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XENTE DA TERRA. 
 
 
1- Yanomâmi. Roraima, 1986. 
 
 
2 - Família Yanomâmi. Roraima, 1986. 
 
Nas aldeas Yanomâmi, nos últimos límites do norte do Brasil con Venezuela, ata mitade 
dos anos oitenta, a vida dos primeiros donos de América seguía o seu curso normal 
como no pasado, en réxime semisedentario, Hoxe, as cousas xa non son así. O seu 
destino natural, histórico, de liberdade, foi cuestionado da maneira máis brutal polo 
proxecto de colonización das terras virxes, naquela parte do Brasil, tan grande como 
medio mundo. 
Emprendeuse a devastación de grandes áres de selva virxe, a eliminación de boa parte 
das actividades extractoras tradicionais desenvolvidas durante séculos de aproximación 
gradual da cultura occidental á vida da selva tropical, o illamento, e a total 
sedentarización de gran parte das nacións indíxenas. 
 
 
3 - Trabalhadora da terra. Ceará, 1986. 
 
En Parambú, nos confíns do sertão de Ceará, perto de Serra Grande, a dignidade e a 
pobreza son compañeiras inseparables das poblacións campesiñas. Alí, a loita pola 
supervivencia revélase das máis difíciles. E esta besta humana, endurecida, encallecida, 
enfrenta a vida dende o seu nacemento ata a morte, coa mesma resolución: baténdose 
contra a aridez da terra, as secas prolongadas e a explotación do seu traballo, consumada 
dentro dunha estructura agraria aínda feudal, 
 
 
4 - Primeira Communhão. Ceará, 1982. 
 
Misa campal en Juazeiro do Norte na que os nenos se visten de anxos. Aí viviu o padre 
Cícero, célebre polo seu apostolado ligado ó sofrimento do home do campo. Logo de 
morrer, foi convertido en santo popular. 
 
 
5 - Casamento en Cansanção. Bahia, 1982. 
 
Celebración dunha voda en Cansanção, na zona da pita, no sertão bahiano. 
 
 
6 - Camponesa. Ceará, 1986. 
 
Estes traballadores das terras áridas dos sertoes do nordeste son, na realidade, servos 
dos propietarios rurais que, ó vivir nas capitais, non os coñecen ou os ven raras veces. 
Case sempre sen contrato de traballo ou, habendoo, o documento non os libera da 
explotación e da remuneración miserable, os traballadores son víctimas dunha 
contabilidade sempre favorable ós donos das terras. Esta pobre xente sobrevive a duras 
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penas, aillada no medio dun oscuro e compacto misticismo. Nos tempos de seca 
prolongada, a desesperación fainos abandonar todo e emigrar ás cidades. 
 
 
7 - Família, sertão do Ceará, 1983. 
 
Os donos da terra, latifundios xeralmente, aínda viven parasitariamente pola lóxica 
tráxica das capitanías hereditarias establecidas  polos portugueses ó principio da 
colonización. 
A idea do señor da terra, terra como símbolo de poder e influencia na sociedade, das 
enormes glebas familiares como eterna e indivisible sistema de valores, quedou 
arraigada na mentalidade da clase dominante do nordeste brasileiro. 
 
 
 
TRABALLADORES DA TERRA. 
 
 
8 - Fabricação de farinha. Maranhão, 1980. 
 
Casa de producción de fariña de mandioca no litoral de Maranhão. A fariña de 
mandioca é unha das bases da alimentación das clases populares  no Brasil. 
 
 
9 - Trabalhador do cacau. Bahia, 1990. 
 
Extraño destino o do cacao. O precio de tódolos productos que se obteñen a partires del 
non para de subir, pero o precio do cacao no mercado internacional non para de caer. 
Trátase dun deses productos nos que o precio ven determinado por países que nunca 
produciron un só froito. 
 
 
10 e 11 - Mina de ouro de Serra Pelada. Pará, 1986. 
 
Levados por soños de riqueza e liberdade, ou simplemente por escapar da sorte ingrata, 
milleiros de homes abandonan o seu traballo nos campos do norte e nordeste brasileiros 
dirixíndose a Serra  Pelada. Nengún, poi, foi conducido á forza, pero, unha vez alí, 
todos se volveron escravos da posibilidade  de facer fortuna e da necesidade de soportar 
condicións inhumanas de vida. Dese lugar é imposible saír: aí estaba a sorte… cada vez 
que nun barranco se descubría ouro, os transportadores de barro, que rcibían un salario a 
penas para alimentarse, tiñan dereito a escoller un dos sacos e rebuscar nel. Cada home 
cargaba un saco de terra ás costas e o soño do ouro. 
Os soldados percibían un soldo inferior ó salario dos traballadores. A desigualdade nas 
remuneracións provocaba conflictos. Durante as pelexas, os policías disparaban as súas 
armas de fogo contra os traballadores, que contestaban apedreándoos. 
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12 - Plantação de cana. São Paulo, 1987. 
 
Temporeiros nas prantacións de usina de São Martinho, en Pradópolis. 
Esta facenda de cana de azucre ten unha área superior ás setenta mil hectáreas. 
 
 
13 - Colheita de algodão. Paraíba, 1980. 
 
Colleita de algodón nas prantacións da rexión de Cajazeiras. 
 
 
14 - Bóias-frías nas plantaçoes de cana. São Paulo, 1987. 
 
Temporeiros. A comida fría consumida durante o descanso no corte da cana. 
 
 
15 - Retirantes, durante a seca de 1982-83. Ceará, 1983. 
 
Na construcción dunha presa para a retención das augas da choiva durante a gran seca 
de 1982-83 no sertão de Ceará, os traballadores eran as poblacións pobres, que recibían 
como remuneración a alimentación necesaria para subsistir. 
 
 
16 - Enterro em Juazeiro do Norte. Ceará, 1980. 
 
Como a pobreza é inmensa, as igrexas locais posúen imaxinativos servicios de aluguer 
de ataúdes para velorios e transporte de mortos ó cemiterio. Na hora do enterro, o 
cadáver é retirado do sartego, que será utilizado un número infinito de veces. 
 
 
17 - Durante a seca de 1982-83. Ceará, 1983. 
 
Os alimentos distribuídos durante a construcción das presas  son escasos, ás veces 
redúcense a fariña de mandioca. Os homes, coas súas escopetas de pedernal, 
aventúranse polo sertão  na busca dalgunha proteína en forma de paxaros ou preás. Pero 
o máis común é que complementen a escasa ración con raíces ou cactus, abundantes no 
sertão. 
 
 
18 - Brincando com ossinhos. Ceará, 1983. 
 
Cada óso ten un nome e unha función nos xogos, que representan a vida dos rabaños do 
lugar. Así, os que son menores, aliñados, son de carneiro e simbolizan ós carneiros, que 
se movían sempre en grupo, os outros pertenecen a cabalos, burros e bois, que voltan a 
ter vida no imaxinario lúdico dos nenos do sertão. 
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19 - Comunidade Eclesiástica de Base. Ceará, 1980. 
 
Rezo colectivo nuhna comunidade eclesiástica de base preparándose para ocupa-las 
terras dun latifundio da rexión de Tauá. 
 
 
20 - Mortalidade infantil. Paraíba, 1980. 
 
Frecuentar cemiterios é un dos hábitos máis comúns do sertão. Alí a morte 
verdadeiramente forma parte da vida, e a mortalidade infantil é unha das máis altas do 
continente americano. 
 
 
21 - Abandono do campo. Ceará, 1983. 
 
O sertão xa non pode reter máis ós seus habitantes. A estructura agraria, ríxida e feudal, 
exclúe, por principio, a posibilidade de que o lugareño dispoña dun trozo de terra, anque 
ínfimo, para realizar cultivos de subsistencia. Noutra banda, o desmate amplíase na 
zona, o que agrava os fenómenos da seca e da desertización no nordeste. Os habitantes 
abandonan o campo e buscan a supervivencia nas cidades, facendo máis agudo aínda o 
problema do éxodo rural. Fortaleza, por exemplo, cuadriplicou  a súa población  en 
poucos anos, converténdose nunha das grandes metrópolis de favelas do continente. 
 
 
22 - Depósito de lixo en Fortaleza. Ceará, 1983. 
 
No gran basureiro de Fortaleza, creouse toda unha estratificación social. Está o grupo 
que traballa só na busca de obxectos metálicos, que despois venden ás pequenas 
industrias locais para reciclalos nas fundicións; outros grupos encárganse de materiais 
de plástico, restos de madeira, papeis usados, etc…Cada un, co seu propio circuito de 
comercialización. Na base de esa subescala social, atópanse as persoas que, recén 
expulsadas do ventre do sertão polo latifundio ou pola seca, dispútanse cos voitres os 
desperdicios. 
 
 
MIGRACIÓNS PARA AS CIDADES. 
 
 
23 - Vida num viaducto. São Paulo, 1996. 
 
Familia vivindo entre as vigas dun viaducto na marxinal Tietê, onde se rexistra o tráfego 
máis denso de Sao Paulo. Simples táboas colocadas entre as vigas. O abrigo só permite 
que a persoa esté tumbada. 
 
 
 
 
 
 
 



                               Sem terra. 5 

24 - Barrio periférico de São Paulo. São Paulo, 1996. 
 
Barrio periférico en formación na zona nordeste do gran São Paulo. Como alí non hai 
servicio de recollida, o lixo bótase en calquer lugar. A electricidade para as barracas 
consíguese ilegalmente a traveso de conexións clandestinas coa rede de abastecemento 
máis próxima. Moitos outros barrios periféricos, que surxiron fai anos da mesmo xeito 
caótico e á marxe da lei, foron despois “legalizados”, recibiron o servicio da Compañía 
de electricidade, pavimentáronse as rúas e a administración rexional cobra os impostos e 
recolle o lixo. 
 
 
25 - A 33ª delegacia de policia. São Paulo, 1996. 
 
A comisaría da policía en Etaquera, zona este de Sao Paulo.  
O número de persoas detidas supera as cento sesenta. Ocupan catro celdas que, xuntas, 
non superan os cincoenta metros cadrados. Cos cárceres saturados, as comisarías acaban 
acollendo de calquera xeito  ós que esperan un xuízo, e incluso ós que xa foron 
condenados. 
 
 
26 - Construção. São Paulo, 1996. 
 
O sector da construcción é o maior mercado de traballo desta cidade que nunca parou de 
crecer. As persoas do interior que aquí chegan, sen nengunha formación para 
actividades sofisticadas, rematan, na maioría dos casos, atopando traballo de albañil. 
 
 
27 - FEBEM, no Pacaembu. São Paulo,1996. 
 
Un dos maiores problemas orixinados polo éxodo masivo das poblacións rurais para as 
grandes cidades brasileiras, é a desintegración das familias. Ó principio, tentan mante-lo 
núcleo comunitario procurando tódolos seus membros axudarse uns ós outros. Mais, a 
persistente falla de recursos vai rompendo, pouco a pouco, a cohesión do grupo, de tal 
xeito que, na busca de solucións aceptables para a supervivencia, cada un entrégase ó 
sálvese quen poida: mendicidade, roubo, e prostitución. Os fillos adolescentes 
abandonan ós pais que, á súa vez, abandonan ós fillos menores ou os confían a 
institucións asistenciais do Estado. 
A Fundación Estatal do Ben Estar do Menor ( FEBEM ), en São Paulo, posúe un 
departamento especializado na atención ó menor. Un dos centros de asistencia é este, 
case no centro da cidade. Viven alí catrocentos vinteoito nenos, o 35% abandonados nas 
rúas cando eran tan pequenos que nen siquera saben quen son seus pais. Según o 
FEBEM, a proporción de nenos abandonados permaneceu estabilizada na franxa do 
10% durante moito tempo, pero aumentou nestes últimos anos, alcanzando a cifra do 
35%. 
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A LOITA POLA TERRA. 
 
 
28 - Sem-terra. Paraná, 1996. 
 
Retrato de nena sem-terra na marxe da estrada estatal PR-158, que vai dende Laranjeiras 
do Sul a Chopinzinho, en Paraná. Aí están reunidas, dende hai varios meses, máis de 
tres mil familias que esperan a ocupación das terras. 
 
 
29 - Sem-terra. Bahia, 1996. 
 
Retrato de neno no campamento dos sem-terra na facenda de Rosa do Prado. Esta área 
de cinco mil setenta hectáreas, completamente abandonada, pertenece á Compañía 
Siderúrxica Belgo-Mineira e foi ocupada dezaoito veces polos campesiños, que foron 
expulsados outras tantas, sempre de forma violenta, pola policía militar de Bahía. 
 
 
30 - Acampamento de sem-terra. Bahia, 1996. 
 
Retrato de nenos frente á entrada da escola fundada e mantida polo Movimento dos 
Sem-terra, para máis de douscentos nenos, no campamento da facenda Rosa do Prado. 
 
 
31 - Escola en assentamento. Sergipe, 1996. 
 
Retrato de nena no campamento da facenda de Cuiabá, no sertão do Xingó, nas marxes 
do río San Francisco. Ocupado fai máis dun ano por dúas mil oitocentas familias de 
campesiños, os antiguos sem-terra, esta facenda perténcelles agora, ó seren expropiada 
polo Ministerio da Reforma Agraria, o día 6 de maio de 1996. 
 
 
32 - Escola em acampamento de sem-terra. Sergipe, 1996. 
 
Escola para os nenos do campamento de Santa Clara, composto por seiscentas cincoenta 
familias, aproximadamente dúas mil quinientas persoas. 
 
 
33 - Reunião para ocupação. Pará, 1996. 
 
Reunión de información e preparación para a ocupación de terras en Paraná, realizada 
polos líderes nacionais do Movimento dos Sem-terra. 
 
34 - Achacina de Eldorado dos Carajás. Paraná, 1996. 
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35 - Mortos de Eldorado dos Carajás. Pará, 1996. 
 
O día 17 de abril do 1996, mil quinientos campesiños cortaron a estrada PA-150 á altura 
da aldea de Eldorado dos Carajás, en protesta contra a demora do Goberno Federal en 
asentar ás súas familias nas terras da facenda Macaxeira, onde xa se atopaban dende 
había varios meses. Ó final da tarde, a policía cercou ós manifestantes e disparou 
deixando cincoenta e sete feridos e matando a dezanove campesiños. 
O forense constatou que dez das víctimas foron executadas con tiros na cabeza e na 
nuca. 
 
 
36 - Filho assassinado. Pará, 1996. 
 
37 - Velório das vítimas de Eldorado. Pará, 1996. 
 
A nai de Oziel Pereira, un dos líderes campesiños asasinados, confortada polos seus, 
durante a cerimonia fúnebre en Paraupebas, o día 20 de abril. 
Oziel Pereira tiña dezasete anos e foi sacado con vida do lugar do tiroteo. Despóis de ser 
esposado e golpeado por un grupo de policías, asasinárono dun tiro na cabeza. 
 
 
38 - Instalação na Fazenda Giacometi. Paraná, 1996. 
 
39 - Instalação na Fazenda Giacometi. Paraná, 1996. 
 
Ocupación da facenda Giacometi, latifundio de oitenta e tres mil hectáreas, o meirande 
de  Paraná, propiedade dun grupo económico de Río Grande do Sul especializado na 
extracción de madeira. Se o proceso de expropiación, que pola ocupación se vai revisar, 
chega ó seu fin, a zona será suficiente para que se instalen máis de catro mil familias, 
que xerarán, coas súas actividades productivas, ó redor de oito mil empleos directos. 
 
 
40 - Assentamento. Santa Catarina, 1996. 
 
Asentamento de Corte Grande, no municipio de Itamaraju, no sur  de Bahía. As 
seiscentas cincoenta hectáreas da cooperativa deste asentamento foron distribuidas a 
corenta e catro familias, que se dedican á producción de laranxa, banana, maracuiá, 
mandioca e cana de azucre. Hai dúas pequenas unidades de transformación: unha 
destinada á producción de fariña de mandioca e outra á de augardente de melaza, con 
toneis de madeira para o avellentamento da bebida. A renda mensual das familias, sen 
contar o que producen para a súa propia subsistencia, sobrepasa catro salarios mínimos, 
ou sexa: catrocentas oitenta dólares. 
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41 - Assentamento en Paramacity. Paraná, 1996. 
 
Asentamento de Santa María, no municipio de Paramacity. Cunha área de duascentas 
oitenta e cinco hectáreas, estas terras, propiedade estatal, eran usadas ilegalmente por 
unha empresa de producción de azucre. Despóis dun ano de ocupación por campesiños 
sem-terra, foi finalmente cedida a vintecinco familias, que crearon unha cooperativa. En 
a penas tres anos de explotación, o asentamento de Santa María é a propiedade rural de 
maior rendibilidade da zona. Nas parcelas de terra de cada familia prodúcense hortalizas 
e cereais en cantidades importantes. Ademáis, os campesiños posúen en común cento 
cincoenta vacas leiteiras, que son munguidas dúas veces ó día, e unha piara, un centro 
de cría e engorde de pitas, e un alambique de tonéis de madeira para a fabricación de 
augardente de melaza. 
 
 
42 - Família de assentados. Santa Catarina, 1996. 
 
Retrato dunha familia no interior da súa casa, no asentamento Conquista na Fronteira. 
 
 
43 - Comemoração da desapropiação. Sergipe, 1996. 
 
Na entrada da facenda Cuiabá- no sertão do Xingó, na marxe do río San Francisco- 
foise formando un gran campamento con duascentas oitenta mil familias. Durante 
varios meses, esta xente viviu penosamente coa esperanza do decreto de expropiación, 
que finalmente foi promulgado o día 6 de maio de 1996. 
Manifestación de campesiños na conmemoración do que consideran unha victoria, 
anque en realidade foi só un acto de xustiza. 
 
 
44 - Marcha da ocupação da Facenda Cuiabá. Sergipe, 1996. 
 
Marcha dos campesiños a Cuiabá para a ocupación final do conxunto de edificios que 
forman a sede da propiedade. 
 
 
45 - Ultima barreira: a ocupação. Paraná, 1996. 
 
Era impresionante a columna dos sem-terra formada por máis de doce mil persoas - tres 
mil familias - en marcha na fría noite daquel comezo de inverno en Paraná. 
O exército de campesiños avanza en silencio case completo. A penas se escoita o 
respirar regular de peitos afeitos a grandes esforzos e o ruido sordo dos pés no asfalto. 
Polo rumbo que seguía a corrente, non era difícil imaxinar que o destino final era a 
facenda Giacometi, un dos inmensos latifundios típicos do Brasil. Eses latifundios, 
marxinalmente explotados debido ás súas grandes dimensións, garantizan ós seus 
propietarios rendas millonarias. Correctamente utilizadas, as oitenta e tres mil hectáreas 
da facenda Giacometi, podeían proprcionar unha vida digna ños doce mil seres que 
marchaban naquel momento na súa dirección. 
Camiña rápido un campesiño: vintedous quilómetros foron cubertos en menos de cinco 
horas. Cando chegaron alí, nacía o día. O mencer estaba envolto nunha espesa brétema, 
que se foi alonxando ós poucos, empuxada pola humidade do río Iguazú, que pasa perto. 
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Despois, o río de campesiños que corría polo asfalto, desemboca frente á portería da 
facenda , para, e se desparrama coma as augas dun pantano. 
Os nenos e as mulleres son apartados para o fondo da presa humana, mentres os homes 
toman posicións adiantados na liña imaxinaria para o posible enfrentamento cos matóns 
da facenda. 
Ante a falla de reacción por parte do pequeño exército do latifundio, os homes da 
vangarda rompen o candado, abren de par en par o portón, entran. Detrás, ponse en 
camiño o río de xente: fouces, gadañas e bandeiras airéanse en avalancha desbocada de 
esperanzas nese reencontro coa vida, e o grito reprimido do pobo sem-terra retumba 
como unha soa voz na claridade do novo día: 
                                                
                                             “REFORMA AGRARIA - UNHA LOITA DE TODOS.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


