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Elisabete Maniglia 



APRESENTAÇÃO

Este livro é o retrato dos meus ideais, meus anseios de vida e paixão pelo 
meio rural. No mestrado, defendi o direito de se lutar pela terra; no douto-
rado, a importância do trabalho rural; e, agora, defendo o direito de se ter 
segurança alimentar.

Em todos os trabalhos pretéritos, deixo clara a importância do Direito 
Agrário como instrumento de efetivação dos direitos humanos. Sempre vi 
a ciência jurídica como instrumento de justiça social e mecanismo de rom-
pimento de desigualdades. Sempre preferi fi car ao lado dos oprimidos e 
deserdados da riqueza, do poder e do direito. Não consegui grandes honra-
rias em minha vida profi ssional, mas desfrutei do sorriso dos meus alunos, 
orientandos e pares, que lutaram, como eu, por um mundo melhor. Isso me 
bastou. 

O meio rural foi sempre meu grande cenário. Apesar da dor, da miséria 
e da angústia da fome, é nele que se encontra a paz do silêncio, o gosto doce 
do fruto retirado da terra, da paisagem natural que encanta nossos olhos. 

 Foi no meio rural que escrevi a tese sobre segurança alimentar que re-
sultou neste livro. Entre a imagem das montanhas de Minas Gerais e da 
fertilidade do solo paulista, estive atenta às comodidades e aos prazeres da 
vida agrária. Ouvindo o mugir da vaca separada da sua cria, ao lado do gato 
preguiçoso, que dorme sob o sol fraco da tarde, fui delineando os argumen-
tos extraídos das leituras daqueles que clamam, como eu, pelo fi m da fome. 

Entre um bolo e um pãozinho feitos no forno à lenha, bebericando o 
cafezinho ou o chá de hortelã, de cidreira ou de camomila plantadas pe-
las minhas mãos, entre um sono e outro dormido na noite fria, com o céu 
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mais estrelado do que o da cidade, esta pesquisa aqui desenvolvida ganhou 
forma.

Ao lado do riacho que corre em minha porta, com o cacarejar das gali-
nhas, olhando para o pavão soberbo que desfi lava aos meus olhos, fui bus-
cando inspiração para terminar o trabalho, que me ocupou meses a fi o, mas 
que me deu muito prazer ao ser fi ndado. 

Diante dos leitores, deposito meu tributo a favor do campo e do rural, e 
creiam que fi z quase o melhor de mim. Se falhei, perdoem-me; quero para a 
terra voltar. Plagiando o velho compositor, digo com o coração: “Foi lá que 
nasci, e lá quero morrer”. 


