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Poço Redondo

Luta, persistência e esperança são os sentimentos 
que guiam seu Lula

“A FORÇA DO HOMEM DO SERTÃO’’

Seu Lula é um homem sertanejo, nordestino, agricultor, esposo, pai, cuja única 

experiência é da terra, das plantações, das criações, do cultivo, da medicina popular, 

que aprende e que ensina. O vasto conhecimento do agricultor, é fruto da luta, da 

persistência, da esperança e da resistência. Ele é exemplo de como aprender a 

conviver com o semiárido.

Realização

Vamos conhecer a história do agricultor Luíz Vicente da Silva, mais conhecido como seu Lula. Ele tem 62 anos de idade 
e é casado com Arlinda com quem tem 4 filhos. Seu Lula tem uma trajetória de luta, determinação, sobrevivência. Filho 
dos agricultores seu Manoel Vicente da Silva e da dona Luiza Matias da Silva, ele tem cinco irmãos.

 

Durante um duro período de seca, sem conseguir plantar mandioca, começaram a cultivar cana de açúcar nas terras do 

patrão do pai, mas, após o falecimento deste mesmo patrão, a família viu a necessidade de migrar daquela região, 

mudando para o município de Olho d'água das Flores também em Alagoas. Lá seu Lula  trabalhou e morou por mais 

alguns anos. 

Agricultor popular, guardião de sementes do seu lugar.
Com suas origens e cultura, semeia conhecimento e colhe bondade curando as pessoas da 
comunidade. Garrafadas, chás e lambedor é tudo feito com muito amor. Por um senhor que 

tem no seu coração a missão de manter as raízes da sua tradição.

Já maior de idade, casou-se com Arlinda da Silva. Por achar que não teria chances de possuir suas próprias terras 

no sertão Alagoano, resolveu migrar para o município de Poço Redondo em Sergipe junto com o sogro, em busca de 

melhorar suas condições de vida.

Seu Lula nasceu em São José da Lage no estado de Alagoas, onde viveu por onze anos. Durante esse tempo, mesmo 
com pouca idade, ajudava os pais, junto com seus irmãos arrancando mandioca para produzir farinha, pois era a única 
fonte de renda da família. 

Seu Lula não estudou, apenas as três irmãs puderam, sendo que os homens tinham que trabalhar na roça para ajudar 

o pai a manter a renda da família. A terra que a família utilizava para a plantação era arrendada, o que dificultava ainda 

mais a vida familiar. 
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No ano seguinte, o desejo foi realizado, ele conseguiu colher feijão suficiente para comer e também 
para vender e com o lucro comprou suas primeiras tarefas de terra. Em sua propriedade plantou 
palma. Com o resultado do trabalho duro e dedicação foi a compra de alguns bezerros. Mas ele 
continuou a trabalhar com o sogro e conseguiu ampliar sua criação. Passados alguns anos, já 
estava com 45 tarefas de terras, onde cultivava milho, feijão, algodão e palma. Desse modo, com a 
plantação e venda de seus produtos, hoje ele possui 100 tarefas, fruto do trabalho junto com a 
esposa e filhos.

Seu Lula, ao falar de sua trajetória, expressava a todo o momento o orgulho que tem em ser 
agricultor, relatando que foi através da agricultura que adquiriu suas terras, bem como conseguiu 
ofertar os estudos aos filhos.

Conseguiu trabalho em uma fazenda, seguindo nesta perspectiva, conseguiu empréstimo do 
banco, através do pequeno conhecimento que o sogro possuía. Com o dinheiro ele plantou uma 
pequena tarefa de roça, no terreno de sua patroa, e conseguiu assim um pouco recurso para no 
futuro aumentar sua produção. 

“Quando cheguei aqui, não tinha 
nada, tudo que eu adquiri, foi aqui 
em Sergipe, através da agricultura, 
com muito trabalho, dificuldade, 
dedicação, com a ajuda de Deus.  A 
terra aqui era boa.” 

“SEMEANDO AMOR,COLHENDO SAÚDE ’’
  
  Há dez anos, cultiva ervas medicinais. Conhecedor de inúmeras espécies, possui em 

sua propriedade cerca de 70 tipos diferentes de plantas medicinais. “O conhecimento 
que tenho hoje das plantas medicinais, foi através da minha própria experiência de vida, 
e cada dia que passa aprendo mais”, conta orgulhoso.
    Além do trabalho na roça, Seu Lula foi presidente da associação da Lagoa Grande 
(comunidade onde mora), e também da associação Padre Cicero de Pequenos Agricultores. 
Ele é guardião de sementes da liberdade e contribui com banco comunitário de Sementes 
(com o apoio do Movimento dos Pequenos Agricultores -  MPA). O agricultor é muito 
participativo em encontros, atos, em todas ações que tenham o objetivo de proporcionar 
melhorias e o bem estar de sua comunidade. “Aqui tudo mudou depois que as politicas 
sociais vieram nos beneficiar”, compara ao lembrar do período em que era difícil viver no 
sertão alagoano. 

Plantas mais ultilizadas pelo Seu Lula;

Planta Medicinal: (Alfavaca)Seu Lula é casado com Dona 
Arlinda, seu grande amor.  Ele fala 
orgulhoso sobre ela , diz que sem 
sua esposa nada aconteceria.  
Dona Arlinda tem 60 anos  além de 
cuidar da casa, trabalha na roça  e 
cuida dos pequenos animais junto 
com o marido. 

Seu Lula produz a "Garrafada Medicial" 
uma mistura de diversos tipos de ervas 
adicionada ao vinho branco. Ele não 
comercializa, pois segundo seu relato, 
faz com muito amor e oferta a quem 
necessitar.

Planta Medicinal : (Malva- Cheirosa)


	Página 1
	Página 2

