, novamente obser-
va-se a grande diversidade. No entanto,
pode-se destacar o milho ocupando 70%
destas áreas e gerando 72% da renda; o fei-
jão ocupa 10% da área e é responsável por
5% da renda. Englobam-se aqui o cultivo de
hortaliças, com grande diversificação, com
cultivos tradicionais e em estufa. As horta-
liças ocupam 7,5% da área e geram 11,3%
da renda.

Considerando que o índice de perma-
nência médio para o Estado de São Paulo é
de 81,93%, pode-se afirmar que há um ín-
dice elevado de permanência das famílias do
Reunidas, atingindo 83%.

da média do Estado (21%).  Outra ca-
racterística presente entre os moradores é
que 70% dos chefes de família titulares si-
tuam-se na faixa etária de 41 a 65 anos.

Acredita-se que as pessoas com menos
que 30 anos tenham adquirido seus lotes
após a instalação do assentamento, por in-
clusão ou por transferência de titularidade
dos mais velhos para os mais jovens, dentro
do mesmo núcleo familiar. Tal conclusão é
possível tendo-se em vista que, na época da
criação do assentamento, 1997, as pessoas
com idade inferior a 30 anos não tinham a
idade mínima exigida para serem assenta-
das, ou seja, 21 anos. .

O assentamento Reunidas tem uma dis-
posição habitacional que difere dos demais
assentamentos, por possuir casas construídas
nos lotes agrícolas e não em agrovilas.  So-
mente o Grupo de Campinas, formado por
35 famílias, optaram por fazer suas casas
próximas ao centro de equipamentos comu-
nitários, ocupando um dos lotes dos assen-
tados cooperados

Neste assentamento, as crianças contam
com uma escola estadual, que oferece o En-
sino Fundamental Completo, e com cinco
escolas oferecendo até a 4ª. série do Ensino
Fundamental.  No entorno do assentamen-
to, há uma escola estadual em que as crian-
ças e jovens podem freqüentar até o Ensino
Médio.

O nível de escolaridade dos moradores
de Reunidas é bastante baixo, não diferindo
do cenário da população brasileira do cam-
po; 66% não completaram a 8a série do En-
sino Fundamental; 12% chegaram a freqüen-
tar o Ensino Médio, sendo que apenas 3% o
concluíram. Embora haja um baixo nível de
escolaridade entre os moradores, o índice de
analfabetismo (10%) é menor que a média
estadual da população do campo.

As famílias selecionadas estavam traba-
lhando na agricultura antes de virem para o
assentamento (85%). Muitas destas famíli-
as chegaram na terra com algum capital ini-
cial, como tratores, implementos agrícolas,
recursos para construção e custeio de lavou-
ras, correspondendo a 20% do contingente

total (proprietários de terra), fruto do tra-
balho de longos anos. Pode-se somar a este
grupo os 14% dos trabalhadores arrendatá-
rios. Destacam-se, porém, os trabalhadores
que vendiam sua força de trabalho, seja como
assalariado permanente (29%), seja como
temporário (20%), marcando forte presença
entre os trabalhadores descapitalizados.

Observa-se uma expressiva parcela das
famílias (14%) trabalhando em outros seto-
res que não a agricultura. A despeito da ori-
gem no meio rural, estas famílias estariam
desenvolvendo outras atividades no setor co-
mercial e industrial no momento da seleção
para o assentamento.

Das famílias assentadas, 57% vivem ex-
clusivamente da renda gerada no lote; por-
centagem ainda significativa (38,8%) tem
mais de 70% de sua renda proveniente do
lote, elevando este percentual para 96%.

A ocorrência de renda maior que 50%
externa ao lote pode ser relacionada à expe-
riência anterior de algumas famílias em ati-
vidades do comércio e da indústria, o que
pode ter facilitado a atividade de membros
de algumas famílias (1,58%) em atividades
externas ao lote.

Quanto à participação do trabalho no
interior do assentamento, verifica-se que
mais de 66% das pessoas dedicam-se inte-
gralmente ao lote; as 478 pessoas que não
participam, representam cerca de 15% dos
moradores do assentamento. Considerando
que 799 pessoas são crianças com menos de
14 anos, e 169 são pessoas acima de 65 anos,
a maioria da categoria não participante pode
dedicar-se às atividades do lote de forma
parcial ou eventual. Pode-se concluir que a
quase totalidade das pessoas com mais de
14 anos (2256 pessoas) exercem atividades
em tempo integral no lote.  Se considerar-
mos a dedicação parcial, este número sobe
para 2628 pessoas.

DADOS DE PRODUÇÃO

Tendo em vista o tamanho do assenta-
mento (mais de 17 mil hectares, o maior do
Estado de São Paulo) e o número de famíli-

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

RENDA FAMILIAR PROVENIENTE DO LOTE (%)
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Intensidade

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

PARTICIPAÇÃO NO TRABALHO DO LOTE
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Eu nasci em Bauru, Estado de São Pau-
lo. Com quinze anos fui embora para Araraquara.
Depois me casei e fui embora para Santo André.
Trabalhei por volta de oito anos como motorista
de perua escolar, em Santo André. Meu marido
era eletricista de manutenção. Então, eu morei
em Santo André treze anos, e a maior parte da
minha vida foi como motorista de perua escolar.

Antes de trabalhar com perua escolar, eu sem-
pre gostei de vendas. Já fui não sei quantas vezes
para o Paraguai, e sempre mexi com vendas; ia
para Ibitinga, Serra Negra, Monte Sião buscar rou-
pa. Eu sempre fui uma pessoa despachada. Nessa épo-
ca, eu me separei. Tenho um filho com 23 anos
hoje; na época acho que ele estava com uns doze
anos, e aí nós fomos para Bauru, porque minha
família é de lá. Voltei e criei independência, a tal
independência. Achava que estava muito presa e
eu não sabia o que ia vir pela frente.

Em Bauru, montei um bar com minha irmã
e comecei a trabalhar com ela e com a perua esco-
lar. Depois, conheci outra pessoa, me casei. É meu
marido até hoje. Ele também tinha filhos: um meni-
no com uns 2 anos e uma menina de 3. Começa-
mos a trabalhar com vendas; nós tínhamos vári-
os vendedores, conhecemos quase todos os Esta-
dos do Brasil. Eu ia com a perua com os vendedo-
res, e ele ia para São Paulo, e chegava no local onde
eu estava, de ônibus, com as mercadorias. Nós tra-
balhamos uns dois anos assim.

Em 1992, nós estávamos com 30 vendedores
em Cuiabá, mas já tínhamos ido para Goiás,
Espírito Santo, Rio de Janeiro... vários lugares.
Então fomos de volta para Bauru. No caminho
sofremos um acidente. Meu marido teve que
amputar a perna, foi um acidente de moto,  e
eu fiquei seis meses com um fixador, porque
tive duas fraturas na perna. Ficamos dois anos
praticamente parados, em tratamento.

Naquela época, tínhamos um padrão de vida
muito bom. Mas nós éramos autônomos, pagáva-

mos INPS referente a um salário mínimo, não
pagava sobre mais. Então, logo já cortaram; o
INPS já mandou ele, mesmo com a amputação,
ir trabalhar.

Eu fiquei um pouco mais no INPS, mas
nós tivemos que arrumar uma pessoa para cui-
dar da gente; estávamos os dois machucados e as
crianças eram pequenas. Nós tivemos que ter uma
pessoa cuidando da gente e, pagando essa pessoa,
os gastos não eram os mesmos, eram dobrados.
Fomos vendendo o que tínhamos. Começamos a
vender o telefone, vender o terreno, vender a casa,
e aí foi embora.

Com nosso último recurso, compramos esse
lote, que era do primo do meu marido. A gente
vinha muito aqui para passear, gostava daqui. Nós
não acampamos. Nós compramos o lote; a gente
nem tinha noção de preço, a gente pagou um
preço absurdo, mas compramos.

Nós ficamos aqui, só que o primo do meu
marido dizia:“Vocês não podem falar que estão
aqui, vocês estão passeando aqui, não são os donos, o
dono sou eu”. E foi indo. O lote já tinha um finan-
ciamento,  e até hoje o cara do Banco vem que-
rendo que nós acertemos essa dívida, mas não va-
mos pagar porque não fomos nós que  recebemos
o financiamento. Esse lote em que estamos já pas-
sou sete pessoas: entrou e saiu, entrou e saiu, en-
trou e saiu...

Agora nós temos essa casinha! Quando che-
gamos, a casa só tinha dois cômodos; nós aumenta-
mos e depois começamos a construir essa outra, que
tem hoje 108 metros quadrados. É bem grande.

Depois de um tempo, o Incra deu autoriza-
ção para nós continuarmos, e aí a gente tem lugar.
Minha sogra mora ao lado. Temos as duas crian-
ças; hoje o menino está com 12 anos e a menina
com treze anos, vai fazer 14 agora.

Depois nós começamos com essa coopera-
tiva. Os homens eram cooperados, e aí se falou

Bernadete Silva CallegareBernadete Silva Callegare
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das mulheres se organizarem. Mas eu sempre fui
elétrica, eu cheguei, fui fazendo juju; não tinha
energia aqui, mas eu não sei esperar as coisas che-
garem para mim, eu tenho que correr atrás. Como
não tinha energia aqui no lote, coloquei o freezer
na igreja e comecei a fazer juju. Vendia duzentos
jujus por semana.

Nessa época, a situação começou a apertar, por-
que tiramos o resto do dinheiro da poupança
para plantar feijão, aí deu aquela geada de 94 e
perdemos tudo! Mas eu não parava quieta, me
virava, assava frango e ia vender onde estavam
plantando algodão...

Então, surgiu essa cooperativa. Decidimos
fazer doce e aí nós começamos. A única mo-
torista mulher era eu, e a cooperativa recebeu
um projeto de uma Kombi nova. Então eu
pegava essa Kombi, nós fazíamos feira em
Penápolis e começamos a trabalhar nas casas,
na casa de uma, na casa  de outra. Éramos 24
mulheres. Depois dividiu: ficaram 12 aqui e
12 em Campinas, porque era da agrovila de lá.
Depois ficaram oito, depois seis, e nós acaba-
mos ficando em três. Mas mesmo assim conse-
guimos construir essa estrutura. Nesse inter-
valo, a cooperativa dos homens faliu.

Mesmo com as dificuldades, nós começa-
mos a construir. E os maridos sempre com aque-
les problemas de ciúme, sempre falando para
deixar essas coisas de lado; principalmente o
meu... É tudo igual. Em Santo André, eu tinha
mais autonomia, pegava o carro e ia acampar
com meu filho, se o marido quisesse ir ou não.
Mas aqui... Por exemplo, no dia da confrater-
nização, depois da reunião das mulheres, quando eu
cheguei em casa às duas horas da manhã, ele ficou
tiririca! E a gente estava na confraternização, uma
festinha tão sem maldade, com as pessoas daqui do
assentamento.

Existe um machismo mesmo, uma ignorân-
cia muito grande. Quando você vive como eu vivi,
em cidade grande, convivendo com muitas pes-
soas, quando você se vê nessa situação, você fica
muito reprimida!

Então, hoje, a minha situação é assim; e eu
estou bem. Nossa, acho que eu estou aqui ainda
com essa fábrica porque eu sou uma das coorde-
nadoras do grupo! Então, eu é que vou negociar,

eu é que vou sair. Igual agora: veio um convite
para nós do MST, oito dias no Rio de Janeiro
para apresentar nosso projeto. Eu nem falei ain-
da, porque vai ser aquele auê, não sei se vou
poder ir.

Fico triste, porque agora, quando temos um
espaço para divulgar nossas coisas... Nós luta-
mos tanto tempo, quatro anos atrás, e agora que
você está divulgando, que está fazendo, aí vem
uma pessoa e quer te podar! Isso daí para mim é
muito triste!

Que nem na festa... nós dançamos, brin-
camos, não havia maldade! Mas aí que você vê a
falta de maturidade, a ignorância é muito grande,
e aí, depois de dez anos você fala: “Com quem eu
fui me envolver?”. Eu deveria ter pego uma pes-
soa que me entendesse melhor, mas agora já é
tarde. Então você volta atrás e é complicado!
Você fica tentando conciliar as duas coisas, mas
é complicado.

E tem isso também da fábrica, porque você
vê, nós não temos capital de giro para essa em-
presa, não temos retorno, nós não temos nada!
Nós temos só assim: vende só os doces e você
vai lá e compra o açúcar, paga o leite... Então,
não é assim que você tem um capital de giro, nem
para você trabalhar, então é complicado. Quan-
do é um mês que dá para tirar nosso dinheiro,
nós vamos tirar; um mês que não dá, não vai tirar.
Porque você é a dona, então você tem que cres-
cer para depois ter o retorno. Mas muitas mulhe-
res não entenderam isso, queriam o retorno para
ontem... E nós vemos TV, lemos e vemos que
tem empresa nos Estados Unidos que investe di-
nheiro para ter retorno dali cinco, seis, sete, oito,
dez anos! Mas acontece que eles têm a vida deles,
têm o capital deles, tudo bem. Vai ter retorno,
vai ter, mas você tem o capital de giro, e nós não
temos isso... só que para elas entenderem isso, é
difícil.

As que entenderam, ficaram. Nós somos em
três, hoje estamos em cinco, porque tem a meni-
na que vem todo dia de manhã, pois precisa ir
para a escola, e a nora da Elenice, que vem traba-
lhar o dia todo. Só que nós não prometemos que
vamos pagar salário.

Essa estrutura da fábrica deve estar pronta
daqui a uns quatro meses. Então, o que aconte-

ce? Agora todo mundo vem, vem dez mil, um
monte de menina: “Escuta aqui, mas tem emprego
para mim?”. Só que os quatro anos que nós
estamos batalhando aqui, no calorzão desse... que
tem mais de 40 graus aqui dentro, ninguém lem-
bra! E você vai vender na rua. Hoje nós temos
vendedor, mas quantas vezes nós chegamos no
mercado: “Compra nosso doce?”. É a parte de ven-
da. Hoje não, nós não temos mais tempo para
chegar no mercado e ficar oferecendo, e nem
empregado, porque era nisso que nós tínhamos
problema: a gente vendia, até vendia, mas e aí para
entregar? Entregava hoje, entregava amanhã, “Ah!
esqueci de entregar aquele doce”, era pouco profis-
sional o negócio! Como não tínhamos condução
e tudo é muito longe, às vezes não entregava o
doce, e isso descredibiliza. Hoje não, nós temos o
vendedor e nós ficamos aqui só preparando os
doces para entregar tudo em dia.

Hoje, entregamos doce para a merenda es-
colar da prefeitura. Vamos voltar a entregar daqui
uns quinze dias. Estamos nos organizando. A gente
entrega 100 quilos por semana para a prefeitura.

Então, a gente trabalhou muito nesses qua-
tro anos, e o Itesp reconheceu esse trabalho e deu
uma força para a gente. Agora vão chegar mais 43
mil reais em material para terminar de montar a
nossa fábrica!

Meu marido mesmo nunca acreditou nis-
so, nunca acreditou em mim, e é horrível você
se sentir assim, desvalorizada. Ele sempre diz: “Isso
aí não vira nada, essas mulheres são tudo fogo de pa-
lha. Porque você não traz o dinheiro para dentro de
casa? Você trabalha dez, doze horas fora de casa, fica
até de noite lá, e cadê o dinheiro?”

É por isso que muitas mulheres saíram, não
agüentam o marido falando essas coisas. É com-
plicado quando você não está trazendo dinheiro
para casa. De vez em quando a gente traz, quando
sobra você tem. Mas você não tem aquela previ-
são... Se vendeu bem, deu para acertar tudo, você
recebe; se não vendeu, você não traz dinheiro. Nós
recebemos em dezembro e até agora não recebe-
mos mais nada, porque até dezembro nós tínha-
mos o dinheiro da prefeitura para receber, que é a
nossa maior e mais certa venda.

E para aumentar nossa produção e vender
mais nós temos que ter o SIF, que é o selo do

Serviço de Inspeção Federal. Tem que regula-
rizar tudo, ter código de barra, tudo! Precisa-
mos legalizar para começar a vender em quan-
tidade. Para isso, precisa tempo e dinheiro. É
por isso que essa construção da fábrica é tão im-
portante para nós, porque vamos produzir nos pa-
drões estabelecidos. Então vamos legalizar e poder
comercializar melhor nosso produto.

Estávamos rodando igual peru, sem sair do
lugar, mas nós precisamos dessa construção, de tudo
isso, para começar com as coisas certas! Então,
eles, os maridos, não entendem isso! É compli-
cado você ter que lidar com isso! Eu acho que eu
não desisti, não fui embora ainda, justamente por
causa da fábrica, porque isso daqui me atrai muito,
porque é o sonho da gente. Eu não tenho o so-
nho de ter cinco pessoas, eu quero ter dez, vinte!
Eu não tenho só o sonho, ou então projeto, de
fazer só doce; eu quero que os meninos, que estão
em evasão para a cidade, possam estar aqui junto,
trabalhando! Então vamos ver uma maneira que
dê para encaixar em tudo isso, para que haja um
crescimento geral. Eu não quero ter emprega-
dos, eu quero ter sócios! Lógico que nós quere-
mos uma participação maior, porque nós
estamos aqui lutando; conseguimos tudo isso,
mas nós queremos todo mundo sócio. Nosso pro-
jeto é esse!
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Dirceu - Eu nasci no Paraná, na ci-
dade de Santo Antônio do Cambira. Fui
para Minas Gerais com a minha família.
Trabalhávamos colhendo café. Nessa épo-
ca nós morávamos na cidade, pagando alu-
guel. Depois vim sozinho para São Paulo.
Aqui trabalhei como cortador de cana. Eu
tinha que ajudar a família, que estava em
Minas. Na ocupação, eu lembro daquela
turma de gente, mais de 300 famílias na
beira da pista! Era uma noite maravilho-
sa, parecia que era de dia, de tão ilumina-
da. Aí nós entramos. Só se via criança cho-
rando, cachorro latindo, e o pessoal na-
quela festa. A impressão que dava é que
todo mundo  ia ficar com seu pedacinho
de terra. Era tanta felicidade daquele povo...
Quando amanheceu o dia seguinte, foi
um calorão inacreditável! E não tinha água
pra tomar. Apenas uma água de represa.
Qual foi o resultado? Deu uma bruta di-
arréia no povo. Uma vomitação danada.
Acho que pelo costume, porque a região
onde nós estávamos era mais fresca. Quando
a gente chegou aqui, a temperatura era
completamente outra. Bem mais quente!
Mas nós tínhamos que terminar nossas ta-
refas o mais rápido possível. Aí, juntamos
um mutirão. Ficou um grupo de dez pes-
soas para cozinhar, outro grupo fazia ou-
tra tarefa, tipo segurança, e assim é que
era. Ninguém ficava sem comer. Tinha
coletivo para a cozinha e para fazer barra-
cos. A qualquer hora do dia, tínhamos que
estar alertas, por causa dos policiais. O si-
nal era a batida da enxada. A qualquer hora
do dia ou da noite, se batia a enxada, o povo
corria todo junto. Se agrupava.

Cida - Se alguém fosse atacar ali, o
povo estava unido. Nesse começo, todo

mundo tinha comida, mas logo a coisa
foi apertando. Precisamos fazer arrecada-
ções. Os padres ajudaram muito! Porque o
povo quase não tinha nada pra comer. Mas
eu também me lembro que as noites eram
muito gostosas. O nosso acampamento era
um dos melhores, porque era muita juven-
tude e tinha umas mulheres muito anima-
das. Tinha até uma argentina, que era uma
figura! Nós fazíamos noites culturais, tinha
celebração, tinha um padre. Era muito fes-
tivo. Festa junina, nós comemoramos pra
valer! Cada santo tem seu dia, e tinha uma
comemoraçãozinha para aquilo. Nós nun-
ca ficávamos parados. Às vezes, na noite
de sábado, vinha até gente de Promissão,
porque era muito gostoso mesmo.

Até que teve a primeira caminhada
que foi para São Paulo. Depois ainda fo-
mos caminhando para Brasília, fora as idas
até Promissão. Para Brasília foi a cami-
nhada que o pessoal mais se animou. Foi
tanta gente! Eu não sabia que o nosso mo-
vimento tinha tanta gente assim! Era bar-
raca que não acabava mais! Você andava
assim e parecia que era uma cidadinha
de barraco!

Nós não tínhamos nenhuma verba
do governo para nada. Mas não sei como
os coordenadores arrumaram um cami-
nhão, bem popular mesmo, e nós fomos.
Todos assim, bem sujos. Mas o pessoal ia
satisfeito, porque ia buscar o que queria.
Tinha uma boa organização. E sempre ti-
nham as responsabilidades. Tinha os que
ficavam responsáveis de ficar tomando
conta dos barracos, da comunicação. Todo
mundo que entrava no acampamento era
revistado. Essa caminhada marcou até
hoje.

Mas era uma época festiva da nossa
Dirceu e Cida dos SantosDirceu e Cida dos Santos
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luta. Eu até digo que, pela vista de hoje,
naquele tempo tinham coisas melhores.
Você não tinha uma casa pra morar, mas
sei lá, pela força e vontade que nós tínha-
mos de entrar na terra, a gente nem per-
cebia essas faltas. O pessoal lutava por um
ideal. Então era mais fácil de lutar.

Querendo ou não, no começo, toda
nossa luta foi obra do MST. O primeiro
acampamento, as primeiras caminhadas,
primeiras lutas... Tudo foi ele. Foi ele que
abriu a oportunidade para todos. Infeliz-
mente, o fim dessa história foi outro. A
cooperativa foi desanimando, sei lá, as
pessoas tendo filhos, tendo sua casa, ven-
do sua televisão... A vida muda. Quando
não dava mais certo, cada qual pegou e foi
trabalhar no seu lote.

O acampamento tem essas vantagens,
mas tem uns momentos que a vida é dura
de agüentar. No meu caso mesmo, no meu
caso não, no caso de todos nós dessas 300 e
tantas famílias eu cito uma chuva terrí-
vel, dessas que só dá de 10 em 10 anos.
Por incrível que pareça, ela foi cair justo
quando nós chegamos. Mas foi uma chuva
grande mesmo. Eu lembro da minha mãe,
que segurava numa ponta da lona, meu
pai noutra, minha irmã noutra e a lona
virou aquele balão. Deu relâmpago, trovão,
eu fiquei desesperada! Pensei: “Agora vai
mor rer  todo  mundo!” , porque foi  uma
chuva que eu nunca tinha visto. Caíram
várias barracas, tinha mulher chorando,
criança chorando, foi difícil! A primeira con-
quista da luta, no tempo do acampamento,
foram 300 hectares em parte da antiga
fazenda Reunidas. Cada família acampa-
da conquistou dois hectares de terra.

Agora, tem uma diferença muito grande dessa
vida para a vida da cidade. Eu vejo uma me-
lhora muito grande aqui. É bem mais tranqüilo.
Eu vou a hora que eu quiser, aonde eu quiser.
Meus filhos estudam, vão com as roupas que
eles querem. Aqui eu não pago aluguel. Na ci-
dade não, é outra preocupação.  Aqui você
nunca é mandado embora por ninguém, traba-
lha quando quer, seus filhos sempre estudando.
A gente vai nas casas dos parentes...

Sei lá, é uma diferença tão grande!
Veja a diferença dos filhos da gente, que
moram aqui, com os filhos dos nossos pa-
rentes da cidade. É uma grande diferença!
O modo de pensar então, nem se fala. Pa-
rece que os nossos filhos são muito mais cri-
ativos, mais espertos. A realidade é saber
do mundo. Eles sabem como é sofrer. Eles
vão crescendo com a cabeça completamen-
te diferente.

Deus me livre de sair dessa terra! Ja-
mais! Aqui é pra sempre. Com toda difi-
culdade que vier, daqui eu não saio não.
Porque, por maior que for a dificuldade,
aqui nós comemos bem. Não vou dizer
que comemos do bom e do melhor, tipo
filé todo dia, mas nós comemos de tudo.
Eu bem que queria que todos que esti-
vessem na cidade tivessem o que nós te-
mos aqui. Eu queria que o pessoal lá em
São Paulo, ou em qualquer outra cidade,
tivesse o que nós temos aqui. Nós não po-
demos reclamar.

Meu marido é amigo de todo mundo.
Ele trabalha, não bebe e nem fuma. Nós
temos nossa hortinha, que está cheia de
fruta, manga, goiaba, mexerica... Temos
mandioca... E o povo da cidade? Vai co-
mer tijolo?

Eu gosto de morar aqui na agrovila.
Não queria ficar isolada no fundão do lote.
Gosto da comunidade, da participação.
Das festas, principalmente as juninas. Nós
gostamos de conviver com gente. Se não
existisse essa agrovila, nós não teríamos
esse bar. Acho que quem sai daqui está
cometendo uma loucura. Pegar o lote que
você lutou tanto na vida e vender! Acho
uma grande bobagem. E já vi muitos se
arrependendo muito. Meu único sonho é
ver meus filhos na faculdade e a família
sempre unida e crescendo.
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Meu nome é Mauro José dos Santos, sou
de Lins. Toda vida, toda vida, trabalhei com ter-
ra, desde criança. Na verdade eu nasci na Bahia,
toda a minha família. Mas saímos de lá quando
eu tinha uns 14 anos. Viemos cuidar de café, aqui
em São Paulo. Pegamos café de colônia, naquele
tempo tinha café de colônia. Nós viemos lutan-
do, nunca trabalhamos de empregados, de rece-
ber salário por mês, não, nunca. Só mesmo na
enxada, no cafezal. Tocávamos 22 mil pés de
café. Depois que nós viemos para cá, fome nós
não estamos passando, mas não dá para comprar
uma roupa, não.

Vim pra cá porque escutei no rádio, cha-
mando para fazer cadastro no sindicato. Nós vi-
emos fazer cadastro, logo depois fomos sortea-
dos. Só então vim com a família; primeiro fica-
mos em um hectare, fizemos o barraco. Depois
o engenheiro cortou três alqueires e meio para
cada família, e depois de um ano é que foram
cortar as terras que foram sorteadas.

Não estou arrependido de estar aqui não.
Vamos vivendo. Como que eu ia sustentar sete
filhos na cidade? São cinco moleques e duas fi-
lhas. Agora tem 3 casados, que foram embora
para a cidade, porque aqui não estava dando pra
eles. Os outros estão comigo até agora. Se eu não
tivesse essa terra aqui, não daria para eles esta-
rem comigo.

Andei comprando alguma coisinha, fizemos
a casa, e o governo estava ajudando com financi-
amento. Depois, teve um ano que nós não conse-
guimos pagar o financiamento, então não deu
mais. Cortou o financiamento. Fizemos pouca ven-
da, perdemos bastante, e daí para cá nós vamos
tocando a luta sozinhos, assim, sem mexer com
nada. Tenho minha aposentadoria, e assim estou
agüentando, senão eu já tinha entregado esse lote
aqui e ido embora, porque não está bom! Mas o
que eu vou fazer na cidade com essa idade?

Minha esposa está em Promissão, inter-
nada. Deu começo de derrame nela. Está na casa
da minha filha. Trazer para cá não tem condi-
ção, ela está fazendo tratamento. Não quer vir
para cá não. Ela estava mexendo com a apo-
sentadoria, depois atrasou, está faltando um
papel que a gente não acha. Mas se Deus qui-
ser vai dar tudo certo.

Esse ano não plantei roça. O ano passado
ainda plantei um pouco. Agora, esse ano não
deu pra plantar nada. Por enquanto estou me-
xendo só com café. Plantei um pouco de arroz
no meio do café. Agora estou arrumando para
plantar um pouco de feijão. A coisa está feia,
não dá para fazer roça, não! Não saiu dinheiro
esse ano, o gerente lá do banco segurou. Agora
estamos esperando.

O café que tenho é quase só para o con-
sumo; tem ano que dá para vender um pouco,
mas tem ano que não dá quase nada. Fora o café,
tem as frutas, a horta, tem mandioca à von-
tade, aqui fome não passa não. Só que tem
que passar do jeito que Deus quer!

Trabalho demais aqui nessa terra. Só esse
ano é que nós não estamos enfrentando roça.
Porque nós plantávamos algodão, e esse ano
nós não conseguimos plantar; nós não pude-
mos fazer a terra, não saiu dinheiro, não con-
segui roçar, tombar, deixar no jeitinho de plan-
tar. Nós tínhamos quem colocasse a semente
para nós, e o adubo, mas não conseguimos
tombar a terra, fazer a terra. Nós temos um
tratorzinho, mas não podia comprar óleo.
Como  é que nós fazemos? É duro! Nós temos
um trator completo, com grade, arado, tudo...
Mas não conseguimos fazer a terra este ano. Não
é fácil, não!

Quando eu vim para cá, eu tinha uma casa
e um terreno. Está tudo aqui! Vendi tudo para
pagar o banco. Teve um ano que eu vendi o

Mauro Jos é   dos SantosMauro Jos é   dos Santos



 vistasentre

191190

gado que eu tinha no pasto para poder pagar
conta no banco. Se eu tivesse segurado o gado
e deixado a conta do banco, eu tinha hoje para
pagar ou para tirar leite para vender. Eram boas
as cabecinhas de gado! Tem gente que está ven-
dendo bastante leite. O preço está baixo, mas com
50 litros, 60, 100 litros pra arriba dá para viver.

Eu gosto de viver aqui. É um lugar
bom, ninguém entra, pode dormir com a
porta aberta. Nunca vem nego atacar a gente,
tem perigo não! Os vizinhos são bons, tem
um que eu conheço desde a Bahia. Eu era
molecão, 10 anos, 8 anos, quando eu conheci ele.
Eu acho que ele é dois anos mais novo que eu, a
gente se dá como primo, parente, para ver nós
brigando precisa ser muita coisa. Pena que não
deu casamento entre os filhos.

Eu toco o lote com mais dois filhos, o
Leonir e o Rubens, e já está difícil! Imagina
esse pessoal que está tentando ainda pegar um
pedaço de terra, que está acampado, é pior
ainda! Elas estão num sofrimento duro! Eu
falo a verdade: se fosse para eu ficar acampa-
do, do jeito que eles estão, eu não vinha, por-
que eu estava bem empregado na fazenda. Estão
num sofrimento danado! Eu apoio eles, sou
capaz de andar junto com eles, onde eles fo-
rem, ao menos para fazer companhia, mas eu
não posso fazer nada. E lá é como aqui: tem
gente boa e tem gente tranqueira. Aqui mes-
mo teve uns tranqueiras que roubaram a de-
legacia! Filhos de assentados! Os pais são bons,
trabalhadores, mas os filhos...

Graças a Deus, até hoje não tive nenhum
problema com os meus filhos, e  falo para eles
que no dia em que eles pegarem alguma coisa
que não é deles, ou fazer qualquer arte, vão para
a cadeia e eu não vou chorar para tirar, não.
Meu pai me ensinou que é só trabalhar para
pôr as coisas dentro de casa. Trabalhando, não
roubando!

Não é fácil criar um filho, que dirá sete! Eles
estudaram até quando deu, todos têm  pelo me-
nos até o quarto ano, só dois estudaram mais.

Eu gosto daqui. Para eu ir na cidade, só
se for um caso muito derradeiro; não tenho von-
tade. Aqui eu trabalho, estou com 62 anos, eu
trabalho igual os meus filhos; nós trabalhamos
o dia inteiro, qualquer serviço que eles fazem,

eu faço. Vou carpir uma horta, vou carpir um
quintal, vou mexer para lá, vou mexer para cá.
Vou mexer com os porcos, qualquer coisa eu
faço aqui.

Tem que ter num sítio uns porcos, umas
galinhas, porque quando os filhos vêm, princi-
palmente no fim de ano, tem que ter as coi-
sas para fazer uma comida boa. Se a gente
estivesse na cidade, não ia dar para comprar
um leitão para o almoço! Eu ainda tenho a
aposentadoria, que me ajuda muito, mas tem
muita gente que não consegue se aposentar,
não consegue mostrar todos os documentos.
Tem gente que não vende na nota do produ-
tor, depois não tem como provar que traba-
lhou no campo. Eu guardei tudo, então não
tive problemas para me aposentar.

Tenho todos os documentos guardados,
o título de uso da terra, os talões. Dei o nome
para o sítio de São José. São 19 hectares.
Tem gente que vendeu e não podia. Depois
se arrependeu! Em Promissão, tem gente que
vendeu o lote e foi morar lá. Hoje estão todos
arrependidos. E falam que hoje não venderi-
am, hoje não sairiam. Tem um aqui perto que
vendeu o lote esses dias atrás e foi embora.
Mas deixou uma dívida no banco. E o que
comprou o lote dele não pagou e não pode
possuir nada enquanto, não acabar de pagar
o Estado.

Eu estou devendo um pouco sim, um
pouco no Estado, um pouco no banco do Bra-
sil, mas não é conta de me assustar não. Mas
eu não posso dar meu lote a troco de banana
por causa daquela continha, não. Senão, a
gente arruma de um lado, desarruma de outro.

Nós trabalhamos muito aqui. Nos pri-
meiros seis meses, o Incra dava meio salário,
depois passamos por conta, mas trabalhamos
e conseguimos construir nossa casinha de al-
venaria. Tem muita gente que até hoje não
tem casa boa para morar. Não estamos bem,
mas dá para viver sossegado, não é fácil não.

Eu preferia que meus filhos estivessem
aqui comigo, que tivesse condição de todos
se sustentarem aqui, porque eles gostam da
roça. Mas não dá, não dá renda para muitas
famílias juntas.

Eu gosto de mexer na terra. Gosto   de
plantar, gosto de estar mexendo um cafe-
zinho, gosto de estar mexendo com a criação...
Não saio daqui de jeito nenhum, mas aqui pre-
cisa de pensamento, se não  tiver pensamen-
to, ninguém faz nada, não faz! Agora, quem
veio com a chave, está com a chave até hoje. A
chave é ter um pouquinho de dinheiro para
produzir bem, plantar na hora certa e não ficar
endividado.

Mas eu ainda tenho um sonho, sempre
eu falo aqui, às vezes até para a molecada. Eu
tenho um sonho de ver um gado nesse pasto
aqui e eu no meio, tirando um leitinho bom.
Eu tenho um sonho de ver isso daqui cheio
de roça, eu tenho vontade de formar um cafe-
zal muito bom, mas não tenho condições.

Eu mesmo sei fazer muda, mas é difícil
mesmo assim. Esse ano, a mulher ficou ruim.
Ela também gosta de estar no meio da roça e
me ajuda muito. Desde quando nós chega-
mos aqui, ela está dentro da roça com nós. Ela
trabalhava desde solteira, depois nós casamos
e continuamos tocando roça, tocamos café e
algodão nas fazendas.

Gosto muito do plantio de algodão e de
café. Só amendoim que não vira mais não. A
gente planta e não acha quem comprar... Ago-
ra, de café, algodão, é coisa de louco, eu gos-
to. Não precisa tombar a terra todo ano. Es-
quece da terra, quer dizer que é só cultivar.
Às vezes cultiva o café com trator, cultiva com
animal, para não ralar a mão. Não precisa es-
tar todo ano mexendo com a terra, tombando.
Em dois anos e meio já está produzindo mais
ou menos uns 10, 15 sacos. Agora, quando es-
tiver com 4 anos para cima, produz uma base de
40, 50 sacos. Você vai tratando dele, aduba no
jeitinho, passa veneno, depois só vai pra arri-
ba. Assim, quem planta café nunca fica pobre,
não. E tem cafezal que pode durar uns 40 anos!
Os meus têm cinco, seis anos. Dá uma vez por
ano, e mais ou menos em setembro está aca-
bando a colheita. Uma lavoura tratada é a coisa
mais bonita da vida, tenho paixão! Um café bem
bonito,não tem coisa melhor!

Eu quase não saio de casa. Quando os me-
ninos vêm para cá, às vezes a gente vai pescar,

pega o trator e vai uns 12 km até o rio. Eu sou
muito ocupado, difícil sair de casa. Tem uma
prainha lá embaixo. Eles vão pescar na prai-
nha. Na parte da tarde é hora de eu correr com
as minhas coisas, mexer com a criação.

Minha mulher cuida do quintal; essas
plantas, é tudo ela quem cuida! E agora ela não
está aqui, está lá, adoentada; mas logo volta.

Então é essa aqui a minha vida: cuidar do
sítio, do café, dos bichos, conversar com o
gadinho... Não tem coisa melhor!
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Minha infância foi pobre e muito sofrida. Sou
nordestino. Com a idade   de 23 anos vim para o
Estado de São Paulo. Depois que perdi meu pai,
vim para cá, para São Paulo. Eu sempre fui uma
pessoa muito sofrida. Trabalhei muito para pa-
trão. Enriqueci muito patrão e nunca me deram
valor! Minha gente ficou feliz quando chegamos
em São Paulo, mesmo trabalhando para os outros!
A vida melhorou. Numas épocas, a vida melhorou
100%, em outras épocas melhorou 200%. A gente foi
lutando, foi lutando... Saímos do sítio e fomos para
cidade, mas eu não me adaptei, porque o homem
do campo tem que ser do campo. O homem do ser-
tão tem que ser sertanejo.

Em 1964, na época do golpe militar, eu en-
trei na reforma agrária. Fui escolhido para não
morrer. Escapei da morte! Por isso eu estou aqui
contando a história. Eu estava lutando pela terra
não porque eu queria ser bandido. Eu só queria a
terra. Naquela época nós não tínhamos movimen-
to sem-terra. Era época do golpe militar. Foi quan-
do entrou o Figueiredo, que fez aquele absurdo
com o povo. Aí a gente andou se escondendo, mas
o que é de Deus e o que é do homem, o bicho
não come. Hoje nós temos o Movimento dos Sem-
Terra aí, dando a maior prioridade para o traba-
lhador. Mas, ainda hoje, a gente tem que ter
muito cuidado. A gente tem que andar com o pé
maneiro. Tem que saber onde entra e de onde sai.
Antigamente já tinha muita falsidade, mas hoje
não é só falsidade. Quando você pensa que não,
já aconteceu. Por isso, a gente tem que evitar fazer
certas coisas e idéias, porque a gente já é condenado.
Já temos um passado. A própria Polícia Federal acha
que somos suspeitos. Eu ainda não confio em qual-
quer pessoa por isso. Todo mundo está vendo o
que está acontecendo com os companheiros da
gente: repressão. Por isso a luta naquele tempo era
escondida, mas hoje não é mais. Hoje, nós, do Mo-
vimento Sem Terra, somos muito respeitados; nem
se compara com aquele tempo! Hoje, nós somos
cidadãos. Naquela época, nós éramos palhaços.
Hoje, eles é que fazem as coisas escondidas, por-

que pensam: “O Movimento dos Sem-Terra está aí,
o Partido dos Trabalhadores está aí para descobrir
as coisas”. Porque, antigamente, eles faziam as coi-
sas e ficavam encobertos. Então nós temos que
trabalhar muito confiantes e pisar no chão direi-
tinho. E, sobretudo, dar muito valor ao nosso
Movimento Sem-Terra e às nossas entidades,
porque nós temos muitas entidades aí, junto com
a gente. São entidades boas! Dão o apoio total!
Antigamente não, era só o latifúndio. Se fosse
como antigamente, o presidente da UDR já tinha
mandado fuzilar nós todos, porque não tinha pe-
nalidade para ele. Tudo por causa do dinheiro!
Mas hoje não, hoje existe a penalidade. E a luta
nossa ainda faz muito medo.

O povo pobre é muito covarde! No nosso as-
sentamento tem companheiros que são contra mim
e contra o MST! Entraram nesta terra junto com
nós, comiam o que nossas entidades nos arruma-
vam, e hoje são contra nós. E não   são só eles, tem
tantos outros que eu  não posso nem falar! Ave Ma-
ria! Então é por isso que a gente tem que ter muito
cuidado, para não prejudicar nada.

Eu só estou te atualizando o que está aconte-
cendo no dia-a-dia da luta  da gente, porque o pró-
prio companheiro de luta não podia ser contra a
gente, porque está comendo o mesmo pão que
estamos comendo.  Por que fazer isso? É por isso que, às
vezes, a pessoa fala uma coisa e nem sabe o que
está falando.

Nós que somos o povo, aqueles que tiveram
uma vida mais sofrida, que começaram a trabalhar
com sete anos de idade, ainda crianças, somos mais
rebeldes e conscientes da situação do Brasil. Pes-
soas que nasceram filho de tubarão, que nasceram
em berço de ouro, não estão nem aí. Para esse, tan-
to faz como tanto fez. Então, nós, que construímos
esse Brasil, nascemos e nos criamos no cabo seco, no
cabo da enxada, trabalhando, arrancando toco, ro-
çando no mato, trabalhando, enriquecendo patrão,
nós sabemos o que é sofrimento. E o cabra que
nunca trabalhou um dia de serviço para ninguém,
come e bebe bem e não está nem aí!

Jo ão e Francisca M. de CarvalhoJo ão e Francisca M. de Carvalho
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Eu fui criado no Estado de Pernambuco, traba-
lhei 12 anos para patrão. Quando papai morreu, eu ti-
nha 14 anos. Aquele patrão para quem trabalhamos
durante 12 anos, até quando papai era vivo, ele
ainda foi bem. Mas depois que eu perdi papai, o
homem ficou muito ruim.  Depois, comprei uma
propriedade e fui morar no que era meu. Dessa eu
já parti para uma vida diferente. Eu fiquei com 12
irmãos e criei mais 13 filhos. Sou pai de 13 filhos!
Tenho 11 filhos vivos, graças a Deus! Eu criei meus
filhos foi sofrendo. Nunca tive rosa de ouro.

Quando eu passei para dentro do que era meu,
comecei a trabalhar de empreitada. Ai a coisa muda.
Se alguém me chamava para trabalhar, eu dizia: “Só
vou por tanto! Ah, não? Então você pague para
outro!” Porque eu estava na minha casa, estava no
que era meu.

No que é da gente, a gente é rei.  No que é
dos outros... É por isso que eu fui criado revoltoso.
Porque pobre nunca teve direito a nada, pobre nun-
ca teve direito no dia-a-dia do Brasil. O homem
que só trabalha para os outros, só batendo cartão,
não é dono da vida dele mesmo. Então, hoje, gra-
ças a Deus, olhe aqui ao redor... Eu sou rico! Te-
nho meus filhos, tenho minha velha, minha família
que me respeita muito e eu respeito eles. Isso aqui é
um paraíso para mim. Eu posso receber qualquer
pessoa que vier aqui. Para mim, isso aqui é o pri-
meiro sol que Deus me deu.

Isso aqui é meu sossego, junto com a minha
velha e meus filhos. Eu tenho filhas que moram
em Rio Claro. Quando elas vêm para cá, isso aqui,
que já é o sol, vira o céu. A coisa mais linda do
mundo! Então, se tiver vida melhor do que esta,
Deus levou para o céu. Eu digo isso porque nós
sofremos, nós andamos, nós fizemos e nós aconte-
cemos! Essa terra prometida que Deus me prome-
teu, Deus me deu! Tudo a gente tem que lutar para
poder ser feliz.

Tem gente que diz assim: “Vou vender o lote”.
Para que, eu pergunto? A riqueza da gente não é
só um mundo de dinheiro não; a riqueza da gente é
ter o nosso sossego. A gente está pensando no que
vai fazer amanhã, e a gente sabe que tem um lugar
para se amparar, amparar um companheiro. Você
está trabalhando, está com a barriga cheia. Tem coisa
melhor no mundo? Hoje a infelicidade do mundo,
a infelicidade do povo, é causada pela riqueza. É o
capital, porque o pobre está sofrendo, mas os ricos...
Eu digo isso porque nós não temos medo de nada.
Nós vamos sofrer muita pressão, mas eles vão ter mui-
ta desgraça também. O pobre, que nem nós que

estamos aqui, o pobre que tem confiança na luta,
ele está verdadeiramente rico, ele tem muita consi-
deração às coisas. Está rico, porque a melhor coisa
do mundo que existe é você estar num lugar assim:
sossegado, tranqüilo, sem estar de cabeça quente,
sem estar se martirizando...

Se eu não tivesse essa revolta dentro de
mim, ave Maria! Era outra vida diferente. Era
uma vida perdida. Era uma vida sumariamente
jogada fora. E eu ainda tenho muito medo, ainda
tenho muito medo que essa luta ainda vá aca-
bar, porque a estratégia de derrubar isso está
montada. Igual montaram em 1964. Só que agora
temos entidades mais competentes. Vamos ver o
que vai acontecer.

Ser sertanejo é trabalhar sem ser mandado por
ninguém. Estar na terra que  gosta, que quer, e ter
sua paz, tranqüilidade, e receber qualquer pessoa
sem cisma de nada. Receber qualquer companheiro
seu que chegar. Hoje, qualquer lugar que você vai,
existe o medo. Eu fui criado num lugar, naquele
sertaozão que a gente chegava, podia ser qualquer
hora do dia ou da noite, e gritava: “Ô de casa!” O
dono de casa gritava: “Ô de fora!” Já chegava, abria
a porta, e recebia aquela pessoa. Mandava entrar
para dentro de casa. O povo do sertão fazia isso. Hoje
não pode mais fazer isso, porque um é assassino,
outro é ladrão... Às vezes, não é nem porque o cara
queira, é porque é obrigado. Porque a situação é
desgraçada, obriga o cara a fazer aquilo. Hoje, a
maior parte dos assassinos e ladrões que têm nas
grandes capitais, é a situação que os obriga a fazer
aquilo, porque o cara precisa comer, precisa cal-
çar, precisa vestir. Não tem onde morar, não tem
onde trabalhar! Que diabo ele vai fazer? Ele tem
que  fazer aquilo mesmo. E o povo do sertão não!
Eu, graças ao Deus do céu, eu não, eu nem penso
nisso. Que Deus me defenda! Por quê? Porque eu
tenho largueza aí, eu tenho onde trabalhar, eu te-
nho para onde ir.

Nós somos sertanejos. Nós somos do sertão,
porque nós temos largura aí para andar (mostra com
as mãos a vastidão do campo). Nós andamos
despreocupados, graças a Deus! Este é que é o
sertão!

Nossas festas também são diferentes. Todo
mundo brinca, sem brigar. Nós dançamos, nós brin-
camos a noite todinha, não tem um que diga: “Fu-
lano é mais feio do que outro”. Para quê? Nós estamos
nos vendo, nós nos conhecemos. Seja bonito ou
seja feio, nós estamos nos vendo aí todo dia. Não
tem esse negócio de briguinha.

Hoje o povo da cidade não tem como respei-
tar uns aos outros, porque é arrocho em cima de
arrocho. Porque as grandes cidades, não é que cres-
cem, elas incham! Já o sertão é isso, tem largura!
Ser sertanejo é o cara que não tem malícia de mui-
tas coisas que tem na cidade. Tem gente que tem
que ter a malícia da cidade, porque senão está per-
dido... Por isso, digamos, aqui é o paraíso. Você cria
a galinha, você cria o porco, você cria uma vaqui-
nha, você tem seu arroz, você tem seu feijão, e está
aí tranqüilo. O povo diz assim: “A roça é difícil!” Por-
que dizem que o que a gente planta não dá dinhei-
ro. E o que a gente tem para vender na cidade? A
gente tem a mercadoria mais sem preço do mun-
do, que é a hora de serviço da gente! E saber que
todo dia você tem que bater aquele cartão! Se você
faltar cinco minutos, o cara vem te encher: “Ô,
onde você foi, caboclo, que você faltou 5 minutos? Ô,
já passou a hora! Hoje não te quero mais”.

Patrão não quer saber se sua mulher ficou
doente, se teu filho amanheceu doente ou se você
mesmo adoeceu. Você está quase escravizado. O
povo do nosso Brasil precisa ter mais liberdade. E
é o que falta para nós: liberdade. A liberdade só
existe para quem vai chupando o nosso sangue! É
por isso que filho de pobre é tudo criado desnutri-
do. Não precisa de mosquito da dengue. Quem vive
chupando o povo são esses patrões desgraçados que
tem aí, latifundiários, industriais. Eles são os maio-
res mosquitos da que existem.

Francisca - O melhor daqui é a paz, para
mim, para os meus filhos e para o meu velho. Não
vejo meus filhos vendendo hora para ninguém; vejo
meu velho aí sossegado. Porque ele não tinha sos-
sego quando estava na cidade. Hoje, ele vive no
sossego, trabalha a hora que quer, dorme a hora que
quer, come a hora que quer.

José - A gente tem que tentar esquecer o di-
nheiro. Embora a gente não viva sem ele, certo?
Mas se a gente for correr só atrás de dinheiro, a
gente está perdido. A gente tem que correr atrás
da nossa felicidade, da nossa liberdade! Se os meus
filhos tivessem estudado na cidade, eu não estava
aqui com a cabeça fria e descansada, como estou
agora. Estava pensando que eles não tinham uma
liberdade para sair e se divertir. Até para ir para o
serviço é perigoso. Eu não esquento minha ca-

beça com meus filhos. Eu esquento muito mais a
cabeça quando eles vão para cidade, do que quan-
do vão para um baile aqui na agrovila.

Teve uma vez que os jornalistas fizeram uma
entrevista comigo. Eu falei assim: “Olha meu ami-
go, a coisa está feia, o governo tem que se cuidar, por-
que nós somos trabalhadores e queremos trabalhar e
eles não deixam. Dizem que nós não prestamos. Se a
gente fosse roubar, a gente também não prestava. Então,
como é que a gente vai prestar? O governo, então, que
se cuide, porque nós vamos para a cidade. Nós não
temos mais o que fazer. É isso mesmo. Nós já nos cui-
damos, agora o governo é que se cuide”.

Francisca - Sabe, a gente se arrisca. Quem
entra na reforma agrária precisa ter muita cora-
gem. Se não tiver coragem, não entra não! Ter mui-
ta coragem e consciência! Saber considerar os ou-
tros e as situações. Mas como a gente não tem o que
perder, e já sofremos que nem cachorro, então a
gente não tem medo. Eu entro em qualquer lugar,
eu não tenho medo. Se eu morrer, eu já vivi o que
tinha de viver; fiz 68 anos agora no dia 22 de feve-
reiro. Eu sofri para criar esses 13 filhos que eu tive.
Tenho 11 filhos vivos! Graças a Deus! A minha
maior riqueza no mundo são meus filhos. Eu criei
eles respeitando todo mundo. Respeitando pai e mãe
também. São o meu tesouro, que Deus me deu!
Minha maior preocupação é ver que tem muita
gente aí que tem a terra na mão e está vendendo!
Companheiro da gente vendendo a terra para vol-
tar de novo para a cidade. E vai fazer o quê na cida-
de? Não tem mais idade de trabalhar direito, só tem
um filho que trabalha. Amanhã ou depois esse fi-
lho se casa e esse homem vai ficar fazendo o quê?
Aqui não, aqui é um lugar para aposentado, aqui é
um lugar sossegado. Os filhos se casam e a gente
fica aqui. Eu só saio daqui quando eu for ocupar ou-
tra terra, que é no cemitério (ri). Aí eu vou. Mas
vender, não! Eu sonhava com esse lugar quando eu
morava na cidade. Crio minhas galinhas... Porco eu
não crio, porque nós não podemos comer carne de
porco por causa da gordura, do colesterol, mas meus
frangos eu crio. Tenho minhas frutas, estão tudo aí.
Quando dá fruta, o meu gosto é ver elas se perden-
do. Vem um, leva; chega outro, e leva... E é uma abó-
bora para um canto, outra abóbora para outro, é uma

fartura! E na cidade, ô meu Jesus, eu passei 13 anos
na cidade, eu sei como é duro! Come uma abóbora
velha, murcha, quiabo velho e murcho. E hoje a
gente tem tudo aí nas mãos.

José - Eu participei das Ligas Camponesas,
mas essa luta atual é muito mais ampliada. A luta
do MST é muito bem amarrada, é uma luta bem
considerada. Naquela época, as Ligas Camponesas
não tinham uma ligação com outras entidades, va-
mos dizer assim, capacitadas. Hoje, o Movimento
dos Sem Terra amarrou todos os pontos, entende?
O Movimento dos Sem Terra pegou todos pon-
tos-chave para ampliar a luta. Não tem quem aca-
be com o MST. Não tem um cara de poder que
chegue assim e fale: “Não, isso aqui vai acabar e
pronto!” Não tem mais, não senhor. O Movimen-
to dos Sem Terra manda, e não pede. Antigamen-
te não era assim. A Liga Camponesa era uma
coisa que, se a pessoa tivesse coragem para entrar,
entrava. Só que não tinham pessoas que chegavam
assim e falavam: “Vamos fazer isso e vamos fazer de
novo e de novo”. Hoje, o Movimento dos Sem Ter-
ra chega e faz. Não dá para negar que nossa luta é
justa.

Você já pensou se o MST tivesse que levar
esse tanto de gente para uma cidade, para uma
favela? Essa gente que não acaba mais ia fazer o
que? Roubar? Porque comer, a gente tem que co-
mer. E aqui não, aqui nós estamos, aqui nós traba-
lhamos, aqui nós descansamos, pescamos, tran-
qüilos... Então eu acho que agora somos maiores
que as Ligas Camponesas. Porque a reforma agrária
é uma coisa para dar sossego. Os que estão na fave-
la, nessas grandes cidades, tinham que saber o tan-
to de fazenda que tem por aí, grilada! Se desse qua-
tro a cinco alqueires de terra para cada pessoa tra-
balhar, a coisa virava era outra.

Francisca - Se eu fosse dar um recado para o
Incra, eu dava assim: eu acho que tem que por na
terra quem trabalha e quem quer trabalhar mes-
mo, e aquele que chega aqui na terra e quer vender
o lote, não podia vender. O Incra chegava e diria
assim: “Você não quer trabalhar? Pois então larga a
terra para outro”. Agora, se ele tem uma casa ou,
que seja, um pomar, tudo bem. O Incra avaliaria
quanto é que vale aquilo ali para ele vender... Tem
muitos coitados na beira da estrada aí, precisando
de um pedaço de terra para trabalhar!
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Meu nome é Antonio Ferreira, mas todo
mundo só me conhece aqui por Bandolim. Desde
18 de maio de 1986, a gente já estava num progra-
ma de partir para o objetivo de conseguir uma ter-
ra. O sonho da reforma agrária que é muito antigo.

Eu nasci em Minas Gerais, sempre fui agri-
cultor. Nasci na roça. Só tive o primeiro ano de
estudo, venci, tirei nota boa, aprendi mais um pou-
co, talvez possa até servir para um 4o ano de hoje.
Eu aprendi sozinho, acompanhando meu pai, que
tinha mais estudo. Eu aprendi um pouquinho. Só
que a gente não tem diploma. Tenho um pouquinho
de dificuldade para escrever. Mas de matemática
eu entendo um pouco. Eu saí da escola para ajudar
a colher café. Tirei o primeiro ano e fui colher café.
Depois eu entrei no 3o ano; estava ganhando nota
nove, dez. Mas não pude continuar, porque já era
casado e pai de três filhas.

Casei com 19 anos, em 1o de setembro de
1962. E agora, no dia 19 de abril, vou fazer 59 anos.
Sou pai de 11 filhos vivos. Hoje está um comigo
em casa. Dois estão trabalhando fora. Mas estamos
com muita dificuldade, não podemos dar aquilo que
eles precisam.

Estamos tocando o lote. Os outros ajudavam
também, mas já está com um mês que eles estão
trabalhando. Tem muitos filhos de assentados fa-
zendo o mesmo, porque a vida aqui está difícil, a
agricultura está um pouco esquecida. Esse gover-
no não está apoiando a agricultura.

Em 18 de maio de 1986 nós viemos para
Cardoso, lá no rio Turvo, perto do rio Laje. Nós
ficamos seis meses acampados nesse local, e como
não teve jeito, não conseguimos essas terras, nós
saímos e viemos para essa região de Promissão.
Acampamos  nove meses. Depois desses nove me-
ses, nós conseguimos entrar para a terra, que é a
área que nós estamos hoje e conseguimos a imissão
de posse da terra.

Era um grupo de 44 famílias. O sindicato já
vinha fazendo inscrição do pessoal da região, que
estavam na espera de terra também, só que eles não

partiam para a ocupação. Então esses, que só fi-
zeram a inscrição, só conseguiram a terra por causa
desses 44 que acamparam, pressionaram. E essa
luta a gente vem levando até hoje.

No começo foi grande a dificuldade, mas era
mais fácil para comercializar os produtos da gen-
te. A gente produzia algumas coisas e levava em
Promissão. Lá era mais fácil de vender. Hoje é
difícil, se a gente levar não vende.

Promissão era muito defasada, estava lá em-
baixo, não tinha quitanda para a gente
comercializar. Hoje, Promissão está bastante cres-
cida. Se você levasse qualquer coisa para vender lá
na rua vendia; era difícil vender, mas vendia. En-
tão, tinha vez que a gente levava a mercadoria até
nas costas para vender e vendia; em um dia ou
dois, dava para fazer a despesa da semana. Hoje,
se a gente levar, não consegue.

Hoje é difícil ter crédito. No começo eles li-
beravam uma verba bem pequena, para a gente
tocar o lote que tinha conseguido. Mas a política,
hoje, está muito ruim para o pequeno produtor;
não tem investimento, não tem crédito, não tem
preço garantido, tudo é muito caro!

Aqui, o lote é oito alqueires por família, mas
na verdade não se consegue desde o começo um
dinheiro suficiente para tocar o lote, e a maioria
se atreve a arrendar, arrendar a terra. Arrenda mais
da metade para gente de fora e o dono do lote
mesmo não tem aquela vantagem de poder pegar
um dinheiro para ele poder tocar o lote. E a gente
vem vindo nessa dificuldade.

Os jovens que moram no assentamento, a
maioria deles não tem o que fazer aqui, não tem
como eles ficarem, porque o pai de família está
sendo escravizado e os filhos também estão sendo
escravizados. Não tem um dinheirinho para eles
saírem no fim de semana. Eles estão saindo para
trabalhar fora, para ter um dinheirinho para eles.
Não tem como segurar esses moços. Nós estamos
numa briga para a gente ter um financiamento
maior que dê para trabalhar no lote e segurar os

Antonio FerreiraAntonio Ferreira
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filhos também. Se é para a gente pagar para uma
pessoa de fora, a gente paga para um filho. Dá uns
5 reais ou 10 para ele no fim de semana, ou 20 para
ele ter as coisinhas dele, para não ter que sair do
lote. Está acontecendo de sair muitos jovens do as-
sentamento para fora, por causa de falta de recurso
aqui no assentamento. Só que a gente que é mais
velho na luta, a gente tem espírito de luta, não de-
sanima. Mas a gente acaba entrando em sofrimen-
to também, mas sempre tentando conscientizar a
cabeça desses moços, para que, amanhã ou depois,
aquilo que a gente conseguiu com luta não se per-
der. Mas é muito difícil dizer para um filho ficar,
se não podemos dar condições para ele, se a agri-
cultura está fracassando... como fazer?

Por conta disso, dessa situação difícil, tem tido
muita venda de lote. Tem pessoa que não vai nem
saber no Itesp se pode vender ou não; acaba ven-
dendo para umas pessoas desconhecidas. Aqui mes-
mo tem pessoa que entrou no assentamento assim.
Teve um que comprou um lote, já ganhou casa po-
pular, a casa dele não estava nem regularizada ainda.

Nós estamos enfrentando dificuldades, mas
não é por isso que a gente vai parar. A vida não
pára, a luta continua. A gente não quer ter briga
com ninguém, com vizinho nenhum, pois a gente
precisa um do outro. Eu só tenho amizade! E acho
que a gente aqui dentro do projeto tem que viver
uma vida tranqüila. A gente tem enfrentado difi-
culdades, mas a gente não desanima. Nós vamos
conseguir nosso objetivo de uma vida  tranqüila e
digna. Aí, quando ficar mais velho, tem que conti-
nuar lutando pelo mais novo. O mais novo vai ter na
explicação, nas experiências, um espelho. É o que eu
tenho dado para os meus filhos: o conselho de en-
contrar vida melhor para frente, para não passar pelo
que a gente já passou antes de pegar essa terra.

A gente viveu uma vida bem difícil, antes de
pegar essa terra. E aqui também não se vive fácil,
só que é melhor, porque a gente tem onde produ-
zir, a gente tem um chão que é nosso e é dono do
próprio tempo. Só que a gente tem que correr atrás
dos direitos da gente, correr atrás, procurar unir as
forças e ir.

Quando chegamos aqui, Promissão estava
bem caída. Hoje, Promissão está bem “em alta”,
mas graças ao assentamento. Tem muitas pessoas
que não reconhecem a importância do assentamen-
to, que acham que assentado não é gente boa. Às
vezes somos malvistos.  Não por todos, mas alguns
acham isso. Mas, a gente, devagarzinho, chega lá;
vai conscientizar, conversar com o pessoal. Porque,

se Promissão está nas alturas que está hoje, é gra-
ças ao assentamento. O crescimento que a cidade
de Promissão teve foi o assentamento que levou.
O assentamento!

Agora, o plantio de cana começa a querer au-
mentar na região, porque a usina de cana tem mais
incentivo que o trabalhador rural que produz o ali-
mento para todo o Brasil. É a pequena agricultura
que leva o alimento para o povo, e não temos in-
centivo para produzir. Tudo sai do campo: o arroz,
o feijão, carne, batata; tudo é para alimentação. O
que faz o movimento é a agricultura. É ela quem
faz, mas ela está esquecida. Por que a fábrica de
álcool e todas essas coisas que fazem parte das
multinacionais têm mais valor do que aquilo que é
alimento? Nós estamos encontrando dificuldade,
mas não é por isso que vamos parar com a luta,
não. A gente vai continuar na luta e conversando
mais com o companheiro, conscientizando para ver
se as pessoas não desanimam.

Eu ainda me considero um sem terra, por
isso continuo essa luta, porque a terra, quando
Deus criou o mundo, ele deu a terra para cultivar,
para tirar nosso sustento. Nós nascemos da terra,
a terra é nossa mãe!  A gente tem que dar muito
valor à terra, porque ela  nos cria e depois nós
retornamos para ela. Mas a terra é nossa mãe.
Aqueles que compram terra para vender, estão
vendendo a própria mãe! A própria mãe está sen-
do vendida! Quando o filho vende a mãe, ele não
tem amor, então penso que nós temos que zelar
pela mãe, que é a terra.  Nós temos três mães,
uma no céu, a terra e nossa mãe material, carnal,
e temos que zelar por todas as três.

A terra não pode ser vendida. Tenho a pura
certeza de que a terra tem que ser do povo. Temos
que estudar para que não seja tirado proveito em
cima da gente, porque a terra é nossa mãe, nós te-
mos que ter amor nela. Da terra nós vivemos, e nós
cuidamos dela e ela de nós. Dela nós tiramos nosso
sustento e levamos o sustento para a cidade. Entre
cidade e campo, os dois têm que viver em conjun-
to. E deve valorizar um ao outro, e não explorar
como tem acontecido: o campo sendo explorado
pela cidade.

O governo quer industrializar totalmente o
Brasil, mas não consegue. Então, hoje está criando
muita marginalidade, porque o povo vai tudo para
a cidade e não encontra trabalho, não encontra
nada. Então a pessoa tem que voltar para o campo;
e tem outras pessoas que nem foram criadas na roça
e vêm para a roça.

Aqui, a pessoa pode plantar um pé de manga,
pode plantar um pé de abóbora, uma banana. É
dinheiro! Tudo que está ali gera dinheiro, só que
na hora de comercializar, também não tem aquele
incentivo do comércio.

Hoje, aqui no lote, eu tenho abacate forma-
do, tem café, tem plantio de coco, tem banana... E
a gente planta arroz, planta feijão, planta milho,
mas na hora de vender, não tem segurança de pre-
ço, de preço mínimo. A gente paga caro para pre-
parar a terra, o investimento é muito caro, não so-
bra nada para a gente, e quando colhe, acaba não
sobrando nada. Então, a gente trabalha e fica “elas
por elas”, não consegue sair do lugar e progredir.
A gente está vivendo. Mas tem arrendatário de fora
com trator bom, e os assentados mesmo não estão
podendo manter nenhum maquinário. Tem pes-
soa assentada que tem maquinário, outros tinham
e venderam, porque era difícil manter. Tem uns ar-
rendatários que têm seus maquinários, têm dinhei-
ro, têm capital e podem investir. Não sei se está
sendo investido emcima deles, isso é uma coisa que
a gente não pode afirmar. Mas que para nós assen-
tados está faltando muito recurso e o apoio dos
governantes, isso está!

O problema aqui é a desorganização. Eu mes-
mo luto para ajudar a organizar, mas tem algumas
pessoas que lutam para desorganizar, e não vêem
que podem estar prejudicando o futuro dos pró-
prios filhos.

Nós estamos com um advogado correndo
atrás dos problemas daqui. Ontem mesmo estava
tentando arrecadar um dinheiro para pagar esses
serviços. Tem muita gente com situação enrolada
com o banco, está difícil. Muita gente arrenda uma
parte do lote para poder se manter, e na verdade
não podia fazer isso.

Eu já fui colono. Trabalhei de colono e existia
uma mesada: a gente podia trabalhar na roça a se-
mana inteira, se divertia só sábado e domingo, mas
durante a semana sabia que tinha aquele dinheiro
garantido. E hoje não estamos tendo um salário
garantido aqui dentro. E, às vezes, a gente colhe
bastante, investe bastante na hora de produzir.
Quando vai vender, não dá para cobrir o que pro-
duziu, aquilo que a gente investiu.  Então, vai fi-
cando difícil. Tem muitas pessoas que chegam aqui
bem forte e hoje estão fracas. Por isso que tem pes-
soas vendendo o lote, vendendo mais a benfeitoria
dele. É aquela coisa. Eu sou uma das pessoas mais
velhas daqui, mas não vou desanimar não; vou fi-
car! Eu estou no Movimento dos Sem Terra e o

objetivo dele é esse: que as pessoas entrem na terra
e permaneçam nela e tirem dela o seu sustento.

Sou um dos mais velhos aqui. Acampei, eu
mesmo que furei meu poço aqui, ninguém sabia
como fazer, a bem da verdade nem eu, mas furei,
deu certo. Então comecei a furar outros, nem co-
brava.

No acampamento, tinha mais união, tinha
assembléia para discutir um problema, todo mun-
do era de acordo. Então, era mais fácil para resol-
ver os problemas. Aí, depois que teve o assenta-
mento, mais pessoas queriam morar nos lotes, e
não nas agrovilas. E eu acho que na agrovila seria
melhor para conseguir energia elétrica, posto de
saúde, escola. Mas as pessoas foram individualis-
tas, só pensavam no próprio sossego, queriam ficar
no seu lote e esquecer do resto. Então, depois ficou
mais difícil, entrou político no meio, usando o povo,
fazendo um poço para um em troca de voto; era
sempre uma coisa ou outra. Hoje, na câmara, te-
mos três vereadores a favor da gente, mas tem 12
contra.

Eu me candidatei duas vezes, perdi, mas não
desanimo, não, e até parei de me candidatar: vou
apoiar um companheiro que é do mesmo partido.
Sou do Partido dos Trabalhadores. Sou filiado. Vou
apoiar companheiro meu que luta por uma luta
séria. Vou trabalhar junto com ele. Vou lutar junto
com ele. Agora, quem estiver falando mentira aqui,
a gente vai denunciar, se tentar enganar as pessoas,
falar que vai fazer isso e depois não fizer...

A luta sempre continua! Se a gente morrer,
ficam outros brigando, até terminar a luta.

Esse ano tem eleição e eu estou esperando
vitória. Pelo que a gente está ouvindo falar, onde a
gente passa está vendo que as pessoas estão cansa-
das dessa política, dessa política atual. Então elas
vão partir para uma política nova, que é o Partido
dos Trabalhadores. Nosso candidato à presidência,
o Lula, sempre foi muito criticado porque não tem
estudo, mas eu trabalhei em fazenda que o admi-
nistrador não tinha estudo, e ele sabia passar a ad-
ministração. A mulher escrevia e ele trabalhava
muito bem na fazenda. Isso foi em 1954. Foi em
1954! O administrador não sabia, não tinha estu-
do, mas sabia administrar. Ele falava o que tinha
que fazer, a mulher escrevia. Então, por que dizer
que nosso candidato a presidente da República não
tem preparo? Ele é o mais preparado pela vida! Ele
tem cabeça para administrar. Eu acredito que nes-
se ano vai, ele vai ganhar.

Depois do governo de Fernando Henrique,
estragou mais ainda as coisas aqui para a gente, tem
mais desemprego, cresceu mais a marginalidade.
Então a gente está lutando para que isso não per-
maneça.

Eu já fiz parte de cooperativas que não de-
ram certo, por conta dessa falta de política para a
agricultura. E eu sou sempre o último a sair! Não
faço parte da cooperativa, porque no começo não
senti firmeza nas coisas. Mas, se engrenar agora,
pretendo ser cooperado dela também, mas ainda
não sou. A cooperativa daqui já teve muitos pro-
blemas, dívidas, brigas. Entrou agora um novo pre-
sidente, um sujeito honesto, trabalhador, mas ele
pegou uma bucha, a coisa está difícil. Eu já falei
para ele enfrentar com paciência  e ver se não acon-
tece de ter que vender o patrimônio da cooperati-
va, porque acho que a gente deve sempre comprar
e não vender. Se tiver duas cabras, se puder com-
prar mais uma para inteirar três, é melhor, porque
eu vou ter mais leite, mais produção. Agora, se eu
tiver duas, eu vendo uma, perco produção e vou
acabar vendendo a última e fico sem nada.

Essa cooperativa existe há bastante tempo. O
primeiro presidente dela foi o José Camilo da Sil-
va, cumpadre meu. É um homem muito sereno,
muito direito também, mas ele enfrentou bastante
dificuldade na  cooperativa, e depois passou, tro-
cou a diretoria. Seu Nadir pegou e está enfrentan-
do dificuldade. Então, a idéia é pensar um pouco,
não ir fazendo de qualquer jeito. Tem que pensar
um pouco no que fazer. Uma sugestão é plantar
horta, que para isso não precisa mais que um trator
275. Falta mobilizar todo mundo, fazer os planeja-
mentos e trazer água para todos, porque tem mui-
tos de nós que não têm água.

A idéia é produzir junto. Precisava que se jun-
tasse as idéias emcima disso. Mas tem pessoa que
não pensa muito assim, em conjunto, pensa somente
nele. E a cooperativa, se cada um começa a pensar
individual, dificilmente funciona. Porque quando
a gente pensa no conjunto, a gente pensa em todos
que precisam. Não é só a gente. Se eu querer entrar
numa organização e pensar só em mim, aí vou pre-
judicar o vizinho. E se eu estiver prejudicando o
vizinho, eu vou prejudicar a comunidade também,
vai arrastando aquele, até prejudicar. Então, a gen-
te tem que procurar organizar. Meu pensamento é
assim, se eu tiver, eu quero que o outro também
tenha.
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Cinqüenta e um anos já se passaram, então a
gente conta parte da nossa vida, assim, bem por cima.
Tem que ser bem resumido. Meu nome é José Mar-
tins, mas sou conhecido como Benê. Nasci na Bahia
e vim para São Paulo com nove meses de vida. Tra-
balhei plantando café  de colono, até a idade de de-
zoito anos. Eu lembro muito do meu pai e minha
mãe plantando café.

Naquele tempo quase não existia esse negócio
de tecnologia, mas mesmo assim eu tomei gosto pela
terra. A gente plantava milho, feijão, arroz, café... Po-
rém, essa época passou e minha família começou a
trabalhar como arrendatária. Depois, perdemos todo
o espaço da terra. Fomos obrigados a ir embora para a
cidade e trabalhar de bóia-fria. Eu trabalhei muito de
bóia-fria. Completei meus 18 anos, fiz o alistamento
e caí no mundo, atrás de uma vida melhor. Eu faria
qualquer coisa para sair daquela situação horrível de
trabalhar de bóia-fria. Não ganhava nem para comer.
Eu fui embora para um grande centro. Lá, eu fui
metalúrgico e trabalhei como mecânico de máquina
de costura quatro anos. Fui açougueiro e trabalhei mais
11 anos numa outra firma metalúrgica, quando eu já
tinha feito alguns cursos profissionais.

Nos 17 anos que eu vivi na cidade grande, eu
vivi o tempo todo trabalhando em função de voltar
para o campo. Eu queria voltar para o campo, não para
trabalhar como eu já tinha trabalhado no passado, para
os fazendeiros. Eu queria trabalhar em um pedaço de
chão que fosse meu mesmo, porque de outra forma eu
já tinha percebido que não dava para viver. Por isso eu
fui obrigado a ir para um grande centro, atrás de coisa
melhor. Eu queria voltar para o campo se fosse para
trabalhar para mim mesmo, num pedaço de terra.

Tive até uma oportunidade. Eu medi as minhas
forças e descobri que já dava para conseguir um peda-
ço de chão. Estava até negociando... Mas aí surgiu a
opção de ocupar essa terra que estou até hoje.

Eu tive muita participação nessa ocupação. Não
diretamente na organização do MST. Outro tipo de
participação: no sindicato, nas Comunidades Eclesiais
de Base, na pastoral operária, grupos de fábrica. Fui
coordenador de grupos de trabalhadores em 17 co-
munidades do setor, lá em Campinas. Em minha par-

ticipação ouvia se falar muito em reforma agrária Aí
juntou a fome e a vontade de comer, porque eu sem-
pre sonhei em vir para a terra. Aí, de tanto ouvir e
falar em reforma agrária, eu resolvi viver a reforma
agrária. Porque falar é uma coisa e viver é outra. Eu
resolvi que eu tinha que viver a reforma agrária. Eu
até tinha a oportunidade de comprar uns 4 alqueires
de terra e viver isolado, mas como eu estava muito
engajado nas organizações, eu optei pela ocupação de
terra através do MST. Mesmo porque, um grande
amigo meu, o Adelino, começou a conversar comigo.
Resolvi fazer parte das reuniões e acabei chegando até
aqui. Toda essa trajetória de vida foi bastante difícil,
tivemos que passar muitas necessidades. Mas passa-
mos muitos momentos felizes.

Acho que eu não tive um momento tão difícil,
para decidir ir embora e largar tudo. Não! Às vezes,
dava revolta de ver tanta terra largada e você precisan-
do, um grupo de gente, várias famílias necessitando
trabalhar para tirar o sustento e não ficar mendigando
cesta básica do governo. Sair pedindo alimento para
poder agüentar  a luta, e a coisa emperrar de tal forma
que dava a impressão que você estava dentro de uma
areia movediça. Você se afundava cada vez mais, até o
pescoço. Esses foram os momentos mais difíceis.

Toda essa história de sair da terra, ir para uma
cidade do interior trabalhar de bóia-fria e depois ir
para um grande centro trabalhar em fábrica foi muito
difícil. Tive que fazer muita economia, porque meu
objetivo era voltar para a terra. Decidi vir para a ocu-
pação. Nessa ocupação a luta foi ainda mais difícil. Eu
não faria de novo. Não gostaria de passar o que eu
passei novamente com a minha família. Eu entrei num
barco onde o destino era um só. Não tinha como vol-
tar. Não dava para voltar da onde eu tinha saído. Eu já
tinha perdido praticamente tudo.

Nós estávamos condenados ao despejo. Mas aca-
bamos ganhando na Justiça o direito de ficar aqui. Aí,
tudo começou a clarear, porque daí você começa a pisar
em chão firme. Só dependia de nós. Apesar de mais
claras, foi aí que a luta se intensificou mais ainda, aí que
começaram realmente as negociações a sério.

As negociações eram muito complicadas. A cú-
pula governamental chegava e dizia que a gente não
tinha a menor chance de entrar na terra. Mas nós resis-
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timos na ocupação. Eu não me arrependi do que eu
fiz porque, da forma como eu vivo hoje, tenho certe-
za que muitos gostariam de estar no meu lugar. Mas
eu não aconselharia ninguém a entrar numa luta da-
quele jeito que eu entrei. A vida hoje é completa-
mente diferente, o governo que nós temos aí não dá
apoio nenhum, pelo contrário. Na época, já não dava,
mas pelo menos você tinha a chance de negociar.
Hoje está difícil até para sentar e negociar com eles.
Eles radicalizaram a tal ponto de dizer que quem
ocupar terra não terá mais chance de entrar e traba-
lhar nela. E, sei lá, talvez pela minha idade, eu penso
com a cabeça mais cansada, sem o ânimo para fazer
o que eu fiz na época. As minhas crianças gostam
daqui, adoram o lugar em que vivem. Embora eu nun-
ca neguei para eles que isso daqui não deixa rico, de
jeito nenhum.

Nós precisávamos plantar, nós precisávamos fa-
zer a moradia. Tínhamos muitas necessidades urgen-
tes. Fizemos os barracos de lona várias vezes. Aí, já
começaram as discussões e negociações com os ban-
cos, para conseguir crédito. Isso foi em 1994, 1995.
Daí para frente, o pessoal começou  a se enfiar em
dívida. Ficavam devendo em banco, não por culpa do
trabalhador, mas por culpa do Estado, que não tem
interesse nenhum que a reforma agrária dê certo. Para
eles, quanto mais gente desistir da terra, melhor. Não
é objetivo do governo que a reforma agrária vença no
país. Se abrisse esse espaço, imagine você quantas pes-
soas gostariam de estar aqui. Iria encher esse campo
de gente, trabalhando para melhorar.

Para resumir, hoje nós vivemos aqui com todas
as dificuldades. A grande maioria está inadimplente,
porque, quando vinha um custeio para o produtor,
para nós assentados, ninguém se importava em
acompanhar para ver o que ele ia fazer com o di-
nheiro. Então, ele fazia o que achava melhor. Mas
existiam muitas necessidades acumuladas que atro-
pelavam todos os planos.

Não temos crédito para os investimentos e,
quando tem, não temos projetos. E aí entra a ques-
tão do escoamento da produção. Quando alguém
consegue descontar alguma coisa aqui, ele cai nas
garras dos intermediários, na hora de escoar sua pro-
dução. Boa parte do que sobraria para ele o interme-
diário leva. Não que esse intermediário não tenha
seu trabalho. Tem sim. É ele que vem buscar a mer-
cadoria aqui. Mas é um caso muito sério, porque a
gente sempre diz que produzir, até que não é difícil,
difícil é escoar. Se for para plantar milho, que é o que
você consegue vender mais fácil, não agüenta o sus-
tento da família. Nem milho, nem algodão, nem fei-
jão, nem arroz. Então, você tem que arrumar alguma
coisa que você consiga produzir e vender em  peque-
nas áreas de terra. É muito complicado.

Alice - Eu sou nascida no Estado do Mato
Grosso e fui criada aqui no interior do Estado de São
Paulo. Com 14 anos fui para a cidade de Campinas.
Morei lá 18 anos, depois vim para a terra onde
estamos, que é Promissão. Nesse trajeto todo, o que
mais me marcou, que eu nem gosto muito de estar
falando, lembrando, foi o tempo do acampamento.
Marcou, porque é uma luta muito árdua. A gente não
era rico, mas tínhamos o conforto da cidade grande.
Tínhamos uma casa boa, tínhamos carro, até telefone
dentro da nossa casa a gente tinha. Deixar tudo isso e
ter que entrar no barraco de lona, com uma porta de
pano, é duro!

Ainda mais que meu marido já chegou e foi
entrando nas negociações pesadas; até para Brasília
ele foi. E a gente com duas crianças pequenas, que
ficavam no acampamento. Eu segurava toda a barra.
Eu nunca tinha me visto naquela situação, mesmo na
minha infância. A gente era bem pobre, mas era uma
outra situação. Quando eu me vi dentro da lona, numa
tarimba e um colchão... Os móveis tinham ficado lá
em Campinas, porque viemos dentro de uma Belina.
Nossa mudança veio toda dentro de uma Belina. Só a
trouxa de roupa e uma  colcha com talheres e pratos,
só isso. Eu me lembro uma noite muito chuvosa, um
temporal terrível, e eu com as crianças  segurando a
cortina, que era a porta de pano. Por causa de outras
tarefas, não tínhamos terminado o barraco direito. E
aquele temporal veio de uma certa forma, foi horrí-
vel! Eu segurando, não sabia o que fazer. Estava de-
sesperada. O vento levou o barraco. Aí eu fiquei no
tempo, com as duas crianças. A Andréia, que hoje
tem 20 anos, tinha 6 anos, e o Adriano tinha 3. Aí
embrulhei o menor e fui correndo no barraco do vizi-
nho, que também não podia abrir a porta para mim,
porque estava do lado do vento. Ele falava assim: “Cal-
ma, eu sei que você está aí querendo entrar, mas eu não
posso abrir a porta”. Aí ele foi abrindo, devagarzinho,
de ladinho, abriu só um pouquinho e falou: “Força um
pouco para cá, desse lado, nem que rasgue um pouco. En-
tra, porque eu não posso abrir a porta, senão o vento me
leva o barraco também”. Isso foi coisa de minutos, coi-
sa rapidinha mesmo, minutos, talvez segundos. Mas
marca muito. Levei o menino para lá, embrulhado no
cobertor, joguei lá e busquei a outra, porque já era
quase uma hora da manhã. É uma coisa que eu nunca
esqueço. Por isso, até hoje, quando vem o vento, eu
não sei onde eu fico direito, nem como vai ser aquele
momento. Peguei um certo trauma mesmo.

A luta pela terra é muito árdua, mas tem suas
vantagens. Hoje, essa terra é nossa! Quem vem aqui

só vê esse paraíso. Nem imagina o que nós passa-
mos, o que nós sentimos para conseguir o que temos
hoje. Eu não aconselho ninguém. Eu digo o seguin-
te: “Se você quer e tem vontade, venha disposto”. Mas
falar assim: “Tem que ir sim, vale a pena!”. Eu não! Eu
acho que tem que partir de cada um. Porque, muitos
vieram e muitos foram embora. É difícil mesmo. Eu
mesmo, olho o que a gente tinha em Campinas, uma
casa tão boa quanto essa de hoje. Deixamos todo
aquele conforto e viemos morar numa barraca, até
sem porta!

Por amor à terra e por amor a uma luta, tem
que ter força de vontade. Tem que ter uma opinião
fechada mesmo. Nós tivemos motivos de sobra para
não estar aqui hoje. Mas a gente tinha um objetivo.
Nós nunca perdemos de vista o objetivo, que era con-
seguir a terra.

Quando minha mãe veio aqui, ela foi chorar atrás
do barraco. Viu aquilo e ficou abatida. Como que eu
tinha uma casa boa e vinha com as crianças para esse
fim de mundo? Na beira da pista, sem casa, sem nada,
só aqueles barracos. Parecia um bando de ciganos! Mas
ela nos acompanhou durante toda a trajetória. Veio
até morar com a gente. Todos os momentos marcantes
que  tínhamos, parecia que ela adivinhava e estava pre-
sente. Quando a coisa estava pegando fogo mesmo,
ela aparecia.

Teve um dia que a minha mãe foi chorar atrás
do barraco e eu vi. Aí eu tive que dar uma dura. Eu
tive que me endurecer: “Em vez de vir me encorajar, a
senhora vem me desanimar? Isso aqui está assim hoje, mas
não vai ficar assim para sempre não!” Olha, são coisas
que marcam muito. Quando passo na pista e vejo aque-
le povo nos barracos, Nossa Senhora! Eu fico indig-
nada. Até quando, meu Deus?

Benê - Até a demarcação, foram quatro anos de
acampamento. De 87 a 91. Teve umas horas que eu
me sentia culpado de ter vindo para cá, porque a ansi-
edade de vir para a terra era muita. Eu queria viver no
campo, ter a família na terra. Mas isso demorou qua-
tro anos para se decidir. Na primeira ocupação de ter-
ra que teve em Sumaré, era para nós estarmos, mas
minha mulher não quis. Aí teve a segunda, o grupo
dois, ela também não quis. Depois, a de Porto Feliz, e
ela não decidia. Até que houve essa daqui. Eu já tinha
participado de várias reuniões de organização do MST.
Só que dessa vez ela tinha se decidido. Eu fui chegar
da fábrica duas horas da manhã. Ela estava acordada,
esperando para combinar, para decidir mesmo. Nós
brigamos até às seis e meia da manhã. Brigamos não,

ficamos pondo os “pingos nos is”, como ela mesma
diz. Discutimos. E eu falando para ela tudo de ruim
que podia acontecer, porque eu já tinha uma certa ex-
periência, já tinha participado de reuniões, discussões,
já tinha visitado acampamentos. Tinha mais prática.
Coloquei tudo quanto foi obstáculo que eu podia ima-
ginar para ela. Dizia que agora quem não queria mais
ir era eu. Mas só falava assim da boca para fora. Eu
não queria que depois, quando viesse o sofrimento, a
culpa ficasse só em mim. Mas eu fiz assim. Eu joguei
limpo. Falei: “E tem mais: nós corremos o risco de ser des-
pejado e tudo, tudo, tudo”. Aí, ela falou assim: “Mas mes-
mo assim eu quero ir”. Eu não tinha mais condições de
ficar trabalhando em fábrica. Eu estava ficando com
um problema muito sério. Meu maior fantasma era o
desemprego e, se um dia eu tivesse que me aposentar,
aposentadoria lá na cidade. Morro de medo de apo-
sentadoria urbana! Quem  trabalha em firma a vida
inteira parece que não acostuma a parar de trabalhar.
Continua trabalhando na cabeça e continua vivendo
as mesmas coisas. Parece que você tem uma correia
que, se você parar, você cai, e se você correr, você não
chega em lugar nenhum. Aquilo eu já tinha na idéia...
Meu sistema nervoso parecia que estava desequilibran-
do. Estava à flor da pele.

Eu só sentia que, se eu saísse daquela vida agita-
da, se seu conseguisse tirar minha família daquela vida
agitada, as coisas poderiam melhorar. Piorar era im-
possível. Tanto é que eu estava negociando a casa e ela
sabia disso. De qualquer maneira, eu ia para terra. Eu
não estava desempregado, mas sabia que, se um dia eu
ficasse desempregado, acho que eu morria louco por-
que, se começasse a faltar as coisas dentro de casa, eu
sei lá o que poderia acontecer. E eu não queria jamais
me aposentar morando na cidade grande. E aí ela re-
solve falar: “Não, mesmo assim eu quero ir!”

Alice - Eu peguei uma colcha de cama, estiquei
em cima da cama e peguei as roupas do guarda-roupa,
e fiz uma trouxa. Fui na cozinha, catei uma caixa de
papelão, catei prato, garfo, copo, embalei tudo e disse:
“Isso aqui vai. Somente as coisas mais necessárias”.

Benê - A gente diz que quem tem de ser já nas-
ce. Eu comecei a participar de lutas a partir do mo-
mento que eu conheci esta menina aí, esta minha
mulher. Mas  eu já era revoltado. Dentro de mim existia
uma revolta que vinha do golpe militar. Começou
quando começou o golpe militar. Porque meu pai so-
freu na mão da repressão dos militares. Meu pai era
uma pessoa muito trabalhadora, minha mãe se esfor-
çava ainda mais. Nós éramos em 7, e começaram a

empurrar a gente para fora da terra onde a gente vi-
via. E você sabe que quando a gente é adolescente
grava muito as coisas. Eu criei uma revolta dentro de
mim tão grande que eu mudei. Uma revolta ainda
meio indefinida. Ainda bem que eu mudei para me-
lhor. Quando ela me conheceu, quando nós começa-
mos a namorar, eu era um animal. Era um revoltado!
Queria mexer com o sistema, mas não sabia como.
Foi quando eu entrei nas Comunidades Eclesiais de
Base. Como eu tinha aquela revolta e vontade de mu-
dança, de fazer mudança, de estar envolvido em al-
guma coisa que um dia pudesse mudar, então me con-
vidaram para participar do sindicato. Daí eu falei:
“Esse é um caminho”. Aquilo para mim foi uma mão
na roda. E dali começou a se falar de reforma agrária
e das injustiças sociais. Eu comecei a entender me-
lhores aquelas injustiças que tinham acontecido com
a minha família e formavam aquela revolta dentro
de mim.  E eu sempre me perguntava: “Por que revo-
lução de 1964?” Eu sempre perguntava, perguntava,
perguntava, até que um dia um padre, muito firme-
za, falou assim: “Você quer saber mais o que é que acon-
teceu naquela revolução?” Falei: “Eu quero saber tudo,
porque ninguém me conta, ninguém me fala”. Eu tinha
14 anos. Era um caipira da roça, mas eu ouvia rádio.
Aí ele me deu de presente aquele livro “Brasil Nunca
Mais”. Puta, a hora que eu li aquilo lá, aumentou
mais minha vontade de participar e começar a dar
um basta nas coisas. Quantas pessoas não morreram
tentando fazer alguma coisa para que esse país me-
lhorasse? Vocês sabem da história, não preciso nem
contar. Então daí que eu fui, aí que eu entrei na luta
pela terra e pela reforma agrária. Entrei por dois mo-
tivos: era um apaixonado pela terra, sonhava viver no
campo, criar minha família no campo e, por outro
lado, mostrar que o trabalhador também consegue
as coisas. Não é porque ele é analfabeto que ele é um
Zé-Ninguém, não! Ele sabe falar, ele sabe conversar,
ele sabe debater. A gente prova isso.

Como nas negociações no Palácio dos Bandei-
rantes, com o Orestes Quércia. Nós sentamos com
ele três vezes. Só de falar esse nome já dá vontade de
xingar. Aquele cara sacaneou nós de tal forma... Te
juro por Deus, eu tive uma vontade tão grande de
dar um soco na cara dele - até tremo quando falo -
estourar a cara daquele homem. Ele teve a cara-de-
pau de assinar um documento para nós, dizendo que
ia nos assentar até o final de dezembro de 1988, e o
dia que nós fomos cobrar dele, porque não tinha acon-
tecido nada, ele falou assim: “Não tem terra para vocês
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nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum do Estado de
São Paulo. Vocês têm mais é que voltar de onde vocês
saíram”. Dá vontade de pegar um cara desse e moer
de pancada! Desculpe falar assim, mas essa é a ver-
dade. Tanta gente passando necessidade, passando
fome, uma vida dificultosa, sabe, doída mesmo. Era
barraco rasgando, não tinha mais lona, água do poço
contaminada. A gente era um punhado de gente mo-
rando em um pedacinho de terra assim, você imagi-
na, passando para o segundo ano nessa vida. Rapaz,
aquilo deu uma revolta tão grande, deu vontade de
dar um soco na cara daquele desgraçado. Se fosse
num barzinho, assim, eu falo para você, podia levar
um pau de lascar dele, mas que primeiro eu marcava
ele, eu marcava.

Uma das coisas que me revolta muito é que
muitas pessoas deram tudo que tinham para conse-
guir a terra, e depois do lote conquistado, abandonam
a terra. Largam. A gente colocou a vida na luta para
que todos pegassem terra. Esse era o compromisso da
nossa organização. Enquanto tiver gente que quer
pegar terra, ninguém vai ser excluído. Porque o Incra
fez pontuação: solteiro, viúva, casada, blá, blá,... Eu e
a Alice não tínhamos pontuação. Pelo Incra, não era
para nós pegarmos a terra. Então nós falamos assim:
“Nós vamos brigar até as últimas conseqüências, para que
todos tenham um pedaço de chão”. Chegamos até a abrir
mão coletivamente de quase um alqueire de terra, para
que todos conquistassem seu chão.

Só que depois veio a tristeza. Quando você vê o
companheiro que lutou pra caramba e ele larga o lote:
“Não quero mais, estou indo embora...!” Hoje, eu vejo
gente que conseguiu construir com muita luta, ficar
arrependido de ter saído e querer voltar. Mas voltar de
que jeito? Isso aí me deixa bastante revoltado.

Alice – Eu também acho que faltou um traba-
lho de consciência. Para as famílias aprenderem a ad-
ministrar o pouco que tinham. Porque é de pouco em
pouco que se consegue. Não tem como ficarem na
terra duas pessoas já aposentadas, sem forças para tra-
balhar, e os filhos trabalhando fora...

Benê - Sai um, entra outro, sai um, entra outro,
porque as pessoas não vieram como um Benê da vida,
que tem paixão e com o apoio da Alice, que se deci-
diu: “Nós vamos para ficar. Nós não vamos voltar. Custe o
que custar, nós temos que ficar”. Nós viemos para ficar,
porque nós éramos da organização. Participávamos da

organização da igreja e tudo mais. Eles falavam muito
da reforma agrária, e reforma agrária para nós só tem
valor quando você chega, planta, faz a terra produzir e
você sobrevive emcima daquela terra. Porque reforma
agrária não é só entrar no lote e ficar esperando as
coisas cairem do céu. Reforma agrária é entrar  no
lote e fazer produzir. E a opção pela terra é uma opção
que você faz dentro de todas as dificuldades, mas há
sempre uma forma de você viver. Nesse mundo e nes-
se país, quem é pobre sempre será pobre. Mas de po-
bre a miserável ainda tem uma distância longa, se o
cara trabalha e luta por seu objetivo.

Enquanto houver um sem-terra, somos todos
sem-terra. A razão de ser da reforma agrária é resu-
mida naquela frase: “Ocupar, resistir, produzir!” Como
é que você ocupa, resiste e produz, se você não fica no
lote? Ocupar não é difícil, resistir também não. Ago-
ra, produzir é difícil! Mas, se você não encarar, a re-
forma agrária deixa de existir. Você tem o lote, mas
não produz. Assim, já não existe reforma agrária. Ima-
gine você não produzindo no lote! Você está enten-
dendo o que eu estou dizendo? E nós viemos aqui
para pôr em prática a reforma agrária.

Passamos por todas as dificuldades mas ocupa-
mos, resistimos e produzimos. Nós conseguimos pro-
duzir e nos sustentar aqui, emcima desse pedaço de
chão. Isso prova que a reforma agrária dá certo. Tanto
dá certo que o governo não incentiva nós. Ao contrá-
rio, atrapalha. O governo não libera crédito, nem de
custo nem de investimento, porque, se der ponto de
apoio, nós removemos esse mundo! Dá dinheiro para
nós, que projeto na cabeça nós temos de monte.

Falando assim, no geral, nosso povo em assen-
tamento não tem conhecimento do cooperativismo.
Não tem nem noção do que é uma cooperativa. Quan-
do se fala em cooperativa, vários que se dizem coope-
rados acham que a diretoria da cooperativa tem a obri-
gação de arrumar dinheiro para eles trabalharem na
terra. Eles esquecem que a cooperativa tem que se
estruturar para eles crescerem juntos. Enquanto ele
quiser ficar tirando pedaço da cooperativa, é melhor
até não entrar na cooperativa. Porque a cooperativa é
um sonho de várias pessoas que querem vencer jun-
tas. E esse tipo de pessoa assim não é cooperado. Ele
quer acabar com a cooperativa. Ele simplesmente pensa
só no lado dele. Ele esquece que tem mais gente que é
sócio, que têm os mesmos direitos dele. Mas ele fala:
“Se o trator é meu, também eu posso!” Mas antes de falar,
ele tem que pensar: “Espera aí: o trator não é só meu. O

trator é dele também. O mesmo direito que eu tenho, ele
tem. Será que a cooperativa pode fazer isso por mim e pode
fazer isso para ele?” De repente, a cooperativa não pode
fazer isso pelos dois, e tem que fazer igual, porque os
dois são sócios iguais. Os dois têm o mesmo direito.
Mas essa visão o pessoal não tem.

Eu sempre sonhei com uma cooperativa que fun-
cionasse no nosso acampamento. Mas aqui eu vejo
que é quase impossível. O povo não é preparado e não
reconhece, nem sabe o valor de ter uma cooperativa
forte. Enquanto isso não ocorre, nós vamos penden-
gando com essa daí, a Cooperativa de Comercialização
de Promissão, torcendo para não acabarem com ela,
porque ela também já esteve por um fio. As pessoas
querendo acabar com ela.

Depois que eu caí aqui, eu comecei a participar
na organização interna. Era o MST que ditava as car-
tas, e a gente acabou fazendo parte. Nunca fui da co-
ordenação do MST, nem nacional, nem estadual. Te-
nho muitas queixas do MST, da forma como eles tra-
balhavam com a gente. Inclusive tivemos atritos. Um
debate muito forte no MST. A maior queixa do MST
é que, quando nós estávamos num primeiro grupo co-
letivo de trabalho, nós estávamos crescendo economi-
camente, porque nós trabalhávamos todo mundo que
nem louco. E a gente tinha uma certa visão da coisa.
Então o grupo estava crescendo. Nós resolvemos criar
alguma coisa para passar em documento o que nós já
tínhamos. Nós já estávamos com três tratores,
implemento, tinha carreto, tinha tudo,  mas uma coisa
era no nome de um, outra no nome de outro. Aí a
gente começou a se preocupar. Todo mundo é mortal,
todos somos mortais, e de repente um daqueles pode-
ria faltar, e a viúva poderia ficar sem nada, ou vice-e-
versa. Decidimos fazer isso. Quando nós estávamos
montando isso, apareceu o Movimento dos Sem Ter-
ra com uma proposta de fazer uma cooperativa no sis-
tema do MST. Nós acreditamos na proposta, e foi aí
que nós começamos a se lascar. Fundamos a coopera-
tiva, a Copajota (Cooperativa de Produção Agro-
pecuária Padre Josimo Tavares).

O principal ponto de atrito foi com a questão da
divisão. Nós tínhamos uma proposta da divisão da so-
bra, e o MST não aceitou essa proposta. E foi bem
radical: “A proposta do MST é essa daqui, ó! Esse é o siste-
ma cooperativista do MST. Quem não estiver contente,
pode sair”. Foi aí que desanimamos.

O sistema cooperativista deles não funciona, é
um fracasso. Quando eu fui falar que era um fracasso,
disseram que eu era contra o MST. Que eu era um
capitalista. Capitalista e individualista. Não sabiam
nem o que estavam falando. “Benê é individualista!”.
Como que Benê é individualista e saiu de uma coope-
rativa e formou outro grupo? Fundou outra associa-

ção? A única que teve sucesso neste assentamento
foi a nossa! Pode perguntar para qualquer um. Nós
destituímos uma associação para fundar uma coo-
perativa. O que sobrou de sucata da cooperativa foi
vendido, e cada sócio ainda saiu com 543 reais no
bolso. Fundamos a nossa cooperativa e, graças a
Deus, é a única cooperativa que não deve para nin-
guém, pelo contrário, devem para nossa cooperati-
va. Fazer cooperativa não é brincar de empresa, tem
que gerenciar bem.

Não tenho bronca do MST, porque eu ainda
acredito que é a única organização que ainda conse-
gue aglutinar gente e bater de frente com o governo
na luta pela terra. É a única organização no nosso
país. Agora, que tem gente no MST que é vagabun-
do e não gosta de trabalhar, e está lá mais para atra-
palhar, isso tem! Ou, pelos menos, aqui teve.

Vamos ver se você me entende. A quantidade
de terra era a mesma para os cadastrados, que eram
os titulares do lote. O valor do custeio também. En-
tão tinha, por exemplo, um companheiro que era sol-
teiro e que investia uma quantidade de dinheiro, igual
para todos, com a mesma quantidade de terra. Ele
trabalhava e recebia sua parte do saldo final. Até aí,
tudo bem. Só que outro companheiro que tinha cin-
co filhos - perceba você - entrava com a mesma quan-
tidade de investimento, a mesma quantidade de ter-
ra, e na hora da divisão ele recebia seis partes, a sua
mais as dos cinco filhos. Não que o trabalho desses
cinco filhos não tivesse seu valor.  É que, na realida-
de, naquele pedaço de terra, esse trabalho não dava
um aumento proporcional na produção. Tinha que
criar outras linhas de produção.

Na essência, nós estávamos dizendo que a re-
compensa do nosso trabalho deveria ser feita em fun-
ção da produtividade. Mas não era assim que funcio-
nava. O pessoal às vezes até brincava. Eu defendia
que cada setor da cooperativa, tínhamos uns oito se-
tores, teria que se autosustentar. O setor que ainda
não tivesse condições de se autogerir teria sua força
de trabalho incorporada a outro setor que estivesse
produzindo. Naquela fase da cooperativa, o mais im-
portante era fixar raízes e deslanchar na produção.
Mas não, o pessoal já queria parar de comer ovo com
arroz para ir direto para o filé. E não tinha condições.
Um ano depois, a cooperativa quebrou feio.

As pessoas também já não estavam agüentan-
do mais. Queriam que se dividisse a sobra por cadas-
trado, e não por força de trabalho. Nós éramos em
40. Sobrou 40 mil reais? Mil reais para cada pai de
família. Essa era a nossa proposta. E a proposta do
MST não, era por força de trabalho, por hora traba-
lhada. Então tinha família que tinha seis pessoas tra-
balhando e entrava com o investimento do custeio, 3

mil reais, e aí pegava um Benê que estava trabalhando
sozinho na época e entrava também com 3 mil reais.
Durante a safra toda eu recebia uma parte, que eram as
horas trabalhadas minhas, e quem tinha 6 recebia 6
partes. Não era justo. Para eles estava bom, para aque-
las famílias. A contribuição era por cadastrado. E a re-
tirada era por sócio, por força de trabalho. Então, quem
tinha seis, estava bom.

A proposta nossa era para o cadastrado, mas o
sistema cooperativista do MST queria que fosse por
hora trabalhada. Ô, gente, não dava! Você estava ven-
do família passando necessidade! No primeiro ano é
que foi feita a distribuição, no segundo ano eu percebi
que tinha família que ia passar fome! E não era esse o
objetivo nosso, na nossa cooperativa. Nós fizemos uma
cooperativa para que todos vivessem bem. Não para
trabalhar para encher o bolso de outro. Era pior do que
o capitalismo. Foi aí que nós fomos para a assembléia
com a proposta de dividir por cadastrado, até as coisas
irem melhorando e você vai encaixando os filhos dos
sócios, de acordo com o crescimento. Nós sonhávamos
coma agroindústria. Hoje já tem gente que está fazen-
do isso. Eu sonhava com isso. Que era possível ter uma
agroindústria! Trabalhar com porco, com galinha, agre-
gar valor no que nós produzíssemos, e isso precisaria
de mão-de-obra. E isso nós tínhamos. Nós éramos ri-
cos em mão-de-obra. Nós não éramos ricos de capital.
Terra nós tínhamos: 280 alqueires de terra! Sabe lá o
que é isso? Nós sonhávamos com a pecuária, começar
com pecuária leiteira. Compramos gado muito bom,
cerca, tudo, porque veio um belo projeto da Bélgica,
com investimento. Dava essa sustentação...

Mas aí vem a maldição das pessoas gananciosas
e de irresponsáveis, que não conseguiam analisar um
palmo em frente do nariz, e deixar as coisas chega-
rem aonde chegaram. Isso me revolta. Isso foi uma
coisa que me marcou muito, porque eu me senti um
inútil, um imprestável. Parecia que tudo o que eu ti-
nha feito durante 16 anos de participação não valia
nada. Eu senti que não valeu mais a pena. Acabar tudo
assim. Eu voltei a ser bóia-fria em cima de sete
alqueires e meio de terra.

O que me revolta é isso. Todo aquele trabalho e,
de repente, vai por água abaixo, por gente irresponsá-
vel que acha que o trabalhador rural é simplesmente
um Zé-Ninguém, que está aqui só para meter a enxa-
da, que o resto nós fazemos, que é a parte fácil da
coisa. Nós éramos para ser exemplo de reforma agrá-
ria bem sucedida. Mas cadê? Não quero passar que
eu sou contra o Movimento, somente existem deter-
minadas pessoas e concepções que estão erradas. E
eu tenho certeza que eles vão perceber isso no futuro.
Mas eu sei que o verdadeiro Movimento somos nós:
a base e os trabalhadores.
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HISTÓRICO1

O Assentamento Che Guevara origi-
nou-se da arrecadação pelo Estado de São
Paulo da Fazenda Santa Clara, localizada em
Mirante do Paranapanema, ocupada em se-
tembro de 1991 por 600 famílias de agri-
cultores, oriundos de municípios da região
e organizados pelo Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST). Houve
solicitação à Justiça de reintegração de pos-
se da propriedade. Após o cumprimento da
ação, as famílias foram transferidas para uma
área desativada da Ferrovia Paulista S.A. –
Fepasa, enquanto a Procuradoria Geral do
Estado tentava comprovar que a fazenda es-
tava em terras devolutas, portanto, perten-
centes ao Estado. Concomitante a isso, os
trabalhadores realizaram uma passeata de
120 km, que durou 12 dias, até a cidade de
Presidente Prudente, com o intuito de sen-
sibilizar a população local e autoridades go-
vernamentais para os problemas fundiários
do Pontal do Paranapanema.

Com o apoio de entidades ligadas à
questão agrária, tais como a Comissão Pas-
toral da Terra (CP T), as Comunidades
Eclesiais de Base (CEB’s), Sindicatos Ru-

Identificação

Nº de Lotes: 46

Área Total: 976 hectares

Área Agricultável: 772 hectares

Domínio da Terra: Estadual

Portarias de Criação: Itesp 05/1998 e Incra
017/1998

Início: Janeiro de 1995
Município: Mirante do Parana-
panema

rais, dentre outros, iniciou-se um período de
negociação entre as partes interessadas, re-
sultando num acordo celebrado em abril de
1992, no qual o  Governo do Estado de São
Paulo indenizou as benfeitorias realizadas
pelo proprietário da área e promoveu um
Projeto de Assentamento emergencial, be-
neficiando 315 famílias.

A área da fazenda era insuficiente para
viabi l izar as at ividades produtivas dos

agricultores previamente assentados.

Com a criação
de outros assentamentos que
beneficiaram as famílias exceden-
tes, o Projeto de Assentamento tornou-
se definitivo, recebendo o nome de Che
Guevara pelos residentes. A demarcação dos
45 lotes foi feita pelo Itesp.

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

O assentamento Che Guevara localiza-
se próximo a outros dois assentamentos,
Paulo Freire e Antonio Conselheiro, cria-
dos a partir da arrecadação das áreas pelo
governo estadual, com a finalidade de serem
destinadas à reforma agrária.

Sua área está dividida em 46 lotes, com
tamanho médio de 16,3 hectares cada um.
A população é de 219 habitantes, sendo que
cerca de 48,5% estão concentradas na faixa
etária de 31 a 65 anos.

Na região de Mirante do Paranapane-
ma, onde estão localizados os assentamen-
tos, existem seis escolas estaduais que ofe-
recem cursos do Ensino Fundamental, da 1ª
a 8ª séries. Destas, somente uma única es-
cola oferece o Ensino Médio.

A Prefeitura está construindo um Pos-
to de Saúde na área comunitária do assen-
tamento Antonio Conselheiro, que irá aten-
der a população dos assentamentos. Neste
assentamento existe, ainda, um Centro Co-
munitário criado numa área de uso comum,
aproveitando as benfeitorias existentes. O
Centro Comunitário é utilizado para reuni-
ões, festas e cursos de capacitação voltados
para as comunidades.

A distribuição da titularidade dos lotes
do Che Guevara entre os gêneros mostra a
concentração entre os homens, que detém
93,5%, enquanto somente 6,5% dos títulos
pertencem às mulheres. Comparado com a
média do Estado (21,27%), o assentamento
Che Guevara encontra-se bem abaixo da
participação feminina.

De acordo com a Caderneta de Campo
da safra de 1998/99, atualizada pelo Banco
de Dados da Fundação Itesp de Junho/2005,
71,5% dos titulares estão entre a faixa etária
de  31 a  50  anos ,  mantendo o  mesmo
percentual de 1998. Em 2005, os titulares
maiores de 65 anos, que eram ausentes em
1998, são 15,22%. A predominância de ti-
tulares entre 31 e 50 anos de idade caracte-
riza uma forte presença de mão-de-obra em
idade produtiva.

A experiência anterior apontada pelos
titulares do assentamento Che Guevara in-
dica que a totalidade das famílias têm ori-
gem rura l . São ant igos   arrendatár ios
(78 ,26%) e  assa la r iados  permanentes
(21,74%), pessoas com vínculo com a terra,
o que pode contribuir positivamente para o
desenvolvimento do assentamento.

Os dados indicam que 100% da renda fa-
miliar provêm das atividades realizadas no lote.
A predominância de pessoas em plena idade
produtiva e a origem rural  garantem atividades
continuadas que possibilitam a manutenção das
famílias coma renda proveniente do lote.

Importante ressaltar que mais de 55%
dos moradores dedicam-se, em grande par-
te, às atividades produtivas desenvolvidas no
lote. Os que não participam, somam cerca
de 35% – em número absoluto são 77 pes-
soas. Vale esclarecer que se incluem nesta
categoria crianças até 14 anos (49 pessoas),
que não exercem atividades produtivas.

De acordo com a Caderneta de Campo
da safra 1998/99, 69,41% dos moradores do
assentamento Che Guevara não possuem o
Ensino Fundamental, que em números re-
ais equivalem a 152 pessoas. Entretanto, é
importante destacar que apenas 20% dos
moradores concluíram a 8a série do Ensino
Fundamental (44 pessoas).

O analfabetismo apresenta o índice de
3% da população, bem abaixo da média ge-
ral encontrada no Estado, de 9,65%.

Quanto à ocupação da área em ativida-
des agropecuárias, verifica-se um certo equi-
líbrio nas terras destinadas a cultivos anu-
ais (22,14%) e às destinadas a pastagens
(25,53%), o que pode denotar uma diversi-
ficação maior das atividades. Ocorre tam-
bém uma pequena área com implantação de
culturas permanentes (4%), reafirmando a
tendência de diversificação.

O mesmo peso que as atividades vin-
culadas à pecuária leiteira têm na ocupação
da área ocorre no valor gerado, onde nova-
mente verifica-se o equilíbrio entre pasta-
gens (pecuária leiteira) e lavouras (anuais e
permanentes).

A permanência dos titulares iniciais do
projeto de assentamento apresenta um ín-
dice de 86,96%, cinco pontos percentuais
ac ima da  média  gera l  para  o  Estado
(81,93%).

1 Como fonte de pesquisa, foram utilizados relató-
rios da Fundação Itesp e consulta aos técnicos de
campo que acompanharam o assentamento desde
seu início.

airáteaxiaF snemoHºN % serehluMºN % latoT %

6a0 5 30,3 01 25,81 51 58,6

41a7 32 49,31 11 73,02 43 35,51

02a51 03 81,81 01 25,81 04 62,81

03a12 21 72,7 5 62,9 71 67,7

04a13 93 46,32 5 62,9 44 90,02

05a14 23 93,91 5 62,9 73 98,61

56a15 02 21,21 5 62,9 52 24,11

56edsiam 4 24,2 3 65,5 7 02,3

LATOT 561 00,001 45 00,001 912 00,001

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO

SEGUNDO IDADE E GÊNERO

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

TITULARES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA

Faixa etária
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Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

EXPERIÊNCIA ANTERIOR

PARTICIPAÇÃO NO TRABALHO DO LOTE

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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Meu nome é Edélcio Correia. Nasci em Ser-
tanejo, Paraná. Vim aqui para o Estado de São Paulo
com a idade de três anos. Toda vida trabalhando na
roça. Somos em cinco. Duas irmãs e três irmãos.
Sempre trabalhamos na roça. Quando foi em 1977,
meu pai faleceu. Eu estava com 14 anos de idade. Eu
era o mais velho da família e tive que dar duro. Aos
quatorze anos eu praticamente fiquei como o chefe
da família. Sofri muito! Foi muito sofrimento! Só que,
graças a Deus, trabalhando de bóia-fria, consegui. Hoje
meu irmão mais novo está com mais de 20 anos. Gra-
ças a Deus, estão todos sadios!

Quando meu pai faleceu, ele já estava doente.
Tinha problema de pressão. Eu já trabalhava. Come-
cei a trabalhar com a idade de 6, 7 anos, na roça. Eu
trabalhava bem mais do que estudava, porque não ti-
nha condições. Quando ele faleceu, eu estava tra-
balhando. Recebi a notícia, estava trabalhando. Fo-
ram me buscar e disseram que ele queria me ver.
Cheguei lá, era o caixão dele que lá estava!

Trabalhei muito! Só de bóia-fria, até 83. Era
de um serviço para outro. De 83 para cá, foi quando
eu comecei a mexer com maquinário. Aí já come-
cei a trabalhar como arrendatário.

O trabalho de bóia-fria é o seguinte: se tem o
serviço, eu vou para um lugar, amanhã eu vou para
outro. E é assim. É pesado! Já cortei cana, fiz de
tudo! É a carpição, avaliação de algodão, chacoalha-
ção de amendoim, todos os serviços que você pen-
sar, eu já fiz! Graças a Deus, até hoje eu não roubei.

Eu arrancava feijão, carpia feijão, carpia al-
godão, colhia algodão, carpia cana! Talvez o pior
serviço tenha sido trabalhar com maquinário! Por-
que na época do plantio mesmo, tinha que traba-
lhar dia e noite. Tinha que rodar dia e noite para a
terra ficar pronta para plantar, porque, como bóia-fria,
você começa às 7 horas e pára às 5 horas. E em cima
do maquinário não tem hora!

A pior situação da minha vida foi quando meu
pai faleceu. Foi o momento logo quando ele faleceu!

Eu abaixei a cabeça. Depois já ergui a cabeça, já achei
que tinha de lutar, e graças a Deus consegui.

Quando foi em 1o de setembro de 91, o Movi-
mento dos Trabalhadores Sem-Terra apareceu na ci-
dade, no Distrito de Itororó do Paranapanema. Eu
acompanhei a primeira ocupação que teve do
Movimento aqui no município de Mirante. Eles fo-
ram lá e convidaram o pessoal para uma reunião que
eu gostei. A partir daí eu acompanhei eles. For-
mei uma caravana e acompanhamos eles para cá.
Daí em diante foi só luta! Foi passeata, foi doído,
tive que passar até água de sal nas pernas porque
não agüentava andar. Tinha carro, mas minha von-
tade era de andar.

A vontade de ter a terra era muito grande! Aí veio a
ocupação, tivemos que mudar de lugar. Fiquei muito
tempo acampado. Eu achei que não estava em condi-
ções de ficar muito tempo, porque a gente trabalhava
de bóia-fria, não tinha condições. Então fui obriga-
do a acompanhar um arrendatário japonês com o qual
eu fiquei uns quatro meses. Foi aí que eles resolveram
tirar as fichas. Aí sofri pressão: ou vinha para a luta ou
era impedido de trabalhar. Tive que vir para cá. Logo
saiu um alqueire e meio para cada um. Eu pude tra-
zer a mulher. Estou aqui até hoje.

No início, quando a gente estava somente no
alqueire e meio, dava para sobreviver, depois que pe-
gamos o lote completo, a coisa parece que ficou pior!
Porque sempre a gente trabalhava para fora, com
aquele alqueirinho. Depois que a gente pegou o lote
maior, pioraram as coisas, porque a gente não pode
sair para trabalhar, sempre tem que estar dentro do
lote fazendo alguma coisa, trabalhando. A dificul-
dade aumentou.

Primeiro entramos numa sociedade. Foi tirado
1.700 contos de cada um para comprar um trator.
Mas esse trator para mim não deu resultado nenhum.
Fundamos a cooperativa que até agora não deu re-
sultado algum. Como a gente tinha tirado 1.700, aí
veio menos dinheiro do projeto de financiamento de
7.500. Pequei 4.620 para depois de um ano pegar
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mais 1.080 reais. E veio só complicando as coisas. O
trator quebrava, tinha que vender um bezerro para
poder arrumar. E vai, e vem, e as coisas piorando.
Pagava hora de trator, ninguém sabe quanto dinhei-
ro ia! O presidente da associação é um pouco dita-
dor. O que ele falava, tinha que ser. Foi quando o pes-
soal foi desanimando, saiu fora, e estão aí... Eles
agora estão com a minoria, quer dizer, compramos
trator em 22 pessoas, hoje eles estão em 5 pessoas.
Foram descobertas algumas fraudes. Aí o pessoal foi
desanimando e saindo fora. Por último, agora, eu tive
que sair também. Eu não agüentava mais.

A cooperativa não funcionou direito. Pessoas
ditadoras não funcionam, porque eu acho que as coisas
têm que ser abertas. Se eu faço, eu mostro, está aqui!
Não tem negócio de arrumar um maquinário, mos-
trar a nota e ele não confiar na nota. Aí fica difícil
para tocar uma associação dessa forma.

A cooperativa só tinha o maquinário para tra-
balhar e pronto. Cada um de nós tinha uma conta
aberta. Eu era fiscal. Fui no banco, para ver como a
conta estava, e chegando lá não me aceitaram. Eu
pedi o extrato da conta e eles não aceitaram. Só o
presidente mesmo é que tinha esse direito. A gente
tinha muitos regimes, e eles nunca seguiam o regime.
Eu fui me candidatar como presidente, mas tinha duas
pessoas que eram mais ou menos do Movimento, e eu
não consegui! Porque os colegas são todos de um
lugar só, e acham que, se aquele está lá, então vamos
deixar ele. Assim, ficou naquela linha. Sempre eu
tive vontade de montar uma associação que fosse aber-
ta para o povo! Não pensar só em mim, pensar no
povo. E a associação dá certo sim: desde que tenha
honestidade, tem tudo para dar certo. Tem que ser
companheiro. Nunca pensar em tirar do próximo.

Para mim, o MST, numa parte, foi muito bom.
Sem eles, nós não estaríamos aqui, não. Mas na outra
parte, na parte da cooperativa, eu acho que ela deu uma
quebrada no povo. Eles brigam muito atrás de re-
curso, mas só que não pensaram em pagar. E eles
tiram muito também.

Olha, já veio custeio, investimento para custeio,
só que não adianta nada eu pegar os 3 mil reais para
plantar 3 alqueires de roça. Tem que corrigir a terra.
A terra é fraca. E com esses 3 mil reais, não dá para
corrigir.

Sempre trabalhei para patrão. Antes, a gente
trabalhava mais tranqüilo, hoje a gente trabalha

apertado e não consegue nada. Antigamente con-
seguia. Do lado do governo também, porque antes
eram outros governos, e os outros governos eu acho
que incentivaram mais a agricultura. Esse governo
não incentiva a agricultura. Do Fleury para trás,
eu acho que era bom! E agora cada vez mais com-
plicam as coisas!

Eu acho que um pouco é esse Mercosul. O
Mercosul acabou atrapalhando tudo, porque vieram
muitos produtos de lá para cá subsidiados. Lá eles
têm subsídios e aqui a gente não tem. Então, quer
dizer que eles podem mandar baratinho de lá para
cá. E a gente vai fazer o quê com a nossa produção
aqui, se o veneno e todo o resto que a gente compra
aqui é caro? Todas as compras que a gente faz são ca-
ras, então não adianta. Sempre vai ficando mais aper-
tado para a gente.

Eu acho que o governo deveria primeiro in-
centivar a agricultura. Incentivar e dar subsídio, pelo
menos no primeiro e no segundo ano. Depois que
estivesse todo mundo, vamos dizer assim, estabele-
cido, aí cada um podia correr com suas próprias
pernas. Aquele que achasse que dava, ia, e aquele que
não, ficava parado, ou então voltava para trás. Por-
que muitas pessoas teriam como ir pra frente, se
conseguissem um subsídio; porque dão valor pra agri-
cultura. Tem muitos que não, tem muitas pessoas que
não pensam no futuro. Agora, para a pessoa que pensa
no futuro, eu acho que daria certo.

É que quando a gente veio para cá, nós tive-
mos que fazer desocupação. Depois conseguimos um
pedaço da Santa Clara. Quando estávamos no lote
emergencial, até tivemos que lutar na Fazenda São
Bento. Lutamos na São Bento. Saíamos em média
às cinco e meia ou seis horas para fazer a desocu-
pação na São Bento, para poder caber as 600 famíli-
as que estavam reunidas aqui nesse Pontal. Aí a gen-
te saía da São Bento, e ia fazer outra ocupação lá
para poder dar a terra para todos. Foi mais ou menos
um ano. Foi um ano de luta assim. O Fleury foi, ne-
gociou essas terras de Sandoval. Só que para ele ne-
gociar, para nós conseguirmos essas terras, teve que
fazer a União da Vitória, que foi buscar mais gente
para o assentamento, com acampamento. Foi for-
mado um acampamento maior que recebeu o nome
de União da Vitória. Aí o Fleury foi e desapropriou
a terra. Tivemos que continuar lutando, porque aquela
terra já não dava, porque tinha muita gente. E a gente

teve que entrar na Canaã. Foram mais seis, sete me-
ses de luta para poder conquistar a Canaã.  E eu sem-
pre participando.

Eu fiquei acampado mais ou menos um ano e
meio. Eu vim para cá sozinho. Depois que eu esta-
va no emergencial foi que eu trouxe a minha espo-
sa. A vida no acampamento é boa. Não é ruim
não, a vida no acampamento! Quando não tinha
ocupação, era pescar, tomar banho na beira do rio.
Não tinha outra coisa para fazer! Então, quando
aparecia um serviço, a gente tinha que ir trabalhar.
E quando não tinha serviço, a gente tinha que pes-
car ou ficar parado.

No acampamento era todo mundo junto!
Reunião direto. Apesar das dificuldades, era muito
bom! O próprio nome, Che Guevara, é porque ele
lutou muito! Ele era médico e ele lutava muito pela causa
pobre. Aí, esse Che Guevara foi morto! Então o
Rainha abriu essa proposta, o pessoal aceitou, fez
uma votação lá e colocamos o nome de Che Guevara.

Mas as reuniões foram acabando. Acho que
há pouco interesse. Muitas coisas são mais conversa
e nada de prática! E a união é pouca. Antes, tinha
muita união, hoje acabou!

Quanto mais união, melhor! Mas quando se
diz respeito à união, tem que ter dinheiro no meio. E
quando tem dinheiro no meio, há sempre um es-
perto que só está de olho. Então, não adianta! E es-
ses espertos são os mais interesseiros, eles correm na
frente e o pessoal aqui, como é tudo naquela base do
deixa disso, então se ele quer, então vamos colocar
ele. Eles não olham outra pessoa que talvez é humil-
de e pensa neles. Então, se aquele quer, então vamos
colocar aquele, e aquele fica lá.

Eu acho que pegaram o costume do Rainha,
porque o Rainha, ele dita um pouco. Quando ele acha
que a coisa tem de ser do modo dele, tem que ser! O
Rainha, na minha opinião, é ditador. Eu admiro
muito o trabalho da liderança, eu sou fã deles, só que
eles têm esse lado de ditador. E alguns coordenado-
res que acompanharam eles, alguns que ficaram como
presidente da associação, entraram no ritmo dele e são
até hoje. O que fala, tem que ser aquilo lá e pronto!
Se alguém vai com outra proposta, eles falam que é
ignorância. Eles acham que não é daquele jeito, tem
que ser do jeito deles, então, não dá certo assim! Agora,
se tivesse uma pessoa que não fosse parte da lideran-
ça do Movimento, eu acho que a associação ia pra

frente. Seria bem melhor! Porque sempre tive na
mente que, se a gente montasse um resfriador para
poder negociar do nosso jeito, acho que todos en-
tregariam o leite. Assim a gente teria um resfriador
para vender melhor o leite, caçar o melhor preço.

Na nossa cooperativa logo veio trator e cami-
nhão. Hoje, esses caminhões que foram comprados
não existem mais. Levaram o trator para a retífica,
até hoje não voltou. Ficou em 3 mil reais, parece, o
conserto desse trator, e até hoje não apareceu. Empe-
nharam ele e ficou por isso mesmo! Compraram
esses caminhões novos. Se a gente precisar hoje puxar
mandioca, qualquer coisa, é melhor a gente pegar
um particular do que o próprio carro da cooperati-
va. Então, para nós, não é resultado isso aí. Se eles
cobram a 70 centavos o quilo, tem outro que faz a 60
ou 50. Então, para nós, não é vantagem a cooperati-
va, porque se eles pensam que estão brigando atrás de
dinheiro, os 2% deles ficam! E a gente tem que pen-
sar no outro lado, que eles brigam também. Agora veio
o maracujá aí, esparramaram para algumas pessoas,
alguns plantaram... Essa cooperativa tem vários
produtos. Muitos plantaram, e muitos não planta-
ram. Os que plantaram ou tiveram que dar, ou ven-
der a troco de banana. As pessoas estão devendo, não
têm como pagar. O que a cooperativa fez? Pagou o
projeto para cada família, 4 mil reais. O que eles
trouxeram foi o arame, o maracujá, o adubo, entre-
garam as mudas na época errada e só! E parece que
deram 170 reais em dinheiro. E o resto do dinheiro,
para onde foi? E fica nessa aí. Ninguém confia nela
mais. Por último fizemos um financiamento e ela
garantiu o preço de 60 reais a tonelada de mandio-
ca. A mandioca já está passando de um ano, não tem
preço na mandioca, e eu não sei o que vai acontecer
de agora pra frente.

Veja bem uma coisa, teve o governo anterior e
tem esse agora. O governo anterior era melhor. Esse
governo eu acho que ele andou modificando um pou-
co as coisas, esse Plano Real acho que andou atra-
palhando um pouco. Aí não dá pra gente avaliar
bem, porque tem essa diferença de governo. A situ-
ação do campo antes estava melhor! Você plantava,
tinha procura. Hoje você planta, não tem procura.

Bom, o que a gente pensa aqui é recurso e mui-
to incentivo à agricultura. Só isso! Porque, se tiver
incentivo à agricultura, que a gente pudesse plantar,
colher e vender bem vendido, estava bom! Que aí a
gente plantava com o pensamento de comprar algu-

ma coisa pra frente. E, hoje, a gente planta com o pen-
samento de só pagar aquela dívida, só para sobreviver.

Na verdade, o Itesp eu acho que não funciona
bem não. Porque eles ultimamente estão andando
muito pouco. Eles ficam mais concentrados lá, den-
tro da cidade, pelo menos aqui; eu não sei nos outros
assentamentos, porque a gente não anda para ver es-
sas partes. Mas pelo menos aqui, eles andam pouco.
Então, é sempre assim. Só vêm no fim, quando está
terminando, aí que eles aparecem.

Veio para mim 4.600 reais no projeto. Eu com-
prei 7 vacas, acompanhadas de 2 bezerros, anda-
ram morrendo umas duas, a cobra andou pegando
umas 3 mais ou menos. Três novilhas. E é assim. Um
dia a gente vai pra frente, outro dia vai para trás, e
fica naquela luta. Se a gente planta, não tem como
comprar para repor aquela uma que morreu. Então
fica sempre naquela média, que nem vai para frente
nem vai para trás, fica parado. Porque se a gente pro-
duzisse bem, todo fim de ano a gente poderia, vamos
supor, comprar uma ou duas cabeças. Quer dizer, ir
aumentando. Pagando as contas e ir aumentando o
pasto. Mas sempre deu o  contrário.

O que o governo tinha que fazer era incentivar
a agricultura e dar valor a ela. Ele está esquecendo
da agricultura. Ele só pensa em pegar dinheiro do
FMI e esquece do povo. Ele só pensa em dinheiro,
ele está igual ao Movimento, só pensa em dinheiro,
em pegar dinheiro. O governo tinha que incentivar
o povo a plantar, não pensar em buscar a comida
lá fora, porque aqui tem quem produz. Por que tem
que buscar lá fora?

Agora não adianta nada as pessoas brigarem
por terra, pegar o dinheiro, colocar a cabeça de gado
lá dentro, e viver só do leite. Porque se não incentivar a
agricultura, o cara, se tem planta, quando for o fim
do ano vai ter que vender o gado que comprou. Se
o governo mandou dinheiro, o cara vai ter que ven-
der o gado que comprou para poder pagar o veneno,
o adubo. Então, não adianta ele dar uma mão e tirar
três. Dá, não! Ele manda o dinheiro, mas é para a pes-
soa mais pra frente vender, pras coisas ficarem pior
ainda. Ele faz tudo para não dar certo para o agri-
cultor, só ir para baixo. E tanta terra ociosa!



 vistasentre

215

Eu nasci em Osvaldo Cruz e fui criado em
Teodoro Sampaio. Cheguei aqui em 1967, traba-
lhando na roça, de bóia-fria, junto com meu pai,
minha mãe e mais três irmãos.  Em 89, 90 eu
trabalhei de empregado e em 91 vim para os
sem-terra. Eu já conhecia eles antes. Vim para
os sem-terra aqui e lutamos muito, fizemos mui-
tas ocupações, passamos muita dificuldade, mas,
graças a Deus, com o esforço dos companhei-
ros do movimento, lutando, fazendo ocupação,
brigando, correndo atrás de um direito que era
nosso, chegamos hoje onde era nosso objetivo:
ter um pedaço de terra, uma vida melhor para
nós, para nossos filhos, com saúde e educação.

Então, estamos aí para lutar mais pelos nos-
sos companheiros que vivem nas cidades, que não
têm onde morar, não têm emprego. A luta não
pára, porque se nós dependermos do governo,
deixar para eles fazerem, eles não vão fazer! A
luta só sai através de ocupação, de manifestação
na cidade, é aí que sai a luta. Porque, se a gente
ficar dentro de casa esperando o governo desa-
propriar as fazendas para assentar o coitado que
está na cidade, não adianta que não vai acontecer.
Então eu tenho a dizer que nós temos que ir para
a luta, para debaixo de um barraco de lona, ocu-
par fazendas desses latifundiários que estão no
Pontal e no mundo inteiro, porque, se não for
desse jeito, ninguém vai ganhar um pedaço de
terra. Se ficar lá na cidade esperando que o go-
verno desaproprie uma fazenda para assentar um
coitado, esse sujeito vai morrer lá. Essa é a prá-
tica! Todo mundo está vendo todo dia. Cadê os
cadastros que eles mandaram fazer para assentar
o pessoal? Até hoje não assentaram nenhum
coitado! Então, quem quiser um pedaço de terra
vai ter que ir para a luta.

E nós, que estamos assentados, estamos bri-
gando por nossos companheiros que estão na
cidade! Senão, ninguém tem terra. Eles estão
brigando por custeio, porque se você pegar um

pedaço de terra e não tiver um custeio para plan-
tar, não tiver assistência técnica para produzir,
então não adianta somente pegar um pedaço de
terra! Você tem que brigar pela terra, brigar pelo
custeio, que é um direito nosso, brigar pela mora-
dia, brigar pela educação de nossos filhos, pela
saúde! O governo tem que dar tudo isso para
nós! E se nós ficarmos de braços cruzados, nós
nunca vamos ter isso!

A minha infância foi mais na roça, trabalhan-
do como bóia-fria. Nós somos de família fraca,
pagando aluguel na cidade, não tínhamos uma
casa para morar, nossa mesmo; e trabalhei pou-
co tempo de empregado. Não tinha emprego.
Aí conheci o movimento, neste assentamento
aqui, em 91. Inclusive, o movimento não exis-
tia no Pontal. Foi a primeira ocupação que foi
feita aqui. Foi aí que eu vim conhecer o Movi-
mento. Mas, graças a Deus – é Deus no céu e o
Movimento na terra – estamos aí, lutando, bri-
gando para ver se conseguimos mais terra.

O acampamento era o seguinte: embaixo
de um barraco de lona, você sofria! Tempo de
chuva, a lona rasgava, você passava até fome, por-
que não tinha onde você ganhar; então foi muito
sacrifício. Mas, graças a Deus, valeu a pena. Hoje
eu tenho um pedaço de terra e uma casa para
morar!

Ah, eu nasci de novo! Porque hoje eu le-
vanto a hora que eu quero. Estou dentro do que
é meu, então eu não tenho satisfação a dar para
ninguém. Só para minha família! E se você traba-
lha de empregado, você é escravo. Você tem que
fazer o que o patrão manda. Se você fizer 99
coisas certas e uma errada, você já não presta! En-
tão, graças a Deus, eu nasci de novo.

Nós mudamos o nome (da fazenda) porque
Che Guevara foi um dos maiores lutadores. En-
tão, nós achamos que, por bem da luta que ele
fez, podíamos mudar  o nome do assentamento,
já que Santa Clara era o nome que o fazendeiro

Carlos dos SantosCarlos dos Santos
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pôs na fazenda dele. Para a gente carregar esse
nome da fazenda, achamos que não era conveni-
ente. Então, nós tínhamos que colocar um nome
de um lutador que foi como nós estamos sendo.
Foi a melhor forma que nós achamos!

O governo praticamente não ajudou quase
nada. Tem assistência técnica, mas faltam in-
vestimentos para os assentados. Quer dizer, tem
muita dificuldade. Custeio? Quando sai o cus-
teio, já passou a época do plantio. É aprovado lá
em cima, mas quando chega nas mãos dos as-
sentados, já passou a época de você plantar! Ti-
nha que ter mais assistência técnica! Mais inves-
timento para os assentados! Porque hoje, para
produzir, se não tiver investimento, não se pro-
duz. É aí onde o pessoal fala: “Os assentados só
estão com a terra lá, mas não estão produzindo, são
vagabundos!” Mas você tem que olhar do outro
lado. Se você não tiver investimento, não tem
como produzir!

A maior emoção da minha vida, até hoje,
foi quando nós conseguimos ganhar a fazenda.
Aí nós já sabíamos que era nossa.

Nós ocupamos aqui em 91, no finalzinho.
Fizemos aquela caminhada para Presidente
Prudente, quase morremos todo mundo de
dor de barriga em Anastácio, por causa de uma
mandioca braba que deram para a gente na
estrada. Em 92, ocupamos a fazenda de novo
e já entramos com os tratores, tombando as
terras e plantando.

Aqui não teve muita violência. Nós fomos
negociar com o fazendeiro, porque o governo
estava parado e não desapropriava a fazenda.
Fomos negociar com ele. Já chegamos e plan-
tamos, aí não podia despejar mais o pessoal que
já estava assentado. Então ele teve que usar o
bom-senso! O advogado dele queria o despejo
do pessoal, mas ele falou que já estávamos
plantando. Disse  para o pessoal que estava que-
rendo produzir que ele não queria mais a terra de
volta. Ele queria que  a gente pressionasse o go-
verno para receber a fazenda. Então para nós
aquilo foi a maior alegria.

Tristeza é você ter três filhos pequenos e
chegar em casa, trabalhando de bóia-fria, pas-
sando fome, dificuldade. Se você vê seus fi-
lhos chorando, querendo alguma coisa, e você
não poder dar! Essa aí é a maior tristeza para

um pai e uma mãe de família que pode acon-
tecer na vida.

Para nós, aqui é uma alegria. É saber que
você mora no que é seu. Nós já fizemos várias
festas aqui. Mostramos para a população da ci-
dade que aqui não é aquilo que eles pensavam:
que os sem-terra são baderneiros, vagabundos,
bandidos! Então, muita gente aqui no Pontal
teve o conhecimento do que são os sem-terra.
Você vê, aqui nós já tivemos festa e graças a Deus
não saiu nenhuma briga. Tivemos rodeio aqui
dentro do próprio assentamento, então aquilo é
imagem que vai do sem-terra lá para fora. Não
é o que o pessoal pensa. Eles falam: “Não, lá só
tem baderneiro, só tem vagabundo, não trabalham,
tem ladrão!” Então, nós estamos com um pessoal
que não é aquilo que eles pensam.

Meu pai era assentado na Fazenda San-
tana. Inclusive ele faleceu agora, recentemente.
Mas meu irmão está com o lote dele lá.

Eu já fui para dois encontros do Movimen-
to em São Paulo. Participei daquelas caminha-
das para Brasília. Aquela manifestação dos pe-
troleiros lá em Brasília, eu estava na época lá.
Saímos mais ou menos umas cento e poucas pes-
soas daqui do Pontal para lá. Então, de vez em quan-
do nós estamos nessas manifestações na cidade,
encontro do Movimento Sem-Terra. Estamos
participando da luta.

Tem algumas pessoas que saem da terra.
Porque, se a pessoa já é fraca, não consegue pro-
duzir, então ela acha que se ficar na terra vai pas-
sar fome. Acostumou a trabalhar de bóia-fria,
vender o dia. Aí acha que na cidade é melhor do
que no assentamento. Abandona mesmo, vai em-
bora! Mas vai continuar passando fome igual se
ele estivesse dentro do lote dele.

Você vivendo na agrovila, tudo é mais fácil.
Porque aqui nós somos um tipo de associação.
Tudo somos nós que corremos atrás. É todo
mundo junto. O que temos que discutir no as-
sentamento é com as 46 famílias juntas. Então,
se você mora numa agrovila, para discutir essas
coisas em conjunto é melhor do que morar indivi-
dualmente.

No acampamento você costuma conviver
todo mundo junto, então você vai morar no seu
lote, você quase fica sem tempo de ir na minha
casa e eu nem tenho tempo de ir na sua. Talvez

você queira ir para algum lugar, não tem com
quem deixar, tomar conta das suas criações ou
olhar um porco ou algum animal que você tem!
Então, para nós, que convivemos aqui, já é
muito melhor. Tem uma escolinha e estamos
fazendo outra.

Brigamos, brigamos, fizemos bastante luta,
até que conseguimos. Temos aquela escola de
madeira, mas está quase caindo e, com muita
luta, muita ocupação, conseguimos a escola nova!
Graças a Deus está saindo, vai melhorar muito o
assentamento. Vai ser uma melhoria para o ensino
também e para nossos filhos. Para você ter uma
idéia, se anda 20 quilômetros por dia para estu-
dar. É uma dificuldade! Dia de chuva, o ônibus
não corre para pegar os alunos. Então, quebra o
ônibus na estrada, a gente tem que ir atrás das
crianças e muitos andam a pé! Então, dentro do
assentamento, para nós foi uma benção ganhar
essa escola.

Posto de Saúde tem um a dez quilômetros.
Aqui, nos beneficiamos muito de Teodoro Sampaio,
porque para Mirante dá 30 quilômetros.
Teodoro tem 15 quilômetros, então, a maioria
do pessoal dos assentamentos vai para Teodoro.
Nós estamos em cima, inclusive o fazendeiro que
era dono da fazenda aqui, ele é responsável pela
saúde aqui do Pontal, doou um posto aqui para
Santa Clara. Estamos brigando com o prefeito
para ver se ele ajuda a gente a construir, porque é
a maior dificuldade, tem hora que você não acha
um carro para levar uma pessoa para a cidade.
Então, se tivéssemos um Posto de Saúde aqui
dentro do assentamento, ajudaria muito. Vamos
lutando, vamos brigando em cima disso até con-
seguir!

Bom! Meu sonho, eu acho que graças a Deus
eu realizei. Eu tive um sonho toda a vida, que era
conseguir um pedaço de terra para morar e criar
minha família. E graças a Deus, hoje eu conse-
gui! O meu pensamento, meu ponto de vista hoje
para a sociedade é que não pense mal dos sem-
terra. Que olhe os sem-terra do outro lado. E
aos políticos é que, como a gente é brasileiro, que
olhem mais pela classe pobre. Nós temos muita
gente na cidade passando fome, e nosso país é
rico! Enquanto tem muitos coitados na perife-
ria lá passando fome, tem muitos políticos rou-
bando o dinheiro da Nação. Você vê, o imposto
sai do nosso bolso! Então, se ele está lá dentro, se

a população colocou ele lá dentro, é para olhar
pela Nação, não para roubar e deixar a Nação
passando fome. Eu acredito que eles deviam
fazer mais pela Nação, principalmente pelos mais
fracos, os pobres. E o governo, que desse uma
olhada na reforma agrária, porque ela está pa-
rada, enquanto tem muitos coitados na cidade
morrendo de fome!

Aqui nós não temos que reclamar de nada.
O pessoal é unido, o que você precisar de alguém
ele está disposto a servir. Então é como se fosse
uma família! Todo mundo combina bem.

Eu conheci minha esposa na roça, no tra-
balho de bóia-fria, em 86. Nós casamos e, graças
a Deus, temos três filhos e estamos vivendo bem.
Ela trabalha igual eu! Os filhos se chamam Alex, o
outro Carlos Eduardo e Simone. O menino tem
13, a menina está dentro dos 16 e o outro está
dentro de 16 para 17. Todos moram com a gente.
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HISTÓRICO1

O Projeto de Assentamento São José da
Lagoa, localizado em Piquerobi, foi criado em
1996, após ação reivindicatória que garantiu ao
Estado, inicialmente, a tutela antecipada de 30%
da área – um instrumento jurídico que garante
a posse de parte da área antes de decisão final.
Trata-se de terra devoluta estadual arrecadada
por meio de ação discriminatória.

O então Instituto de Terras do Estado de
São Paulo (Itesp), por meio de seu Departamen-
to de Assentamento Fundiário (DAF), instau-
rou Comissão de Seleção, segundo os critérios
previstos na Lei no 4957/85, para a escolha dos
beneficiários. Com a arrecadação do restante da
área, em 1998, o assentamento tornou-se defi-
nitivo, possibilitando assentar 29 famílias do
próprio município.

O assentamento está dividido em 29 lotes
agrícolas, com área média de 19 hectares cada,
e possui uma agrovila, onde se concentram as
moradias e os demais serviços, como escola,
posto de saúde, barracão comunitário etc.

CARACTERZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Dados constantes na Caderneta de Cam-
po do Itesp, referente à safra 1998/99, mostram
que o assentamento São José da Lagoa tem uma
população de 106 pessoas, distribuídas iguali-
tariamente entre homens e mulheres. Entretan-
to, a primeira titularidade dos lotes está con-
centrada entre os homens, não se havendo pre-
sença feminina entre os titulares.

Lagoa é experiência anterior em atividades
vinculadas à agricultura. Todas as famílias ori-
ginam-se da zona rural, com experiências bas-
tante diversificadas. 76% eram ex-assalariados
temporários; 14%, arrendatários, e 10% assa-
lariados permanentes.

Ao contrário dos demais assentamentos
localizados no mesmo município, São José da
Lagoa apresenta um alto grau de substituição
dos primeiros titulares, de 31%, após dois anos
de sua criação, correspondendo ao percentual
de 70%, expressando uma relativa instabilida-
de nesta área.

 O grau de instrução dos moradores,
apontado na Caderneta de Campo de 1998/
99, é predominante restrito ao Ensino Funda-
mental; 77% da população não estudaram até
a 8a série; apenas 6% possuem o Ensino Mé-
dio, e mais de 16% das crianças freqüentaram
atividades da Educação Infantil.

Os moradores deste assentamento são
atendidos por três escolas públicas, as quais
atendem também os assentamentos Santo An-
tonio da Lagoa e Santa Rita, localizados no
mesmo município. Somente uma das escolas
oferece o Ensino Médio. As demais oferecem
o Ensino Fundamental completo. Cerca de 60
alunos dos assentamentos próximos freqüen-
tam estas escolas. Os alunos contam com acesso
ao serviço de transporte oferecido pela prefei-
tura municipal.

Quanto à renda familiar, segundo a Ca-
derneta de Campo 1998/99, os dados mostram
que as famílias assentadas em São José da La-
goa vivem exclusivamente da exploração do
lote. De uma população de 106 moradores, 38
dedicam o seu tempo integralmente às ativi-
dades produtivas desenvolvidas no lote,
correspondendo a 36% da população. Os que
dedicam tempo parcial de trabalho no lote são
27%, elevando este percentual para 63% dos
moradores que trabalham no lote.

DADOS DE PRODUÇÃO

A predominância do uso das terras para
as atividades de pecuária leiteira é verificada
também no São José da Lagoa; cerca de 35%
da área de 1.026 hectares está destinada a pas-

Identificação

Nº de Lotes: 29

Área Total: 1.026 hectares

Área Agricultável: 544 hectares

Domínio da Terra: Estadual

Portarias de Criação: Itesp 05/1998 e Incra
060/1998

Início: Junho de 1996

Município: Piquerobi

Considerando os grupos etários, nos anos
de 1998/99 e 2005, 42% dos titulares situam-se
na faixa etária entre 31 a 40 anos, não alterando
no período. Contudo, um dado que merece des-
taque é a diminuição significativa da presença
de jovens de 21 a 30 anos, de 24,14% para
3,57%. O contingente de titulares de 51 a 65
anos apresentou aumento de cerca de 18%. Nes-
te assentamento, não há registro de titulares
maiores de 65 anos.  Pode-se afirmar que a pre-
dominância de titulares nas faixas de 31 a 50
anos (68%), indica pessoas no auge da idade pro-
dutiva.

Outro fato que pode contribuir para o bom
desenvolvimento do assentamento São José da

airáteaxiaF snemoHºN % serehluMºN % latoT %

6a0 7 12,31 01 78,81 71 40,61

41a7 8 90,51 01 78,81 81 89,61

02a51 2 77,3 4 55,7 6 66,5

03a12 31 35,42 21 46,22 52 85,32

04a13 31 35,42 01 78,81 32 07,12

05a14 7 12,31 6 23,11 31 62,21

56a15 2 77,3 1 98,1 3 38,2

56edsiam 1 98,1 - 1 49,0

LATOT 35 00,001 35 00,001 601 00,001

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO

SEGUNDO IDADE E GÊNERO

TITULARES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA

Faixa etária

ti
tu

la
re

s

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99 e Banco de dados Jun/

2005

EXPERIÊNCIA ANTERIOR

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

RENDA FAMILIAR PROVENIENTE DO LOTE (%)

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

tagens, enquanto 17% estão utilizadas por cul-
turas anuais, destinadas a produção de
autoconsumo humano e  animal.

As terras inaproveitáveis para a agrope-
cuária somam 46,3% do total da área (475,2
hectares), correspondendo a mais da metade
do assentamento, constituídas de áreas de re-
serva legal, de preservação permanente e vias
internas de acesso.

1 Como fonte de pesquisa, foram utilizados docu-
mentos da Fundação Itesp, do antigo Departamen-
to de Assentamento Fundiário (DAF) e consulta  a
técnicos de campo que acompanharam a criação do
assentamento.
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ESCOLARIDADE DOS MORADORES

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

OCUPAÇÃO DA ÁREA

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1999/00
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Sempre fui agricultor. Há 23 anos sou lavra-
dor. Nasci em Rancharia e morava em Piquerobi.
Não tinha outra atividade. Estava trabalhando de
bóia-fria, aí fiz esse cadastro para o assentamen-
to. Tem três anos que estamos aqui.

Meu pai é lavrador, mas também não tinha
terra.... Ele sempre foi arrendatário. A família in-
teira trabalhava de arrendatário. Tenho cinco ir-
mãos e duas irmãs. Mas no assentamento mesmo
só tem eu. Meus irmãos também se cadastraram,
mas não conseguiram a terra. Eles estão trabalhan-
do de bóia-fria... quando eu fiz o cadastramento
em Piquerobi, pelo Itesp, eles não fizeram, então
não pegaram terra. Estão esperando para ver se
pegam terra, nesse negócio do Incra que eles fi-
zeram.

Antes de vir para cá, trabalhava com arren-
datário, lidava com lavoura de algodão, mas era
difícil arrumar terra. Plantava feijão, amendoim,
milho... mas as terras eram do arrendatário. Pa-
gava renda. Era uma dificuldade pagar a renda.
Também era uma planta só por ano! Daí tinha
que procurar outra terra. Foi na época que todo
mundo teve dificuldade, quase que a agricultura
acabou! Aí, quando saiu o assentamento, como
não tinha outra atividade, vim para cá.

Meu lote aqui tem 8 alqueires, 19 hectares.
Minha vida mudou muito, porque agora a gente
tem lugar para trabalhar. Amanhece, tem o lote,
vai tirar o leite. Principalmente eu, tiro leite, de-
pois faço entrega do leite, tenho salário que eu
ganho do meu irmão por cuidar da entrega. Em
Piquerobi eu não tinha nada! De arrendatário,
passar por bóia-fria e hoje ter o lote, é outra coisa!!

Nós estamos com 3 anos aqui. E essa casa,
fui eu que levantei, do meu trabalho. É grande!

Nós tivemos recurso quando chegamos.
Primeiro, o negócio da casa. Depois tivemos fi-
nanciamento do gado, troca da cerca... Mas fi-
nanciamento para agricultura não tem, não... 2
anos não teve mais financiamento nenhum. Plan-
tamos no peito mesmo.

Plantamos mandioca e milho. Teve umas
pessoas que financiaram, mas eu não! Toquei
por conta própria! Temos uma horta e plantamos
o milho para consumo. A mandioca é para o gasto
também. Fora a que é para vender.

Entre o leite e a mandioca, o que dá mais
dinheiro acho que é o leite. Porque a cultura está
difícil! Principalmente mandioca. Este ano tive
prejuízo de ter plantado. A gente  sobrevive mes-
mo é do leite. Um litro de leite estava 17 centa-
vos, no período de chuva, e pode chegar a até 35
centavos, quando estiver mais seco. É muito ba-
rato! Nós mudamos agora de laticínio. Estamos
levando em Ouro Verde. Lá está a 28 centavos.
Uma diferença grande então mudamos. E no de
17 centavos, tinha que pagar o frete. Lá, nós esta-
mos recebendo sem frete. Deu uma melhoria!

Produzo uma média de 45 litros por dia.
Tenho 14 vacas e mais os bezerros! Vai dar mais
uns 5, 6 bezerros e umas 4 bezerras. Logo vou
ficar com 20 vacas. Não vendi nenhum bezerro
até agora não. Graças a Deus, porque não deu
problema de animal. Estou tocando... Ficou
quase tudo no pasto do ano passado. É, está dando
para manter... Tem também o serviço do leite que
eu estou fazendo,  recolho a produção dos ou-
tros e levo para o laticínio. Foi o laticínio que pe-
gou o nome do pessoal que se interessou em en-
tregar o leite. Meu irmão tinha o caminhão e pe-
gou a linha. Aí todo dia a gente recolhe o leite do
pessoal.

A linha de leite faz o assentamento inteiro. Eu
passo recolhendo em São José, em Santa Rita e em
Santo Antônio também. Cada assentado retira o leite
da sua própria vaca. Eu só recolho o leite retirado.
A média do leite do pessoal é de 30 litros. Tem
pessoa que tira 26 litros, mas tem outros que
tiram 50. Fica a média de 30 litros por pessoa.
São 29 famílias aqui no São José da Lagoa, no
Santa Rita, 26 famílias, agora no Santo Antônio
só pego de 3 produtores. Os outros produzem,
mas não entregam para nós. Eles entregam para a
Líder, e quem leva lá é outro carreteiro.

Jos é  Aparecido de SantanaJos é  Aparecido de Santana
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Trabalho só com o caminhão do meu irmão.
O negócio com ele é só com o caminhão. Puxo a
linha de leite para ele, mas sobre o lote ele não
tem influência. Ele é de fora. Mora em Piquerobi.
O leite que eu puxo tem que pagar o frete para
ele. Só que o serviço, ele paga.

O melhor daqui é a vivência com o pessoal.
Morar aqui é bom! Na cidade é difícil. Não tem
o que a pessoa fazer.   Para mim, não tem nada
na cidade que seja melhor que aqui. Estou no
lugar certo! Aqui, a pessoa trabalha muito, mas
pelo menos dá para sobreviver. Na cidade não tem
jeito. Principalmente a família pobre. Amanhe-
ce, anoitece, não tem serviço nenhum. Só se for
numa cidade grande, que o pessoal tem empre-
go, mas em Piquerobi está difícil!

Estou aqui desde o começo do assentamen-
to, desde que entrou nos barraquinhos de lona, e
sempre foi agrovila. A decisão de organizar assim
foi do pessoal do Itesp. Na época, o Carlinhos
falou que era mais fácil, e o povo seguiu. É me-
lhor mesmo. Por exemplo, o ônibus chega para
levar as crianças para a escola, a luz é mais fácil.
Porque antes era tudo uma dificuldade, nem a
estrada tinha, não tinha nada. Era fazenda,
tudo era pasto. Quando mudamos para cá é que
foi aberto estrada e energia.

Aqui a pessoa amanhece o dia e já vai para
o lote. Fica o dia inteiro lá, só cuidando. É a mes-
ma coisa que estivesse morando lá. Mas, morar
na agrovila acho que é mais conforto para a fa-
mília. E as pessoas ficam mais próximas uma da
outra. De vez em quando tem uma briguinha,
mas acaba por aí mesmo. É normal... Quando o
lote é longe, o pessoal vai de bicicleta, ou vai a
pé mesmo.

O meu lote é aqui, encostadinho na portei-
ra verde, ali depois da curva. Cinco  e meia eu
acordo. Tomo café da manhã e vou tirar o leite.
Depois do leite eu vou chegar aqui, 11 horas,
meio-dia. Porque levo o leite lá na cooperativa.
Aí é que vou almoçar. Durante à tarde, quando
tem serviço na roça, vou trabalhar por lá. Outra
hora, vou pastorar a vaca, que às vezes o pasto
está pouco, então a gente põe o gado num lote
ali na agrovila para pastorar.

O gado come mais braquiária mesmo. Quan-
do o leite está com preço bom, a gente compra
ração. Daí, melhora muito a produção do lei-
te, mas só compensa se o preço estiver bom. Se
não estiver bom, não tem jeito! A melhor ração é a
que a gente faz com a soja, mas quando ela está

muito cara, a gente faz com milho, que não é
muito bom, porque a vaca dá menos leite. O pre-
ço da soja tem que estar bom. Ou do milho,
porque algumas pessoas fazem a silagem do mi-
lho, moem e dão para o animal como ração.

O preço para compensar dar ração tem que
ser pelo menos 35 centavos o litro do leite. O ano
passado chegou a 38 centavos o litro. Só que esse
ano está mais difícil, o preço está mais baixo. Teve
gente que chegou a vender a 16 centavos!

A média do leite por aqui é de 30 litros, mas
a minha dá a média de 35 a 40 litros. Dá 6, 7
litros de leite por vaca. Para melhorar essa mé-
dia, tem que melhorar o gado! Comprar outro
gado, porque na época que nós compramos, o di-
nheiro não deu para comprar um gado sufici-
ente para leite. E tem que dar ração e melhorar
o gado. O meu gado é para leite, mas não faz 10,
15 litros. Tem vaca que dá 10 litros...

Nós ficamos acampados um ano. Então fi-
zemos o cadastramento, esperamos a terra ser
liberada, chegamos aqui, ficamos em 20% da
fazenda e depois o fazendeiro negociou a pro-
priedade. No começo, só veio 14 famílias na épo-
ca, depois com 4, 5 meses, negociou a fazenda e
veio o resto do pessoal. A minha família já esta-
va nessas 14. Sou um dos primeiros que vieram.

Tenho duas meninas, Aline e Jaqueline,
uma com 12 e a mais nova fez sete. Não tem nin-
guém para ajudar na roça, não! Até que fazer fal-
ta, faz. Mas o serviço agora está meio pouco, en-
tão não precisa pagar alguém, não. Depois, o leite
mesmo paga quando tem o serviço e a terra
também está produzindo.

Minha mulher ajuda na roça também. Ul-
timamente ela que aparta os bezerros. Eu estou
para lá, quando chego, ela já me apartou os be-
zerros. É a partir de onze e meia, meio-dia que
aparta, para ter leite no outro dia. Pegou cora-
gem, agora ela mesma faz o serviço. Se tem in-
teresse, a gente aprende. Eu, que sempre traba-
lhei com agricultura, aprendi a lidar com gado
depois que cheguei aqui. Não sabia tirar leite, não
sabia mexer com nada. Aprendi aqui mesmo com
o rapaz assentado que começou a tirar leite mais
eu. Eu fui pegando prática e aprendendo. Hoje
acho que é melhor trabalhar com o gado do que
com a agricultura. Porque o gado todo dia  tira
aquele leite, é um dinheiro certo. Tem o bezer-
ro que dá para vender numa hora de aperto. A
agricultura tem o sol, chuva!... Na hora da colhei-
ta vem a chuva. Outra hora precisa de chuva, vem

sol demais... então nunca dá certo. A lavoura é
difícil. Fora que para manter dá mais trabalho
e muita despesa também. Gasto com adubo, com
semente... Tem que comprar tudo por um pre-
ço alto e na hora que vai vender, não cobre a
despesa.

Já o leite, nem que seja barato, a pessoa está
sabendo quanto que é. Chegou no final do mês,
já recebe. Se é pouco, já gasta pouco também.
Não pode gastar mais que aquilo que tem. Vai
tocando.

Todo mês recebe. Quando entregava para a
Copavis recebia todo dia 17. Agora nesse laticí-
nio o pessoal todo recebe dia 20, 21. Recebe pelo
que enviou de  leite o mês inteiro. Quem faz as
contas é o próprio laticínio. A gente também faz
porque tem talãozinho, cada um tem o compro-
vante de quanto leite entregou. Então se foi meio
litro, 500 ou 600, sabe quanto que dá! Sempre
dá certo. Nunca deu problema. Vamos supor, se
faltar um litro de leite de alguma pessoa, tem que
pagar, porque ele tem o comprovante. Mas nunca
aconteceu de faltar. O laticínio também nunca
faltou, não, sempre paga dia 20.

A gente faz muita coisa. Aqui na agrovila
tem sempre reunião e, quando tem, a gente parti-
cipa! Discute as coisas do assentamento. É o
Itesp que marca a reunião e é discutido junto
com eles mesmo. O projeto que eles vão fazer...
Eles estudam o projeto e a pessoa resolve na reu-
nião se vai participar ou não.

 A assistência do Itesp é boa. O que eles
fazem é bom para as pessoas. Só acho que devia
melhorar, principalmente a parte de projeto...
Tinha que fazer mais projeto para poder sair
mais recurso. Sei lá se é dificuldade dos bancos
mesmo!.... Tem uns que já estão andando com
as próprias pernas, mas tem uns que não! Sei lá,
tinha que dar o recurso para plantar ou comprar
mais gado ou fazer alguma coisa. É difícil! A
gente precisa é de uma política agrícola... Isso é
o que resolve.

Principalmente o projeto para o gado. Se
não fosse o gado, o povo não estava aqui. Se eu
hoje não tivesse a renda que esse gado me dá,
não sei o que seria. O pessoal do leite sobrevi-
ve. Porque ficar só com a roça, não tinha como.
Então o gado foi uma coisa boa. A energia tam-
bém!... Eles que fizeram esse projeto de pôr
energia. Tem muita coisa boa... Veterinário
também, quando precisa e eles podem,  eles
vêm. Porque para pedir tudo é difícil. É muita
gente no assentamento.

O problema maior é o dinheiro! Fazer o pro-
jeto, mandar e não ter dinheiro, não vai resolver
também... Mas os técnicos têm boa vontade. Não
faz quando não dá certo. Quando tem jeito, faz,
quando não tem, vai fazer o quê?...

Na agrovila, de vez em quando, o pessoal
marca uma missa, ou as pessoas que têm uma
religião fazem o culto. Mas festa nunca teve,
não. Tem jogo de futebol também. O pessoal
brinca. A turma joga todo dia.

Nós moramos onze anos na cidade. Nesse
tempo não achamos arrendamento para morar
nele. No único lugar que conseguimos trabalhar,
a pessoa, na época, não deixava ninguém mo-
rar lá na terra. Arrendava a terra, mas não dei-
xava morar. Tinha que vir da cidade para tocar
a roça, todo dia. Ninguém deixava morar, não.

Os 11 anos que eu fiquei na cidade... foi
perdido!... Estava com meu nome protestado no
Serasa, por causa de veneno que comprei e não
tive como pagar... Agora, graças a Deus, está bom.
Continuo pobre, mas pelo menos, se for fazer um
financiamento, tenho nome. E antes não tinha.

Mas também só tem financiamento quan-
do tem o Itesp e o governo dá a verba... Sozinho
não tem jeito de fazer. Eu não tenho avalista! E
o título da terra eu também não tenho. Se fosse
uma escritura, seria mais fácil, mas não tem es-
critura. Fica difícil!

Aqui a gente tem só o título da terra, mas
só que para os bancos não resolve. Só temos a
posse da terra. Isso é para a gente não poder ven-
der. Se caso quiser sair e vender, vende só os direi-
tos que tem. Mas a terra mesmo não pode vender
porque não é da pessoa, é do Estado.

Acho que seria melhor se tivesse a escritu-
ra. Para a pessoa fazer financiamento, só as-
sim seria mais fácil. Porque só com o título não
tem jeito de levantar dinheiro.

Eu continuaria na terra mesmo que tivesse
a escritura! Agora, tem pessoas que ninguém sabe,
às vezes... porque tem pessoas que não pensam.
Agora, tem outras que vendem, sem ter o lote,
nem nada. Vendem só os direitos que têm e vão
embora. Mas é pouca gente. No assentamento
aqui, não teve ninguém que vendeu. No Santa
Rita, teve um que vendeu, só. Mas isso acontece
porque fica difícil se o cara não tiver recurso. Fica
na terra parado, pouco tempo, vai vendo, vai
desgostando e vai embora. Porque não tem como
plantar, às vezes vai indo, hoje vende um bezerro,

amanhã vende outro, outro dia vende a vaca, quan-
do pensar que não, acaba tudo e ele vai ter que ir
embora mesmo. Se não tiver recurso!

No meu caso, graças a Deus, a vida melho-
rou. Porque gado eu nunca tive, terra eu também
não tinha. Quem estava debaixo de uma lona,
hoje está debaixo de uma telha! Melhorou bas-
tante. A única coisa que falta é a escritura da ter-
ra. Dizem que o governo, mais dois, três anos,
dá a escritura da terra. Pede um tempo para a
pessoa ficar no lote, depois dá a escritura. Ten-
do a escritura, já fica melhor para a pessoa tra-
balhar.

Fica melhor porque consegue financiamen-
to. Não vai depender mais de ir tanto atrás do
Itesp. Para financiar um alqueire, dois, de roça,
vai lá no banco e financia. Tem alguma coisa, a
própria terra que garante a pessoa.

O resto vai ser igual. É, trabalhando tudo
igual. Porque está bom demais! Gosto de viver
aqui. Quero ficar aqui para sempre.

Esse povo que luta por terra, como o MST,
sei lá... muita coisa, no Brasil, tudo se faz só na
pressão. Parece que não resolve de outro jeito. A
coisa está parada, quando eles começam a me-
xer, é que começa a resolver... mas se cruzar o
braço, não acontece nada. Muitas coisas que eles
fazem, acho que é errado. Que nem destruir a
cerca dos outros, amolar criação! Isso é errado,
mas nesse Brasil nosso... A reforma agrária no
Brasil mesmo, se não fosse isso aí, não tinha re-
forma agrária!... Acho que não existia. Eles fi-
zeram muita pressão, aí o governo fez alguma
coisa para comprar a terra. No Estado de São
Paulo, desses cinco ano para cá, aumentou mui-
to os assentamentos, mas isso sempre por causa
da turma do José Rainha. Agora, se não tivesse,
não acontecia isso, não. Não tinha assentamen-
to, não.

Nesse assentamento aqui não teve nenhu-
ma ajuda deles! Aqui não teve, não. Eles tenta-
ram fazer reunião em Piquerobi, mas o povo não
procurou eles, não. Logo com o Itesp, saiu a
fazenda, e  foi  fe i to isto daí . Feito o
cadastramento, o pessoal veio pra terra. Eles que-
riam tomar posse da fazenda, mas como tinha
14 famílias, não vieram, não.
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HISTÓRICO1

A fazenda Santo Antonio da Lagoa está
localizada no município de Piquerobi, área
de terra devoluta conforme ação discri-
minatória do Estado. Foi arrecadada pelo
governo do Estado de São Paulo com a fi-
nalidade de abrigar projetos de assentamen-
tos de reforma agrária.  As famílias benefi-
ciadas com um lote agrícola foram cadas-
tradas em 1996, no respectivo município,
para participarem do processo de seleção de
beneficiários.

O então Instituto de Terras do Estado
de São Paulo (ITESP), por meio de seu De-
partamento de Assentamento Fundiário
(DAF), instaurou Comissão de Seleção se-
gundo critérios previstos na Lei nº 4957/
85. A entrada na terra das 29 famílias ocor-
reu em 1997, já em situação definitiva.

O assentamento está dividido em 29
lotes agrícolas, com uma média de 19 hec-
tares cada um, e uma agrovila, onde se
concentram as moradias e os demais equi-
pamentos coletivos, como escola, posto de
saúde, barracão comunitário etc.

Identificação

Nº de Lotes: 29

Área Total: 968 hectares

Área Agricultável: 551 hectares

Domínio da Terra: Estadual

Portarias de Criação: Itesp 05/1998 e Incra
082/1997

Início: Março de 1997

Município: Piquerobi

EXPERIÊNCIA ANTERIOR

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

RENDA FAMILIAR PROVENIENTE DO LOTE (%)

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

PARTICIPAÇÃO NO TRABALHO DO LOTE

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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ESCOLARIDADE DOS MORADORES

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

TITULARES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99 e Banco de
Dados Jun/05
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

O assentamento Santo Antonio da La-
goa é relativamente pequeno. Sua popula-
ção, segundo a Caderneta de Campo refe-
rente à safra de 1998/99, é de 125 pessoas,
sendo 63 homens (50,4%) e 62 mulheres
(49,6%).

Em Santo Antonio da Lagoa
verifica-se a ocorrência da primeira
titularidade com mulheres em 4 dos 29 lo-
tes, o equivalente ao índice de 13,79%. Este
índice situa-se abaixo do encontrado no Es-
tado como um todo, de 21,27% dos lotes
com mulheres. 78,73% dos homens detêm a
primeira titularidade dos lotes.

Atualmente, a maioria dos titulares
(55,17%) encontra-se na faixa etária entre
41 a 50 anos, mostrando um aumento sig-
nificativo deste contingente em relação ao
início do assentamento (31%). O número de
titulares que possuem de 21 a 30 anos per-
maneceu constante nos períodos compara-
dos, com 3,45%. Os titulares maiores de 65

anos passaram de 3,45% para 17,24. Este
assentamento não possui titulares menores
de 21 anos.

Constata-se, em Santo Antonio da La-
goa, que a totalidade das famílias assenta-
das tem origem no meio rural. A ocupação
profissional anterior ao momento do assen-
tamento de 22 famílias era, na agropecuária,
como trabalhador assalariado temporário
(75,86%), arrendatário (20,69%) e como de
assalariado permanente (3,45%).

Cerca de 83% das famílias vivem exclu-
sivamente da renda gerada no lote,  com
ampla participação dos seus componentes
nas atividades voltadas para a composição
da renda familiar.  Se forem consideradas as
famílias que obtêm 70% ou mais da renda
do próprio lote, esta porcentagem salta para
90% das famílias residentes. Este fato pode
ser explicado pelo vínculo com a terra des-
tas famílias, evidenciado na experiência pro-
fissional anterior ao assentamento.

Quanto ao tempo dedicado às ativida-
des do lote, no período 1998/99, basicamen-
te um terço dos moradores (35,2%) dedica-
se integralmente a estas atividades. Os que
não participam da exploração do lote somam
mais de 34,4%, sendo 43 pessoas em núme-
ro absoluto.

Os dados mostram que a maioria dos
moradores do Santo Antonio da Lagoa
(68%) concluiu o Ensino Fundamental, e
9,6%, o Ensino Médio. O analfabetismo
apresenta um índice baixo, em relação ao
total no Estado, de 6,4% dos moradores.

A população de Santo Antonio da La-
goa é atendida por três escolas públicas que
ficam fora do assentamento, as quais aten-
dem também os assentamentos São José da
Lagoa e Santa Rita do Piquerobi, localiza-
dos no mesmo município. Somente uma das
três escolas oferece o Ensino Médio, sendo
as demais restritas ao Ensino Fundamental
completo. O acesso dos 60 alunos dos as-
sentamentos  que freqüentam estas escolas
se dá por meio do transporte colet ivo
disponibilizado pela prefeitura.

Como nos demais assentamentos do
Pontal do Paranapanema, verifica-se a pre-

dominância de terras disponibilizadas para
as atividades vinculadas à pecuária leiteira.
36% da área de exploração permanente está
ocupada com pastagens, enquanto cerca de
18% estão destinadas a culturas anuais, que
atendem à produção para o auto consumo e
para alimentação animal.

Cerca de metade da área do assenta-
mento Santo Antonio da Lagoa é constitu-
ída por terras inaproveitáveis para a agro-
pecuária (43%), incluindo áreas de reserva
legal ou de preservação permanente e vias
internas de acesso.

O índice de permanência das famílias
no assentamento Santo Antonio da Lagoa,
apresentado um ano após sua criação, indi-
cava que 93,1% das famílias iniciais do pro-
jeto haviam se fixado na terra, com somente
duas substituições de titulares.

airáteaxiaF snemoHºN % serehluMºN % latoT %

6a0 01 78,51 01 31,61 02 00,61

41a7 8 07,21 11 47,71 91 02,51

02a51 9 92,41 8 09,21 71 06,31

03a12 9 92,41 01 31,61 91 02,51

04a13 8 07,21 8 09,21 61 08,21

05a14 01 78,51 8 09,21 81 04,41

56a15 7 11,11 7 92,11 41 02,11

56edsiam 2 71,3 - 2 06,1

LATOT 36 00,001 26 00,001 521 00,001

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO

SEGUNDO IDADE E GÊNERO

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

1 Como fonte de pesquisa foram utilizados documen-
tos da Fundação Itesp, do antigo Departamento de
Assentamento Fundiário (DAF) e consulta a técni-
cos de campo que acompanharam a criação do as-
sentamento.
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Sou Luiz Antônio da Silva, tenho trinta e
nove anos. Vim de Piquerobi. Fui contemplado com
essa terra e vim para cá no dia 26 de fevereiro de
1997. Viemos, eu e minha família. Aqui nos esta-
belecemos e estamos até hoje. Graças a Deus, para
mim, em vista da cidade, aqui está ótimo! Mas posso
falar a respeito de mim, não pelos outros, que cada
um tem a sua vida. Para mim está bom. Estamos aí
lutando,  levamos a vida, eu, a mulher, meu filho,
agora tem minha nora, a mulher dele, que está aí
comigo. Meu filho está mexendo com gado para
mim, e eu mexo na roça, e sempre que tem um
tempinho eu trabalho em algumas coisinhas que
aparecem aqui pelo assentamento. Estou levando
a vida até hoje. Graças a Deus, para mim está bom.

Quando desço para tirar o leite, levanto às
cinco horas da manhã. Queira ou não queira, não
tem jeito! De vez em quando, levanto um pouco
mais tarde, seis horas, seis e meia, para fazer algum
biquinho, pegar algum dinheiro por fora... Enquan-
to tem um serviço para fazer, eu deixo a parte do
leite com meu menino. Ele vai lá, tira o leite sozi-
nho! Isso a gente faz para ajudar no orçamento da
casa, porque hoje são duas famílias aqui dentro. Para
ficar só dependendo do leite, duas pessoas para ti-
rar cinqüenta, sessenta e até setenta litros e   só
viver desse leite, não compensa, não dá.

O leite dá trabalho, só que ele ocupa uma hora
ou duas de serviço, depois tem o resto do dia para
fazer alguma coisa. Ou trabalhar na sua roça, ou
fazer uma diária com alguém.

Nasci em Venceslau, depois mudei  para
Piquerobi. Ainda tenho família nas duas cidades, e
minha mulher tem em Santo Anastácio. Vamos à
cidade somente para visitar os parentes. É duro só
ficar aqui dentro, tem que sair.

Lá eu trabalhava em roça também, traba-
lhei em firma e, depois que fiquei sem serviço,
me mudei para Piquerobi. Aí fiquei trabalhando
em roça novamente; foi quando surgiu essa opor-
tunidade de vir para cá. Na roça, eu sempre tra-

balhava para os outros, colhendo algodão, feijão,
esse tipo de coisa.

Como disse, morei na cidade por um tempo.
E para falar a verdade, para mim foi difícil. Porque
tinha que procurar serviço, e Piquerobi é uma ci-
dade pequena, tem pouco trabalho. Trabalhava de
servente de pedreiro, então ia me virando nessas
partes. Quando não tinha serviço na roça, ia de
servente de pedreiro.

Meu pai não era agricultor, ele trabalhava na
algodoeira, em Venceslau. Hoje é aposentado...
Aposentado não, é encostado. Da roça mesmo não
tem quase ninguém da minha família, a não ser da
parte do meu pai, que tem uns que trabalham dire-
to na roça. Agora a gente aqui de casa não. Eu mes-
mo vim para cá, e só depois é que me efetivei mais
no trabalho com a terra. Me acostumei. Graças a
Deus, para mim está bom. Hoje gosto de trabalhar
aqui. Minha mulher também gosta. Então está sen-
do bom.

O trabalho aqui, quando tem a época do plan-
tio, e vem um financiamento, a gente pega e com-
pra o que precisa. Nós temos trator, bomba,
plantadeira e niveladora, e o trato com as culturas
é da gente mesmo. A gente evita pagar trabalhador
de fora, porque roça não dá nada. Se der, põe al-
guém para ajudar, se não der... a gente mesmo tem
tomado conta.  O algodão mesmo, geralmente pre-
cisa de ajuda, mas na colheita. Daí não tem jeito,
tem que pôr gente para trabalhar. Mas estamos le-
vando a vida.

Ultimamente, estou plantando só milho e fei-
jão. O algodão, estou meio devagar por causa do
preço. Não tem preço! Porque não está tendo qua-
se apoio para plantio de algodão. E como falei, meu
filho cuida do gado. Ele tira o leite para mim e
trata do gado, faz os deveres que tem que fazer, e
eu mexo na roça. Sempre que posso e que aparece
algum servicinho, trabalho fazendo bico para aju-
dar no orçamento da casa, porque só do leite não
tem como sobreviver, e a roça não dá o retorno su-

Luiz Antônio da SilvaLuiz Antônio da Silva
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ficiente pra gente viver. Na plantação, demora de
seis meses a um ano até o retorno. Se a pessoa faci-
litar, tem que tirar o dinheiro do bolso para poder
pagar a cultura.

A roça dá muito pouco... não sobra nada! Até
hoje, não posso falar que sobrou ou que tenho al-
guma coisa do dinheiro que eu ganhei da roça...
nada! Graças a Deus, o gado para mim está dando
mais serventia do que a roça. O que a roça dá é o
seguinte: se num período de seis meses a safra der
uns mil e quinhentos reais de lucro, esse dinheiro
eu comi nesse período! Então, sou franco em falar,
lucro de roça até hoje eu não vi, não! Para não di-
zer: só uma vez, se eu não me engano, ganhamos!...
Foi numa venda de feijão, deu um dinheiro bom,
eu mesmo com esse dinheiro comprei umas vacas.
Só que essas vacas também serviram de comida pra
gente... Porque não tem como girar o dinheiro, o
giro é pouco. Então, a roça deu, mas a bem dizer, a
roça mesmo levou!... No próximo ano tem que
plantar de novo, o dinheiro é pouco, tem que fazer
compra... Tem as despesas que vai fazendo... Lu-
cro mesmo, de roça... pouquíssimo!

É muito difícil! Hoje, pelo que a gente plan-
ta, se não tomar cuidado, nem paga o financiamen-
to. Por causa do próprio governo que não incentiva
o preço da lavoura. Para conseguir um financia-
mento, está muito difícil para nós assentados. A
gente não tem nada no nome da gente, só tem o
título de utilização, concessão de uso, da terra, e
esse título não julga nada que a gente é dono, en-
tão não posso fazer um financiamento. Não posso
fazer nada através desse título, enquanto não tiver
um título definitivo da terra. Então, quando sai al-
guma coisa é por intermédio da Fundação Itesp.
Se a Fundação não entra junto com a gente, não
consegue. Os técnicos ajudam. Sempre que sai o
financiamento, procuram a gente, fazem os proje-
tos e encaminham para o banco. Até, nós temos
um projeto em andamento, só que é muita buro-
cracia para poder pegar esse dinheiro; estamos lu-
tando para ver se sai para esse próximo plantio, mas
até agora não tem uma resposta concreta desse fi-
nanciamento, se sai ou não sai, e está passando da
época de plantar!... Quando vai liberar?

Esse financiamento nós pedimos para plan-
tar milho e algodão. Só que eles não querem libe-
rar para o algodão. Dizem que a área, na região
nossa aqui, é imprópria para o plantio de algodão
nessa época, então, se sair, vai ser só para milho,
mandioca e outros negócios. Ontem, fui no banco
para ver; não tem nada concreto ainda, não sabe se

sai ou não. Então a gente tem que se virar, e talvez
plantar com o próprio recurso, apertar num canto
e no outro, e plantar.

Quem julga se a região é boa para um cultivo
ou outro é o agrônomo. Logo que a gente veio para
cá, foi feito um trabalho para corrigir o solo. E,
pelo que a gente vê, a nossa área aqui é boa para
plantio!  Só que hoje, para plantar, está sendo difí-
cil por causa disso, não tem recurso, então a pessoa
se julga a vender alguma coisa que tiver para poder
plantar; aí corre esse risco, de plantar e depois  não
ter o retorno suficiente, por causa do incentivo do
governo que é pouco para esse tipo de lavoura. Eu
mesmo, no primeiro ou no segundo ano, tive que
vender, acho que duas vacas, para poder cobrir as
despesas do Procera. E a gente tinha um rebate de
50%, e mesmo assim me deu trabalho para pagar...

Isso foi difícil! Porque é duro ter uma coisa
ali, que está te dando um lucro mais ou menos, e
ter que dispor para poder acudir o financiamento.
Então, a pessoa se vê amarrada, vai indo, vai indo,
se desanima... Eu mesmo vou pensar muito para
plantar algodão. Não vou falar que não planto, posso
até plantar, mas vontade mesmo não tenho!... Op-
tei por essas duas lavouras e vou levando assim,
plantando milho e feijão.

Mas mesmo assim nunca pensei em desistir.
Não! Isso nunca passou pela minha cabeça. Em
hipótese alguma... eu pensar de  vender ou aban-
donar essas terras e voltar pra cidade!... Aqui, por
mais que a gente sofra, para mim, é melhor que na
cidade. Aqui estou comendo e bebendo. Meus fi-
lhos estão comendo e bebendo comigo, e para mim
está bom!

Minha vida na cidade era outra vida. Não é
que era sofrido, porque a gente corria atrás do ser-
viço. Ou corre atrás do serviço ou passa dificulda-
de! Ia trabalhar doente até. Deixava minha família
em Piquerobi, quer dizer, sempre procurei. Dava
um jeito de nunca ficar parado e conseguir manter
minha família no máximo de conforto que pudes-
se. A gente é pobre, mas pelo menos o arroz e fei-
jão de cada dia eu dava um jeito. Ia à luta!

Também planto umas coisas que não são para
vender, uma horta que a minha mulher tem para o
uso, um chiqueirinho,  e mandioca. Essas coisas a
gente planta por perto, na agrovila, porque, quan-
do quer, arranca os pés e traz. O lote mesmo, de 7
ou 8 alqueires, só uso para o gado, e 2 alqueires do
lote para cultivo do milho e feijão. É o máximo
que posso plantar por causa do gado, do pasto.

A convivência aqui na agrovila para mim é
boa, só que não pode esquentar a cabeça com o
tititi, o fuxico, porque em qualquer canto tem. Tem
que saber conviver com isso aí e levar a vida para a
frente.

Às vezes tem festa no assentamento, mas já
teve mais. Sempre a turma faz festa de São João, e é
só! O pessoal inventa, reúne, estoura pipoca, faz
quentão e passa as horas. É bom! Essa parte social,
de evento, é sempre boa de ter no assentamento. Tem
um pessoal que sempre organiza alguma coisa.

Tem também uma quadra, no outro assenta-
mento de cima, que de vez em quando o pessoal se
desloca para lá, e batem uma bolinha. Tem um cam-
po, na estrada aqui perto, que quase todos os do-
mingos eles vão pra lá, então pelo menos a diver-
são aqui também é boa. Eu não jogo futebol, não
gosto muito. É muito difícil eu jogar. O que eu
gosto de brincar é sinuca. Por isso meu divertimento
é só quando eu vou para a cidade, e eu jogo algu-
mas partidas de sinuca com meus colegas de lá!
Tenho bastante amigo na cidade. De vez em quan-
do, eles vêm me visitar. Tem uns amigos que vira-
e-mexe aparecem aqui. E quando eles vêm, que-
rem ir pescar, só que não sou muito chegado. Às
vezes, desço com eles até o rio e volto para trás.

Sou católico, e aqui no assentamento não tem
igreja, só em Piquerobi. Mas não sou um católico
que freqüenta a igreja,  vou muito pouco... A não
ser quando tem as festas, daí a gente vai à missa.
Agora,  de eu falar que vou aos domingos, sem ser
uma missa de sétimo dia, qualquer coisa assim...
muito difícil!

Por mim, penso que morar no lote seria me-
lhor do que na agrovila, porque não tinha que se
locomover daqui para o lote para poder trabalhar.
Mas aqui é melhor, por causa de assistência. Por
exemplo: quando mudamos, foi mais fácil a ener-
gia vir para a agrovila; no lote é mais demorado,
ainda não tem. E para gente que veio da cidade, ir
direto para o lote, sem energia, sem nada... acho
que ia ser raro as pessoas conseguirem viver...

Meu lote fica a uns 1.500 metros daqui. É
longe, mas tem outros que ficam mais longe. A pes-
soa anda 3 km até lá! É uma caminhada boa. O
pessoal vai a pé ou de bicicleta, e tem que sair cedo,
principalmente para tirar leite.

A produção do leite nosso aqui é boa. O pre-
ço é que é ruim; isso já vem gerando uma polêmica
danada... Tem uma turma que estava querendo fa-

zer uma reunião para conversar com o pessoal da
Líder, para aumentar o preço, porque é um exage-
ro o leite a 26 centavos o litro. Não tem condições!
Sendo que na cidade está vendendo a oitenta, no-
venta centavos o litro. Então é duro manter o gado,
vendendo por um preço desse. E para nós aqui,
tem que viver disso, porque a roça não dá nada.
Então o leite é a salvação da gente! Mas se o leite
não tiver preço, fica duro de viver...

Todo o leite que tiro, entrego para a Líder. É
uma firma que fica em Martinópolis, só que a gen-
te entrega em Piquerobi, onde tem um resfriador;
o caminhão pega no assentamento e leva  pra cida-
de. De lá, o outro caminhão pega  e leva para
Martinópolis.  A gente entrega o leite no tambor
de cinqüenta litros, o caminhão passa, pega esse
tambor, deixa um outro para pôr o leite do outro
dia. Assim é o dia-a-dia nosso. Hoje a média nossa
está dando 50 litros, mas chega a 70, 75 por dia. O
total de vacas que eu tenho é 24 cabeças. Todo gado
meu é na nota, tenho nota de todos. Dando leite,
hoje, tenho acho que nove ou dez vacas. As outras
estão solteiras, ou estão prenhas.   É sempre assim:
tem um tanto dando leite e outro solteiro ou
amojando para, quando apartar uma, entrar outra
no lugar.

Mas mesmo tendo uma média de 50 litros
por dia, como o preço está baixo demais, este mês
deu 390 reais, parece. Eles pagam em cheque a cada
30 dias. Todo dia 20, eles mandam o cheque e a
nota do leite pelo motorista do caminhão, que passa
e entrega pra gente. Sempre dá uma diferen-
çazinha... Não adianta a gente falar que não dá,
que dá... Só que também não compensa correr atrás.
A gente vai levando conforme Deus manda...

Mesmo assim, a melhor atividade é o leite. É
o gado leiteiro. Não tem outra atividade para man-
ter um assentado! Todo mês ele tem aquele dinhei-
rinho. Já procurei outros tipos de coisas para me-
xer, e ver se melhora o orçamento, mas não encon-
trei nada.

Vai fazer quatro anos que estamos aqui e, se
for ver, de quando entrei até hoje, a vida melhorou
muito! Porque quando a gente estava na cidade,
nunca pensava em ter o que tenho... Hoje tenho
essas vaquinhas aí, uma certa parte já é minha, não
tem nada a ver com o financiamento. Tenho um
carrinho para poder andar... Dever, devo pouco, mas
não tem quem não deve...

Tenho dois filhos, uma menina com 16 para
17 e um rapaz de 21. Então estou tranqüilo... O

rapaz estudou até a oitava série, mas não termi-
nou! E a menina está fazendo o Cefam. Ela falou
para mim que não quer ser professora, tem vonta-
de de estudar para ser guia de turismo. Então se
dedicou a isso, e escolheu estudar no Cefam – Cen-
tro Específico de Formação  e Aperfeiçoamento
para o Magistério. No próximo ano, vai fazer o ter-
ceiro ano do colégio. Por isso ela fica aqui só no
fim de semana, porque a escola é longe e não tem
como se locomover daqui para ir para o Cefam, em
Venceslau, todo dia. Lá ela fica na casa da minha
cunhada, e fim de semana ela vem para cá. Fica
aqui sábado e domingo, e na segunda-feira ela pega
o ônibus daqui da escola, vai até Piquerobi  e volta
para o Cefam. Estou vendo se o ano que vem con-
sigo alugar uma casinha em Piquerobi, pelo menos
para minha mulher ficar junto com ela. E para ela
poder fazer esse estudo que quer. Vamos tentar fa-
zer o gosto dela... Ela quer estudar! Faço esforço
para que dê certo. Eu fico aqui, com o meu filho e
a minha nora.

Meu menino parou de estudar porque quis.
Difícil não é não. Basta ter boa vontade e querer
estudar, que não tem nada difícil. Eu consegui es-
tudar até a quinta série, aí não teve mais jeito, pe-
guei e parei. Já trabalhava... não teve como. Ainda
tentei estudar, mas trabalhava num posto de gaso-
lina, na época, e o posto funcionava das seis da
manhã às nove da noite, não tinha turno, não tinha
nada! Então abandonei a escola... Logo depois eu
casei, aí é que apertou mesmo. E não teve mais
jeito de voltar para a escola.

Casei com dezoito anos, e estou até hoje com
ela! Graças a Deus estamos bem. Até a mulher fa-
lar: “Vaza!” Ainda não falou... Às vezes tenta, mas
a gente desvia!...

Na verdade, de casado mesmo, no papel, te-
nho dezessete anos, porque moramos juntos para
depois casar. Nem lembro a data do casamento...
Sei que vai fazer dezessete anos. É mais ou menos
a idade da minha menina. É por aí que eu não erro,
de jeito nenhum! O meu mais velho veio antes do
casamento... Mas a gente vive bem, e graças a Deus
não posso reclamar não.

Minha mulher, hoje, gosta de ficar aqui no
assentamento. No começo não queria vir não, mas
depois veio, viu como é que era a coisa e gostou!
Ela já tinha morado na roça quando morava com
os pais dela. Todos trabalhavam na roça. Depois
foi que ela veio morar com a irmã dela na cidade e
começou a trabalhar em casa, de doméstica, pelo
que ela conta para mim.
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E a gente vive bem! Conseguimos criar nos-
sos filhos. E acho que, para criar um filho, hoje,
aqui no assentamento é melhor do que na cidade!
Tem o transporte que leva e traz para a escola e a
convivência deles com o pessoal da cidade é bem
menor, só naquele horário de escola. E retornando
para cá, a convivência aqui é o dia-a-dia de cada
um de nós...

Meu filho está aí, casou e trouxe a mulher
para morar conosco. A minha filha só não está
aqui porque está estudando, senão estava aqui com
a gente.

O mais importante para que tudo dê certo
aqui no campo é o incentivo do governo, que tinha
que ser mais para o lado do assentado. Não para
investir no assentado que não quer nada com nada,
mas, se a pessoa tem vontade de trabalhar, tem de-
dicação para plantar, o governo tinha que incenti-
var! Porque hoje não tem incentivo. E o assentado
não tem como tirar do dinheiro dele para poder
plantar... São poucos os que têm condição... A gen-
te, aqui no assentamento, 80, 90% não tem como
plantar... planta na raça, porque gosta de plantar!...
O governo tinha que incentivar, nem que pusesse
umas regras mais rígidas! Se tem medo de perder
dinheiro, muda a regra! Será que não consegue fa-
zer uma pesquisa e ver quem tem vontade de tra-
balhar e quem não tem? No meu pensar, deveria
ter mais incentivo para o assentamento poder ir
mais para a frente.

A gente aqui no assentamento não tem con-
vivência com a luta pela terra, com o pessoal do
MST, porque nossa história foi um pouco dife-
rente, foi por cadastro. Tem um pessoal no Santa
Rita que faz parte do Movimento... O que sei é o
que passa sempre na televisão: eles são muito atrás
de baderna... essas coisas... Só que o MST é a fun-
dação que mais luta para poder o assentado ter
alguma coisa. Se não fossem eles pressionando,
acho que era muito difícil sair alguma coisa. Seja
bom ou ruim, o que eles badernam ou não, uma
parte das pressões que eles fazem em cima do
governo sempre algum resultado tem, para ajudar
os assentados.

Mas como eu estava contando, quando foi pra
gente vir para cá, teve um cadastramento, depois
teve a seleção dos classificados. Foram classifica-
dos 250 ou 270 pessoas; dessas foram selecionadas
as 29 que hoje estão aqui. Não teve nenhum acam-
pamento antes. Quando a gente veio a primeira
vez, ia ocupar 20% da área, mas o dono da fazenda,

na época, brecou. Falou que, se ocupasse, não ia
vender os 80%. Então o rapaz que trouxe a gente
até aqui, o Eduardo, conversou com o fazendeiro,
mais o pessoal do Itesp, e resolveram voltar atrás...
Com trinta dias, selecionaram a compra da fazen-
da e trouxeram a gente pra cá. Ficamos na barraca
uns três meses, mas tinha luz, e tinha água perto
daqui... Então, quando voltamos, não teve proble-
ma nenhum, já entramos direto na terra, definiti-
vo, para trabalhar!

Depois que a gente estava aqui foi  que corta-
ram a fazenda e dividiram os lotes todos; foi sorte-
ando e cada um pegou o seu. Mas desde o início
foi decidido ficar na agrovila; para isso foi feita uma
reunião e a maioria optou pela agrovila.

Hoje está mais devagar, não faz tanta reunião.
Não é mais como era logo que a gente chegou. Cada
dois, três meses, dependendo do que tinha que fa-
zer, a gente fazia reunião. Hoje, já faz uma reunião
visando alguma coisa, que nem um financiamento;
o Cidinho, técnico, vem aqui, comunica o pessoal,
para explicar se o dinheiro vem ou não pra gente...

No começo, quando tinha reunião, decidia as
sociedades, como a do trator, e o sistema como ia
trabalhar o trator,  para cada um, se era através de
sorteio ou de escala... Hoje, o trator está trabalhan-
do assim: se os 29 mais os dois que pagam por fora
forem plantar, a gente faz um sorteio, o trator vai e
faz o serviço do primeiro, e vai passando de um
para o outro. Tem também uma escala de dois
alqueires e meio por família. Até chegar   o final. E
assim é feito do começo até o plantio.

Esse trator foi financiado pelo banco, nós pa-
gamos com o dinheiro do Procera, que hoje já
estamos pagando para o banco. Então, o banco paga
o trator para a gente e a gente agora está pagando
para o banco. O trator foi financiado no banco por
26 pessoas, então essas pessoas todo ano pagam a
parte de cada um. Não é caro... Hoje está dando
um total de 181 reais por ano, entre o trator e
implemento. Eu acho que não é caro. Porque aju-
da! Se não tivesse o trator, a coisa aqui era pior!

Mas depois da compra do trator, a gente não
comprou mais nada que precisasse reunir todo
mundo... Nos reunimos sim, mais duas vezes: uma
para comprar uma batedeira de feijão e amendo-
im; essa máquina não faz parte de financiamento
nenhum, é da gente mesmo. E uma outra, para
comprar, uma Rome, que é um tipo de grade
niveladora, só que trabalha fazendo a função de

um tombador. É para romear uma terra bruta. Só
que essa Rome também já não é de todo mundo, é
só das pessoas que se uniram - eu estou no meio -
e compraram.

Até hoje está indo bem. Nunca deu proble-
ma. Tem aquelas discussões que um não usou, que
o outro usou mais... Mas isso é normal! E sempre
alguma quebra que der, divide em partes iguais, e
cada um paga a sua... Foi bom comprar essas má-
quinas juntos, porque facilita o trabalho e tam-
bém porque, hoje, uma pessoa sozinha, para com-
prar uma máquina dessas, não compra! Essa Rome
mesmo, se fosse para um só comprar, não com-
praria. Então, a união facilita para poder adquirir
alguma coisa.

Mas, na hora de produzir, cada um produz o
seu. É mais fácil assim. Porque cada um tem um
lote. Para unir para trabalhar em grupo teria que
ter uma área separada, e quem tem um lote não vai
ceder para outras pessoas trabalharem. Então fica
difícil, é melhor trabalhar sozinho, cada um no seu
lote. A gente tentou no começo, mas não tinha di-
vidido as terras ainda... A produção foi boa, mas o
preço não ajudou muito, e foi aonde era para ter
pago os tratores e não conseguimos pagar... Aí foi
tocando essas prestações...

Para trabalhar em grupo já é mais ruim. A
não ser coisas que nem o plantio de mandioca: o
pessoal faz uma reunião, convida, vai um certo tanto
de pessoas e ajuda a arrancar a mandioca daquela
pessoa. Depois aquele mesmo tanto vai e arranca
do outro, e assim por diante. Paga também, mas já
vem mais fácil, porque todo mundo concorda em
ir ajudar aquela pessoa, e depois se junta e ajuda
outra.  Daí é melhor, porque faz mais rápido. Hoje,
se não tiver a união do pessoal   para poder fazer
esse tipo de serviço, se for buscar gente lá em
Piquerobi para vir aqui, e só tiver um alqueire plan-
tado, a mandioca não paga. Desse jeito já é difícil
pagar!

Eu gosto daqui. Que nada de mau aconteça
para mim, porque daqui, só saio quando morrer!
Meu filho continua meu trabalho. Mas ele casou,
tem a vida dele pra levar! Se no dia de amanhã
falar: “Pai, vou para Piquerobi, ou vou para qual-
quer canto viver minha vida separado”, desejo boa
sorte e continuo aqui! O dia que ele quiser voltar,
a terra está aí!

O que eu quero mesmo, daqui pra frente, é
fazer uma casinha melhor para mim. Fazendo a
casinha vai estar ótimo! Tem essa aqui, que é de

madeirite, e está fácil de ajeitar, porque, bom ou
ruim, uma coisa que eu sei fazer é levantar casa. Eu
mesmo posso fazer! Com isso vai estar 90 % con-
cluído o meu sonho. Depois disso, o sonho de cada
um é cada vez viver melhor!

É um prazer trabalhar na terra da gente!... Por
exemplo, saio daqui da minha casa e vou para o
lote, não tenho que dar satisfação pra ninguém. Não
vou ficar esperando vencer o mês para o patrão me
pagar, um aborrecimento que já passei e jamais que-
ro passar de novo... Sei que, se eu sair de dentro da
minha casa, e descer para o meu lote, estou dentro
do que é meu e estou trabalhando!... Tudo o que eu
fizer é para mim.
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HISTÓRICO1

A fazenda Santa Rita está localizada no
município de Piquerobi, numa área considerada
devoluta, conforme ação discriminatória do Esta-
do. Foi ocupada por um grupo de famílias vincu-
ladas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) em 1997, após ser arrecadada
pelo Governo do Estado para fins de reforma
agrária e para a implementação de projeto de
assentamento rural.

Após a arrecadação da área, foram assenta-
das 26 famílias, previamente cadastradas no res-
pectivo município e aprovadas pela Comissão
de Seleção instaurada pelo Departamento de As-
sentamento Fundiário (DAF), do então Instituto
de Terras do Estado de São Paulo (ITESP).

Santa Rita do Piquerobi fica próximo de
assentamentos São José da Lagoa e Santo Anto-
nio da Lagoa, localizados no mesmo município,
criados no ano anterior: Diferentemente dos as-
sentamentos vizinhos, Santa Rita do Piquerobni
não possui agrovila, sendo as moradias situadas
nos lotes de produção, que variam entre 18 a 20
hectares.

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

O assentamento Santa Rita do Piquerobi
abrange 66 moradores distribuídos igualita-
riamente entre homens e mulheres, demonstran-
do eqüidade de gênero. A titularidade dos lotes,
porém, está concentrada, em sua maioria, en-
tre os homens, que detêm 23 unidades, em rela-
ção a 3 mulheres titulares, correspondendo a 79%
e 11%, respectivamente, de homens e mulheres.

Para o Estado como um todo, Santa
Rita do Piquerobi fica 10 pontos percentuais
abaixo da média da participação feminina na
titularidade (21,27%).

No período de 1988/99, observa-sea pre-
dominância de titulares com mais de 30 anos;
os dados indicam aumento em 15% dos titu-
lares nas faixas de 51 a 65 anos e de 15% da-
queles com mais de 65 anos.

No período anterior ao assentamento, a ex-
periência ocupacional dos titulares mostra a mai-
oria expressiva vinculada a atividades da agri-
cultura, sendo 38,5% assalariados temporários,
e 27% assalariados permanentes, além de apro-
ximadamente 12% de arrendatários. Pouco mais
de 23% dos beneficiários titulares estavam vin-
culados ao trabalho nas áreas da indústria e do
comércio.

Os dados da Caderneta de Campo refe-
rentes à safra de 1998/99 indicam que a maio-
ria dos assentados (23 famílias) vive exclusiva-
mente da renda gerada no lote. As demais famí-
lias informam obter mais da metade da renda das
atividades do lote. Conclui-se que a experiên-
cia diferenciada em outras áreas que não a agri-
cultura tenha propiciado novas possibilidades de
emprego da mão-de-obra familiar, permitindo
o ingresso de recursos de outras fontes.

Dos 66 moradores do assentamento, 67%
dedicam tempo integral ao trabalho no lote,
correspondendo a 44 pessoas. Os que não parti-
cipam são 15 pessoas, correspondendo a 22,73%
dos habitantes do assentamento, sendo metade
crianças menores de 06 anos.

O nível de escolaridade dos moradores de
Santa Rita do Piquerobi é baixo, a maioria pos-
sui o Ensino Fundamental, concluído ou em cur-
so, correspondendo a 71% da população; ape-
nas 7,5% possuem o Ensino Médio e 12% fre-
qüentam a pré-escola. O índice de analfabe-
tismo atinge 9% de seus moradores, acompa-
nha a média estadual dos assentamentos do Es-
tado, de 9,65%.

A população de Santa Rita do Piquerobi,
de São José da Lagoa e Santo Antonio da La-
goa, assentamentos localizados no mesmo mu-
nicípio, é atendida por três escolas públicas que
situam-se no entorno do assentamento. Destas,
somente uma escola oferece o Ensino Médio,
sendo as demais restritas ao Ensino Funda-
mental completo. Cerca de 60 alunos dos as-
sentamentos freqüentam estas escolas, com aces-
so por meio de um ônibus disponibilizado pela
prefeitura.

DADOS DE PRODUÇÃO

Por se tratar de um assentamento relativa-
mente novo, é importante ressaltar algumas ca-
racterísticas típicas desta fase, sobretudo na safra
1999/2000, a primeira após a instalação do as-
sentamento.

A vasta área de pecuária existente foi, logo
de início, incorporadas pelos assentados, como
prática presente no Pontal do Paranapanema.
Por este motivo, verifica-se no assentamento a
predominância de terras destinadas às ativida-

Identificação

Nº de Lotes: 26

Área Total: 601 hectares

Área Agricultável: 480 hectares

Domínio da Terra: Estadual

Portarias de Criação: Itesp 05/1998 e Incra
061/1998

Início: Dezembro de 1997

Município: Piquerobi

des da pecuária leiteira, com 42,78% da área de
exploração permanente utilizadas para pastagem,
enquanto que 17% estão destinadas a culturas
anuais, como produção de autoconsumo e ali-
mentação animal.

Vale destacar que, da área total, pouco mais
de 20% são terras inaproveitáveis para a
agropecuária, compostas de áreas de reserva e
vias internas de acesso. Outros 17,61% cons-
tam como não exploradas naquela safra, poden-
do ser utilizada em safras futuras, conforme pla-
nejamento de exploração dos seus moradores.

As lavouras, na grande maioria cultivos
anuais, são de rápida produção e foram respon-
sáveis por mais da metade da renda familiar nes-
te assentamento.

1 Como fonte de pesquisa foram utilizados do-
cumentos da Fundação Itesp, do antigo Depar-
tamento de Assentamento Fundiário (DAF) e
consulta a técnicos de campo que acompanha-
ram a criação do assentamento.

airáteaxiaF snemoHºN % serehluMºN % latoT %

6a0 5 51,51 3 90,9 8 21,21

41a7 8 42,42 8 42,42 61 42,42

02a51 5 51,51 1 30,3 6 90,9

03a12 3 90,9 - - 3 55,4

04a13 2 60,6 6 81,81 8 21,21

05a14 6 81,81 11 33,33 71 67,52

56a15 4 21,21 4 21,21 8 21,21

56edsiam - - - - - -

LATOT 33 00,001 33 00,001 66 00,001

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO

SEGUNDO IDADE E GÊNERO

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

TITULARES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA

Faixa etária
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Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99 e Banco de dados Jun/

2005

EXPERIÊNCIA ANTERIOR

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

RENDA FAMILIAR PROVENIENTE DO LOTE (%)

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99

PARTICIPAÇÃO NO TRABALHO DO LOTE
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Intensidade

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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ESCOLARIDADE DOS MORADORES

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo 1998/99
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Eu nasci em Caculé, na Bahia. Estava com
6 anos de idade quando viemos para essa re-
gião, com minha mãe. Logo quando a gente veio
trabalhava assim, no trabalho rural; minha mãe
arrendava terra do governo e dos fazendeiros,
depois plantava o capim, dava dois anos, a gen-
te entregava a renda. Minha mãe tocou durante
um tempo, até quando eu tinha uns 13, 14 anos,
depois ela foi embora para o Norte com meu
irmão e eu fiquei com a minha irmã. Fiquei tra-
balhando de doméstica, em Venceslau. Mas des-
de a idade de sete, oito anos, eu trabalhava na
enxada, eu tombava terra com animal, eu pas-
sava risco do pear com cavalo, com lata de ve-
neno nas costas, tudo isso foi o caminho do meu
começo de vida.

Quando estava com 18 anos, casei com o
Seneval, já faz 38 anos! Tivemos 10 filhos, dois
morreram, tem três mulheres casadas e um ho-
mem também casado; uma filha e um filho mo-
ram aqui e dois vêm de vez em quando. Eu ca-
sei e fui trabalhar na roça. A vida era dura, fui
criando filho, grávida, já no mês de ganhar e
fazendo faxina e lavando roupa, essas coisas de
doméstica. E assim eu fui levando a vida. Mo-
rei em Venceslau 40 anos e morei sete em
Marabá. Eu sempre me virei, vendia porco, ga-
linha, cuidava de chácara, fazia colcha de reta-
lho e tapete para vender... Aí chegou esse ne-
gócio de reforma agrária. Eu criava galinha na
cidade, não podia criar quase nada, plantava um
pedacinho de roça no fundo do quintal, não dava
para nada!

Cansei de trabalhar para os outros. Aí, de-
cidi entrar nessa reforma agrária! Fui falar com
o Rainha, fui me informar com o pessoal que já
estava envolvido. Começamos a procurar terra;
quando encontramos, entramos, demos posse na
Fazenda São João e na Fazenda Nazaré, fica-
mos lá nove meses em Nazaré, depois nós fo-
mos para o pavilhão do Rainha, lá perto de
Teodoro. Ficamos três meses. Era reunião dire-

to, para orientação, para a gente agüentar um
pouco até ver o que o governo fazia! Tinha que
esperar mais um tempo, aí eu fui esperando até o
dia do sorteio.Fiquei na beira de estrada, em bar-
raca um ano, depois nós mudamos para aqui. Pri-
meiro a gente ficou na sede da fazenda, uns seis
meses, até dividirem e sortearem os lotes; aí, no
primeiro sorteio, fui premiada. E estamos levan-
do essa vida assim, é na enxada, é fazendo meus
bicos, porque tem dia que eu não tenho condição,
mas sempre eu estou criando uma galinha.

Eu acabei com a criação de galinha ano pas-
sado, porque eu não tinha milho, estive doente,
quase transferi o lote, mas me aconselharam a não
fazer isso; então ouvi esse conselho, e como já so-
fri muito, não ia achar lugar melhor, fiquei e voltei
a trabalhar devagarinho, o médico me passou bas-
tante remédio, vitamina. Agora estou indo. En-
quanto estiver agüentando, estou indo, a idade
também está chegando. Agora vou passar para os
filhos tomarem conta, já não tem muito.

Essa casinha é a mesma de Marabá, desmon-
tamos e a gente trouxe para cá. O que posso fazer
eu faço, não fiz mais porque não tenho condições,
mas se pudesse no ano passado eu tinha tombado
dois alqueires, mas não teve dinheiro.

A partir do ano que vem, se Deus quiser, vai
melhorar, e se o governo tiver dó de nós e mandar
algum dinheirinho para quem pagou o banco, para
quem tem o nome limpo, vai ser bom, mas se não,
eu tenho que continuar no sofrimento mesmo, na
enxada! Não pode pagar um tratorista, não pode
pagar um braçal para trabalhar.

Eu tenho garra, sabe? Eu não sei ficar pa-
rada, eu não fico na cama até as 7 horas de jeito
nenhum! Pode estar chovendo, eu não tenho
aquela paciência de ficar parada. Acostumei na
lida de roça.

Quando a gente veio para aqui, saiu aque-
la parcela de dois mil reais, aí eu tombei um
alqueire de terra e plantei um pouco de feijão,
mas não deu nada, foi uma época muito atrasa-
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da. Eu plantei o feijão, mas deu um sol, foi em
fevereiro, março, deu um sol forte e nós perde-
mos o feijão que estava bonito que só vendo. De
um alqueire, eu tirei só sete sacos e vendi. O mi-
lho, plantei um alqueire, mas não estava dando
preço, então troquei por um casal de bezerros.

Hoje tenho seis cabeças de cada. São 12
cabeças. Seis pequenas e seis grandes. As va-
cas dão leite, mas o preço está muito baixo, o
pasto está seco; estamos tirando só uns 10 li-
tros por dia.

A vida aqui é boa, tranqüila; fora esses pro-
blemas de falta de condição para produzir di-
reito, a gente vai levando a vida. Os vizinhos
são bons, muitos se conhecem desde Marabá,
tudo gente boa, graças a Deus! A gente só não
se ajuda mais porque não dá, quando tem um
tempinho a gente está cuidando cada qual do
seu lote. A gente não pode chamar para atrapa-
lhar o tempo do outro de graça. Então ficam
todos empatados naquele servicinho do seu sí-
tio. Só quando é tempo de roça a gente vai para
lá, ajudar a colher. Esse ano teve pouca colheita
aqui.

Esse ano, só plantei mandioca pelo con-
trato da Fecularia de Teodoro Sampaio, da coo-
perativa Cocamp. Plantei porque eles deram
1.600 reais para a gente carpir, comprar as ra-
mas, arrancar e tudo mais, e eles garantiam o
preço de 60 reais por tonelada. Mas, por en-
quanto, eles não estão podendo pagar esse pre-
ço, então estou esperando, porque a qualidade
de mandioca que plantei agüenta mais um pou-
co de tempo sem apodrecer.

Os técnicos do Itesp até vêm aqui para dar
uma orientação da plantação. Diz a época que a
gente deve plantar o milho, se a gente deve plan-
tar o feijão, a época certa. Mas o que acontece é
que muitas vezes a gente não tem condições de
plantar, não tem dinheiro, então não adianta a
orientação.

A situação aqui está difícil para nós as-
sentados. Esse mês só recebi 55 reais do leite e
tenho que pagar 45 da bomba de água. A vida
aqui é melhor do que na cidade, não troco isso
aqui pela cidade de jeito nenhum, porque aqui
é meu. Mas acho que, se a gente tivesse mais
ajuda do governo para produzir, seria melhor.

Sou uma pessoa de muita fé, graças a Deus,
tenho fé! Às vezes tenho até fé demais, conver-
so sozinha com Deus! É melhor falar com ele

do que estar falando com uma pessoa e ela não
estar nem dando atenção! Se a gente trabalhar
sem fé em Deus, a gente tem até castigo, por-
que se a gente trabalha é porque tem saúde e
saúde é o mais importante.

Sou católica, a igreja católica aqui está tão
abandonadinha, nem vem padre aqui; eu sinto
falta! Até tenho no meu pensamento que preci-
sava ir nessa igrejinha, zelar por ela, limpar o
pátio, chamar um padre para dar a bênção aqui
no assentamento.

Meu marido está sempre internado, com
problema de coluna, então eu toco o lote prati-
camente sozinha. O Sérgio, meu filho de 20
anos, me ajuda é claro. Ele estudou e fica aqui
comigo, mas ele não pode fazer serviço pesado,
nem tomar muito sol porque ele quase morreu!
Com 14 anos o médico deu três meses de vida
para ele, pois tinha sopro no coração. Ele fez
um tratamento; depois que a gente sofreu mui-
to, tudo deu certo.

Quando acordo e vejo tudo isso aqui, essa
terrinha que é minha, me dá uma felicidade!
Aqui eu tenho de tudo; fome a gente não passa
porque eu tenho saúde, graças a Deus, para plan-
tar o que comer. A gente tem abóbora, couve,
milho, mandioca, laranja, limão, abacaxi, ma-
mão, várias ervas como hortelã, manjericão,
poejo, cânfora. Tem galinha, pintinho, tenho
dois coelhos, temas vaquinhas. Nossa Senhora!
Na cidade a gente tem que comprar tudo, e aqui
não, a gente pode plantar e colher!

Sérgio -Meu nome é Sérgio e vim para cá
com minha mãe. Ela é quem lutou mesmo, ela é
quem ficava no acampamento; eu estudava e fi-
cava mais na cidade, sempre gostei de estudar.

Sou o único filho que ficou aqui. As duas
irmãs sempre vêm e ajudam bastante também,
mas sou o único que fico direto aqui! Eu tiro o
leite, cuido da vaca, ajudo a plantar, carpir; den-
tro de casa também ajudo, e estudo também!
Agora terminei o segundo grau e o Projovem
aqui em Venceslau.

O Projovem é um programa de formação
de jovens e empresários rurais, é um programa
que ensina montar um projeto, ensina tudo que
tem dentro da propriedade, o que fazer na pro-
priedade. Funciona na pedagogia da alternância:
uma semana no Projovem e três semanas na pro-
priedade. O que a gente aprende durante a se-

mana lá, aplica aqui na propriedade. Você monta
um projeto durante três anos, depois desses três
anos você recebe um investimento, um emprés-
timo de três mil reais, e tem que aplicar aquele
projeto dentro da sua propriedade. Depois tem
o retorno, tem de pagar durante cinco anos, co-
meça a pagar desde o primeiro ano.

Terminei o curso, e a papelada já foi enca-
minhada para São Paulo, para o Centro Paula
Souza, já foi assinado e agora só falta a Caixa
Econômica Estadual aprovar para poder pegar
o dinheiro e fazer aplicação. O meu projeto é
gado de leite.

Acho que foi muito importante esse pro-
grama, aprendi muita coisa que já usei aqui no
sítio. Gosto daqui, quero ficar, já acostumei, já
são quatro anos aqui. Quero ser Engenheiro
Agrônomo ou pelo menos um Técnico Agríco-
la, e continuar trabalhando no campo mesmo.

Agora, meus planos: se a gente conseguir
mais animais com esse projeto, meus planos são
de melhorar a genética dos animais, melhorar
a produtividade, procurar manter o padrão fa-
zendo inseminação artificial, procurando usar
vaca com aptidão para leite, e tentar melhorar
o rebanho.

Tenho muita esperança que as coisas vão
melhorar, tenho muitos planos. Gosto de estar
aqui, apesar de não ter muita atividade de lazer.
Para me divertir, vou para Marabá.

Sou fã do Che Guevara; ele foi um cara de
coragem, acho que no Brasil precisava de uns
homens assim que nem ele. Já andei lendo uns
livros dele, com mais uns três colegas que são
fãs dele também. Nós líamos mais quando a
gente ficava no acampamento, mas nem sem-
pre aparecia bastante livro para ler. Se tivesse,
eu lia; se aparecesse, eu lia.

Eu sou do MST, mas o movimento às ve-
zes age de forma assim, precipitada; semana
passada mesmo, por causa do preço baixo do
leite, uns assentados trancaram a rodovia e co-
meçaram a virar tambor de leite. Eles têm que
agir com calma, têm que ver que o pequeno
produtor rural não teve culpa do que está acon-
tecendo com o preço do leite, e esse pequeno
produtor rural, que perdeu o leite que jogaram
no chão, também precisa do dinheiro. A lide-
rança poderia advertir umas pessoas dessas e
procurar incentivar o que estão fazendo os as-
sentados, incentivar a produzir, a achar meios

para melhorar a situação; não isso aí, tipo um
vandalismo.

Eu sou a favor do movimento, não sou nada
contra, sou do movimento e não tenho vergo-
nha de falar isso para ninguém. Procuro honrar
o movimento.

Eu me considero ainda um sem-terra, ape-
sar de eu estar aqui no sítio. Porque eu só con-
segui isso aqui por causa do MST. E quando é
preciso, um ajuda o outro. Quando ocupamos
esta fazenda, vieram outros assentados nos aju-
dar; então quando precisar eu vou também.

Eu acho que as terras que são ocupadas são
bem estudadas, são terras improdutivas e, se é
improdutivo, acho que tem que ocupar mesmo,
não sou contra, não; já fiz isso, e tem que ocu-
par mesmo para tentar aumentar a produção.
Porque, agora, se perguntar: “O que é reforma
agrária no Brasil?” É tão pouco! Está acabando
a reforma agrária, a produção de leite mesmo!
Tá acabando! Se continuar assim do jeito que
vai indo, um dia não tem mais reforma agrária!
Os preços dos produtos estão todos lá embaixo;
se continuar assim, não vai ter mais produtivi-
dade, os pequenos produtores vão começar a de-
sanimar!

Se continuar caindo os preços, as pessoas
vão começar a parar de plantar, e da onde vem o
arroz que nós comemos? Da onde vem o feijão?
Da terra, dos pequenos produtores, dos gran-
des produtores também!

É um absurdo, porque na cidade tudo cus-
ta caro, mas se nós vendêssemos aqui num pre-
ço bom, não ia faltar. Tem o atravessador, que
compra aqui um pouco mais barato, chega lá
explora mais um pouco! Isso também tem que
ir da cabeça dos pequenos produtores. Não é se
deixar levar por qualquer um. Tem que procu-
rar saber certinho para quem vender.

Seria bom ter uma cooperativa. Inclusive
nós, do Projovem, eu e mais cinco jovens que
também fizeram esse curso, estávamos queren-
do montar uma cooperativa. Nós vamos come-
çar com a associação e depois subir para coope-
rativa. A gente vai procurar trabalhar sempre
assim, unido, e para que tenha bastante produ-
ção, uma produtividade boa!

Nós vamos mexer com selas, arreios, co-
meçar fazendo artesanato em couro. Depois nós
vamos mexer com carneiro. Devagarinho. Vai

ser uma cooperativa diversificada. Uma associ-
ação diversificada. Vai ter leite! Ainda estamos
bolando. Mas o começo vai ser o artesanato em
couro, que vamos comprar cru e nós mesmos
vamos curtir, e vamos começar a confeccionar
os materiais. Fizemos também um curso do
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral), por meio do Projovem.

Esses cursos são muito importantes, a gente
aprende muito e nos ajuda a ter idéias, a diver-
sificar as atividades. Aqui no assentamento dava
para montar uma associação, mas só que as pes-
soas são bastante desunidas. Seria bom, porque
ajuda quando a gente compra, quando vende. E
se o trabalho é em grupo, a produção é melhor.

Eu fiz um curso de cooperativismo em São
Pedro há pouco tempo. Sempre que tiver negó-
cio sobre cooperativismo, cursos, essas coisas,
vou procurar fazer. Nós vamos tentar montar
uma associação e ver se sobe devagar.

Hoje acho que tenho muitos sonhos, acho
que até demais. Mas os principais são montar a
associação de jovens, morar numa casa melhor
e me formar Engenheiro Agrônomo. São so-
nhos que, se Deus quiser, nós vamos realizar.
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HISTÓRICO1

O Projeto de Assentamento Antonio
Conselheiro, localizado no município de
Mirante do Paranapanema, foi criado numa
área remanescente da Fazenda Santa Cla-
ra, desapropriada pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
em 2000.

A Fundação Itesp, por meio de termo
de cooperação com o Incra, parcelou a área
em 65 lotes, com tamanhos que vão de 7,5 a
18 hectares. O Itesp é também o órgão res-
ponsável pela assistência técnica e extensão
rural aos agricultores daquele assentamento.

A ocupação da fazenda Santa Clara se
deu por famílias vinculadas ao Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
oriundas, em sua maioria, da região do Pon-
tal do Paranapanema e do norte do Estado
do Paraná. São famílias com vasta experi-
ência na produção agrícola, principalmente
na cultura do café.

CARACTERÍZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Antonio Conselheiro localiza-se próxi-
mo de outros dois assentamentos, Paulo
Freire e Che Guevara, no município de Mi-
rante do Paranapanema. Estes, entretanto,
foram arrecadados pela Procuradoria Geral
do Estado para fins de reforma agrária em
terras devolutas. Antonio Conselheiro ori-
ginou-se de desapropriação  pelo governo

federal de área particular.

Identificação
Nº de Lotes: 65

Área Total: 1.078 hectares

Área Agricultável: 823 hectares

Domínio da Terra: Federal

Portaria de Criação: Incra 024/1999

Início: Novembro/2000

Município: Mirante do
Paranapanema

bém serve aos três assentamentos, usado
para reuniões, festas, além de cursos desti-
nados à comunidade.

As terras incorporadas pelos assentados
são vastas áreas de pecuária, motivo pelo
qual as pastagens respondem por cerca de
35% da área destinada a atividades produti-
vas. Por outro lado, é típico de famílias re-
cém-assentadas explorarem cultivos anuais,
uma vez que produzem num pequeno espa-
ço de tempo, garantindo renda e, principal-
mente, sua alimentação básica.

Neste caso analisado, observa-se que as
culturas anuais respondem por 36% da ocu-
pação da área total. Outra característica
importante é que, aos poucos, vão sendo ins-
talados os cultivos permanentes, os quais já
ocupam 4% da área do assentamento.

As áreas consideradas inaproveitáveis
para a agropecuária correspondem a 24% do
total; são áreas destinadas a vias internas de
acesso e áreas de reserva legal e de preser-
vação ambiental.

Os dados da safra 2000/2001 mostram
um equilíbrio entre a área ocupada e o valor
gerado nas lavouras e nas atividades vincu-
ladas à pecuária leiteira. No que se refere às
lavouras, há praticamente a predominância
de cultivos anuais.

Ainda não há dados que possam eviden-
ciar a permanência das famílias no assenta-
mento.

AntonioConselheiro é um assentamen-
to relativamente novo, se comparado aos
demais assentamentos analisados. Entretan-
to, é importante ressaltar algumas caracte-
rísticas típicas desta fase.

Das 65 famílias moradoras, 81,5% dos
lotes têm como titulares homens, ficando
apenas 18,5% com as mulheres, evidencian-
do uma tímida participação do gênero fe-
minino.

No assentamento Antonio Conselhei-
ro, a prefeitura está construindo um posto
de saúde, para atender a população das três
comunidades de assentados. O Centro Co-
munitário, construído com aproveitamento
das benfeitorias existentes na fazenda, tam-

TITULARES SEGUNDO GÊNERO

Fonte: Fundação Itesp – Banco de Dados – Junho/2005

OCUPAÇÃO DA ÁREA (HA)

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo – Safra 2000/2001 –
dados preliminares

OCUPAÇÃO DE ÁREA E VALORES GERADOS

Fonte: Fundação Itesp – Caderneta de Campo – Safra 2000/2001 – da-

dos preliminares

1 Como fonte de pesquisa foram utilizados relató-
rios da Fundação Itesp e consulta aos técnicos de
campo que acompanharam o assentamento desde o
seu início.
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Meu nome é Rosângela Aparecida Delgado,
nasci no dia 14 de novembro de 1972, sou filha de
agricultor. Meu pai era arrendatário. Até os meus dez
anos de idade, tudo na minha casa era fartura, meu
pai ganhava muito bem porque era tempo que o go-
verno dava valor. Dava valor aos agricultores, depois
disso foi se acabando tudo, juros do banco muito
altíssimos, meu pai perdeu tudo. Foi no dia, eu me
lembro, uma terça-feira, dia 20 de julho. Meu pai
chegou em casa e falou assim: “Meus filhos, sentem
aqui!” Aí nós sentamos todos e ele falou assim: “Olha!
nós vamos vender tudo que nós temos porque o banco está
querendo. Se nós não perdermos tudo o que nós temos,
nós não vamos conseguir pagar o banco”. Aí nós fomos
vendendo o trator que ele tinha, animal, maquinário
de veneno, ele vendeu tudo. Ele falou e nós olhamos
para ele, e perguntamos o que tinha sobrado para nós.

Eu tinha 10 anos, hoje eu estou com 29. De-
zoito anos atrás! Aí ele pegou e falou que a única
coisa que tinha sobrado para nós era o porco que a
gente criava na mamadeira. E era aquele porco que
nós íamos matar para podermos vender a metade dele,
para pagar a mudança. Nós íamos embora para jun-
to da minha avó. A minha avó morava numa peque-
na chácara, então nós íamos embora para lá, em Nossa
Senhora das Graças, Paraná. Fomos para lá para não
passar fome. Depois meu pai foi tentar a vida de novo
trabalhando como meeiro. Tocando café durante dois
anos. A primeira deu bem, mas a segunda também
tirou tudo que nós tínhamos. Aí meu pai falou para
nós irmos embora para a cidade. Pegou um animal
que ele tinha conseguido, os outros maquinários e
vendeu. Nós compramos uma pequena casa de dois
cômodos na cidade, e lá foram meu pai e minha mãe
trabalhar de bóia-fria, e seis dos meus irmãos que
começaram todos a trabalhar com sete anos de idade
para ajudar meu pai e minha mãe. Aí eu ficava em
casa com os outros pequenos. Nós somos em seis
irmãos e eles iam para a roça trabalhar com meu pai
e minha mãe, de bóia-fria.

Foi assim, de bóia-fria, até que eu casei em 1986.
Eu tinha 13 anos, ia fazer 14. Eu casei e a vida se
tornou mais difícil para eles, porque na época não
existia creche. Aonde a gente morava era uma cida-
de muito pequena, e era difícil. O prefeito lá era muito

bom, ele ajudava o pessoal, só que era uma cidade
muito pobre. Aí, depois que eu casei, eu ainda conti-
nuava a ajudar meu pai e minha mãe como podia.
Depois de passados uns três anos, eu vim embora
para Colorado, Paraná. A minha mãe ficou com di-
ficuldade, porque não tinha quem cuidasse dos ou-
tros dois pequenos que tinha. Eu vim embora e ela
veio comigo. Meu pai continuou lá e pegou um ser-
viço na Junqueira, que era uma usina de álcool e açú-
car, e ficou trabalhando lá. Quando fui lá, eu tinha
meus três filhos. Naquela época, meu filho caçula
estava com dois anos e meio, aí meu marido perdeu
o emprego. Ele perdeu o emprego e ficou tudo mais
difícil, porque ele não conseguia outro emprego; ia
para todo canto e as portas estavam fechadas. Um
dia eu escutei, foi em abril de 1996, quando aconte-
ceu o massacre em Eldorado dos Carajás. Eu peguei
e falei para ele que eu vinha embora, que no Pontal
do Paranapanema tinha saído um acampamento e
eu viria embora. Aí eu viria embora para o acampa-
mento, porque lá não dava mais para mim, porque
eu estava prestes a perder o rim. Deu uma doença no
meu rim, de tanto cortar cana. Eu falei assim: “Nossa,
eu vou ter que fazer alguma coisa porque aqui não dá
para viver!“ Porque a vida estava mais difícil, meus
irmãos já estavam conseguindo emprego, e os únicos
empregos que havia era de bóia-fria e cortar cana.
Estava precário! Uma situação precária, aí eu peguei
e vim embora. Eu falei assim: “Eu vou embora”! Meu
marido disse: “Você é louca. O que você vai fazer lá?”
Eu disse: “Eu vou lá!” E ele: “Você não está vendo, olha
o tanto de morto que tem lá! Você vai levar nossos filhos
para morrer todos lá! Se você quiser ir, você vai sozinha.
Eu não vou não!” Aí a minha mãe falou assim: “Não,
eu vou com ela! Ela não vai sozinha”. Aí saiu! Nós ar-
rumamos as coisas, as roupas, pegamos o primeiro
ônibus que vinha para cá, peguei meus filhos e saí.
Ele falou que eu não precisava voltar mais não! Não
precisa voltar mais não, que ele não me aceitaria. Meu
pai falou assim: “Ó, minha filha se ele não te aceitar,
dentro da minha casa ainda existe um prato de comida,
tua cama, teu colchão, no mesmo lugar”. Aí peguei e fui,
mas sabendo que meu casamento ali tinha termina-
do. Fui só. Quando cheguei lá, eu não tinha os docu-
mentos completos, faltava tirar CPF e RG. Cheguei
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no acampamento só com a carteira de trabalho. Não
dava para fazer o cadastro somente com esses docu-
mentos que eu tinha. Voltei para tirar meus docu-
mentos. Quando voltei para trás, fui em casa para
pegar outras coisas das crianças, e ele estava lá e dis-
se: “É isso mesmo que você quer?” Aí eu falei: “É”. Ar-
rumei as coisas das crianças, voltei para trás, dei en-
trada nos meus documentos e retornei. Quando
retornei, no acampamento, ele chegou atrás com táxi,
aí eu falei: “Que é que você veio fazer aqui?” Ele falou
assim: “Eu vim buscar as crianças!” Eu falei: “Não! Sinto
muito, mas as crianças você não leva hoje não!” Aí o Zé,
que é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito doce,
sentou e conversou com ele, e falou assim: “Mas, Zé,
aqui não é como você pensa”. Porque ele pensava que
era um lugar assim que um andava matando o outro,
que um chegava e mexia com a mulher do outro, e
não tinha nada a ver isso. O acampamento é coisa
séria. Disciplina é uma coisa séria. É uma coisa que
eles respeitam demais. Aqui nós temos disciplina, e
assim que é. Ele acabou ficando! Aí o Zé falou assim
para ele: “De hoje em diante, você vai chamar Porfírio!”
O sobrenome dele é José Porfírio”. Falou assim: “De
hoje em diante, todo mundo vai conhecer você como
Porfírio. De hoje em diante, você vai tomar conta desse
escritório que tem no acampamento”. Aí ele começou a
trabalhar, começou a tomar gosto pela coisa...

A reforma agrária é como uma grande paixão,
e ninguém precisa dizer, pode sim fazer. Ele tomou
gosto por aquela paixão. A reforma agrária é, eu
posso te dizer, que ela é um vírus transmissor. Aon-
de ela chega, bate, transmite mesmo! É uma coisa
muito bonita, muito linda, e quem teve a oportuni-
dade de passar pelo acampamento, eu acho que é
uma pessoa muito feliz e aprende muito. Ele ficou
lá trabalhando no escritório, onde nós éramos 1.800
famílias, e lá nesse acampamento nós tínhamos uma
grande cantina, ninguém fazia comida em sua casa,
todos comiam juntos nessa cantina. Ali nós trocá-
vamos dias de serviço a troco da comida. Às vezes a
gente trabalhava, o dinheiro assim era todo comu-
nitário, ali comprava gás, ali comprava coisas no
Ceasa, e recebia bastante coisa doada. Então, ali nós
éramos uma família. Nós só íamos para o barraco
da gente para dormir e cuidar de alguma coisa que
tinha de cuidar, mas, tirando isso, era tudo comu-
nitário. Era uma coisa muito bonita, mas hoje em
dia os acampamentos são diferentes, parece que vai
mudando até o jeito... Era um acampamento muito
bonito! Tinha mística, tinha festa!

A mística que mais me emocionou foi quando
nós fomos ocupar uma fazenda em outubro de 1997.
Nós fomos buscar o maquinário, porque era uma fa-
zenda, a Fazenda São Domingos, onde nós tínha-
mos plantado milho, e dentro tinha uns maquinários

nossos. Nós tínhamos que tirar esse maquinário, aí
nós juntamos um pessoal e fomos buscar esse
maquinário, porque a gente precisava colher o milho
que a gente tinha plantado, porque o fazendeiro ti-
nha dado autorização para nós tirarmos o milho. Aí,
nesse dia, a partir dumas onze e meia da manhã, eu
estava com meu irmão abraçado, olhei para ele e fa-
lei assim: “Éder, abaixa”. Ele disse: “Mas porque você
está mandando abaixar?” . Falei: “Abaixa, assim, assim!”.
Aí ele abaixou, e mesmo assim foi ferido por uma
bala. Nesse dia foi muita dificuldade, muito trans-
torno... Ele tomou um tiro na cabeça, e nas suas cos-
tas tudo estava ensangüentado. Mas ele sobreviveu.
Está vivo, forte e lutando! Eu estava desesperada, não
sabia nada. Nesse dia teve oito pessoas baleadas com
ferimentos graves, e eu não sabia se corria ou se bo-
tava ele nas costas, mas ele era muito gordinho (ri),
não dava para carregar nas costas! Cada momento
que ele passava perto de uma pessoa, ele pegava a
mão e passava nas pessoas para que elas vissem que
ele estava precisando de socorro. Ele não tinha como
falar para eles que estava ferido. Ele estava precisan-
do de socorro, então ele pegava o sangue e passava
nas pessoas, até que um senhor viu, olhou para ele e
falou: “Você está ferido?” Ele respondeu: “Estou, e não
agüento andar mais!” Que ele tinha perdido muito
sangue. Aí ele caiu! Quando chegamos no médico,
ele costurou e deu ponto. Não foi uma coisa tão gra-
ve porque naquela hora eu mandei ele abaixar, e a
bala pegou só de raspão. Furou o boné e passou. Se
não fosse assim, tinha pego bem no meio da testa.

Eu senti que ia acontecer aquilo porque lá em-
baixo já vinha muita gente gritando, naquele deses-
pero, aquele pessoal vinha gritando: “Eu estou ferido!
Eu estou ferido!” Então naquela hora que eu falei as-
sim: “Você abaixa!”, senti a perfurada no caminhão de
som. Nós estávamos com o caminhão de som atrás e
naquela hora eu vi que uma bala perfurou o cami-
nhão, então eu falei assim: “Abaixa!” Na hora que eu
falei assim “Abaixa!”, ela passou. Se eu não falasse, se
eu estivesse numa boa, se não tivesse falado nada,
hoje ele seria o único morto, porque desses oito feri-
dos, nenhum morreu, graças a Deus, e hoje todos
são amigos. Tem uma companheira que não agüen-
tava andar muito, apesar dela ser uma mensageira do
Movimento dos Sem Terra; acho que ela daria a vida
pelo movimento, mas ela não tem a mesma saúde de
antigamente e naquele dia ela sofreu muito. Meu ir-
mão até hoje tem muita dor de cabeça. Mas ele con-
tinua um menino lutador.

Agora eu vou chegar na mística! Quando eles
sararam, os oito, chegaram em frente da Praça da Sé,
foi uma mística que me emocionou muito! Chegou
o Lula que estava pertinho da gente, olhou e falou
assim para os oito feridos que estavam lá, e que já

tinham se recuperado: “Ah, eu queria que vocês fizes-
sem uma mística”. Aí, nessa mística, eles simplesmente
cataram o chapéu do Lula e ergueram para cima! Sig-
nificava que eles podiam naquele momento ter
ganhado tudo, tudo, tudo! Podiam ter ouro, podiam
ter de tudo, mas a vida deles valia muito mais, não
tinha dinheiro que pagasse. E aí deu para entender
que naquele momento que eles ergueram o chapéu
do Lula, estavam mostrando que, se ele entrasse na
Presidência, talvez isso nunca mais aconteceria. Foi
a mística que mais me emocionou.

O tempo passou e nós sempre lutando. A mi-
nha família, a família da minha mãe, a maior parte
está em São Carlos. E ligavam para minha mãe di-
zendo que era para minha mãe tirar meus filhos da-
qui, que eu ia matar um; que quase já tinha matado
um, e que ela ia matar os outros. A minha mãe man-
dou o recado que não, que a partir daquele momento
que aconteceu isso, ela tinha tomado mais gosto pela
vida! Pela luta! Que não ia desistir. Aí nós pegamos
e continuamos lutando. E esse meu irmão ferido não
se abalou querendo deixar a luta, nem falou para
minha mãe que queria ir embora. Ele dava isso sim,
mais ânimo e vontade de lutar para ter uma vida mais
digna e uma sociedade mais justa. Porque hoje nós
ainda vivemos numa sociedade exploradora.

Em 99, nós tivemos esse monte de despejos
também, e mudamos muito. Teve barraco pegando
fogo, muitas coisas, algumas pessoas mortas pelos
jagunços. Assim, muitos não agüentaram nos barra-
cos. Muitos chegaram a morrer de infarto. Barraco
quente que caía... muitos morreram. No dia 8 de
dezembro de 1999, foi quando saiu a desapropriação
desta fazenda, somente 65 famílias foram assentadas
onde nós estamos.

Mas não adiantava nada, porque a gente olhava
para tanta terra ao redor de nós... Chorávamos
muito, porque olhávamos tanta terra e nós sem um
tostão para tocar essa terra! E você pegava e plan-
tava no braço, no cavalo, você fazia algum dinheiro,
mas não era suficiente para ter uma vida mais dig-
na pra gente.

Aí nós começamos a juntar e lutar mais ainda
por ocupação, porque o governo só faz em pressão.
Pode olhar na casa daquele que tem filé mignon. Ele
não quer sair para lutar. Porque a gente sabe que no
momento que a gente vai para luta gritar, vai para
rua gritar, é por que a gente não está suportando mais,
não tem mais saída! Só que ele acha que a gente está
bem, já que lá na casa dele tem filé mignon, então
tudo está ótimo! Não é por aí!

Quando foi agora em dezembro de 2000, eles
soltaram nosso primeiro financiamento. Para você
ver, passou um ano sem financiamento, nós ficamos

um ano dentro da fazenda sem ter recurso! Uma bu-
rocracia muito grande! Então o governo pegou e sol-
tou nosso primeiro financiamento. Foi quando a gen-
te conseguiu isso que você vê que a gente tem! Con-
seguiu isso, e o resto foi na enxada, foi no animal!
Mas é como eu falei para você: É muito duro você
suportar ver muitos jovens precisando até de
vestimenta para não ser tão discriminado pela socie-
dade. Porque a sociedade, se você veste uma roupa
assim, eles falam: “Olha lá, um bando de sem-terra! O
que eles tão fazendo lá? Lá não está dando nem para se
vestir!” A discriminação é muito grande ainda.

Existe uma coisa que a gente queria pedir. Se a
gente pudesse chegar no pé do presidente, dos
governantes, se eu pudesse, eu ia falar para a socie-
dade conversar e tentar entender a realidade do
Movimento dos Sem-Terra. Eu ia dizer para eles,
para a sociedade, que tinha que conhecer mais o Mo-
vimento Sem Terra, eles vindo aqui, assim que eles
tivessem oportunidade de visitar o Movimento Sem
Terra, porque o MST não é isso que eles pensam,
não! O Movimento Sem Terra é uma coisa muito
bonita! Onde tem muita humanidade! E queria pe-
dir que, quando eles vissem assim um acontecimen-
to negativo num assentamento ou acampamento, não
julgassem todos os outros. Porque nós temos cinco
dedos na mão, mas nenhum é igual ao outro. Se nem
Deus conseguiu fazer toda a montagem do seu cor-
po, que dirá nós! E eu queria dizer para eles, para a
sociedade, que eles venham conhecer, visitar cada as-
sentamento, cada acampamento. Se puder, ajudar a
divulgar o trabalho do Movimento Sem Terra onde
eles forem. Que eu posso te afirmar que aqui não
existe fome e miséria igual àquelas pessoas que vi-
vem nas grandes cidades, nas favelas, embaixo dos
viadutos, sem ter para onde correr. Que eles peguem
aquelas pessoas e tragam para o Movimento Sem
Terra, que aqui nós vamos ensinar uma vida mais
digna para eles. Aquela lá não é vida digna.

E para o presidente, eu queria dizer para ele
olhar mais um pouquinho para esse povo aí e inves-
tir na reforma agrária! Porque no momento que eles
investirem na reforma agrária, o pessoal irá voltar às
suas origens. Eu falo assim para eles pegarem, desa-
propriarem as fazendas, esses grandes latifúndios,
porque aqui só viviam poucos empregados, hoje so-
mos 65 famílias! Você vê que coisa bonita! Se essas
pessoas não vivessem aqui, elas estariam na cidade
tomando um emprego daqueles que, coitados, às ve-
zes nem isso acham na cidade. Nós não estamos pe-
dindo nada demais. É só investir aqui no campo! A
partir do momento em que eles investirem e traze-
rem novos camponeses à sua origem, tudo na cidade
vai melhorar! Porque, investindo aqui, as coisas fica-
rão mais baratas e mais fáceis. A vida lá vai ficar mais

barata para eles e mais fácil para nós. Agora, se eles
não investirem, o que é que vai acontecer? Muitas
famílias vão acabar abandonando o seu lote, irão pra
cidade, e lá vai aumentar a miséria, vai aumentar a
violência, vai aumentar a marginalização.

Eu queria finalizar dizendo que somos um pes-
soal muito feliz! Somos uma família muito feliz por-
que estamos juntos, estão todos aqui, rodeando meu
pai e minha mãe, nas asas deles. E se eles estivessem
na cidade, talvez eles ficassem cada um para o seu
lado. Nós somos uma família unida, que nem diz o
outro, sempre um puxando o outro. Quando um está
caindo, o outro levanta. As pessoas que ficam assen-
tadas longe da família são felizes, mas não tão felizes
como a gente que tem toda a família aqui.

Agora eu digo, o dia que o governo fizer mes-
mo a reforma agrária, esse dia eu peço a Deus para
ter vida para ver. Porque hoje não existe reforma agrá-
ria, existem assentamentos. Ela tem que ser feita para
não ficar nenhum, nenhum camponês sem terra, e
nenhum latifundiário no Brasil. Você sabe que aqui
no Brasil tem mais terra do que gente? Tem mais
terra do que gente! Eles falam que não tem terra.
Tem mais terra do que gente aqui! Nós somos esse
pessoal com todas as dificuldades que você conhe-
ceu, que você está tendo o prazer de conhecer.

Eu queria que o governo desse mais valor ao
nosso trabalho. Nós fazemos um produto, e não te-
mos o direito de vender. Eu faço queijo, e não posso
vender. O governo não facilita para a gente abrir um
negócio, algo para a gente divulgar nosso produto.
Isso é muito duro. Nós não temos o direito de ven-
der nosso produto. E o produto do campo é sadio!
Fica difícil de viver na terra assim.

Título da terra para nós é uma coisa que não
interessa, porque nós não temos terra para vender,
para comercializar, mas sim para viver nela. Nós não
queremos terra para comercializar. E, desde quando
eles entregam título, você fica pequeno agricultor. Os
pequenos agricultores são uns coitados, um bando
de falidos também!
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Siglas

ARA-Assessoria de Revisão Agrária
ATER-Assistência Técnica e Extensão Rural
ATRA-Assessoria Técnica de Revisão Agrária
CATI-Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
CBPO-Companhia Brasileira de Projetos e Obras
CDHU-Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
CEB-Comunidade Eclesial de Base
CEFAM-Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério
CESP-Companhia Energética de São Paulo
CNBB-Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
COAPRI  Cooperativa de Assentados da Reforma Agrária e Pequenos Produtores da Região de Itapeva
COCAMP-Cooperativa de Comercialização e Prestação de Serviços dos Assentados da Reforma Agrária do Pontal Ltda.
COHAB-Companhia de Habitação
COPAJOTA-Cooperativa de Produção Agropecuária “Padre Josimo Tavares”
COPROCOL-Cooperativa de Produção Coletiva da Área do Assentamento Pirituba
CPT-Comissão Pastoral da Terra
CSN-Companhia Siderúrgica Nacional
CUT-Central Única dos Trabalhadores
DAF-Departamento de Assentamento Fundiário
DRF-Departamento de Regularização Fundiária
EMBRAPA-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FERAESP-Federação dos Empregados Assalariados Rurais do Estado de São Paulo
FETAESP-Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo
IAF-Instituto de Assuntos Fundiários
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBRA-Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
INCRA-Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INPS-Instituto Nacional de Previdência Social
ITESP-Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva”
MST-Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
PNRA-Plano Nacional de Reforma Agrária
PROCERA-Programa de Crédito Especial da Reforma Agrária
PRONAF-Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PT-Partido dos Trabalhadores
SEAF-Secretaria Executiva de Assuntos Fundiários
SIF-Selo do Serviço de Inspeção Federal
SJDC-Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
SPC-Serviço de Proteção ao Crédito
TAU-Termo de Autorização de Uso
TDA-Títulos da Dívida Agrária
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