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Remígio, 18 de novembro de 2014

 Sou Aline e tenho 23 anos. Sou filha 
de Marinalva, conhecida como Nalva e 
meu pai chama Arenilson conhecido como 
Sim. Tenho dois irmãos, o Alysson e o 
Gabriel, que é o mais novo. Nós moramos 
no sítio do pai do meu pai por nove anos, 
aí eles pensaram de vender. Nesse momento 
minha mãe ficou preocupada pensando 
onde iríamos morar. Foi quando no mesmo 
lugar onde nós estávamos tinham uma fazenda que estava sendo vendida 
pelo Banco da Terra para 14 famílias. Foi quando minha mãe disse: ou 
nós compramos essa terra ou vamos lutar pela terra com meu pai no 
MST. Aí meu pai decidiu pegar á terra e pagar pelo banco, e nós 
estamos lá até hoje, são 11 anos. Mas depois disso, nossas vidas 
mudaram completamente, por que antes nós sofríamos muito, pois a terra 
era pequena e não dava para criar e plantar. Então meus pais 
plantavam nas terras de outras pessoas, tendo que dividir o que 
plantavam. Se hoje é tudo diferente é porque plantamos e tudo é nosso. 
Temos muita água, criamos muitas ovelhas, cabras, galinhas. Minha 
mãe que não tinha renda nenhuma só as vezes de crochê, hoje tem a renda 
das verduras, do crochê e do roçado. Meu sitio é uma diversidade 
Agroecológica. 
 Hoje faz mais de um ano que casei e moro em Remigio de aluguel. 
Sinto muita falta da vida que eu tinha quando estava no sítio. Sempre 
digo ao meu marido que quero voltar a morar no sítio, pois gosto do 
tempo do roçado, do tempo que os animais requerem cuidados, mas tenho 
uma filha de oito meses e tenho que deixar ela com alguém para poder 
trabalhar, mas quero quando eu ficar velhinha morar no sítio.
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 Hoje sou secretária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Remigio, onde aproveito muito quando estou articulando as pessoas para 
estar junto com as plantas e os animais. E quando eu tenho tempo vou 
para o sítio da minha mãe, cuidar das ovelhas, dar vacina e remédio na 
boca delas. Porque elas são tão indefesas, não sabemos o que elas sentem se 
não estivermos cuidando e observando os animais. Fico muito feliz 
quando vejo que o quê eu cuido ficou bom e bonito.
 Eu me descobri agricultora nos momentos que eu ia para o roçado 
com minha mãe, foi ali que eu comecei a gostar de plantar e cuidar dos 
animais. Eu me sinto agricultora, pois eu gosto de partilhar as conversar 
sobre roçado, sementes, tipos de batata, jerimum, as raças dos animais, 
sobre galinhas e de cuidar de tudo.
 Eu quero para o meu futuro concluir o meu curso técnico e conseguir 
uma terra pela reforma agrária, porque é um bem para a natureza com 
muitas plantas e animais para eu morar até velhinha.
 Diria para os jovens que nunca desistisse da agricultura pois, o 
futuro da nossa saúde depende de nós jovens.  

Aline Belarmino


