
E lá fomos nós. Uma longa viagem da Bahia a São Paulo. Dinalva Rosa de 
Jesus 
Dinalva Rosa de Jesus nasceu em 25 de julho de 1950 em Condeúba, 
Estado da Bahia. Saiu com sua família de Vitória da 
Conquista, Bahia, aos seis anos. A viagem até o Estado de São 
Paulo levou dois anos e meio, porque eles não tinham dinheiro 
e foram se detendo em vários lugares para trabalhar em fazendas 
e retomar a viagem. Dinalva trabalhou desde os seis 
anos: lavando garrafas em destilarias em Minas Gerais; tomando 
conta dos novos filhos de sua mãe; carregando lenha, 
socando arroz, café, cozinhando. Nas fazendas, Dinalva trabalhou 
nas colheitas de algodão e café. Ganhava por arroba 
(quinze quilos) algo em torno de oito cruzeiros na época 
(0,106 dólar). Com dez anos, colhia duas arrobas por dia. Com 
treze anos, quatro arrobas diárias. Cortava e carregava arroz, 
colhia milho. 
A família acabou indo viver em Fernandópolis, Estado de 
São Paulo, e mais tarde em Campinas. Atualmente, Dinalva é 
faxineira, costureira, artesã, dá aulas de artesanato e escreveu 
a história de sua vida. Reproduzimos abaixo extratos de 
sua autobiografia inédita. (hu) 
E lá fomos nós embora para Brumado, Estado da Bahia. Em 
Brumado vivemos e moramos aí mais ou menos uns quatro 
meses. Minha mãe alugou uma casa de um senhor velho. Meu 
padrasto foi trabalhar, só que não era perto. Ele ficava a semana 
inteira fora de casa; vinha só no sábado à noite. Os dois brigavam 
muito! Foi uma barra! Ele já chegava bêbado, sem dinheiro 
para comprar comida e ainda brigava com a minha  mãe. 
Ela não ia trabalhar e nós passamos necessidade. Nós não tínhamos 
cama, móveis. O que tinha era umas panelinhas, duas 
canequinhas, algum lençol e três redes e três cobertores. 
Muitas das coisas que eram valiosas (brincos de ouro, meu, 
da minha irmã, e da minha mãe, sombrinha de estimação de 
minha mãe, que ela tinha ganhado da patroa) minha mãe ia 
vendendo para comprar comida. E minha mãe pegava roupa 
para lavar. Ia lavar no rio. Aí não tinha dinheiro para pagar aluguel 
e o dono da casa pediu para sair. Mesmo lavando roupa 
para o dono da casa, não dava. E era um senhor de idade. Naquele 
tempo não tinha aposentadoria e ele precisava muito 
deste dinheiro. E nós saímos. E o dono da casa teve dó e deu 
algum dinheiro que a mãe ganhou de lavar as roupas dele. 
_ 
E nós pegamos o trem e fomos até Montes Claros, em Minas 
Gerais, porque o dinheiro era pouco! Chegando nesta cidade 
já era no anoitecer. Nós dormimos na estação, nos bancos, só 
que o chefe da estação disse que não poderíamos dormir ali, 
que era para nós procurarmos um outro lugar. Como não tinha 
para onde ir, e como mãe não achava colocação para trabalhar, 
fomos dormir na beira do muro do cemitério! Dormíamos 
à noite e de dia nós íamos para a estação, esperar que aparecesse 
alguém procurando gente para trabalhar. 



Nós comíamos porque os vizinhos da estação, que nos 
viam lá, ficaram com dó e levavam comida e falavam para minha 
mãe: “Eu trouxe aqui uma comidinha para as meninas”. E 
eles comiam também, minha mãe e meu padrasto. Por causa 
de nós, eu e Marinalva, o pessoal ficava com pena. 
_ 
Minha mãe já estava impaciente, porque não conseguia arrumar 
serviço. Após uns oito ou doze dias, de tanto que pediu a 
Deus, apareceu um filho de Deus. Chegou procurando gente 
para levar para trabalhar num desmatamento para fazer plantio. 
Lá fomos nós para a fazenda Mourão, no pé da serra. Aí 
meu padrasto foi trabalhar no roçado. E ele tinha que roçar 
com a foice. Só que ele não sabia trabalhar com esta ferramenta, 
porque ele foi criado em um colégio de padres desde 
os oito anos e fugiu do colégio com dezessete anos. Foi quando 
ele veio fugido de Pernambuco para a Bahia e se empregou 
de faxineiro no Hotel Albatroz, onde minha mãe o conheceu. 
Foi muito difícil porque a mãe ia ensinar e trabalhava mais do 
que ele. E como trabalho de mulher não tinha valor, o patrão 
pagava só o serviço dele, que era pouco, muito pouco. O que 
ganhava era pouco. E, no fim da semana, mãe dava para comprar 
alguma coisa para comer só alguns dias! Aí, quando acabava, 
meu padrasto dizia: “Cila, o que tem para amanhã?” 
Minha mãe dizia: “Só sal e farinha”. “Então, eu e a Navinha vamos 
caçar.” Aí ele me chamava e nós íamos caçar no galinheiro 
do fazendeiro. Só que o patrão era muito ruim. Ele entregava 
mantimento só da metade do que tinha ganhado. O resto 
ficava em depósito. Ele dizia que metade do que ganhava ficava 
de reserva, se acaso se machucasse no trabalho. Ele daria o 
mantimento até o empregado se recuperar para voltar ao trabalho. 
Isto era o que ele dizia, mas se alguém pedia a conta 
para ir embora, não recebia a reserva. Ficava para ele. E ele fugia, 
sumia e só voltava quando os capangas avisassem que já 
tinha ido embora aquela família. 
Ficamos nesta escravidão uns três meses. Que foi muito 
duro! De lá fomos procurar outra colocação. 
_ 
E chegamos à estação às oito horas da manhã e o feitor já estava 
à procura de pessoas para trabalhar. Foi quando chegamos 
na fazenda São Leopoldo, do senhor Leopoldo. Um senhor 
que o pessoal chamava de feitor nos levou para sermos 
contratados. Só que a fazenda estava em festa e a festa era junina 
e a casa que era para morarmos estava ocupada com as 
coisas da festa. Então o feitor nos levou para um rancho velho 
ainda sem porta e todo cheio de buraco. E o meu padrasto, 
ouvindo falar em festa, quis ir até a fazenda. E a minha mãe ficou 
limpando o rancho e cortando pau para fazer porta. E eu 
catava gravetos para acender o fogo para fazer uma coisa 
para comer. Era mais ou menos umas três horas da tarde. Minha 
mãe fez tudo sozinha, caiu a tarde e a noite. E o meu padrasto, 
nada! E passamos a noite sozinhas, as três: eu, minha 



mãe e a Marinalva. Este lugar era montanhoso e o mato fechado. 
À noite, por volta das dez horas, o que veio rondar o rancho? 
Uma onça pintada que estava procurando o que comer. E 
nós naquele barraco de pau-a-pique, vendo a hora da onça 
derrubar os paus da porta e entrar. 
Tudo o que acontece de ruim a gente não esquece, porém o 
que acontece de bom e bonito, a gente se lembra muito mais. 
Por exemplo: nesta fazenda tinha uma cachoeira muito bonita 
e a água descia da serra formando um lago. A água era para 
uso geral. O lago tinha muitas pedras e a água era cristalina, e 
ficávamos numa felicidade quando tomávamos banho naquela 
cachoeira! É a lembrança boa que trouxemos de lá. Quando 
estávamos lá, todos os bichos iam tomar água no rio e não ligavam 
para a nossa presença. Tinha um passarinho que dava a 
impressão que sabia que não éramos do mal, porque ele sentava 
na minha cabeça e na de minha irmã. Vinham quatis, tatu, 
paca, macaco, porco-espinho, lebre, ganso etc. Ficávamos na 
água quando os bichos chegavam e eles não se incomodavam, 
mas, quando vinham as crianças da colônia, os bichos corriam, 
porque sabiam que eles jogavam pedras neles. 
_ 
Quando saímos da fazenda do senhor Leopoldo, fomos para a 
fazenda Aporá. Chegando lá, minha mãe foi trabalhar na casa 
de farinha, com aquele barrigão. Eu e meu padrasto fomos 
trabalhar no mangueirão. Quer dizer, para quem não sabe: fomos 
tratar dos porcos. Meu padrasto ficava do lado de dentro 
e eu do lado de fora, com uma lata de banha vazia, que a alça 
era de arame. Eu enchia a lata de lavagem e levava para ele na 
cerca do mangueirão. Ele distribuía nos cochos para os porcos 
beberem. E eu ficava com um mau cheiro, por causa da lavagem 
que eu levava para ele no cocho! 
Isto foi mais ou menos durante sete meses. Um dia, eu e o 
meu padrasto ficamos doentes com maleita. Nós tremíamos 
muito, e tínhamos febre alta, que não tinha cobertor que esquentasse. 
Passados uns oito dias, o senhor Edmundo resolveu 
mandar um farmacêutico levar remédio para nós, por nome 
de Ararém. Como nós não levantávamos, minha mãe não foi 
trabalhar porque precisava cuidar de nós. E com isto nós não 
tínhamos comida, porque o senhor Edmundo não a fornecia 
porque não tínhamos trabalhado. Quem nos ajudou muito foi 
o senhor Geraldo, o retireiro, e ele foi o padrinho do meu irmãozinho 
que nasceu nesta fazenda e que ganhou o nome de 
Geraldo. Este senhor Geraldo nos dava leite a mais porque só 
tínhamos direito a dois litros e ele dava quatro litros e um litro 
de creme de leite, que nos servia de banha pra fazer comida. O 
que tinha de sobra era maxixe, mandioca e abóbora. 
Quando melhoramos, meu padrasto e eu, meu padrasto 
me chamou e lá fomos nós para a fazenda, pedir para que o 
senhor Edmundo fornecesse mantimento para nós. Porque 
nós precisávamos comer carne e feijão, para ficarmos fortes, 
para começarmos a trabalhar na próxima semana. O senhor 



Edmundo disse: “Eu não dou comida a vagabundos! Você e 
sua esposa não trabalham há mais de quinze dias. Agora vocês 
querem comida? Comigo é assim! Aqui, seu José, é a casa 
do bom home (=homem): quem não trabalha não come!” O 
meu padrasto saiu para fora do empório meio chateado, cabisbaixo 
e abaixou no chão e ficou a pensar. Leôncio, que era 
o domador de cavalo da fazenda, deu pinga para o meu padrasto. 
Aí ele já virou outro homem. Como ele estava fraco, a 
pinga subiu rápido e ele voltou para conversar com o senhor 
Edmundo. 
O velho Edmundo pensou que nós já tínhamos ido embora. 
Quando pensa que não, olhe nós chegando na venda. E ele 
disse: “Olhe, seu José, pega a sua família e vai embora das minhas 
terras”. “Ah, sim, eu vou! O senhor pensa que eu vou ficar? 
Eu não fico nem que o senhor me pague melhor; só que 
sem a munição (=mantimento), seu cabra da moléstia, eu não 
saio daqui!” 
O velho avermelhou e disse: “Eu vou te furar na bala”, e pegou 
a carabina que estava pendurada e carregada. E este senhor 
tinha doze capangas e eles estavam todos na venda. 
Quando ele pegou a carabina – ele do lado de lá do balcão e o 
meu padrasto do lado de cá –, eu fiquei sentada entremeio a 
duas folhas das portas. E eu só vi o pau comer solto. Meu padrasto 
deu um golpe de capoeira no velho e a carabina foi parar 
longe. Aí os homens, vendo o patrão desarmado, vieram 
pegar o meu padrasto. Mas ele foi mais rápido. E pegou a tranca 
da porta e derrubou os homens que vinham contra ele. E, 
neste instante, ele já estava com o pé em cima da carabina do 
velho. O seu Edmundo, vendo que ia levar paulada também, 
correu e se enfiou embaixo da cama da casa dele, que era do 
lado do armazém. Os homens ficaram no chão e o meu padrasto 
saiu procurando o velho e encontrou a esposa dele, que era 
uma santa mulher. Ela ajoelhou e disse: “Pelo amor de Deus, 
senhor José, não mate o meu marido que eu vou entregar a 
sua despesa”. Chegando à  venda, eu estava sentada no cantinho 
assustada e ela me deu água com açúcar. Muitos homens 
tinham se levantado e ido buscar suas armas. Outros nem voltaram. 
Os que voltaram, esta santa mulher apaziguou, juntamente 
com o senhor Leôncio. O senhor Leôncio estava satisfeito 
pelo acontecido! E ele disse que precisava encontrar um 
cara com sangue nas veias. Por isto que ele ficou dando pinga 
para meu padrasto. Aí, o senhor Leôncio foi ajudá-la a medir a 
farinha, o arroz, o feijão e ajeitou no saco. E o meu padrasto 
disse: “Eu vou querer levar um pedaço de fazenda para a minha 
véia fazer um vestido, e duas garrafas de pinga e cinco 
quilos de jabá e três quilos de toucinho”. Aí eu disse: “Minha 
mãe mandou eu lembrar a senhora das roupinhas de nenê”. Aí 
ela disse: “Ah, eu vou buscar: já estava arrumado”. Como ela 
estava doida que nós fôssemos embora logo, ela voltou logo e 
me entregou uma trouxinha de roupinhas que eram as únicas 
roupas que o nenê ia ter. 



_ 
Desta vez já tínhamos para onde ir: a chácara do seu Valdivino. 
Morando nesta chácara, um dia eu fui à igreja com a dona 
Laurinda. E ela era muito chegada ao padre. E nós fomos falar 
com ele. E o padre gostou muito de mim. E ele perguntou: 
“Quantos anos você tem? Você está na escola?” Eu disse: “Eu 
não, porque eu não tenho registro”. Então ele disse: “Vamos 
providenciar, para que você entre na escola”. E eu fiquei toda 
feliz! E o padre falou para a dona Laurinda: “Diga à mãe dela 
para me procurar”. E eu mesma fiz questão de dar o recado. 
Assim: “Mãe, o padre Hugo quer falar com a senhora para fazer 
o meu registro, para eu entrar na escola”. E logo que ela foi 
ao centro da cidade, ela foi à igreja, com as anotações para fazer 
o registro. Chegando lá, o padre perguntou: “A senhora 
tem registro?” Ela disse: “Não!” “As outras crianças têm?” 
“Também não.” “Então traga as anotações de todos, até de 
seu marido.” Eu fiquei em casa ansiosa. Pensei que já ia chegar 
com o registro. Fiquei triste, porque pensei que já ia entrar 
na escola. Outro dia passou, mais uma semana, e eu cutucando 
minha mãe: “Mãe, a senhora não vai fazer o nosso registro?” 
É que ela dependia de meu padrasto para fazer as anotações. 
Eu ficava aflita, porque já era maio e para mim já estava 
no fim do ano letivo. E o ano ia terminar e eu ainda não estava 
na escola! Tirou o registro e fomos nós na escola, me matricular. 
Para mim era um ritual muito importante. Era como um batizado, 
ou como uma primeira comunhão! Me matriculou, só 
que eu só ia começar em agosto! As férias de julho passaram, 
minha mãe me matriculou também no catecismo, a pedido da 
dona Laurinda. Para o catecismo eu fui logo. Fiz bastante amizade. 
Mas fiquei no catecismo três meses. E na escola também! 
Porque precisamos mudar para a roça de novo. 
_ 
Quando fomos embora de Corinto, Minas Gerais, depois que a 
Maria nasceu (minha mãe estava de dieta: ela tinha dado à luz 
à sua oitava gravidez), nós fomos comprar passagem para o 
Estado de São Paulo. Só que não conseguimos, porque nós tínhamos 
que vacinar contra tuberculose: era a BCG. Só que não 
tinha vacina: precisava esperar chegar. E meu padrasto precipitou, 
entregou a casa e fomos para a estação comprar a passagem. 
E aí não tinha onde ficar. Aí ficamos dormindo na estação, 
naqueles bancos duros de ripas. Passaram três dias, e 
como a minha mãe precisava  lavar as roupas, aí ela foi à casa 
da parteira, Dona Joaquina, pedir para lavar as roupas. E ela 
achava que nós já estávamos longe! A Dona Joaquina ofereceu 
para nós ficarmos na casa dela até nós irmos embora. Ficamos 
na casa dela quatro dias. 
Chegaram as vacinas e fomos tomar e comprar as passagens. 
Viajamos para Belo Horizonte. Chegando lá, fizemos 
baldeação para o trem que ia para a capital paulista. Foi uma 
viagem muito longa. O trem parou em várias estações. E eu 
dormia, acordava e nada de chegar! Passamos por muitas dificuldades, 



porque não tínhamos dinheiro suficiente nem para 
comida. Eu, como era muito comunicativa e engraçada, cantava, 
dançava, contava causos e fazia gracejos. Com isto alegrava 
os passageiros e até o chefe do trem, o picador de passagens. 
Assim eu ganhava o que comer de um e de outros e 
minha mãe também ganhava. 
Chegando na capital, na Estação da Luz, nós ficamos espantados. 
A estação era preta e os prédios muito altos, e eu 
perguntei para minha mãe: “Mãe, quando vamos embora? Eu 
estou com medo! Este lugar é muito feio, todo preto, muito 
grande e tem muita gente; vamos sair daqui!” E ela respondeu: 
“ Espere, Diná, o homem falou para o Zé que vai vir uma 
tal de imigração para nos levar para um lugar que eu não sei 
pra onde”. 
Daí a pouco chega um homem bem vestido, com um papel 
na mão, e perguntou. “Quem é José Monteiro de Farias?” E o 
meu padrasto respondeu: “Eu, às suas ordens!” E o homem 
continuou chamando os outros, porque não era só nós que íamos 
para este lugar, por nome de Albergue. E depois da chamada 
ele disse: “Me acompanhem todos aqui, quem eu chamei”. 
E fomos acompanhando o homem pela rua afora (mas com 
medo). Olhando por todo lado, vendo a hora de um prédio daquele 
cair em cima de nós. A imigração era um prédio. Aliás, 
eram dois prédios: um para homens e um para mulheres e 
crianças pequenas. Meninos maiores de dez anos ficavam 
com o pai. 
Nós íamos ficar só três dias neste Albergue, mas ficamos 
sete dias, porque minha mãe ficou doente e a Marinalva, como 
não estava acostumada com a comida, teve diarréia. E foi muito 
bem tratada. 
Nós ficamos na imigração uma semana, também porque 
precisava esperar a vacina fazer efeito. Se não fizesse isto, tinha 
que tomar outra. Mas as nossas fizeram logo efeito. E nós 
fomos liberados para ir embora para trabalhar. 
Na imigração vinham muito fazendeiros escolher famílias 
para levar para as suas fazendas para trabalhar na lavoura de 
algodão e café. Chegou um dia e um homem veio perguntar. 
“Senhor José, pra onde o senhor quer ir?” E o meu padrasto 
respondeu, coçando a cabeça: “Pra onde o senhor me mandar, 
e que tiver trabalho”. O homem perguntou: “Mas, o que o 
senhor quer fazer ou no que quer trabalhar?” Ele disse: “Na 
lavoura”. E o homem deu um papel para ele e disse:,”Examine 
bem e converse com a sua esposa e depois me mande uma 
resposta”. E ele leu e falou com a minha mãe. Eles acharam 
que ir para Fernandópolis... Eles não conheciam, mas não tinham 
escolha. O meu padrasto disse: “Cila, nós não temos o 
que escolher, porque se correr o bicho pega e se ficar o bicho 
come”. E foi entregar o papel para o homem. 
_ 
E no outro dia ele trouxe o passe e mandou nós nos arrumarmos 
para a viagem. E à noite embarcamos no trem, seguindo a 



linha araraquarense, seguindo rumo ao nosso destino: Fernandópolis, 
a 590 quilômetros da capital. 
 


