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NOTAS EXPLICATIVAS

Este livro reúne o conteúdo de uma série de entrevis-
ta a mim concedidas pela médica e militante política Maria 
José Aragão, no ano de 1988, cuja transcrição foi realizada 
logo após sua morte, ocorrida no mês de julho de 1991.

Naquele momento, nossa preocupação era preser-
var o conteúdo das entrevistas a mim concedidas, porém 
uma série de acontecimentos me impediram de fazer os de-
vidos ajustes e correções naquela época, como sistematizar 
as perguntas e assuntos, uma vez que eles são repetidos de 
forma recorrente pela entrevistada, fatos que me levaram a 
deixar este texto em stand by por mais de 20 anos.

Toda a série de entrevista foi gravada em vídeo no 
sistema VHS, o que, naturalmente, torna o material audio-
visual bastante vulnerável e efêmero. Vale lembrar que para 
realizar as entrevistas posicionei a câmera num tripé na 
frente da entrevistada, fazendo um enquadramento de pla-
no médio, idêntico ao enquadramento de fotografia 3 x 4.

Na transcrição, utilizamos a mesma sistemática de 
entrevista de perguntas e respostas. Essa sistemática de 
pergunta é identificada com o meu nome em caixa alta 
(EUCLIDES) e a resposta é identificada com o nome em cai-
xa alta da entrevistada (MARIA ARAGÃO). As exceções que 
ocorrem no texto transcrito se registram quando a própria 
entrevistada cita perguntas e respostas sobre casos e situ-
ações que narra, relembrando algo que considerava rele-
vante.

A narrativa de Maria Aragão é, sem dúvida, rica em 
detalhes, embora, eventualmente, ela faça questão de men-
cionar que não é boa em memorizar nomes e datas, o que 
faz com alguma frequência durante as entrevistas. Apesar 



disso, o sentido da força narrativa é preservado e dá per-
feitamente para o leitor compreender o que ela gostaria de 
dizer.

 É recorrente na narrativa de Maria, o uso de repe-
tições das palavras “bem”, “aí” e “então”, principalmente 
quando vai iniciar um parágrafo, por isso tomei a liberdade 
de eliminar uma parte significativa dessas expressões, que, 
a nosso ver, em nada prejudicava a compreensão do texto. 
Ela também quebrava muito o prosseguimento da narra-
tiva para contar outras histórias que lhe vinham à memó-
ria, deixando, às vezes, o entendimento confuso, por isso 
algumas passagens, que consideramos irrelevantes, foram 
suprimidas para que retornássemos ao foco principal que 
era narrado.

Casualmente Maria interrompia a entrevista para 
atender alguém, ou para dar alguma orientação no funcio-
namento da sua casa (todas as entrevistas foram realizadas 
na sua casa, na rua Paulo Frontin, no bairro do Monte Caste-
lo), ou solicitar que o telefone convencional fosse atendido 
(na época ainda não havia telefone celular), ou beber água, 
ou tomar medicação, entre outras situações do seu cotidia-
no. Nessas situações acima descritas, fazemos, no texto, a 
indicação do ocorrido, colocando as expressões entre pa-
rênteses, incluindo os momentos de descontração, quando 
normalmente ela soltava expontaneamente um riso ou gar-
galhada sonora.

É impressionante como em sua narrativa, Maria Ara-
gão é respeitosa com todos os que cita, não nos deixando 
perceber o sentimento do “ódio por ódio”. Percebemos que 
foi humilde, altiva, guerreira e combativa com aqueles que 
compartilharam de sua vida, assim como cultivava um pro-
fundo amor por aqueles que considerava como amigos e 
por seus filhos adotivos, de quem falava com muito carinho 
e orgulho.



Que este texto seja mais um testemunho fidedigno 
da ação de uma mulher que se doou à causa do socialismo e 
à luta por um mundo melhor e mais igualitário, sem opres-
sores e oprimidos. Que seus erros e acertos sejam lições de 
vida para todos nós, pois, eu compartilho desses mesmos 
ideais.

São Luís-MA, outubro de 2015.

Euclides Moreira Neto

Em tempo: Mantivemos a apresentação que fizemos 
no ano de 1991, por considerar um texto revelador, embora 
hoje, o fizéssemos de outra forma.

                       





APRESENTAÇÃO

O documento que apresentamos à sociedade é a 
transcrição do depoimento que me foi prestado pela saudo-
sa médica Maria José Aragão, no período de maio a julho de 
1988, quando fazia a pesquisa de campo para fundamentar 
o enredo carnavalesco “Sonho de Maria”, por mim propos-
to, para a Sociedade Recreativa Favela do Samba.

Naquela época, já conhecia Maria Aragão e a respei-
tava como um dos maiores exemplos de vida e luta, no Ma-
ranhão, por um mundo melhor. Também naquela época já 
havia colaborado, diversas vezes, nos trabalhos assumidos 
por Maria – na sua luta incansável de estar ao lado dos pe-
queninos, da classe operária, dos trabalhadores, das mulhe-
res e cidadãos comuns de minha terra.

Trabalhar ao lado de Maria Aragão foi descobrir a pai-
xão pelo que estava se fazendo, doando-se ao extremo em 
nome de uma causa. Trabalhando com tesão, colocando-se 
acima de qualquer ambição pessoal, ela tentava sentar os 
alicerces de um mundo melhor através do socialismo. Maria 
nos transmitia otimismo, mesmo quando a batalha parecia 
perdida. Era revigorante vê-la, com quase 80 anos, adiar o 
sonho da vitória para um amanhã próximo.

Tenho certeza de que a lição de vida deixada por Ma-
ria foi sublime, como poucas que podemos testemunhar na 
trajetória histórica dos homens. Por isso, quando fui con-
vidado a me integrar à Escola de Samba Favela, para aju-
dar a levantar aquela agremiação carnavalesca, pensei em 
realizar um grande sonho pessoal, que era desenvolver um 
trabalho em cima da vida daquela mulher.

Inicialmente, pensava concretizar esse sonho através 
do cinema, com um documentário ou mesmo um filme de 



ficção inspirado na sua vida e luta, mas as condições econô-
micas sempre me fizeram adiar a execução deste projeto. 
Com a minha ida à Favela do Samba, não hesitei e apresen-
tei a proposta à diretoria daquela Escola de Samba e à co-
munidade do Sacavém.

No primeiro momento, os favelenses ficaram pasmos.
- Mas como, Maria Aragão dá samba? Foi uma das 

interrogações. 
Logo após as primeiras considerações de minha par-

te, houve aceitação, até porque todos sabiam da caminhada 
de Maria e muitos já haviam tomado conhecimento de sua 
atividade desenvolvida na cidade, ou se consultado com a 
médica. Lembro-me de que um dos integrantes da diretoria 
confessou que havia estado com Maria no quartel da Polí-
cia Militar e, lá, mantido contato com ela, quando passou a 
respeitá-la.

Outro desafio que enfrentei foi fazer com que os in-
tegrantes da Favela aceitassem o artista plástico Antônio 
Eugênio Araújo Ferreira (Gênio Araújo) como carnavalesco, 
pois, na ocasião, a Escola também estava sem esse profissio-
nal. Gênio ainda era muito jovem e não tinha desenvolvido 
um trabalho de tamanha responsabilidade, como o de mon-
tar uma escola de samba – sua experiência com o carnaval, 
até então, limitava-se à função de auxiliar. Eu conhecia o Gê-
nio e sabia de suas potencialidades.

Superados os primeiros obstáculos de aceitação do 
novo carnavalesco junto ao grupo da Favela, eu e Gênio 
passamos a pensar como desenvolver um tema de tamanha 
responsabilidade, como o que homenagearia Maria Aragão, 
médica, militante política e reconhecida (amada), respeita-
da na cidade. Não poderíamos fazer feio, portanto a respon-
sabilidade, para nós, era enorme.

Fiquei responsável pela pesquisa de campo. Eu e Ma-
ria já tínhamos uma estreita ligação, portanto não foi difícil 



obter dela o consentimento de gravar seu depoimento, fa-
lando de sua vida e trajetória de luta. Sem vacilar, decidi que 
esse depoimento seria gravado em vídeo, no sistema VHS, 
inclusive para servir de testemunho e fonte para pesquisa-
dores no futuro.

Antes de iniciarmos os trabalhos de gravação, tive-
mos uma conversa na qual reiterei os objetivos da pesquisa 
e pedi a ela que, de forma cronológica e objetiva, narrasse 
o que considerava importante. Disse também que só iria in-
tervir no desenrolar do depoimento se fosse necessário. As 
sessões de gravação desse depoimento demoravam cerca 
de duas horas (o tempo de duração da fita de vídeo).

Durante vários momentos dos depoimentos houve 
interrupções provocadas pela chegada de pessoas na casa 
de Maria, ou por telefonemas, ou por alguma visita ines-
perada e até mesmo por pessoas que transitavam na rua. 
Os depoimentos foram colhidos em dias alternados, previa-
mente marcados, no horário da tarde, iniciando geralmente 
às 14 horas e indo até o final da fita. Sua narração era lenta, 
pausada, lembrando-se de momentos marcantes na vida. 
Quando havia interrupções por algum motivo, desligávamos 
a câmera de vídeo.

Constatei que Maria tinha uma memória extraordi-
nária, embora ela, modestamente, sempre se queixasse de 
que estava velha, ficando caduca, com a memória falha. Era 
incrível como ela tinha ainda a capacidade de buscar nomes 
e detalhes na sua narrativa. Era também incrível como ela 
interrompia uma narrativa para contar algum detalhe que 
considerava importante e, logo em seguida, retomava o fio 
da meada, sem prejuízo para a conclusão do que estava sen-
do narrado anteriormente.

Quem conheceu Maria sabe que ela tinha uma enor-
me capacidade para o trabalho e que suas atividades, quase 



normalmente, eram acompanhadas de exclamações com 
nomes considerados pornográficos. Entre esses nomes está 
a palavra “porra”, que era doce na boca de Maria. A palavra 
“porra” fluía normalmente para expressar alegria, descon-
tentamento, lamento etc. Era como ouvir estas expressões: 

- “Porra, como estais bela...”. 
- “Porra, como estais atrasada...”. 
- “Porra, como estais gordo...”. 
- “Porra, como estais magro...”. 

Entre outras expressões usuais do cotidiano.
Nas últimas sessões de depoimento que tive com 

Maria, já introduzi perguntas, com mais insistência, na ten-
tativa de fazê-la falar de algum assunto que talvez tivesse 
omitido, involuntariamente ou de propósito, principalmen-
te naqueles pontos que se referem à família. Senti, muitas 
vezes, que Maria bloqueou-se propositadamente. Porém, 
havia com ela uma grande virtude – não sabia mentir, quan-
do a coisa era assunto sério. Nossa pesquisa, apesar de ser 
para uma Escola de Samba, era séria e ela sabia disso.

Vamos então ao depoimento de Maria. O texto é 
uma transcrição fiel das suas palavras. Vírgulas, reticências, 
fazem as pontuações das pausas do seu depoimento, que 
foi carregado de sinceridade. Sem dúvida, é o depoimento 
da trajetória de uma vida ímpar e de uma pessoa íntegra e 
que talvez as palavras não consigam traduzir com fidelidade.

            
São Luís-MA, setembro de 1991.

Euclides Moreira Neto



PREFÁCIO

CONTRA CRISE E DESILUSÃO, 
VÁ DE MARIA ARAGÃO!

Wagner Cabral da Costa1

 

Ofereço estes versos,
cheios de riso e sem pão

para a melhor companheira
de farra, luta e canção.
Foi ela quem da tortura

reconstruiu a doçura,
sempre Maria Aragão.

(César Teixeira)
       
Tempos de crise, por suas características de incerteza 

e imprevisibilidade, são períodos em que muitas pessoas se 
propõem à busca de experiências e “modelos exemplares” 
de coragem e superação. E não, não falamos aqui da sim-
plificadora “literatura de autoajuda”, com suas “receitas de 
felicidade”; mas sim de gêneros com maior densidade hu-
mana e histórica, tais como a memória e a biografia.

Pois não temos dúvida que vivemos tempos difíceis, 
de múltiplos desafios. A começar pela tragédia dos refugia-
dos, colocando a nu as contradições do sistema mundial 
capitalista e suas intervenções na África e na Ásia, em que 
milhares de migrantes já morreram buscando a “Europa-

1. Mestre em História Social, professor do Departamento de História da 
UFMA. Membro do Observatório da Violência e do Conselho Diretor da 
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH).



-maravilha”. Além de outros milhares de haitianos que pro-
curam refúgio em nosso país e desmontam a famosa tese da 
“hospitalidade cordial”.

Ademais, no Brasil, passadas as promessas eleito-
rais de 2014, a crise mundial começou a cobrar a fatura, 
convertendo-se de insignificante “marolinha” em poderoso 
tsunami neoliberal, a provocar recessão, arrocho, cortes nos 
gastos públicos e ataques aos direitos sociais e trabalhistas. 
Simultaneamente, assistimos ao completo esfacelamen-
to do “projeto ético” do Partido dos Trabalhadores (no 4º 
mandato presidencial), arrasado por mensalões, lava-jatos 
e alianças espúrias com Sarneys, Collors, Barbalhos, Renans 
e Cunhas, nos conchavos da malfadada “governabilidade”, 
um condomínio inaugurado ainda na transição democrática 
e continuamente renovado nos governos tucanos e petistas. 
“Que terríveis tempos! Que horríveis costumes!” (O tempo-
ra! O mores!), diria o ditado latino.

Em meio ao caos, portanto, estamos à procura de al-
ternativas. Uns veem com bons olhos as manifestações de 
junho de 2013 (mas temem os muitos microfascismos que 
emergiram desde então), outros se espelham nas experiên-
cias do “Podemos” (na Espanha) e da SYRIZA (Coligação da 
Esquerda Radical, na Grécia), enfrentando de maneira ino-
vadora a crise de representação política. Em termos de “mo-
delos formadores”, nossos vizinhos Uruguai e Argentina nos 
brindam com o ex-presidente José Mujica, o socialista fran-
ciscano, além do Papa Francisco, o franciscano socialista.

Contudo, para além de personagens e movimentos 
da conjuntura atual, sempre haverá o recurso à história e à 
biografia, filhas diletas da musa Clio e netas da deusa titâni-
da Mnemósine, com sua contribuição singular à cultura his-
tórica de povos e nações, cantando, versejando e proseando 



como antídotos ao Esquecimento, combatendo pelo direito 
à Memória e à Verdade.

Dessa forma, eis que, subitamente, somos todos 
agraciados pelo cineasta e investigador Euclides Moreira 
Neto com a publicação deste depoimento autobiográfico de 
Maria José Aragão, 24 anos após sua travessia, em 23 de 
julho de 1991.

Uma feliz coincidência, por colocar à disposição das 
velhas e, especialmente, das novas gerações um bom boca-
do da trajetória dessa extraordinária mulher, militante co-
munista e médica, com seus vários erros e equívocos, mas 
principalmente com sua vigorosa energia humanista e re-
volucionária. Pois que Maria Aragão era dessas pessoas a 
quem as palavras companheira e camarada cabiam à per-
feição, sem necessidade de maquiagens ou retoques. [Não 
eram, ainda, palavras vazias de sentido e simbolismo, tal 
como as ouvimos, hoje, inscritas em oportunistas discursos 
políticos].

Assim, nas tortuosas trilhas do mundo contemporâ-
neo, creia ilustre companheiro, contra fel, desilusão e crise, 
ouça Chico Buarque, louve Bandeira Tribuzi, leia Maria Fir-
mina, cante Mané da Conceição, “Bote pra Moer”, abrace 
César Teixeira, tome João do Vale, fume um Mujica, cheire 
Francisco, beba Cosme Bento das Chagas, deseje Catirina, 
mas, fundamentalmente, prazerosamente, use, abuse e se 
lambuze de Maria Aragão!

Exclamando, bem alto, diante de todas as mazelas: 
Porrrrrrraaa!

 





27

INTRODUÇÃO

MARIA ARAGÃO – Bem, eu sou Maria José Camargo 
Aragão. Não entendo por que é que tu tá querendo saber da 
minha vida agora. 

- A palavra mais conhecida, agora, é transparente. 
- Eu sou o ideal de uma mulher transparente, minha 

vida, meus atos, tudo. 
- Mas, eu vou contar alguma coisa da minha infância. 
- Eu nasci no interior do Estado do Maranhão, onde 

é hoje o município de Pindaré-Mirim2, num lugar que se 
chamava Engenho Central. 

2. Pindaré-Mirim é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua 
população é de 32.236 habitantes (estimativa de 2009). Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pindaré-Mirim– Acesso em 14.5.2015.

Maria Aragão em 1960, antes de viajar para a União Soviética.



Maria por Maria

28

- Engenho Central3 era um engenho de cana de 
açúcar dos mais importantes de todo o Nordeste. 

3. A relevância política e social do engenho central São Pedro, na região 
de Pindaré Mirim, pode ser entendida em relação à posição que as ca-
madas de proprietários de engenhos, como segmentos da classe produ-
tora escravista, ocupou na estrutura de poder da sociedade brasileira, 
durante o século XIX, membros do setor acreditavam, ser a mecanização 
altamente sofisticada, do setor de beneficiamento de cana-de-açúcar a 
tábula de salvação para os problemas que afetavam e economia açuca-
reira na segunda metade do referido século [...]. Um engenho central era 
uma planta industrial moderna, suas máquinas a vapor eram importa-
das da França ou Inglaterra, tinha alta capacidade de processamento de 
matéria prima. Quando um engenho central entrava em funcionamento 
os engenhos tradicionais eram desativados, continuando apenas com o 
cultivo da cana cujo processamento era feito na nova planta industrial, 
ou seja, esta nova planta industrial centralizava o processamento de ca-
na-de-açúcar de várias fazendas de uma região, daí o nome engenho 
central. É válido lembrar ainda que os engenhos centrais – embora fun-
cionassem como cooperativas (em sua maioria), tendo como sócios os 
senhores de engenhos e plantadores de cana da região – tinham caráter 
semi-oficial, isto é, estavam diretamente ligados aos governos do impé-
rio ou das províncias: eram subsidiados pelo governo, em alguns casos o 
contrato para concessão de crédito inibia o trabalho escravo dentro da 
unidade fabril, só processavam matéria prima terceirizada, eram criados 
através de decretos-leis. Disponível em http://historiadesantaines.blo-
gspot.pt/2012/08/engenho-central.html - Acesso em 14.5.2015.

Antigo Engenho Central
Monumento histórico que deu nome ao povoado de Engenho Central (hoje Pindaré-Mirim), onde nasceu Maria José 

Aragão, em 10 de fevereiro de 1910, terceira dos sete filhos do guarda-fios dos Telégrafos Emídio Aragão e da dona de 
casa Rosa Camargo Aragão, analfabeta.
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- Mas eu não sabia nada, eu vim ainda mamando pra 
cá, pra São Luís, e pra rodar por este Estado todo. 

- Por que rodar pelo Estado todo? 
- Porque meu pai era guarda-fios.
Ninguém sabe hoje o que é guarda-fios. 
- Tu não sabes?
- Guarda-fios4 era o encarregado de tirar os defeitos 

dos fios do telégrafo. Quando não havia estradas e os fios, 
as linhas do telégrafo viviam sempre no meio dos matos, 
era preciso tirar os defeitos, então, essa era a profissão de 
meu pai e ele não vivia só no mesmo lugar, era transferido 
de um lugar para outro, dessa maneira eu andei em quase 
todo o Estado. Bem, eu só me lembro desses detalhes a par-
tir de Codó, pois nos outros lugares eu era muito pequena. 
Me lembro também de Bacabal, me lembro de Bacabal e 
de Codó. Em Codó eu já era grande e fazia os últimos anos, 
talvez o 4º ano do curso primário.

- Meu pai se chamava Emílio Aragão, era um homem 
simpático, era um homem bem-humorado e um homem 
que era de raça negra. Ele era filho de uma negra africana, 
vinda de um lugar da África chamado Cabinda5. Ela veio pra 

4. Guarda-Fios: substantivo masculino de dois números. Indivíduo en-
carregado de vigiar e consertar uma linha telegráfica ou telefônica. 
Disponível em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 
2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/guarda-fios - Acesso em 
17.05.2015.

5. Cabinda é um território de 7.284 quilômetros quadrados no oeste 
da África central, com uma população de 264.584 em 2006 (estimati-
va), divididos entre quatro municípios de Belize (população: 17.693), 
Buco Zau (40.019), Cabinda (185.924) e Cacongo (20.948). Cabinda é 
Angola exclave, o que significa que ele não está ligado ao resto de 
Angola por terra. Faz fronteira com o Oceano Atlântico, a oeste, a Re-
pública do Congo, ao norte, e a República Democrática do Congo, a 
leste e sul. O território da RD Congo ao longo da margem norte do 
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O pai Emídio, filho de uma negra Cabinda alforriada e pai branco.
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cá escrava e o meu avô se enamorou dela, libertou-a e teve 
com ela vários filhos, dos quais um era o meu pai. Portanto, 
meu pai era da raça negra, mas era mestiço, tinha o cabelo 
bonito, viu? e a minha mãe era descendente de índio e de 
português, não, não, de espanhol, meu bisavô era espanhol 
da família Camargo, vindo da Espanha. Todos pensavam que 
é o Aragão que tinha vindo da Espanha, mas foi meu bisavô, 
que era Camargo… 

- Era um jovem rebelde, não aceitou o domínio dos 
velhos no país e fugiu pro Brasil com outros irmãos.

- Eu penso que eles são a raiz de uma família Camar-
go que tem em São Paulo, não sei. Também não sei por que 
o meu bisavô veio para o Maranhão, para o Mearim. Então 
ele teve uma filha com uma índia, também não sei que arru-
mação foi, mas sei que era uma índia. Ele era um mascate, 
vivia negociando nas costas de cavalo e andava com a crian-
ça pequena no cavalo. Depois que ela ficou adolescente, ele 
a deixou numa casa com uma família. Ela se criou meio sol-
ta, era uma mulher independente, interessante, talvez este-
ja aí a origem do meu modo de ser.

- Essa minha vó, teve muitos filhos de muitos pais e 
não se prendia muito ao homem, ela brigava com ele, tenho 
impressão de que ele queria dominá-la e ela não se deixava 
dominar, se mudava de lugar com os filhos. Então, ela andou 
de lugar em lugar, até chegar no Pindaré, onde minha mãe 
se casou com meu pai e eu nasci.

- Agora, quem sou eu? 
- Minha origem é essa. 
- Minha mãe teve sete filhos, eu sou a terceira filha. 

Eram cinco rapazes e só duas mulheres, eu e a outra irmã, 
que está no Rio. Minha mãe era de um temperamento inte-

Rio Congo separa Cabinda do continente angolano. Disponivel: http://
en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Cabinda - Acesso em 26.12.2013.
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ressante, era uma mulher bonita, narcisista, ela se achava 
bonita, era alegre, gostava de cantar, de tocar violão, e ela 
era uma mulher muito autoritária, voluntariosa, e meu pai 
era apaixonado por ela.

Então ela dizia o seguinte: 
- Não quero que meus filhos sejam analfabetos, meus 

filhos têm de aprender e aprender na cidade. 
E meu pai retrucava: 
- Filho de pobre, Rosa, não aprende na cidade.
Minha mãe rebatia: 
- Os meus filhos aprenderão, quero filhos formados, 

doutores, quero filhos estudando na cidade. 
Minha mãe tanto atormentou meu pai, e ele fazia o 

que ela queria mesmo, porque era apaixonado por ela, que 
ele resolveu vir a São Luís, alugar uma casa, uma casa na Rua 
de Santana. Eu sempre passo por lá e olho a casa, ela tá mo-
dificada, não é mais a porta e janela em que nós passamos 
uma boa parte da nossa infância.

Então, nós viemos pra cá, ele nos trouxe pra cá, e 
ficou com a vida dele, porque a minha mãe argumentava 
assim:

 - Como é que meus filhos podem aprender se estão 
hoje num lugar, amanhã em outro? 

- Hoje ensinam uma coisa, amanhã ensinam outra. 
Hoje ensinam de um jeito, amanhã de outro, como é que 
eles vão aprender? Eles vão ficar ignorantes, vão ficar anal-
fabetos… 

- Esse era o argumento dela, por isso eu a considero 
uma mulher visionária. Ela se preocupava muito com o  nos-
so futuro.

Meu pai acabou nos trazendo pra cá e ficou com a 
vida dele pelo interior, transferido de um lugar para outro e 
constituiu também família por lá, logicamente tinha mulher. 
Eu acho que tenho uma porção de irmãos por aí, pelo inte-
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rior, de quando em vez aparece um. Então eu vim pra cá e 
aqui terminei o curso primário.

Minha mãe raciocinava da seguinte maneira:
- Você tem de ser professora, terá logo um emprego 

e nós deixaremos de passar fome.
Eu falo um pouco sobre o problema da fome. Meu 

pai se opunha a vinda de minha mãe com os filhos pra cá, 
argumentando:

- Meus filhos vão morrer de fome, meus vencimen-
tos são pequenos, eu terei de dividir e ainda tem uma coisa, 
o telégrafo atrasa muito e como vai ser a nossa vida? 

Então ela dizia:
- De fome não se morre. 
Hoje eu sei que:
- Como ela estava enganada, de fome se morre. Mas, 

nós não morremos. 
- Foi terrível essa parte da nossa infância… 
- Havia dias em que não se tinha absolutamente nada 

pra comer… 
- Acordava-se muito cedo… 
- Cinco horas da manhã a minha mãe acordava... 
- Ela tinha uma voz forte e bonita, e dizia:

“Lenha verde mal ascende, 
quem muito dorme, 
pouco aprende”.

- Nós tínhamos preguiça de levantar. Era de manhã, 
nesse período fazia certo frio aqui em São Luís. O clima era 
muito diferente do que é hoje. 

A gente queria ficar deitados, mal alimentados, fa-
mintos, mas não tinha isso, ela continuava falando:

- “Lenha verde mal ascende, quem muito dorme 
pouco aprende”, até que todos se levantassem e era uma 
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correria, porque era obrigatório tomar banho de manhã, 
então era uma correria pra ver quem chegava primeiro pra 
tomar seu banho. Tomávamos banho e íamos estudar, con-
tinuar estudando.

Dizia ela:
- De manhã a memória está fresca, é preciso recordar 

a lição que você estudou à noite, o que se aprendeu no Co-
légio. E nós sentávamos pra estudar, com uma fome. 

Havia dias em que não se tinha o que comer mesmo, 
ela fazia um mingau de farinha seca. Dessa farinha branca, 
que nós chamamos de farinha seca e dava uma tigela pra 
cada um. Não era com açúcar, não era com leite, era tem-
perado com sal. Eu não achava ruim, interessante, e a gente 
tomava aquela tigela de mingau quente e dizia: 

- A gente não vai pro colégio, não tem hoje o que 
comer. 

Ela dizia assim:
- Não! tem de ir para o colégio, pra aprender, a gente 

só pode subir, só pode ter bom emprego, só pode ser forma-
do, se estudar, tem que ir pro colégio. 

Aquela voz animava a gente, a gente ia pro colégio e, 
admiravelmente, nós éramos os melhores alunos da classe 
em que estávamos.

Por que a fome não nos atingiu?
- Por que os primeiros anos da vida, 2, 3 até 4 anos, 

nós vivemos, nós tínhamos uma boa alimentação, no inte-
rior com os nossos pais, sempre com o nosso pai, e havia a 
preocupação do meu pai de nos dar... (Maria se lembra de 
um detalhe e tenta explicar)

- Anualmente, não sei que dinheiro ele recebia, tal-
vez, seriam férias, e aí ele comprava um xarope eu não sei 
quantas dúzias. 

- Como se chama? 
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- Tinha um de bacalhau, Emulsão de Scott, e nós tí-
nhamos de tomar.  

- Eu tinha um nojo desgraçado daquilo, achava mui-
to ruim, mas tinha de tomar. Obrigatoriamente se tomava 
Emulsão de Scott, que é vitamina D, é óleo de fígado de ba-
calhau, ruim como droga, e se comia bem. Éramos bem ali-
mentados, por isso quando chegou o período da fome, 10, 
12 anos a nossa cabeça, o nosso cérebro não foi afetado, 
como o que acontece com crianças que tem até 2 anos de 
idade quando são mal alimentadas.

CURSO NORMAL X MEDICINA

- Então, nós fizemos, eu fiz, aqui, o curso primário, fiz 
exame de admissão para ser professora, para o curso nor-
mal. Fiz o curso de professora, mas eu queria ser médica, 
também não sei por quê? 

- Talvez soubesse, pois havia um médico maranhen-
se, homem de muito valor, de um espírito revolucionário, 
que se chamava Tarquínio Lopes, e algumas vezes a gente 
precisou dele. 

- Minha mãe e a gente ia se consultar e ele não co-
brava, porque nós éramos muito pobres, não tínhamos di-
nheiro mesmo e eu tinha uma admiração por ele. 

Eu pensava comigo mesma:
- Mais que coisa bonita ser médico, ajudar os outros, 

eu achava isso belíssimo, então eu queria ser médica. 
Meu pai nos visitava uma vez por ano (interrompe 

por causa da chegada da equipe da empresa Telecomuni-
cações do Maranhão – TELMA, que naquela época, década 
dos anos de 1980,  era responsável pelos serviços de telefo-
nia na cidade de São Luís e em todo Estado do Maranhão).

- Eu estava falando sobre os motivos porque eu 
quis estudar Medicina. Eu quis estudar Medicina, porque 
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eu achava muito admirável um médico que era o amigo da 
gente, e a amizade ficou, porque ele foi nos visitar uma vez, 
algum de nós estava doente e ele não cobrou, porque viu 
nossa miséria, e eu achei aquilo muito bonito. 

- Eu tinha sempre a vontade de ajudar, de que pu-
desse ser útil. A fome que nós passávamos era muito gran-
de e eu achava que devia ter um jeito de se acabar com a 
fome, porque eu sabia que outras pessoas também passa-
vam fome.

- Eu vou voltar ao problema da fome, porque foi uma 
das coisas que me doeram muito na vida. 

- Os meus colegas do curso primário, eles levavam 
lanches, merenda pro colégio, e nós não tínhamos essa me-
renda. Então, durante o período do recreio, pra gente não 
ficar olhando colegas que estavam comendo, a gente ficava 
na sala de aula. 

- Eu era raquítica, pequena, aí subia num banco e fi-
cava estudando Geografia no mapa que estava na parede. 

- Eu não tinha Atlas e achava lindo, tinha uma inveja 
das crianças que carregavam aquele Atlas para estudar Ge-
ografia, e eu estudava nos mapas de parede, mas eu sabia 
Geografia.

A FORÇA QUE VEM DA MÃE

- Bem, há ainda outra lembrança da fome… era o pro-
blema de que a gente tinha tanto horror a ir pra escola de 
manhã quando sabia que não tinha comida. 

- Mesmo assim nós iamos, porque tinha que ir e eu 
me inspirava na determinação da minha mãe, portanto nossa 
ida pra escola foi inspirada na força da minha mãe. Eu tenho 
hoje uma admiração profunda por aquela mulher analfabe-
ta, o nome dela era Rosa, Rosa Camargo Aragão, ela nunca 
falava que era Aragão, ela se dizia sempre Rosa Camargo. 



Euclides Moreira Neto

37

A mãe Rosa com o irmão Jonas. Ela era neta de um espanhol e uma índia maranhense.
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Quando estavamos longe dela, nós dizíamos assim:
- Rosa Camargo não quer, olha, Rosa Camargo vem aí. 
- Rosa Camargo era bonita, sabia que era muito 

bonita. 
Ela era narcisista e dizia assim:
- Não tenho uma filha que chegue aos meus pés.
- E ficávamos entre nós pensando porque nós não po-

díamos dizer isso na frente dela? 
Ela era muito autoritária e dizíamos:
- Como é que eu não chego aos pés dela, se eu bato 

na cintura dela, eu bato na cintura, como é que eu não chego 
nos pés?

Sobre mim, especialmente, que era mais velha do 
que a outra irmã, ela dizia assim:

- Ô menina feia! Cabelo, olho, tudo da cor da pele! 
Eu tiro a conclusão hoje de que eu era sarará6, e que, 

como eu não apanhava sol, eu era clara, uma mulata clara, e 
tinha os olhos claros que pareciam mais claros por causa da 
pele e da cor do cabelo, certamente. 

Minha mãe dizia: 
- Cabelo, olho, tudo da cor da pele.
- E meus irmãos, quando queriam me chatear, quan-

do brigavam comigo, me chamavam de olho de gato ladrão. 
Então meus olhos deviam ser claros.

E muito anos depois, quando eu tinha um marido, 
todo santo dia na mesa, ele dizia: 

- Maria, você tem os olhos amarelos.
- Então eu sei que tinha os olhos claros, eu podia 

ter ficado uma pessoa complexada pelo fato de ser feia. Eu 

6. Sarará é como, no Brasil, são chamados os mestiços de brancos e 
negros, cuja principal característica é a presença de cabelos loiros ou 
ruivos, bem como aos filhos de negros que sofressem de albinismo. Dis-
ponivel: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sarará -  Acesso: 26.12.2013.
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não fiquei por isso, porque eu achava gozado e eu me dis-
traia com meus irmãos. O cabelo, olho, tudo da cor da pele, 
então a gente é como um lençol, eu sou como um lençol, 
todo amarelo, e aquilo não me preocupou, nunca me preo-
cupou, nunca fiquei complexada com essa coisa que minha 
mãe dizia:

- Ô menina feia! Cabelo, olho, tudo da cor da pele!

HERANÇA HEREDITÁRIA

Mas eu vou passar para diante.
- Hoje o que sou, eu herdei muito da minha mãe. 
- Herdei da minha mãe a sua coragem, ela era uma 

mulher corajosa, muito corajosa, e enfrentar a vida com 
sete filhos, deixar o marido, ficar pelo interior, com o sa-
lário pequeno, e tocar todo mundo pra estudar, aquilo era 
ter muita coragem, muita, muita mesmo. Essa coragem eu 
herdei, herdei também as outras coisas que não são boas, 
eu sou autoritária, eu sou uma Maria mandona mesmo, e já 
tive muita crítica por causa disso.

- Logicamente que na medida em que eu ia me cons-
cientizando politicamente, eu ia melhorando esse meu tem-
peramento. Também eu fui muito criticada por ser autossu-
ficiente, de fato eu era autossuficiente. Eu acho que ainda 
sou autossuficiente, eu acredito muito em mim, inclusive 
quando atuei politicamente dentro do Partido. 

- Depois eu falo no meu partido. 
- Me diziam que eu era autossuficiente, sectária. 
Eu dizia:
- Eu construí minha vida, eu tenho de ser autossufi-

ciente, eu tenho de acreditar em mim. 
- Antes de acreditar nos outros, eu tenho de acredi-

tar em mim, porque eu construí minha vida. 
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- Eu acredito nisso ainda hoje.
Quando as pessoas começam a me paparicar, a me 

elogiar muito, eu acho o seguinte:
- Tem um lado bom, eu acho que eu não sou tudo 

que dizem, mas eu também me admiro, eu também acredi-
to em mim, eu também acho que fiz coisas que seria difícil 
outra pessoa fazer.

Que coisas são essas?
- Eu fui estudar Medicina, não havia Medicina aqui, 

passei por cima da vontade de meu pai. 
- Eu adorava meu pai, ele era diferente da minha 

mãe, eu não o admirava, eu o amava. 
- A minha mãe eu amava e admirava, eu tinha ver-

dadeira admiração por minha mãe e, às vezes, eu me cho-
cava com ela, porque nós éramos muito parecidas, imen-
samente... 

Meu pai dizia o seguinte: 
- Eu não posso lutar pra mandar você estudar Medi-

cina, não tenho dinheiro, não posso mandar, mas você pode 
se formar aqui. Aqui existe uma faculdade de Direito. 

Mas eu disse: 
- Eu não quero estudar Direito. 
Então, era aquela conversa todo ano quando ele vi-

nha aqui:
- Estude Direito. 
E eu dizia: 
- Não quero estudar Direito. 
Ele reiterava:
- Estude Direito.
Eu reafirmava: 
- Eu não quero estudar Direito.
Bem, afinal eu terminei o curso de professora e como 

eu podia estudar Medicina se naquele período quem fazia 
curso normal não podia fazer o curso superior? 
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- Não podia fazer vestibular, só fazia vestibular quem 
fizesse o curso ginasial. 

- Eram dois cursos com currículos diferentes, o Curso 
Normal e o Curso Ginasial. E como minha mãe me obrigou a 
fazer o Curso Normal, eu não podia sair pra fazer Medicina. 

- Mas, veio uma lei em meu favor, o chamado artigo 
99, que é hoje o Supletivo. 

Maria explica:
- Então se fazia o Curso Ginasial em dois anos. 
- No primeiro ano, fazia-se exame das três primeiras 

séries e, no segundo ano, se fazia só a 4ª série, e aí se rece-
bia um certificado do Curso Ginasial, e então se podia fazer 
Vestibular. Mas acontece que aqui não havia Faculdade de 
Medicina e eu estava decidia a estudar Medicina. Uma das 
minhas qualidades...

Deixe eu ir interrompendo e dizendo uma coisa: 
- Eu sou uma mulher teimosa, muito teimosa, não só 

hoje que sou velha e todo velho é teimoso. Há dois dias eu 
discutia com meu médico cardiologista e ele falava: 

- Você não pode morar só. 
Maria me confidencia:
- Eu tenho um problema no coração. 
Ele se preocupava: 
- Você tem que ter gente pra dormir na sua casa. 
Eu disse: 
- Bem eu vou dizer pra você, eu tenho de arrumar um 

homem pra dormir, só arrumando um homem, se eu não 
arrumar um homem, o que é que você quer que eu faça? 

Por isso, eu reafirmei:
- Eu vou continuar dormindo só.
Ele riu e disse:
- Você é teimosa. 
Eu disse:



Maria por Maria

42

- Mas eu sou velha e o velho conquistou o direito de 
ser teimoso. Quando você encontrar um velho que não seja 
teimoso, você pode dizer:

- Não é velho.
Continuei a falar:
- Eu me acho uma pessoa com a cabeça muito boa. 

Costumo dizer que sou uma jovem mulher de 78 anos, mas 
algumas qualidades da velhice eu tenho de ter. 

Conclui dizendo: 
- Uma delas é essa, eu sou teimosa.
… e fundamentei meu posicionamento:
- Mas eu sou teimosa desde a infância, desde a ju-

ventude e por essa teimosia eu quis estudar Medicina e fui 
estudar Medicina. 

- Por esta teimosia, eu não estudei Direito. 
- Por esta teimosia eu quase morri de fome no Rio 

de Janeiro. Mas eu continuei estudando Medicina e fui ser 
médica. 

- E dizem por aí afora, que eu sou boa médica e eu 
acabei me convencendo disso (interrompe, para atender 
um amigo).

- Bem, voltando ao problema da Medicina, disse que 
eu tinha sido motivada a estudar Medicina, graças à admira-
ção que eu tinha pelo Dr. Tarquínio Lopes, um dos médicos 
mais importantes aqui desse Maranhão passado. Mas esse 
estudo pra mim foi uma das coisas mais difíceis.

- Eu gostaria de lembrar um fato que ocorreu logo 
que cheguei ao Rio para estudar. Eu morava num quarto alu-
gado e vivia de ensinar. Nesse período, eu tinha um irmão 
morando no Rio. Ele era Sargento do Exército e graças a esse 
irmão eu comecei a ensinar para Sargentos e Cabos que iam 
fazer concurso, não sei pra quê. Eu era tida como boa pro-
fessora e acabei me convencendo disso, porque aqui dizem 
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que eu era boa professora, no Rio de Janeiro eu era boa pro-
fessora, então tinha de ser boa professora.

- Mas aquilo era muito difícil para mim, porque eu 
tinha de estudar e tinha também de trabalhar. Depois meu 
irmão foi expulso do Exército, mas ele não era comunista, 
aqui pra nós. Ele era a inteligência maior da família. Era o 
mais inteligente de todos nós. Ele foi expulso do Exército e 
eu fiquei só no Rio de Janeiro. 

Aí a vida se tornou mais difícil para mim, mas havia 
uma família maranhense, família rica da qual havia uma me-
nina, que era minha colega, estudando para a chamada 3ª 
série, ou seja, o artigo 99, aquele artigo que permitia a gen-
te fazer o ginásio em dois anos.

- Então nós estudávamos juntas e eu, hoje, penso 
que a família gostava de mim, porque eu tinha mais baga-
gem do que ela. 

- Ela não tinha Normal, eu tinha e tinha feito muito 
bem o Curso Normal, portanto eu era útil. Mas ela ficou mi-
nha amiga, no Rio. 

- Eu fui visitá-la, era o aniversário dela. 
- O dinheiro que eu tinha deu para comprar uma 

rosa, que era barata naquele tempo, comprei uma rosa e 
levei para ela de presente. Era uma festa de muitos jovens, 
em Copacabana. Foi servido o lanche. 

E a mãe dela começou a me perguntar, quando me 
viu mal vestida, no meio daquela juventude toda grã-fina:

- O que tu estás fazendo aqui no Rio?
Eu disse:
- Tô estudando pra fazer... (tosse) vestibular, eu vou 

estudar Medicina.
Aí ela me disse o seguinte:
- Tu és boa professora, tens muita... (tosse) possibili-

dade de te empregar no Maranhão, tu estás fazendo tolice 
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em querer estudar Medicina. Olha, meu filho está estudan-
do Medicina. Um livro sozinho custou não sei quanto (era 
um dinheirão). E depois, aqui no Rio, pra se vencer, precisa 
ter bom aspecto, precisa, como foi mais que ela disse? (não 
se lembra).

- Enfim, era preciso estar bem vestida e ter bom visu-
al, era isso que ela queria dizer e ficou dizendo coisas desa-
gradáveis e todos os jovens batiam com a cabeça. 

De repente, subiu um ódio e eu disse o seguinte: 
- Professora, a senhora disse o que eu não tenho, 

bom aspecto, boa roupa, a senhora disse isso, mas a senho-
ra se esqueceu do que eu tenho.

Aí eu reafirmei outras qualidades:
- A senhora se esqueceu que eu sou inteligente, a 

senhora se esqueceu que eu tenho cultura. A senhora tem 
certeza disso, porque a senhora fez parte da mesa examina-
dora, da banca examinadora em que eu fui examinada pelos 
melhores médicos, pelos melhores professores de São Luís, 
e considerada uma aluna excepcional. Eu recebi elogios de 
todos, inclusive da senhora, a senhora sabe que eu sou ca-
paz, a senhora sabe.

E a senhora quer saber mais:
- Eu tenho boa vontade, eu tenho força e vou lhe di-

zer o seguinte: 
- Eu não virei bater na sua porta.
Aí a filha dela se levantou e disse:
- Mamãe, ela tem razão! A Maria é capaz de estudar 

Medicina, ela vai ser médica, porque ela quer ser médica, 
você não pode se esquecer de quanto ela é inteligente 
(risos).

- É ruim de falar, é ruim de dizer. Em primeiro lugar, ela 
já morreu, ela era uma Aguiar. Só digo isso, Aguiar. Uma das 
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famílias mais ricas daqui, que era dona da Camboa7. Ela era 
uma Aguiar, era professora e se chamava Evangelina Aguiar e 
a menina se chamava Alice Aguiar.

- Continuei, não tinha porque estragar o dia do aniver-
sário da menina (interrompe para mandar alguém fechar a 
janela). Mas, quando eu a encontrava era muito agradável a 
companhia dela. 

- Bem, às vezes, andando a pé, para poder dar uma 
aula, eu tinha de andar a pé da Rua André Cavalcante até o 
Largo do Machado, para economizar uma seção do bonde, e 
na volta fazia a mesma coisa, saltava no largo do Machado e 
vinha a pé pra casa. Quando eu passava com fome e sentia o 
cheiro do café no bar, dava uma vontade de tomar um cafezi-
nho, mas o dinheiro não dava, e era tão barato, mas não dava. 
Não dava nem para o transporte.

Há também outros fatos: 
- Meu irmão era um sujeito de espírito aventureiro e, 

como já disse ele foi expulso do Exército. Tentou viver aqui no 
Brasil, não conseguiu. 

- Então, ele foi para a Argentina, foi ser garçom na Ar-
gentina. Depois eu perdi o contato com ele e um dia recebo 
uma carta me mandando libras esterlinas. Ele estava numa 
cidade chamada Cardiff8, na Inglaterra, numa mina de carvão. 

7. Na primeira metade do século passado, as indústrias Camboa se des-
tacaram no cenário produtivo de São Luís como uma fábrica que proces-
sava algodão e arroz, que abastecia o comércio local e regional.

8. Cardiff, a capital do País de Gales, cresceu enormemente ao longo dos 
últimos anos e tornou-se um lugar incrível para estudar e curtir as férias. É 
especialmente atraente para a geração mais jovem, a cidade oferece shows 
internacionais, teatros, eventos desportivos, lojas movimentadas e uma 
atmosfera de festa durante todo o ano. Disponível: http://www.thisway.
com.br/intercambio/pais-de-gales/index.htm - Acesso: 26.12.2013.
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- Então, fui ao banco, troquei as libras esterlinas e 
quando eu passava por uma leiteria, não, confeitaria grã-
-fina, onde eu via uns doces na vitrine e a boca se enchia 
d’água com vontade de comer aquilo, com uma ameixa em 
cima. 

- Aí, nesse dia, eu entrei, tinha tirado o dinheiro do 
banco... Mal vestida, aquilo já chamava atenção (risos), eu 
não me sentia humilhada por estar mal vestida, eu só podia 
vestir aquilo. 

- Aí eu me sento e o garçom veio me servir. Eu como 
o tal doce que me decepcionou, por que não era bom, era 
ruim. 

- Aí eu paguei com uma nota grande. Ele veio, me 
entregou o troco e contei. Ele tinha me dado o troco erra-
do, pois ele me deu dinheiro a mais.

Eu disse:
- Por favor, quer me ver esse troco? 
Ele me tratou mal e disse coisas como: 
- Quer dizer que não sei contar dinheiro? 
- Ora, sei contar o dinheiro. 
- Tá te faltando dinheiro? 
- Eu preciso tirar seu dinheiro?
Aí eu me contive e disse:
- Desculpe, desculpe, desculpe. 
- Aí eu me levantei e fui embora com o dinheiro dele. 
Eu ia devolver o dinheiro que ele tinha me dado a 

mais, mas ele me tratou tão mal…
Eu me mostrei muito humilde e disse: 
- Desculpe, desculpe, desculpe, e fui saindo, e todo 

mundo me olhando, naturalmente apoiando o garçom que 
estava me humilhando, não é?
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MULTIPLICANDO CONHECIMENTOS

Bem, continuei meu curso, continuei estudando, 
passei no vestibular, comecei a estudar desesperadamente, 
com muito pouco tempo, porque era preciso dar aulas. 

. Deixei de ensinar os soldados depois que meu ir-
mão saiu do Exército, mas aí surgiu uma aluna do Ministério 
que ia fazer concurso. 

- Nesse período era a ditadura de Vargas. 
Ele, Vargas, exigiu uma coisa que era justa: 
- Concurso para todos os que fossem entrar no ser-

viço público.
- Então eu ensinava uma pessoa do Ministério que 

me trouxe alunos e aí eu fiquei preparando gente para con-
curso. Sabia bem, acho até que ainda sei Português, Mate-
mática, Francês... Havia também os concursos internos nos 
Ministérios.

 Uma aluna veio me pedir: 
- Olha, lá no nosso Ministério tem um rapaz inteli-

gente, mas ele é servente, ele quer fazer concurso pra me-
lhorar, mas não tem dinheiro.

Então ela me pergunta acanhada: 
- Você o deixa assistir às aulas, aqui?
Respondi: 
- Claro que deixo! 
E o menino era muito inteligente, então aprendia 

bem rápido.
Aí ele disse: 
- Não vou fazer, porque não sei Estatística e não pos-

so pagar aula. 
Não sei o que me deu na cabeça e eu disse:
- Eu sei Estatística, vou te ensinar!
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- Eu nunca tinha aberto um livro de Estatística na 
vida. Aí fui pra livraria, comprei um livro de Estatística e, 
numa outra aula, no final os outros alunos esperam, eu dei 
a primeira aula de Estatística.

Aí todo mundo:
- Tu sabes Estatística?
- Que diabo de mulher tu és?
- Eu aprendi e aí foi a primeira aula, segunda aula, 

terceira aula, quarta aula, quando foi a quinta aula eu olhei 
e pensei: 

- Meus Deus, eu não vou saber dar esta aula!
- Era difícil, mas aí chegou a Semana Santa e eles dei-

xaram de ir às aulas, passaram uma semana ou duas sem 
aulas.

Quando voltaram, o rapaz disse:
- Olhe, muito obrigado pelo bem que me fez. Eu não 

vou precisar das aulas mais, você tá se cansando.
- Por quê?
- Porque eu comprei o livro que vi na sua mão e já 

estudei dez aulas.
Aí eu contei, eu disse:
- Eu estava aperreada, porque a quinta aula eu ia ter 

uma dificuldade louca de te dar, porque eu não estava en-
tendendo. Para mim o problema é dominar a matéria, pois 
ensinar eu sei.

Aí todo mundo riu:
- Tu não sabias?
- Não, não sabia nada, nunca tinha aberto um livro 

de Estatística.
Coisas assim que aconteceram e por isso eu digo que 

sou teimosa e autossuficiente e aceito a crítica que me fa-
zem, teimosa e autossuficiente, bem (interrompe para re-
clamar de algumas visitas que foram embora e não a cum-
primentaram).
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- Eu fiz o curso de Medicina desse jeito, quando che-
guei no 4º ano, ô meu Deus, lá vai confusão, não, no 3º (ri-
sos) no 3º ano, morava numa pensão. 

- Nesse período, foram para a pensão uns maranhen-
ses que saíam da prisão, maranhenses que tinham sido pre-
sos aqui, 35, 36 e muitos mandados para Ilha Grande, mas, 
foi com a anistia. 

- Não… ainda não tinha havido a anistia, eles foram 
soltos, não sei como. 

- Não havia nenhuma culpa para eles e foram para 
essa pensão onde eu estava hospedada.

EUCLIDES: Qual era a pensão?
MARIA ARAGÃO: Era de uma maranhense chamada 

dona Guili, dona Guilhermina que chamavam de dona Guili, 
era na Rua Isidoro. Como era? (tenta se lembrar...).

- Era uma rua que terminava na Praça Seans Peña -, 
rua Desembargador Isidio (confusa), parece que tinha Isido-
ro no meio..., não me lembro agora. 

Bem... (interrompe para tentar falar com alguém), 
pois bem, então eles foram parar lá. Tinha muita gente e 
tinha os que estavam doentes. Eu comecei a tratar, a levar 
pros meus colegas, pros médicos meus professores. Um es-
tava tuberculoso, enfim, eu os ajudei. Lógico, eu sou isso, 
eu sou essa pessoa que gosta de fazer alguma coisa pelos 
outros e tudo.
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A formatura em Medicina, em 12 de novembro de 1942, no Rio de Janeiro.
Em 1934, Maria seguiu de navio para o Rio de Janeiro com a mãe doente de câncer, que lá iria falecer. Decide ficar no 
Rio para estudar na Escola de Medicina e Cirurgia. Em 27/10/42, graduou-se em Pediatria, após interromper o curso 
no 4º ano com problemas de saúde, por excesso de trabalho e má alimentação. Seu primeiro emprego como médica 

foi em General Câmara-RGS.
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SURGE UM CUPIDO

Entre eles, tinha um que não estava na pensão, e 
como falavam muito em Maria, porque Maria, Maria, Maria, 
ele dizia o seguinte: 

- Ora, Maria deve ser uma burguesinha besta, estu-
dante de Medicina. Pois, então, vou conhecer. 

- E um dia ele foi lá. 
- Eu estava num dos meus dias de alegria. 
- Eu sempre era muito alegre, com toda fome e com 

toda dificuldade, eu era uma pessoa alegre, e tinha uma 
senhora na pensão, que me apelidou de dona “Mariquinha 
Contente”, porque eu era alegre. 

Quando eu chegava na pensão, ela dizia:
- Chegou dona “Mariquinha Contente”. 
Então, ele foi pra lá e conversou comigo, babablá, ba-

bablá, virou, mexeu, eu acabei morando com ele, ele tava 
arrasado.

EUCLIDES: Quem era ele?
MARIA ARAGÃO: Não digo, não digo, não digo, eu 

não digo, não digo, não digo por que vai... (interrompe por 
causa do barulho de freada de um carro) acabei morando 
com ele.

EUCLIDES: Quem era ele, Maria?
MARIA ARAGÃO: Não digo, não digo, eu juro que eu 

não digo, podes te danar, mas eu não digo, eu não digo9.
EUCLIDES: Foi com ele com quem tu tiveste um filho?
MARIA ARAGÃO: Não, não foi com ele que eu tive o 

filho, o filho não foi dele, bom, mas eu engravidei dele. Bem, 
era uma vida...

EUCLIDES: Tu abortaste um filho dele?

9. Após ter concluída a sequência de entrevistas, Maria me revela quem 
era esse cidadão que foi sua grande paixão: Benedito Amorim Parga.
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MARIA ARAGÃO: Sim, eu abortei dele. Eu quase 
morri disso, porque eu passei fome, muita fome. Ele saiu 
da prisão miserável, arranjou um emprego e eu ainda tinha 
de ajudá-lo. Sempre a audácia, eu não sabia espanhol, mas 
como ele tinha saído da prisão, exploravam-no muito.

Maria se pergunta e logo em seguida responde: 
- Como era o nome do jornal que ele trabalhava? 
- Diário de Notícias.
EUCLIDES: Ele era jornalista?
MARIA ARAGÃO: Ele era jornalista do Diário de Notí-

cias. Então, ele tinha de fazer uma coluna sobre... como é o 
nome? (tenta lembrar)

EUCLIDES: Horóscopo?
MARIA ARAGÃO: Horóscopo... fazia horóscopo e era 

em espanhol. 
Ele perguntou a mim: 
- Tu sabes espanhol? 
Eu disse: 
- Sei! (Mas eu não sabia). 
Ele dizia: 
- Traduz isso pra mim, porque me ajuda. 
Então eu pegava o troço, traduzia pelo sentido e fa-

zia uma tradução bonita, porque não era ao pé da letra. E o 
pessoal gostava das traduções. A gente não tinha nada, eu 
comia por minha conta e ele comia pela conta dele. Eu só o 
via de noite.

- Bem, depois, eu engravidei e fiquei muito ruim, mui-
to ruim, nunca vi um caso desse nesses anos todos. Chama-
-se hiperêmese gravídica10. Eu fiquei em casa, pois eu não 

10. Muitas das mulheres que engravidam apresentam náuseas e vômi-
tos nos primeiros meses da gestação. Considera-se hiperêmese gravídica 
“HG” quando as náuseas e vômitos são persistentes, frequentes e às ve-
zes intensos, não cedem facilmente aos tratamentos simples e progridem 
até causar distúrbios nutricionais e metabólicos como uma perda de peso 
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podia me levantar, com fome e vomitando, desidratada. Ele 
mandou uma pessoa lá, um estudante de Medicina, amigo 
dele e o rapaz disse: 

- Ah! Isso não é doença, gravidez não é doença. 
- Eu ia morrer, mas um médico que tinha sido um 

caso meu, namorado, sentiu falta de mim na faculdade. 
Esse médico fez o seguinte:
- Telefonou pra minha pensão.
A dona da casa disse: 
- Não tenho visto nem sair do quarto. 
Aí ele foi lá, eu tava à morte.
Ele falou assim:
- Tu tens uma amiga que eu possa telefonar e chamar 

pra vir aqui?
Disse: 
- Tenho.
Dei o telefone, ele a chamou. 
A minha amiga foi até lá e ele disse o seguinte:
- Olha, se tu não fizeres o aborto, tu morres. Se tu 

fizeres, tu podes morrer, e eu vou me encrencar. Se tu deci-
dires, agora, eu faço.

Eu disse: 
- Faz.
Ele disse: 
- Tu tens testemunha.
Repondi:
- A menina era testemunha. Ele me pegou, me botou 

num carro, me levou pro consultório dele e fez o aborto. 
- Eu não tive nada, mas tava fraca. 

acima de 4% do peso anterior, desidratação e cetonúria. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipermesegravidica – Acesso em 6.5.2015.
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- Ele era um médico, ele era um tenente do Exército, 
tinha feito Medicina e se chamava João Batista Brauner. Ele 
morava no Rio Grande do Sul, não sei se morreu. Não tenho 
tido ligação com ele, ultimamente. Ficou meu amigo a vida 
inteira. 

Bem, aí ele disse: 
- Tu não podes continuar a estudar.
- Eu tava fraca, fraca, tomei um soro e tal.
Ele disse: 
- Tu vais voltar pro Maranhão.
Eu disse: 
- Não vou interromper o curso.
Ele disse: 
- Vai.
Ele era gozado e disse: 
- Te meto no hospício! Se tu não voltares para o Ma-

ranhão, eu te meto no hospício.
Ele conseguiu me mandar pra São Luís: 
- Vinha um oficial do Exército pra cá e como pessoa 

da família do oficial, eu vim pra cá, pro Maranhão, pra casa 
de amigos, um amigo da família Sousa. 

- Comecei a comer e de repente eu tava refeita, meu 
mal era fome também.

- Fui, então, ensinar no Liceu, porque o professor 
Mata Roma me deu duas cadeiras de Português e fui traba-
lhar no Rosa Castro, ganhando dinheiro, guardando dinhei-
ro. Não precisava gastar dinheiro na casa da família e, no fim 
do ano, eu fiz uma carta para a pessoa, para o meu compa-
nheiro, e disse a ele:

- Eu vou chegar no navio tal, vou chegar, porque vou, 
vou pra fazer a 2ª época. 
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- Ele imediatamente respondeu dizendo que eu não 
devia voltar, porque eu ainda estava mal e porque ainda ha-
veria fome entre nós, para eu aguardar.

- Aí eu fiz uma carta violenta. Pareço, às vezes, um 
torrão de açúcar, mas, quando pisavam num determinado 
calo, eu sou violenta. Eu fiz uma carta violenta, dizendo:

- Nunca precisei de ti, a fome era só minha. Tua fome 
era tua. Mas a minha era minha, era minha mesmo. Eu vivi, 
eu não precisei de ti, nem vou precisar. Vou voltar no navio 
tal, já tirei passagem. Quando cheguei, ele foi me receber lá 
no cais e disse o seguinte:

- Eu desaluguei a casa, o quarto, porque eu não podia 
pagar.

Eu comecei brigando, dizendo:
- O quarto era meu, não era teu, se tu não podias 

pagar, mandava me dizer e eu enviava o dinheiro.
- Ele tinha pedido um quarto num hotel. Eu fui pro 

hotel, mas eu fiquei desesperada, porque eu ia gastar o di-
nheiro e eu não queria gastar aquele dinheiro, eu queria 
passar dois meses, pelo menos, sem trabalhar, só estudan-
do, pra fazer o exame de 2ª época que eu precisava fazer.

SURGEM “OS ACASOS” 

Tive sorte, outra coisa que também me acompanha 
muito, são “os acasos”. As principais coisas da minha vida se 
deram por acaso, “o acaso”. Então eu telefonei para aquela 
minha amiga que me acompanhara no aborto e era teste-
munha do que eu teria dito (ela se chamava Maria Neves, 
morreu recentemente, maranhense, daqui do Maranhão 
mesmo). 

Telefonei dizendo:
- Olha, eu acabo de chegar, tô no hotel.
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Ela disse:
- Ô, foi uma beleza que tu tenhas chegado, eu tô pre-

cisando de ti. 
Maria me explica que:
- Naquele período se dava penicilina, de tantas em 

tantas horas, um centímetro de 4 em 4 horas, em vez de dar 
1200 miligramas de uma vez. Nunca se dava 1 unidade de 
uma vez.

Essa minha amiga, argumentou pra mim: 
- Bem, minha mãe está doente e eu tô passando noi-

tes sem dormir, tu vens pra cá, a gente divide, tu ficas até 
determinada hora e eu fico outra etapa. 

Maria me explica:
- Éramos grandes amigas, aí eu respirei com esse 

convite, pois eu tinha que sair do hotel e eu iria ficar na casa 
dela, portanto eu não ia gastar mais dinheiro com hotel, eu 
ia poder estudar (risos).

Fui pra casa dela, continuei a estudar, fiz exame de 2ª 
época, tatatá, tatatá... mas não é isso que é o importante. 

- Todos os dias o meu amigo ia me buscar, o tal meu 
companheiro, não digo o nome, tu não me pegas te juro! 
(risos...). 

- Depois eu digo, porque eu não quero dizer o nome. 
- Então ele ia me buscar na faculdade, coisa que não 

costumava fazer. 
- Eu sentia que tinha uma coisa pesando (interrompe 

para falar com um menino).
EUCLIDES: Sim, você sentia que tinha uma coisa 

apertando...
MARIA ARAGÃO: Uma coisa, eu não sabia o que era. 
- Talvez fosse porque queria ir comigo no hotel e eu 

disse não. 
Eu pensava assim:
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- Eu tinha uma casa, num hotel eu não vou. Uma vez 
ele quis isso… 

- Bem, mas um dos rapazes, aquele que eu te dis-
se que estava tuberculoso, se chamava Luís Lobato, negro, 
bonito negro, meu amigo de verdade numa conversa entre 
amigos, me alertou sobre esse cara que não quero dizer o 
nome.

- Ah, eu não sei o que é feito de Luís Lobato.
Pois bem, ele conversou comigo e disse assim: 
- Maria, fulano é um cretino. 
Eu disse: 
- Por quê? Eu não acho que ele seja cretino. 
Luís Lobato me alerta:
- Tu não sabes de nada? 
Respondi:
- Não, não sei de nada.
Então, ele me revela: 
- Ele vai se casar daqui a quinze dias. 
Eu senti que eu ia cair, ele era o tal pai da criança que 

eu tinha abortado.
EUCLIDES: O jornalista?
MARIA ARAGÃO: Sim, o Jornalista. 
Senti que eu ia cair, me contive e disse: 
- Não é verdade isso. 
Luís confirma afirmativamente:
- É verdade. 
Eu disse: 
- Ele te encarregou de me dizer isso? 
- Não, não me encarregou. 
- Então tu és meu amigo? 
- Sou. 
- Quer me fazer um favor? 
- Quero. 



Maria por Maria

58

- Não falas pra ele que tu me disseste isso, porque eu 
quero que ele me diga. 

- Mas eu tava toda tremendo, porque todas as coisas, 
as grandes impressões que eu sinto, me atacam as pernas, 
eu senti as pernas assim (faz o gesto). 

- Eu fui pra casa, tudo ruim passou na minha cabe-
ça (interrompe pra mandar fechar a porta para o jaboti não 
sair do jardim da casa, pois naquela época Maria criava um 
jaboti de estimação). 

- Vou largar isso e vou embora pra São Luís, vou tra-
balhar, vou fazer outra coisa, eu não vou aguentar ficar no 
Rio, aquela coisa doida que surgiu na minha vida.

EUCLIDES: Gostavas dele?
MARIA ARAGÃO: Gostava muito dele, muito, porque 

tinha um período ruim da vida dele e da minha, isso prende. 
Aí eu ia pela rua, assim feito uma pessoa atônita, um carro 
quase me pega, o homem me chamou de filha da puta. 

Aí eu atravessei e disse: 
- Pronto, ia me matando. 
Eu passei nesse desespero sabe quanto tempo? 
- 24 horas. 
No fim de 24 horas, eu dizia: 
- A vida é minha. A vida é minha. A vida dele, é dele. 

Ele vai cuidar da vida dele e eu da minha, vou continuar es-
tudando. 

- Eu não conseguia estudar, eu começava a ler, tan, 
tan, tan, tan, tan, quando eu chegava no fim da página, eu 
não sabia o que eu tinha lido... (interrompe para se despedir 
de algumas pessoas).

- Então eu saí daquele estado de desespero, houve 
uma reação tão grande, aí eu passei a ver que eu sou autos-
suficiente. 

Então eu disse o seguinte: 
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- A vida é minha, a dele é a dele. Eu tenho um ideal, 
eu quero ser médica, eu tenho de ser médica e por que vou 
rebentar minha vida por causa de um homem? 

- Ele foi um adereço na minha vida, foi só um adereço, 
foi bom? 

- Foi. Mas, eu perdi, tá perdido e acabou-se. 
- E no dia seguinte, 24 horas exatamente, eu estava 

recuperada. 
- Ele continuou me procurando, indo me buscar.
- Já faltavam oito dias pro casamento e ele me convi-

dou para almoçar. 
Eu disse: 
- Eu pago o meu, tu pagas o teu. 
Ele disse: 
- Tá bem. 
Aí, almoçamos e ele disse o seguinte: 
- Eu gosto muito de ti, muito, tu foste uma pessoa es-

pecial na minha vida, eu nunca vou me esquecer do que tu 
representaste pra mim, na minha vida, mas, eu vou me casar. 

Aí, como eu já sabia, eu disse: 
- Ai, que coisa linda, parabéns! 
- Quem é a feliz mortal? 
- Parabéns. 
- E ele ficou branquinho, porque ele disse ao meu 

amigo, ao Luís Lobato, que ele estava preocupado, porque 
não sabia como eu ia reagir. Sabia que eu gostava dele. 

- E ele ficou branco, porque homem é um caso go-
zado, ele ficaria muito feliz se eu abrisse num choro, se eu 
fizesse cena, mas como eu reagi mostrando que aquilo era 
indiferente pra mim (interrompe para dizer a alguém para 
abrir a porta e entrar).

- Bem, eu te dizia que eu reagi de uma maneira, a 
meu jeito, meu jeito, meu jeito de autossuficiente, de pessoa 
profundamente autossuficiente e teimosa. 
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Eu resolvi o seguinte: 
- A vida é minha, eu vou recomeçar tudo, e vou come-

çar a estudar, vou passar, vou estudar Medicina, isso em 24 
horas, foi tudo. Isso foi a paixão, uma das grandes, a maior 
paixão da minha vida foi essa e eu a resolvi em 24 horas.

- Aí eu passei um período de loucura, nunca fui tão 
solta sexualmente, como nesse período. Feia, mal vestida, 
mas nunca deixei de ter a porra de um homem me aporri-
nhando a vida. Mas eu era fiel ao diabo do homem. 

- Bem, então eu comecei dar bola, comecei, e nun-
ca fui tão solta sexualmente como nesse período, fora dos 
meus hábitos, fora dos hábitos.

EUCLIDES: Em que ano foi isso?
MARIA ARAGÃO: 1939.
EUCLIDES: Na época era uma vergonha muito forte, 

não era?
MARIA ARAGÃO: Puxa! Pra uma mulher ter que mo-

rar com um sujeito assim, estudando Medicina, sair, levar 
um fora daquele. E eu berrava pra mim mesma: 

- É a última vez que um filha da puta me dá um fora, 
eu nunca mais vou levar um fora de ninguém. 

- Nunca mais levei um fora de homem, eu passo na 
frente, passei sempre na frente. 

RECOMEÇANDO A VIDA E A MAIOR DOR

- Aí um cara, estudante de Medicina, me atormenta-
va o tempo todo. Eu topei a história e fiquei grávida de novo, 
mas eu estava em melhor situação, tava me alimentando e 
aí a campanha dos meus amigos era para eu não ter o filho.

As pessoas amigas, minhas amigas, um professor, 
com quem eu fui me consultar, disseram pra mim: 

- Você vai estragar sua vida, você vai prejudicar seu 
curso. 
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E eu dizia firme:
- Não, não vou não. Me ajude, veja minha saúde, mas 

não vou estragar minha vida. 
- Então, eu tive uma filha. A filha deste meu amigo, 

deste meu ex-companheiro, nasceu em dezembro e a minha 
nasceu em março. 

- O que se passou na minha cabeça? 
- Era uma vingança, eu não sei o que era. 
- Eu queria me sentir completamente livre da influ-

ência daquele homem, que não brigou comigo e a quem um 
dia, disse: 

- Não vou ao teu casamento porque estou estudando 
muito e preciso passar nos meus exames de 2ª época.

- Isso o desesperou, ele ficou branco, chateado... (in-
terrompe para olhar alguém que chega). 

- Bem, eu tive a filha, mas aí meu curso tinha se tor-
nado um curso teórico e eu estava precisando de me plantar 
dentro de um hospital. 

- Eu sentia falta disso, tava precisando me plantar 
dentro de um hospital e eu não tinha condições, porque eu 
tinha que dar aulas particulares aqui e acolá, era difícil... (in-
terrompe para acomodar as pessoas que estavam de pé a 
sua volta).

EUCLIDES: Vamos continuar, Maria, tu sabes aonde 
tu interrompeste?

MARIA ARAGÃO: Sei. Não sou tonta, não sou burra 
(risos...). 

Maria pergunta pra mim:
- Aonde eu interrompi? 
- Duvido você dizer? 
- Diz aonde eu interrompi?.
EUCLIDES: Hein?
MARIA ARAGÃO: Diz onde eu interrompi, duvido?
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EUCLIDES: Não sei.
MARIA ARAGÃO: (Risos)
EUCLIDES: Eu estou preocupado é com a imagem da 

câmera.
MARIA ARAGÃO: A imagem, a imagem... 
- Bem, eu falava que eu tive uma filha, mas que atra-

vessava um período muito sério, em que eu estava tornan-
do o curso de Medicina muito teórico, porque eu não tinha 
tempo de ir ao hospital, de ficar no hospital. Entrava e saía, 
assistia a uma aula prática e saía, e eu precisava de me plan-
tar dentro do hospital. 

- Então, nesse período, no Rio de Janeiro, como é que 
se chamava aquela coisa, curva da Amendoeira, no Rio de 
Janeiro, não tem curva da Amendoeira? Pois bem, ali rea-
briu um hospital, Hospital Artur Bernardes se chamava na-
quela época. Hoje é Fundação do Câncer, eu não sei como 
é o nome agora, mas era bem ao lado da Escola Ana Nery.

- Houve um concurso, eles fizeram, reabriram o hos-
pital que estava fechado, estava desativado e houve con-
cursos para enfermeira e para “internos”, como se chamava 
naquele tempo? 

“Internos” se chama hoje “residentes”, era para “in-
ternos”, portanto, esses “internos! não ganhavam dinheiro, 
tinham casa e comida e trabalhavam no hospital. 

- Pra mim isso não servia, porque eu tinha uma filha 
e precisava ter dinheiro, porque o curso exigia livro, roupa, 
avental, material que pediam.

- Então eu fiz concurso para enfermeira, para enfer-
meira de plantão, pra trabalhar à noite. 

- Logicamente passei muito bem no concurso, pude 
escolher o horário, trabalhar à noite.

- Sobre esse período da minha vida, o meu colega 
William Moreira Lima me disse uma vez que não acreditava 
que eu dormisse só aquilo. Às vezes, também, eu não acre-
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ditava, mas é, foi verdade, eu dormia das seis da tarde às 
nove da noite, só, e não dormia durante o dia. 

- A partir daí, eu me condicionei a isso, acho que é 
por isso que, até hoje, eu durmo três horas da madrugada 
e durante o dia eu tô nisso, trabalhando, virando, mexendo, 
não durmo durante o dia, viu? 

- Mas eu dormia das seis da tarde às nove da noite, 
de dia eu saía. No hospital, eu tinha de entrar às nove horas. 
As vezes tinham de me sacudir pra eu acordar.

- Eu me levantava e me metia num banho frio, nem 
que fosse tempo de frio e ia pro trabalho. 

- Então, eu fiz um acordo com a enfermeira que eu ia 
substituir.

- Ela saía nove e meia e entrava no dia seguinte tar-
de, entrava depois do horário dela, e eu fazia o trabalho 
dela. De manhã, arrumava as crianças, limpava as crianças, 
mudava a roupa das crianças, e dava a primeira alimentação 
das crianças da enfermaria. 

- E ela chegava e eu ia pro hospital. 
- Perdia uma matéria, por cretinice do professor. Ele 

fazia a chamada na hora de começar a aula prática e eu não 
podia chegar nessa hora, porque eu saía do hospital, toma-
va um transporte e ia pra lá.

- O hospital era longe, eu chegava atrasada, mas as-
sistia à aula e pedia: 

- Me dê a presença, eu estou aqui. 
Mas ele dizia: 
- Não, eu só faço chamada no começo, só dou pre-

sença para quem assiste a aula toda. 
- Então, eu perdi essa matéria e isso fez com que eu 

terminasse um ano mais tarde o curso, mas mesmo assim 
fiz, trabalhei, passei esses anos. Quando eu terminei o cur-
so, amigo, aquele meu amigo que fez o aborto, ele é gaúcho, 



Maria por Maria

64

me arranjou um trabalho numa cidade chamada General 
Câmara eu fui trabalhar lá. 

Maria confidencia e reafirma para mim: 
-  Sou ruim pra data e pra nome, que é uma droga. 

Viu? 
- 1942, em plena guerra, eu fui de trem para o Rio 

Grande do Sul, com a minha filha no colo.
- Meses depois a menina morreu, teve uma epidemia 

de disenteria bacilar, não tinha antibiótico na época, e ela 
foi uma das poucas vítimas dessa epidemia. 

- Aí eu pirei, ter aquela filha naquele período no 
qual a discriminação à mulher era muito maior do que hoje, 
como estudante de Medicina que eu era, enfrentar aquilo, 
gente querendo que eu fizesse aborto, eu berrando que não 
fazia, perder aquela filha pra mim foi uma das coisas mais 
dolorosas da vida, uma das coisas mais dolorosas, e eu pirei. 

A filha Clarice aos dois anos, no Rio de Janeiro, em 19 de maio de 1942.
Sua primeira filha, Clarice, faleceu no Rio Grande do Sul com dois anos, vítima de epidemia disentérica bacilar. 
Duro golpe em Maria, que teve dificuldade de voltar a trabalhar com crianças. Retornando ao Rio de Janeiro, 

especializou-se em Ginecologia no Hospital Miguel Couto.
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- Eu não conseguia trabalhar com criança, embora 
fosse pediatra e adorasse trabalhar com crianças, ainda hoje 
adoro crianças, e eu não conseguia trabalhar. 

- Naquela época, eu entrava na sala do consultório, 
via aquelas crianças e saía pela porta dos fundos. 

Então, ia para rua andar, andar, andar…. 
Eu ficava pensando: 
- Isso não podia ser.
- Tinha perdido outra qualidade, que eu acho que é 

uma das minhas características, além de teimosa, de autos-
suficiência, é paixão pela vida, que eu conservo. 

- Eu tive essa paixão pela vida sempre e hoje, com 78 
anos, eu sou ainda apaixonada pela vida. 

- Qualquer minuto da vida pra mim tem um valor ex-
traordinário, eu amo a vida realmente.

RETORNANDO AO RIO DE JANEIRO 

Bem, então eu disse: 
- Não fico mais aqui e voltei pro Rio, sem emprego. 

Avisei que tinha chegado e comecei a ensinar.
- Tinha deixado um grupo, uma fama de boa pro-

fessora e fui para o hospital Miguel Couto, fazer Clínica e 
Ginecologia, que eu pratico hoje. Fiquei no hospital Miguel 
Couto, em 42… fiquei em 42, 43, 44 e 45. 

- Até aí eu era uma pessoa que não podiam me cha-
mar de alienada. 

- Quem amava a vida, quem era preocupada com a 
vida das pessoas, quem era preocupada em querer ajudar, 
não podia ser uma pessoa alienada, mas eu era completa-
mente apartidária.

- Eu não tinha a menor noção de como a sociedade 
se desenvolvia, o que era preciso pra mudar a sociedade. 
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Só via uma coisa: 
- Tinha lutado desesperadamente pra ser médica, 

porque acreditava que podia ajudar a fome que eu tinha 
passado, não queria que outras pessoas passassem.

As pessoas tinham dificuldade pra se tratar. 
- Eu achava que podia ajudá-las lá no hospital, isso 

se fez sentir porque o hospital Miguel Couto ficava perto de 
uma favela, de um morro, e as pessoas que vinham pro hos-
pital eram aquelas pessoas pobres, infelizes, desamparadas. 

- Eu me interessava pela vida delas e se precisavam 
operar logo, eu pedia tudo quanto era exame, movimentava 
tudo, contanto que elas fossem logo operadas. 

Pedia: 
- Porra, opera logo, me metia com os médicos, pedia 

para operar, fiz bom ambiente lá. 
Bem, um dia, uma mulher me disse: 
- Olhe! Lá onde eu moro tem umas pessoas que se 

parecem com a senhora.
EUCLIDES: Você conhece a mulher?
MARIA ARAGÃO: Não sei mais o nome dela, era uma 

mulher do povo, uma das pessoas que eu tinha ajudado e 
ela disse que pessoas se pareciam comigo. 

- Elas vão se reunir, a senhora não quer ir lá conversar 
com elas? 

- Eu queria tudo, eu estava uma pessoa totalmente 
solícita. Eu me olhava pra ver se eu era Maria Aragão? 

- Eu não tinha me decidido o que eu queria com a mi-
nha vida. Ainda estava procurando um rumo, pois eu não ti-
nha um rumo na vida e pra tudo que me convidassem eu ia. 

- Fui lá, ver a mulher.
- Soube depois, que eram comunistas, porque isso 

era no ano 45… já era 45, o rumo da guerra tinha mudado 
não é? 
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- Tinha havido a invasão na União Soviética e os rus-
sos reagiram daquela maneira: 

- Tinham barrado os alemães, não é? 
- A sorte da guerra tinha mudado, estava nas portas 

do fim da guerra, já era 45, talvez começo de 45, já disse que 
eu sou uma droga em datas, mas era 45. 

- Bem, eu fui ver, vi que aquilo era comunismo11... 
sim, com a mudança da sorte da guerra, tinha havido cer-
ta mudança aqui na ditadura, tinha amenizado a ditadura, 
porque passei por cima de uma porção de coisas que eram 
interessantes. 

- O Brasil tinha tomado parte na guerra, e a ditadura 
tinha sido obrigada a mandar uma tropa para a guerra con-
tra o nazismo12 e havia um grupo que podia se reunir, coisa 
que antes não podia. 

- Hoje eu sei. 
- Posteriormente soube que eram comunistas.
Bem, eu meio falante, eu dei minha opinião e os ho-

menzinhos tentaram minimizar minhas opiniões ou tenta-
ram me neutralizar, dizendo: 

11. Comunismo (do latim communis - comum, universal “coisa pública”, 
segundo Platão) é uma ideologia política e socioeconômica, que pre-
tende promover o estabelecimento de uma sociedada e igualitária, sem 
classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios 
de produção. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo 
- Acesso em 09.082015.

12. Nazismo, conhecido oficialmente na Alemanha como Nacional-
Socialismo (em alemão: Nationalsozialismus), é a ideologia praticada 
pelo Partido Nazista da Alemanha, formulada por Adolf Hitler e adotada 
pelo governo da Alemanha de 1933 a 1945. Esse período ficou conhecido 
como Alemanha Nazista ou Terceiro Reich. O nazismo é frequentemente 
considerado por estudiosos como uma derivação do fascismo. Mesmo 
incorporando elementos comuns tanto da direita política quanto da es-
querda política, o nazismo é considerado de extrema direita. Disponível 
em http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo - Acesso em 16.5.2015.
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- Isso não pode ser assim, é daquele jeito… não me 
lembro mais exatamente sobre o que eles falaram. 

- Bem eu nunca tinha pensado nisso. 
- Então, eu fui, gostei da reunião. 
- Dias depois a mulher volta lá, tinha havido uma 

campanha…
- Ah! nessa época eu tinha me metido com alguns 

trabalhos, tinha sido levada a fazer determinados trabalhos 
políticos, não dava conta e não percebia bem as coisas.

- Por exemplo: as Mochel, que eram comunistas, 
nunca tinham me convidado para entrar no Partido.

- Elas me convidaram para trabalhar na Liga da Defe-
sa Nacional. 

- Era no esforço de guerra e eu teria de trabalhar no 
banco de sangue.  

- Eu arranjei um monte de gente para ser doador e 
tal. 

- Eu trabalhei no banco de sangue, também tinha de 
dar assistência aos pracinhas que iam pra guerra. 

- Eu fiz parte de festas, fui madrinha de alguns 
pracinhas e tal.

- É interessante verificar  que eu não me dava conta 
mesmo o que era o nazismo, não sabia! 

- Comecei a pensar nisso entre os alunos que eu 
tinha. “Os acasos”. 

- Vou te contar “os acasos” de que te falei… Eu estava 
ensinando para estrangeiros, sobretudo judeus, fugidos, 
que estavam aprendendo Português, gente que fugia da 
Europa, sabe? 

- Quem tinha dinheiro, conseguia fugir e vir bater 
aqui, no Brasil. Por acaso, o tal “acaso” me aparece quando 
eu voltava pra cá, ou voltava de São Luís para o Rio. Eu 
precisei trabalhar, fiz exame, fiz segunda época e passei, 
papapá, papapá... 
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- Aí eu precisava trabalhar mesmo, porque o 
dinheirinho ganho no Maranhão tinha acabado.

- Então fui ao Jornal do Brasil levar uma nota me 
oferecendo como professora de Português, de Matemática, 
etc., e lá encontro um estrangeiro que procurava se entender 
com as pessoas e não conseguia. 

- Então, eu perguntei se falava francês, pois ele falava 
alemão e eu não entendia. 

- Perguntei se falava francês. 
Ele disse que falava, então eu lhe perguntei: 
- Quer uma professora de Português? 
- Eu estou me oferecendo como Professora de 

Português. 
O homem quase me carrega, me meteu no carro e foi 

pra Copacabana, onde morava. Chegando lá me apresentou 
para a família dele.

A mulher se chamava Ella, e eu perguntei: 
- Ella é ela? 
- Não me esqueço disso. 
- Esse casal alemão tinha dois filhos, um casal de fi-

lhos, um garoto e uma garota, que aprenderam muito cedo, 
nunca vi como criança aprende língua tão depressa, é uma 
coisa admirável. 

Bem, então, surge assim, um “acaso”. 
Maria corta o raciocínio e sugere:
- Vamos acabar com isso, não é? 
EUCLIDES: Oh, não… continua.
MARIA ARAGÃO: Tá bom, só mais um pouco.
- “O acaso” na minha vida surge de repente. 
- Então eu ensinava a muitos estrangeiros... (inter-

rompe para pedir que eu acabe aquela sessão).
EUCLIDES: Não, continua.
MARIA ARAGÃO: Bem, então esse período... (Ela de-

pois de uma demorada pausa, diz:) 
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- Agora você me fez perder o fio da meada Euclides... 
onde eu estava?

EUCLIDES: “O acaso”.
MARIA ARAGÃO: “O acaso”. 
- Ah, “o acaso”, esse é o tal do “acaso”.
EUCLIDES: Ella é ela.
MARIA ARAGÃO: Ella é ela, então eu fui, eu queria 

ensinar, logicamente. Então eu vou pra lá, pra essa casa, e 
este homem conhecia uma porrada de estrangeiros que ti-
nham vindo com ele... e que ele tinha contatos lá no Con-
sulado. Não sei ao certo por onde... sei que ele me arranjou 
muitos alunos. 

- Eram tantos alunos... 
- Eu trabalhava, trabalhava, trabalhava.... nesse ano 

eu trabalhei exclusivamente com estrangeiros, ensinando 
português para estrangeiros. 

- Foi uma experiência interessante pra esse homem…
- Klaus, era o nome dele. 
Já que você gosta de nome e por acaso me lembrei 

do nome dele, pois eu sou ruim pra guardar nomes, mas o 
nome dele era Klaus Tauscles, ela era Ella.

- Ella é ela, viu? (Risos...)
- Ella era burra que só. Mas ele (Risos...), ele sabia 

latim. 
- Os meninos eram danados.
- Eu me lembro de uma anedota que o menino me 

contou quando começou a falar, quando chegava ao ponto 
da aula em que era para falar, falar. 

- Bem, este homem, o Klaus sabia latim, alemão, 
francês, inglês, então era um homem muito culto, era um 
judeu13 muito culto, inteligente, um poliglota, ouviu? 

13. Um judeu é um membro do grupo étnico e religioso originado nas Tri-
bos de Israel ou hebreus do Antigo Oriente. O grupo étnico e a religião 
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Então as aulas com ele foram fáceis e ele me ajudava 
nas outras aulas, nas aulas dos caras burros, porque tinha 
uns judeus lá que não sabiam nada, língua nenhuma, só a 
deles, e essa que era muito difícil de ensinar, eu ensinava, 
mas era difícil. 

- E ele me ajudava, ele fez uma classe na casa deles, 
ele me ajudava nessas aulas, ele traduzia pros alunos... 

Nesse momento, Maria brinca comigo, dizendo: 
- Não! chega menino… 
- O que você quer saber mais da minha vida?
EUCLIDES: Tudo, continua, tu tava chegando no 

lance...
MARIA ARAGÃO: Então tá bom, esse pedaço é muito 

importante. 
- As Mochel não me convidaram pra trabalhar, tal, 

tal, tal e tal... mas trabalhei com elas só nisso... 
- Eram trabalhos políticos.
EUCLIDES: Só que ela não te esclareceu...
MARIA ARAGÃO: Não, não, não, não, não, não, mas 

faltou um pedaço pra eu te chamar atenção. 
- Pra eu te falar, também era um “acaso”, como foi 

que eu conheci aquele meu companheiro e por que eu era 
tão amiga dos comunistas que estavam lá? 

- Eu não sabia o que era comunismo. 

judaica, a fé tradicional da nação judia, são fortemente interrelacionados, 
e pessoas convertidas para o judaísmo foram incluídas no povo judeu e ju-
deus convertidos para outras religiões foram excluídos do povo judeu du-
rante séculos. Os judeus reclamam que ao longo dos séculos vem sendo 
alvo de uma longa história de perseguições em várias terras, resultando 
numa população que teve frequentemente sua distribuição demográfi-
ca alterada ao longo dos séculos. Disponível em http://pt.wikipedia.org/
wiki/Judeus - Acesso em 16.5.2015.
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- Eu queria entender mais sobre comunismo14, pois 
eu não sabia porra nenhuma. 

- Mas acontece que lá na pensão tinha integralistas, 
e, os integralistas oprimiam os desgraçados dos comunistas. 

- Por isso, eles viviam amedrontados. 
- Eles tinham saído da prisão, viviam meio amedron-

tados, e eu ficava do lado deles, não porque eu fosse, sou-
besse o que era comunismo, mas porque eles eram os opri-
midos, porque eles tinham saído de uma prisão e porque os 
outros estavam garantidos por Getúlio Vargas.

- Getúlio, nesse período, era Germanófilo15 e dava 
o meio apoio, desfilou com os integralistas, no sete de 
setembro. 

- Então, eu era a favor dos oprimidos, eu era e me 
interessei muito pelos comunistas, porque eu queria ser útil 
para eles e eles eram os oprimidos. 

14. Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica, que pre-
tende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem 
classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios 
de produção. O seu principal mentor filosófico, Karl Marx, postulou que 
o Comunismo seria a fase final do desenvolvimento da sociedade hu-
mana e que isso seria alcançado através de uma revolução proletária, 
isto é, uma revolução encabeçada pelos trabalhadores. O “Comunismo 
puro”, no sentido marxista, refere-se a uma sociedade sem classes (so-
ciedade regulada), sem Estado (ácrata ou apátrida) e livre de quaisquer 
tipos de opressão, onde as decisões sobre o que produzir e quais as polí-
ticas devem prosseguir são tomadas democraticamente a nível somente 
e exclusivamente de Mercado e não de “Mercadologias de Estado e/ou 
Particulares” segundo suas palavras, e permitindo dessa maneira que 
cada membro da sociedade organizada possa participar do processo de-
cisório pela não manipulação de preços, tanto na esfera política e eco-
nômica da vida pública e/ou privada. Disponível em http://pt.wikipedia.
org/wiki/Comunismo - Acesso em 16.5.2015.

15. adj. e s.m. Amigo, partidário dos alemães. Disponível: http://www.
dicio.com.br/germanofilo/ - Acesso: 27.12.2013.
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- Então veio mais um acaso. Pois, por acaso, o meu 
companheiro não ficou nessa casa, e eles me admiravam 
muito, e me levaram pra conhecer um tal fulano que eu aca-
bei morando com ele. Mas não era isso que eu queria, isso 
não era o fundamental. Então isso não foi o fundamental... 
o importante é que eu continuei ávida.

VIAGEM AO ACRE x COMÍCIO DE PRESTES

Aí aquela mulher voltou lá um dia. 
- Eu fui lá, ouvi a mulher, achei interessante. 
Bem, nesse período, um médico... Como é o nome 

dele? (Tenta lembrar) dou minha palavra que não me lem-
bro agora, eu já te disse que sou ruim em nomes e datas. 

Então ele não entrou muito na minha, mas ele ia pro 
Acre. Ele também estava desorientado, como eu estava. 

- Eu estava desajustada, e ele queria ir... (interrompe 
para dizer que alguém já vai embora).

EUCLIDES: Continua.
MARIA ARAGÃO: Pois bem, ele também estava desa-

justado por motivos diferentes, falta de emprego… era mu-
lher..., não sei o quê?, 

- Parece que tinha perdido a mulher, me disse 
conversando de maneira confidencial, nós conversávamos 
muito. 

Ele disse: 
- Vamos pro Acre. 
- Era 1945. 
- Você tem noção do que era o Acre16 em 1945? (Essa 

16. Acre é um estado localizado na região norte do Brasil . Localizado na 
parte ocidental do país com duas horas diferença de horário de Brasília. 
O  Acre é limitado no sentido horário pelo Amazonas ao norte e nordes-
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pergunta Maria fez se dirigindo a mim).
EUCLIDES: (Prosseguindo seu depoimento, Maria en-

fatiza os argumentos do médico que lhe convidou a ir pro 
Acre). Segundo Maria, o médico lhe convenceu argumen-
tando entre outros pontos, o seguinte: 

- Vamos pro Acre, lá nós vamos ter oportunidade 
com todo um território.

- Você é competente e eu também. 
- Nós vamos trabalhar. 
- Você não faz cirurgia, mas eu faço. 
- Você faz clínica e eu não faço.
- Eu ia pro Acre. 
Nesta época, quatro irmãos meus moravam no Rio 

de Janeiro... (pausa). 
- Eu morava na Glória, Rua Benjamin Constant, não 

me lembro o número, já te disse que não sei número. 
- Então, éramos duas mulheres e dois homens mo-

rando no Rio, num total de quatro irmãos… éramos quatro 
irmãos, tinha dois num quarto e nós no outro, ou seja, os 
homens num quarto e as mulheres no outro. 

te, Rondônia ao leste, o boliviano departamento de Pando para o sudes-
te, e os peruanos regiões de Madre de Dios, Ucayali e Loreto para o sul e 
oeste. Ocupa uma área de 152.581,4 km 2, sendo ligeiramente menor do 
que a Tunísia […]. Até o início do século 20 o Acre pertencia à Bolívia. No 
entanto, desde o início do século 19, uma grande parte da sua popula-
ção foram os brasileiros que exploravam seringueiras e que, na prática, 
queriam alcançar a criação de um território independente. Em 1899, 
os bolivianos tentaram ganhar o controle da área, mas os brasileiros se 
revoltaram e houve confrontos nas fronteiras, gerando o episódio que 
ficou conhecido como a Revolução Acre ( Revolução Acreana ). Em 17 de 
novembro de 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis , o Brasil 
recebeu a posse definitiva da região.O Acre foi então integrado no Brasil 
como um território dividido em três departamentos. O território passou 
sob a soberania brasileira em troca do pagamento de dois milhões de 
libras esterlinas […]. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Acre – 
Acesso em 18.5.2015.
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- Aí eu disse que eu ia pro Acre e a casa só faltou cair. 
- Não vá pro Acre, não vai, não vai, não vai. 
- Vou, vou pro Acre, vou pro Acre. 
Estava decidida que eu ia pro Acre. 
Bem, eles achavam que eu era doida. 
Um irmão meu dizia: 
- Tu é doida, é? 
Ele reafirmava sua tese:
- Eu não sei qual é o tipo de doideira, porque eu não 

sou médico, mas que é doida, tú és.
Aí aquela mulher, a mulher que me levou pra reunião 

lá no bairro... a reunião dos comunistas, voltou lá e fez um 
convite:

- A senhora gostaria de ir num comício? (Eu tinha fei-
to parte também com as Mochel e andei trabalhando por 
anistia, era um problema de anistia). 

- Vamos lá comigo assistir ao comício, vamos? 
- Eu ia assistir ao comício. 
Perguntei a ela:
- Anistia, pra que era anistia? 
Ela respondeu:
- Pra uma porção de presos, ainda tem muitos pre-

sos, e a gente tá lutando pra eles irem pra rua. 
Eu disse:
- Então, vambora.
Eu ia, e não tinha noção de quem eram os presos, 

tá? 
Perguntei:
- Por que tão presos? 
- Por que são presos políticos também? 
- Eu sabia que tinha anistia. 
Sendo redundante, Maria retoma o início da 

conversa.
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- A mulher foi me buscar
Ela disse: 
- A senhora quer ir pra um comício? 
Perguntei: 
- Onde é o comício? 
Ela disse: 
- É longe, é no Campo do Vasco. 
Eu disse: 
- Não sei onde é. 
Ela falou: 
- A gente leva a senhora. 
Perguntei: 
- Como é que eu vou pra lá? 
Ela disse: 
- Tem um caminhão lá naquele ponto onde a senhora 

foi e vai muita gente, a senhora vai assistir. 
Perguntei:  
- E por que isso? 
Ela me disse: 
- É porque o Prestes... 
Perguntei: 
- Quem é Prestes? 
Ela respondeu: 
- Olha Prestes é um homem maravilhoso, ele é sério, 

ele é contra a opressão, ai ela começou falar do Luís Carlos 
Prestes. Disse que o Prestes estava preso nove anos. 

Perguntei: 
- Por que ele tava preso? 
Ela disse: 
- Por isso, porque ele é pelo povo, tatatá, tatatá... e 

teve a anistia, ele foi solto e então vai fazer uns comícios. A 
mulher dele estava na prisão. A mulher dele estava grávida e 
mandaram pros nazistas. O Getúlio mandou, tá, tá, tá... Aí eu 
fui ouvir o homem, sim fui. Aí eu fui pra lá. 
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- Essa foi outra grande das emoções que tive. Eu nem 
gosto de me lembrar, porque eu ainda sinto um nó na gargan-
ta. Nunca tinha visto uma multidão daquelas. O campo do 
Vasco é imenso e estava, super, super, super lotado.

Perguntei a mim mesma:
- Que diabo de homem é esse? Que pra olhar esse ho-

mem, bota toda essa gente no campo vascaíno? 
E eu fiquei pensando no homem, aí avisam, pelo mi-

crofone: 
- Vai chegando ao estádio, Luís Carlos Prestes. 
Não me esqueço disso, parece que todo mundo tinha 

sido tocado, e todo mundo ficou de pé, a gritar: 
- Prestes, Prestes, Prestes. 
Voltei a me perguntar:
- Que diabo é isto? Aí eu fiquei, fiquei lá, aí o comício 

e tal, e quando ele começou a falar, quando o Prestes come-
çou..., (ele era um homem magro, mal tratado, mal vestido), 
eu fiquei olhando esse homem e eu pensei: 

- Ele vai, vai falar... (pensei comigo mesma). Vai falar 
tudo aquilo que o pessoal me contou, aquelas mágoas todas, 
e tal...

- Eu tava pensando que a oração dele ia ser essa... 
- Puro engano de minha parte, puro engano no meu 

pre-jugamento antecipado, pois o homem não tocou nos 
nove anos de sua prisão, o homem não tocou na prisão da 
mulher dele, isso aí chateou muita gente ignorante. 

Ele tocou no povo, no sofrimento do povo, e a sábia 
união nacional do povo, na situação do povo... 

Então, eu disse: 
- Esse homem é um homem especial, pois não é im-

portante pra ele a vida dele… 
- O importante pra ele é a vida do povo... 
- O importante é ser contra a guerra, contra o nazismo, 

é isso que é importante para ele. 
Então nesse momento, decidi:
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- Ah, eu vou saber de onde é esse homem? Qual o 
partido desse homem? Eu vou trabalhar para esse homem. 

E disse: 
- É amanhã que eu vou procurar esse homem comu-

nista. Esse homem é comunista? Eu vou saber o que é ser 
comunista, no dia seguinte pela manhã.

- Naquela noite, a chegada em casa foi notável. Che-
guei meia noite, os meninos tavam acordados. Viviam pre-
ocupados comigo.

 Cheguei gritando: 
- Não vou mais pro Acre. 
Aí eles: 
- Ótimo, deixou de ser louca. 
Outro: 
- Minha irmãzinha você não vai mais, coisa e tal... 
Aí eu disse: 
- Eu vou entrar pro Partido Comunista (Risos...). 
Eles disseram: 
- Não deixou de ser doida não, tá mais doida do que 

nunca. 

Com Luís Carlos Prestes, já dissidente do PCB, que, em 1983, veio a São Luís para uma conferência com militantes 
que apoiavam a corrente Prestista, à qual Maria se ligou após romper com o partido em 1981.
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Aí ficaram até de manhã discutindo comigo o que era 
o comunismo. 

Então argumentei para meus irmão:
- Meus irmãos, não pode ser tão ruim, se aquele ho-

mem, que passou nove anos preso, que perdeu a mulher, 
que sofreu como sofreu, sai de lá, dizendo que continua 
sendo comunista, não pode ser ruim.

Eles disseram:
- Se você entrar, você não pode sair!
Eu disse: 
- Ah! se eu entrar e não gostar, eu saio. 
- Pra mim, tudo nesta vida tem uma porta de entrada 

e uma porta de saída. 
- Foi até de manhã, um dos meus irmãos, já morreu, 

ele trabalhava na fábrica de material contra gases, ou seja, 
material usado em guerra né? 

- Pra guerra, porque nós estávamos numa guerra, 
não é? 

- Estavamos numa guerra, a segunda guerra mundial. 
- Fábrica de materiais contra gases. 
- Era um troço neofacista desgraçado, se atrasasse na 

hora da chegada, era punido. 
- Faziam um processo. 
- Era um diabo. 
- Portanto, faltar nem pensar. 
- Bem... (interrompe para comunicar a alguém que 

ainda mora lá).
EUCLIDES: Continua.
MARIA ARAGÃO: Então, o que ele via lá, a fábrica. 

Todo ornamento da fábrica era anticomunista, comendo 
criança, matando a infância, acabando com a família, ma-
tando companheiro dormindo, era só isso, era isso que ele 
sabia também.
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INGRESSANDO NO PARTIDO COMUNISTA

Bem, mas eu disse: 
- Eu vou entrar, vocês já sabem como eu sou. 
E eles sabiam que eu era teimosa, que eu sou teimosa. 
Aí, de manhã fui procurar a Mochel, eram duas Mo-

chel, ambas morreram, a Celina e a Eline. 
Eline era minha colega de turma, nunca me convidou 

pra entrar no Partido. 
- Me convidou depois para sair do Partido e ir pro 

PC do B, e eu mandei-a pra puta que a pariu (isso não é pra 
sair?).

Bem, então eu fui lá onde as Mochel e disse: 
- Eu quero entrar pro Partido Comunista. 
Aí elas disseram: 
- Ótimo, muito bem, tá aqui, assina uma ficha. 
- Tinha uma ficha pra assinar e aí me levaram, apre-

sentaram lá e me puseram para estudar os estatutos. 
- Que raiva que eu tenho disso hoje, quanto eu sofri 

por causa disso, como foi dolorosa a minha formação como 
comunista por causa desse descaso, por isso tive que estu-
dar as coisas. 

- Aí o partido precisou de gente pra trabalhar, pra 
construir a sua sede. Eu me atirei apaixonadamente nas 
obras. 

- Eu só sei fazer esssas coisas... inclusive, meus erros 
eu os cometo apaixonadamente. 

- Sou assim mesmo, é minha cabeça.
- Pois bem, então eu comecei a trabalhar, procurei 

todos, principalmente os que eram maranhenses, os que eu 
conhecia, meus amigos, meus alunos pra dar dinheiro, pra 
tatatá, tatatá e tal e chamei atenção pela minha fúria. 

Aí disseram o seguinte:
- Quem pode ir para o Maranhão?
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- Quem pudesse ir para o Maranhão, devia vir, 
pois, aqui estavam precisando de militantes pra levantar o 
Partido. 

Maria se autocriticando, revela:
- A idiota da Maria Aragão berra “eu posso!”…
- Eu posso! Foi o que disse, pois vinha em grupo pra 

cá, inclusive um fulano que dizia ter sido da “Coluna”17, mas 
Prestes não se lembrava dele. E a memória de Prestes é fo-
tográfica, hoje ele se lembra, locais, datas, é impressionan-
te, com 90 anos que ele fez agora. 

- Bem, Prestes não se lembrava dele. 
- Ele se chamava Euclides Neiva. 
Então, veio um grupo de maranhenses pra cá e eu 

vim também, não veio o meu companheiro, meu ex-com-
panheiro.

- Eu vim pro Maranhão, sem saber porra nenhuma. 
- Um amigo meu, Dalcides Jurandir, era um escritor, 

tem livro publicados me deu vários conselhos.

17. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro exis-
tente entre 1925 e 1927 e ligado ao tenentismo de insatisfação com 
a República Velha, exigência do voto secreto, defesa do ensino público 
e a obrigatoriedade do ensino primário para toda a população. O movi-
mento contou com lideranças das mais diversas correntes políticas, mas 
a maior parte do movimento era composta por capitães e tenentes da 
classe média, donde originou-se o ideal do “Soldado Cidadão”. Deslo-
cou-se pelo interior do país pregando reformas políticas e sociais e com-
batendo o governo do então presidente Artur Bernardes e, posterior-
mente, de Washington Luís. Em sua marcha pelo Brasil, os integrantes 
da Coluna Prestes denunciavam a pobreza da população e a exploração 
das camadas mais pobres pelos líderes políticos. Sob o comando prin-
cipal de Luís Carlos Prestes (chefe de estado-maior), a Coluna Prestes 
enfrentou as tropas regulares do Exército ao lado de forças policiais de 
vários estados, além de tropas de jagunços, estimulados por promessas 
oficiais de anistia.  Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna_
Prestes - Acesso em 6.5.2015.
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Ele me disse: 
- Você precisa ler. 
Foi a primeira pessoa que me disse isso: 
- Você precisa ler.
Eu disse:
- Mas o que é que eu vou ler? Os miseráveis (referin-

do-se aos seus companheiros de Partido) nunca me disse-
ram isso, me deram uma lista de livros pra eu estudar, bem, 
nunca tive isso.

- Então, venho pro Maranhão, assim nua e crua, sem 
nada, nada, nada, nada. 

- Esse é o ódio que eu tenho maior da vida, porque 
isso me fez cometer erros gravíssimos. 

- Bem, então ele me deu um livro pra ler, um livro 
volumoso assim (faz gestos).

-  Era um livro sobre Lenin. 
- … como é que eu podia ler aquele livro, meu Deus? 

Anos depois, eu entendia que aquele livro iria me funda-
mentar teoricamente.

- Era uma polêmica, entre Lenin e Stalin.
Bem, então eu vim pra cá, vim furiosamente, lou-

camente, pegava jornal, os novos jornais e sabia notícia de 
jornal, e era em cima do que tava no jornal que eu discutia, 
brigava, que eu  fazia, que eu convocava gente e ia pra porta 
de fábrica, numa verdadeira loucura. 

Havia aqui um grupo de comunistas, velhos comu-
nistas, homens sérios, e eu queria que eles fizessem propa-
ganda. 

Eles diziam:
- Você entrou agora, você tem razão de acreditar 

que é possível a legalidade. Nós tínhamos ido à legalidade, 
Prestes indo pro comício e falando em nome do Partido 
Comunista. 
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E ele entrou... a legalidade não teve uma lei, não teve 
porra nenhuma. Então estava na legalidade... (interrompe 
para atender um vizinho de lá).

Sim, então eu vim pra cá e comecei a trabalhar sem 
nenhuma base teórica e a cometer erros, a querer que 
aqueles companheiros fizessem a mesma coisa que eu. 

Eles diziam:
- Você tem meses de Partido e nós temos anos, você 

entrou na legalidade e nós temos não sei quantos tempos 
de prisão em Ilha Grande, nós perdemos emprego, nós não 
conseguimos...

Eu ficava pensativa...: 
- Meu Deus, eu não sentia aquilo, isso me dói hoje.
- Maranhão, Maranhão, isso me dói hoje, me dói 

muito, viu? 
Então disse: 
- Faça você, você pode, não, não, não faça. Eu fazia. 

Ia pra porta de fábrica, fazia comício em porta de fábrica, co-
lava, mexia, pintava caneco, meu Deus que coisa horrorosa!

Cometia erros, por exemplo, esse: 
- Era um querer arrastá-los para fazer aquilo que eles 

não podiam fazer e eles tinham razão.
Tinha um companheiro de quem eu gostava muito. 

Ele se chamava Queiroz.
Maria se perguntava: 
- Como é o primeiro nome dele? 
Ela mesma se respondia:
- Eu não me lembro, mas sei que ele é Queiroz. 
Queiroz tinha sido expulso do Exército, vivia de bisca-

te, não sei de que, bababá, bababá, bababá... 
Nós íamos vender jornal e ele não queria sair.
Ele dizia:
- Maria, eu sou um homem velho.
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Eu dizia: 
- Tu és velho nada. 
Eu sabia que ele tinha uma mulher na rua. 
- Tu tens mulher na rua, com filho de dois anos, como 

é que tu és velho? 
- Tu não és velho nada. 
- Eu arrastava o velho pra trabalhar comigo, era o 

único que tinha coragem mesmo de sair e que saía comigo. 
- Ele saía reclamando, mas saía, sectário danado, nós 

íamos fazer finanças. 
- Me lembrei, como me lembrei dele! Foi horrível a 

morte dele, me puseram pra falar, eu falei chorando, foi hor-
rível, disse que nunca mais falava em enterro de ninguém, 
falei.

- Gregório Bezerra, então, ele ia fazer finanças com 
um cara desse conhecido aqui viu. Preciso de dinheiro pro 
jornal tatatá, tatatá...

 E o homem dizia: 
- Não, eu não posso dar.
Ele dizia: 
- Olha rapaz (passando a mão no pescoço), olha a re-

volução, olha a revolução, chega aí... 
Aí ele disse: 
- Espera aí, eu vou dar, vou dar. 
Aí eu dizia: 
- Rapaz, isso é meu modo de amedrontar as pessoas. 
Disse ele:
- Tu és doido? 
Maria se pergunta a si mesma:
- Ele deu? 
... e ela responde:
- Não deu. 
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- Pois é assim que eu sei trabalhar. Nunca vi um su-
jeito igual a Queiroz, eu fazia as coisas, cometia muitos er-
ros, mas trabalhei esses anos todos, todos esses anos, mas 
não estudava, porque Euclides Neiva, que era o Secretário 
Geral que veio mandado pra cá pra organizar o Partido, não 
estudava, ele não tinha nenhuma base teórica e os outros 
pobres coitados também não.

- Por infelicidade minha, fez-se uma reunião dos que 
existiam aqui e também pra direção. 

- Eu era da gente pobre, era de agitação e propagan-
da, porque eu era uma agitadora mesmo, viu? 

- Mas isso que eu fiz, foi errado. Primeiro, se eu che-
gasse aqui tranquilamente e se fosse trabalhar como médi-
ca, eu me firmava aqui. 

- Eu nem sei como é que eu cheguei a ser Maria Ara-
gão hoje. 

- Isso aí é um caso digno de estudo, viu? 
- Mas não, eu cheguei aqui mandando brasa ao pon-

to de um jornal dizer que eu tinha vindo aqui, do Rio, tam-
bém pra organizar o partido, bababá, bababá...

Perguntando a si mesma:
- Sabe o que aconteceu? 
- O clero e a reação inteirinha veio em cima de mim. 

Como os outros não apareceram, tudo era em cima de mim. 
Eu que era Doutora, que tinha tido um nome bom como 
professora aqui, era conhecida como professora, fui conhe-
cida como aluna, era tida como aluna brilhante (risos...).

Só porque eu era uma coisa diferente, o Haroldo me 
chamou uma vez e disse:

- Maria, o que tu és, é petulante. 
Ela concorda para si mesma:
- Eu acho que eu era mesmo petulante. 
- Eu hoje acho que ele tinha razão, eu era petulante 

mesmo, viu? Por isso eu fiz um curso brilhante como pro-
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fessora, cursei brilhantemente as três séries, eu me metia a 
falar, discutir, sobretudo discutir, por isso era tida petulante. 

- Eu não era tão inteligente e eu não era nem a 
mais inteligente dos meus irmãos. Eu era talvez a terceira 
ou quarta mais inteligente entre meus irmãos. Mas eu era 
tida como a mais inteligente, porque eu era isso, petulante, 
como Haroldo classificou muito bem.

Então este clero caiu em cima de mim, dizendo: 
- Chegou aqui uma mulher, uma prostituta, ela se diz 

que é médica, mas ela não é médica, uma dona Maria, ela é 
uma prostituta, não se consultem com ela.

EUCLIDES: Era pregação na igreja.
MARIA ARAGÃO: Pregação na Igreja, durante as Mis-

sas. Sei lá quem eram esses filhos da puta. 
- Era tudo, todos os que se diziam padres. 
- Era o clero todo em cima de mim. 
- Era o clero todo, puseram até no jornal. 
- Eu me lembro que o padre Elias Cruz, que tinha 

sido meu professor, que gostava muito de mim e que um 
dia me encontrou no Rio de Janeiro com a minha filha no 
braço e ficou feliz de me ver. Então ele veio com um bababá, 
bababá... 

Ele disse:
- Você está aqui. Essa garotinha é sua afilhadinha? 
Eu disse: 
- Não, é minha filha. 
Mas eu não sabia que você tinha casado. 
Aí eu disse: 
- Mas eu não casei. 
- Aí ele ficou me olhando meio besta, de olho arre-

galado, olhando pra trás. Olhando, parecendo que ele tinha 
visto não sei o quê? 

- Parece que ele tinha visto assombração, de olho es-
bugalhado olhando pra trás, porque eu disse pra ele que eu 
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não tinha casado. E aquilo foi a fonte que os padres tinham 
pra me chamarem de prostituta. 

Pois bem, mas aqui chegou... 
Maria se maldiz:
- Lá vem o troço do ano, da data, não sei quarenta 

e quantos... 45, 46, devia ter sido entre 46 e 47, pois o Par-
tido18 ainda estava na legalidade... Não tínhamos saído da 
legalidade, pois isso só aconteceu em 47…. 

- Quando o regime cassou o Partido, deve ter sido de 
47 para 48, aí saímos da legalidade... foi cassado o Partido 
Comunista, então deve ter sido de 47 para 48.

Com convicção Maria declara:
- Chegou aqui um dirigente comunista maravilhoso, 

Orestes Timbaúba. Era o nome dele. Ele me deu a maior 
ajuda que eu tive. 

Ele dizia o seguinte:

18. Partido Comunista Brasileiro (PCB) é um partido político brasileiro de 
esquerda, que se define como um partido de militantes e quadros revo-
lucionários que se formam na luta de classes, na organização do proleta-
riado e no estudo teórico das obras de Karl Marx e Friedrich Engels. Sua 
base teórica para a ação prática é o marxismo-leninismo, que se pauta 
nos princípios desenvolvidos por Vladimir Lênin […] Fundado em 25 de 
março de 1922, seu símbolo, segundo seus estatutos, “é uma foice e 
um martelo, cruzados, simbolizando a aliança operário-camponesa, sob 
os quais está escrita a legenda “Partido Comunista Brasileiro”. Também 
conhecido como Partidão, seu número de código eleitoral é o 21. É o 
partido mais antigo do país ainda em atividade, tendo sido fundado em 
1922 e atualmente com 93 anos de existência […] O PCB teve ótimo 
resultado nas eleições municipais, elegendo centenas de vereadores, e 
uma grande bancada na Câmara Municipal do Distrito Federal (Rio de 
Janeiro); Com cerca de duzentos mil filiados em 1947, seu registro é 
novamente cancelado em abril deste ano peloTribunal Superior Eleito-
ral, no governo do marechal Eurico Gaspar Dutra, com base em texto 
constitucional que proibia a existência de partidos que fossem contrá-
rios ao regime democrático. No ano seguinte, seus parlamentares são 
cassados. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunis-
ta_Brasileiro - Acesso em 16.5.2015.
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- Olha isso que você fez, estava errado. 
Perguntou ele a mim:
- Você sabe que isso tava errado? 
Imediatamente, pensei:
- Por isso, por isso, por isso deu certo, mas podia dar 

errado, você ia se arrebentar mais do que já se arrebentou 
aqui. Se tivesse dado errado, ele poderia dizer:

- É porque você não estuda. 
Então, resolvi perguntar: 
- O que é que eu vou estudar? 
Ele pegou, me deu uma lista de livros e disse: 
- Vou mandar os livros pra você. 
Mandou buscar os livros e eu comecei a estudar. 
Ele disse: 
- Olhe, se você estudar, você não comete mais esses 

erros.
Decidi começar a ler:
- Eu senti as palavras do Lenin, que eu fui ler. 
Vi as palavra do Lenin e senti que era verdade: 

“Não há movimento revolucionário, 
sem teoria revolucionária”. 

- Só aí eu comecei a estudar, foi muito doloroso, e 
me dói lembrar aquele começo de não terem me dito que é 
preciso estudar isso, isso, isso... é preciso se ter base teórica 
pra fazer isso ou pra fazer qualquer outra atividade… faça 
isso, desta maneira. Eu sempre estive   aqui. 

- Em 1951 houve aqui aquela greve política19 que 

19. A greve foi um movimento articulado pelas oposições contra a pos-
se do Governador Eugênio Barros, que era ligado a Vitorino Freire, “vi-
torioso” em eleições marcadas por denúncias de fraude. As Oposições 
Coligadas apresentaram como candidato Saturnino Bello, que rompeu 
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você deve saber que houve, nós não tínhamos feito a gre-
ve política, nós apoiamos a greve política. Quem foi a alma 
disso foi o Neiva Moreira20. 

- Bem, mas nós apoiamos, tomamos parte da greve 
e tal. 

- Bem, no último dia da greve, a essa altura eu tinha 
me casado.

- É preciso falar desse casamento? 
- Porra...
EUCLIDES: Fala logo da greve.
MARIA ARAGÃO: A essa altura tinha me casado, e 

meu marido chamava Alfredo Galvão, era um sujeito in-
teressante, inteligente, com uma coragem física muito 
grande, grande, brigador, mas duma covardia política, até 
danada.

com a situação em virtude de sua não indicação como candidato ao 
governo pelo vitorinismo. Aproveitando-se das dissidências abertas no 
seio do grupo dominante, as oposições vislumbraram em “Satú” Bello a 
possibilidade de finalmente alcançarem o governo estadual. […] A cam-
panha eleitoral de 1950 foi particularmente agitada e provocou forte 
interesse da população. Dispoível em http://governadoreugeniobarros.
blogspot.pt/2012/04/verdadeira-historia-de-governador.html - Acesso 
em 10.5.2015.

20. No Jornal do Povo, alguns dias depois, Neiva Moreira fez um balan-
ço do pós-greve, afirmando que, apesar dos objetivos não terem sido 
alcançados, houve um avanço considerável “na formação de uma nova 
consciência de força popular e de um núcleo de resistência que tem 
feito os prepotentes mudar de rumos e atenuar a arbitrariedade”. Pois, 
apesar de tudo, no decorrer da greve foram sedimentados os eixos do 
discurso oposicionista: o combate à fraude eleitoral e à corrupção admi-
nistrativa, preconizando a libertação do Maranhão do jugo opressivo da 
oligarquia de Vitorino Freire. Sem dramaticidade e heroísmo, o cordel 
de “Zé Pequeno” [José Ribamar Bogéa, fundador do Jornal Pequeno] 
abordou os últimos dias do movimento. http://governadoreugenio-
barros.blogspot.pt/2012/04/verdadeira-historia-de-governador.html - 
Acesso em 10.5.2015.
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- Ele tinha um aspecto jovem, era um homem da mi-
nha idade, diferença de um ano mais ou menos, mas tinha 
um aspecto muito jovem, então quando tava com as minhas 
amigas. 

Ele dizia: 
- Tenho 22 anos. 
E eu dizia: 
- Tu ainda me pagas. 
- Então, quando ele fez 40 anos, eu ia fazer uma fes-

ta pra ele (interrompe para dizer que uma de suas cadeiras 
estava quebrada). Eu ia fazer uma festa pra ele e botar as 40 
velas. Então a gente tava trabalhando...  tinha peru pra ma-
tar... a mulher estava lá trabalhando... e tinha doce... tinha 
as velas... bem era os 40 anos do Alfredo. Mas nessa altura 
batem a porta.

 

Maria Aragão em 1945, quando entrou para o Partido Comunista.
Em 1945, Maria retornou ao Maranhão com a missão de reforçar o PCB. Na época, o Partido chegou a ter mais de dois mil militantes, incluindo 

o interior do Estado, onde a médica era tratada como prostituta ou besta-fera por alguns padres que incitavam a população contra ela, 
dizendo que “comia criancinhas”. Na cidade de Codó chegou a ser apedrejada.
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A PRIMEIRA PRISÃO

- Bem, eu tinha sido avisada de que eu não devia ir à 
rua, porque queriam me prender. A polícia ia me segurar na 
rua e eu não devia ir à rua. Da polícia mandaram me avisar 
isso, porque eu tinha amigos dentro da polícia.

EUCLIDES: Foi no último dia da greve?
MARIA ARAGÃO: No último dia da greve...
EUCLIDES: Era o dia do aniversário de Alfredo?
MARIA ARAGÃO: Era o dia do aniversário dele, outu-

bro de 1951, 5 de outubro, aí chegou um homem e parou 
um carro na porta, pedindo que eu fosse ver um cliente. 

Eu disse: 
- Eu não posso sair, eu não quero ir a rua; ora, mas 

a pessoa é sua cliente, tá precisando de você, ela não tem 
quem vá ver, a não ser que... 

Eu disse: 
- Então eu vou ver! Pego o aparelho de pressão e tal, 

e quando eu vou abrindo a porta (tinha um portão assim – 
faz gestos) quando eu vou abrindo a porta, de trás do carro, 
sai uma porrada de homens e me agarram, me socam no 
carro.

EUCLIDES: Caiu numa armadilha?
MARIA ARAGÃO: Caí numa armadilha. Filha da puta. 

Ai eu reagi, eu briguei, eu me encostei na parede e me de-
fendia, um chegava e tocava a mão, mas aí eles queriam me 
agarrar. Aí veio um e me atracou assim (faz gestos). Foi uma 
das coisas mais interessantes que eu já achei na minha vida, 
porque eu fui rir e fui presa por causa disso. Um me agar-
rou por causa disso, quando o sujeito me agarrou assim (faz 
gestos), Uaaiii! (Risos...), eu não pude deixar de rir. Foi goza-
do menino, porque eu dei uma joelhada nos culhões dele. 
ô joelhada, menino! Hoje eu não podia dar uma joelhada 
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dessas, porque meus joelhos são doentes. Aí eu descuidei, 
o sujeito veio pelas costas e me agarrou, meu deu um golpe 
e foi me empurrando, aí eu não tive jeito, entrei no carro 
e fui berrando, discutindo, anarquizando, dizendo que eles 
tavam era me prendendo. Fui arrasando com eles mesmos. 
Quando eu chego na Polícia, eles sabiam que iam mandar 
me prender e lá já estavam representantes dos principais 
jornais do Rio de Janeiro que tinham vindo fazer a cobertura 
da greve de 51, inclusive um jornal nosso.

EUCLIDES: Tinha O Globo e quem mais?
MARIA ARAGÃO: Tinha O Globo, tinha Diário de No-

tícias, tinha... sei lá, sei do Globo, me lembro bem do Globo. 
Aí quando eu vou entrando, vou mandando uma brasa, des-
graçado, estavam lá o representante do Jornal e um bando 
de capangas.

Eu falei braba pro delegado: 
- Você sabe que no período da greve eles encheram 

isso aqui de pistoleiros, não é? Pessoas que vieram agar-
radas no interior ou de qualquer lugar, sem saber nada, 
nem em quem era para atirar. Só pra atirar quando eles 
mandassem. 

Aí eu fui entrando e perguntei: 
- Porque mandou me prender? 
(Era um homem, era um chefe de Polícia chamado 

Freitas Diniz, era tio desse Freitas Diniz, meu amigo hoje). 
Gritei: 
- Em vez de mandar prender esses bando de capan-

gas que tá enchendo e amedrontando a cidade, em vez de 
mandar prender eles, eu é que sou presa...? Eu comecei a 
berrar...

Aí ele veio me dizer: 
- A senhora tá presa porque a senhora mandou tocar 

fogo na cidade. 
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Eu gritei novamente: 
- Mas os incendiários são os senhores, foi o gover-

no que mandou tocar fogo nas casas, de vingança porque o 
povo tava em greve, não sei o que... Comecei a falar.

- Aí ele veio, o chefe de Polícia. Ele não me bateu, ele 
me empurrou com o ombro dele. Ele me empurrou assim 
(faz gestos) e disse. 

- A senhora se cale! 
- Eu meti a mão na cara dele. 
Aí os capangas avançaram, aí ele disse: 
- Não façam nada, não façam nada, os senhores vi-

ram, os senhores devem bater fotos, deviam ter batido fo-
tografia de que ela me agrediu. Ela me agrediu.

- Não tinha nada contra mim, não dizia que eu era 
comunista, então a agressão, aquilo ali, podia me condenar. 

- Aí ninguém bateu uma foto, eu continuei berrando, 
continuei anarquizando. 

- Aí me levaram lá pra sala. Numa das salas da Polícia, 
aquela coisa de polícia na central de polícia. 

- Então o representante do meu jornal foi falar co-
migo, queria falar comigo, queria falar comigo, aí eles dis-
seram: 

- Não, não podes, vai ficar incomunicável e não sei o 
quê...

MARIA ARAGÃO: - Fiquei incomunicável.
- Por que eles iriam me prender? 
- Qual era o golpe? 
- Me prendiam e eu era a primeira que ia ser presa de 

todos aqueles líderes, inclusive o Neiva Moreira. 
- Minha reação foi muito boa, porque na minha rea-

ção eu denunciei-os, e disse: 
- Tanto são os senhores que mandam tocar fogo nas 

casas, que, quando o Exército prendeu os incendiários, vo-
cês foram buscar e mandaram soltar. 



Maria por Maria

94

- E era assim mesmo. Aí eu passei presa desde 5 de 
outubro. Acho que foram 80 dias. Foi gozado, pois eles fica-
ram mudando de juiz, porque a ordem era me condenar, eu 
tinha de ser condenada. Mas eles não achavam como me 
condenar. 

- Por que me condenar? Não tinha droga nenhuma.
- Foram na minha casa, trouxeram uma, como é? 

(tenta lembrar o nome). 
- Como é o nome...? 
- Ah, chiquita! trouxeram uma chiquita cheia de 

meus livros, minhas coisas… 
- É chiquita que eles chamavam, não é? Não é chiqui-

ta que eles chamavam? Era chiquita, hoje eu não sei como 
é que chamam o camburão. Mas era chiquita que eles cha-
mavam na época. 

- Então trouxeram meus livrões, inclusive meu diplo-
ma, até o meu diploma veio e rato roeu. Um dia um policial 
me procurou, trazendo o meu Diploma.

Ele disse:
- Olha, eu lhe trouxe isso aqui, porque acho que isso 

serve para a senhora. Eu olhei, era meu diploma.
Eu disse: 
- Ô! muito obrigado, isso é muito importante pra 

mim.
- Eu fiquei lá e eu adoeci, eu adoeci do meu intestino 

e fiquei muito doente e pedi um médico. 
- Disseram que só podia ser médico da polícia. 
- Aí eu fui me consultar com o médico da polícia, 

com direito de ir pro médico da polícia. 
- Aí eu chego no médico da polícia... 
- Lá vem o diabo do nome! Lá vem a droga do nome? 
- Euclides me diz o nome dos governadores, dos últi-

mos governadores do Maranhão?
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EUCLIDES: Nunes Freire, Pedro Neiva?
MARIA ARAGÃO: Pedro Neiva. É esse, pois me deu 

um branco! Pedro Neiva de Santana era o médico da polícia. 
Aí disse: 
- Você não vai ficar aqui, você não pode ficar aqui, 

vou lhe mandar para o hospital. 
O médico me perguntou:
- Por que você estava aí todos esses dias?  
Foi o que ele disse pra mim e voltou a perguntar: 
- Por que você estava aí todos esses dias e não tinha 

vindo falar comigo? 
Eu disse: 
- Bem, eu não sabia quem era o médico da polícia, eu 

não sabia como eu ia ser tratada. 
Ele disse: 
- Você me acha algum policial? 
Respondi: 
- Não. Eu não sabia nem quem era você, o outro mé-

dico era um colega meu, fez curso comigo, se chamava Zé 
Belfort, eu acho que morreu, por aí. 

- Aí ele mandou eu ser hospitalizada, determinando 
que eu fosse pro Hospital Geral.

- Então eu fui ficar presa, incomunicável, no Hospital 
Geral, e eu só podia falar com os padres ou com a freira, 
irmã Edwiges. Engraçado como eu estou me lembrando des-
ses nomes... 

- Bem, aí eu fiquei até que meu advogado (era Mário 
Santos) fosse avisado. Dr. Mário Santos era muito tranquilo, 
era muito tranquilo. Mário Santos, eu não tenho condições 
de julgá-lo, hoje. Bem, aí o Prestes achou que eu já estava 
muito tempo presa.

- Ele foi a direção do partido e disse que eu estava 
precisando de ajuda. Não sei o que houve, mas eles manda-
ram um dos advogados de Prestes, Mário Chermom. 
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- Então esse advogado veio pra cá e foi procurar o 
juiz, que era o Juiz Façanha. Parece que era  Façanha e foi 
conversar com ele.

Dr. Chermom disse ao juiz: 
- Olhe eu não vim pedir nada, eu só quero a sua 

sentença.
MARIA ARAGÃO: Eu fui presa em 51, já contei, e re-

agi à prisão. Como eu sabia que foi uma cilada que me fi-
zeram, eu cheguei na polícia dando escândalo, arrasando 
com o chefe de polícia, com o Governador, com o Governo, 
e eles diziam que eu tinha sido presa porque estava tocan-
do fogo nas casas e que eu era uma incendiária.

- Aí eu continuei falando e ele não me bateu, mas 
me empurrou com o ombro, e disse: 

- A senhora se cale! 
- Ai eu meti a mão na cara dele e o Jornal Pequeno 

começava a fazer denúncia quase que diária. 
O Jornal Pequeno denunciava:  
- Maria Aragão continua presa.
- Aí eu fiquei doente lá na prisão, tive uma diarreia 

e era muito ruim pra mim. Pedi um médico e o chefe de 
polícia disse que eu não teria direito a médico particular, só 
a médico do Governo, só a médico da Polícia.

- Eu fiquei com medo, porque eu não sabia quem 
era o médico da polícia, mas com muito prazer, com muita 
tranquilidade vi que o médico era Pedro Neiva de Santana. 
Ele me atendeu, fez uma reclamação feia pra mim e protes-
tou porque eu ainda não tinha ido há mais tempo pra lá, 
falar com ele.

O médico Pedro Neiva me perguntou: 
- Será que você pensava que eu era um policial? 
Depois ele me comunicou que:
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- Você não vai ficar aqui, vou lhe mandar para o 
hospital.

Aí ele formalizou para o delegado: 
- Ela não pode continuar aqui, então, ele declarou 

que eu não podia ficar ali, eu tinha que ir para o hospital. 
- Fui transferida para o Hospital Geral, continuei in-

comunicável. 
Então eu constatei uma coisa:
- Foi a primeira prova de solidariedade do povo que 

eu tive.

PROVA DE SOLIDARIEDADE

- Era 51, eu não tinha ainda essa situação que tenho 
hoje, eu não era essa Maria Aragão de hoje. Ainda não. Era 
1951, época de turbulências na nossa terra, mas eu via a 
solidariedade. 

- Iam pessoas do povo me visitar. Só pessoas do povo, 
só pessoas do povo me visitar. Não podiam falar comigo, 
mas enchiam o corredor, ficavam no corredor e me levavam 
presentes, frutas e biscoitos, foi emocionante esse período. 

- Eu podia falar com os padres, eram dois padres, um 
padre holandês que eu não me lembro o nome e um padre 
maranhense que era Nilton, Arenilton, não sei o sobrenome 
dele, Marenilton? Bem, padre Nilton tinha sido meu profes-
sor de Latim, quando eu estava fazendo exames, aqueles 
exames para ter direito a fazer vestibular e quando o profes-
sor Arimatéia tinha viajado, ou estava doente, ele me deu 
umas aulas de Latim. 

- Tinha também uma freira, que podia me visitar, fa-
lar comigo. Era irmã Edwiges. O Diretor do Hospital era uma 
pessoa excelente, meu amigo. Um médico também, muito 
bom, muito humano, que se chamava Carlos Macieira - é o 
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pai de Roberto. Logicamente não podia passar por cima da 
determinação da polícia, de que eu devia ficar incomunicá-
vel, mas me dava muita atenção e eu era muito bem tratada.

- Tem umas coisas engraçadas que se passaram nessa 
prisão. O padre Nilton gostava de piadas, de contar histó-
rias, então ele me contou uma história do padre holandês, 
em Fortaleza. Em Fortaleza, a missa granfina era missa de 
meio-dia, toda a granfinagem ia para essa missa, aí ele de-
corou. 

- É homília que se chama, não é? É homília, e era so-
bre escândalo, então dizia assim: 

- O escândalo é necessário, mas ai daquele que o der, 
melhor seria que se atirasse no mar com “uma pedra amar-
rada no cu”. 

Os participantes da missa ficaram horrorizados e ex-
clamaram:

- Oh! 
- Aquela classe granfina ficou horrorizada porque ele 

disse “uma pedra amarrada no cu”. 
- Então o padre Nilton contou isso e o padre holan-

dês ficou muito vermelho. 
Ele já era naturalmente vermelho e disse: 
- Não devia ter contado isso, não devia ter contado 

isso. 
E o padre Nilton perguntava: 
- Mas é verdade ou não é? 
- Mas não devia ter contado.
Bem, eu passei 80 dias na prisão. Foram 80 dias, de 5 

de outubro até o Natal. Não havia condições de me soltarem, 
porque o Governo exigia do juiz que eu fosse condenada. 

- Ele dava lá quantos anos? 
- O Juiz não tinha como condenar, não tinha encon-

trado ainda uma coisa que pudesse me condenar... Bem, ti-
nha entrado no Partido em 45 e, portanto, eu estava no PCB. 
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- Então o Partido achou que eu estava demorando 
muito tempo presa e me mandou um dos advogados do 
Prestes, o Mário Chermom, sujeito altão, bonito, gentil e 
muito capaz. 

Ele foi falar com o Juiz e colocou o seguinte problema: 
- Olha eu não pedi nada, eu só quero a sentença, o 

senhor dá a sentença para que eu possa trabalhar. 
O advogado argumentava:
- Como é que posso trabalhar sem uma sentença? 
Maria cobrava:
- Condenada ou não, eu quero passar o Natal com 

a situação definida. Não tinha chegado o Natal, mas já era 
fim de ano. 

Então disse: 
- Eu quero passar Natal com minha família. 
E o Juiz falou: 
- Não, você pode ir que eu vou dar a sentença.
- Aí o Juiz se queixou que os juízes ganhavam muito 

pouco, que ele não tinha as leis que o processo citava. 
Ele disse: 
- Não, eu tenho todas, e vou lhe dar as leis, venho 

trazer. 
O Juiz disse:
- Não! Eu vou lá no seu hotel, vou buscar; apanhou 

as leis e deu uma belíssima sentença que eu tenho por aí. 
A sentença dizia o seguinte: 
- Que nenhum crime eu havia cometido e que dizer-

-se comunista ou ser comunista, era um programa de ideia, 
que por isso eu não tinha cometido crime... Não sei, não me 
lembro se fui absolvida, não... O Juiz mandou arquivar o pro-
cesso e então fui pra rua. 

- Aí meu marido foi me buscar e nós fomos almoçar 
juntos.
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- Depois a vida continuou, continuei com ele logica-
mente, e vivi cerca de dez anos com ele, isso foi 1951. Mas 
ao sair da prisão, o nosso povo é interessante, deu-se aquela 
prova de solidariedade de que falei, e minha clínica cresceu. 
Interessante, passei a ter muito mais clientes depois que saí 
da prisão. 

- Creio que passaram a me admirar mais. Talvez, pas-
saram a me admirar pela minha reação na prisão. A cidade 
toda soube como é que eu tinha reagido e cresceu minha po-
pularidade, cresceu o meu conceito no meio do povo. Hoje 
eu sei que sou estimada nesta cidade, talvez até amada. 

Mas, eu costumo explicar assim: 
- Amor com amor se paga. 
Mas no Estado todo, toda gente, mesmo os que não 

concordam comigo, até os anticomunistas me respeitam.
 E eu me pergunto: 
- Por quê?
E eu respondo de forma contundente:
- Porque sou séria, tenho um milhão de defeitos, eu 

sei. Mas essa qualidade também tenho, eu sou séria. Posso 
errar, mas sou séria, isso foi 1951. 

Continuando afirmo que: 
- O Partido cresceu na ilegalidade. Mesmo na ilegali-

dade, o jornal continuou a circular e eu era sua Diretora. Era 
um jornal de oposição. Isso foi até... Depois, eu já te falei, 
eu pulei um fato, não foi antes disso, eu já te disse que eu 
sou ruim de datas, foi antes disso que esteve aqui Orestes de 
Ubaúba, que me levou a estudar, foi?...

- Foi antes disso.
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DIFAMAÇÕES ECLESIÁSTICAS 

- Continuei trabalhando na cidade e no interior. Não 
parei de trabalhar, mesmo na ilegalidade e eu passei por 
cima deles, mas eu queria contá-los.

- Uma das coisas que eu achei muito interessante da 
minha vida, que ano seria, foi antes de 47, antes de 51, foi... 
nós estávamos na legalidade, foi em 46 ou começo de 47, 
estávamos na legalidade, e eu fazia muito trabalho no inte-
rior, e fui para Pedreira. Lá, foi em maio, antes da legalidade, 
tinha começado o mês de maio, e havia as novenas, as rezas 
diárias, então o padre soube da minha chegada e disse que 
ninguém se preocupasse.

- Nessa época, já não diziam nem que eu era prosti-
tuta, sim, eu tinha me casado, porque, só pra sacaneá-los, 
eu me casei. Bem, não foi só pra sacaneá-los, é porque eu 
tive medo, feia, não estava tão mal vestida, mas tinha sem-
pre um diabo de um homem me perseguindo, por quê? 

- Porra, eu não sei. 
Bem, então eu tive medo e disse: 
- Vou ter um caso aqui e aí os desgraçados, os filhos 

da puta, vão dizer que eu sou prostituta. Pois, só pelo fato 
de eu ter tido uma filha, eles me chamavam de prostituta.

Continuando Maria reafirmava:
- Doía porque eu trabalhei feito uma desgraçada pra 

estudar, pra ser dona da minha vida, pra não depender de 
ninguém, e os desgraçados me chamavam de prostituta. 
Mas aí não podiam mais me chamar de prostituta. 

- Eu coloquei sempre o partido acima de meus pro-
blemas pessoais, ainda hoje penso assim. Então se eu tives-
se um caso, aqui no Maranhão, eles iam felizmente dizer 
que eu era prostituta. Então, talvez em contrair o casamen-
to, eles me davam uma trégua, não é? 
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- Quando eu me formei, quando eu terminei o curso 
de professora, eu morei na Rua do Alecrim, trabalhava, traba-
lhava, tinha alunos, tinha alunos que estudavam no Colégio 
CIPE, e alunos que também trabalhavam. O Colégio CIPE era 
um dos melhores colégios de São Luís, nessa época.

- Então, eu morava defronte de uma família, a família 
Galvão, o chefe da família era um intelectual muito conheci-
do na época, era Otávio Galvão e tinha muitos filhos: filhas e 
filhos. Um dos filhos era Alfredo, que era meu amigo, gostava 
de escrever versos, de escrever crônicas, e eu também, na 
época, eu era metida a isso, a escrever verso, gostava de es-
crever. 

- Então, nós nos encontrávamos muito na janela, na 
moda do namoro antigo daqui, da época da janela, às vezes 
na porta, eu lia o que ele escrevia, e ele lia o que eu escrevia, 
nós nos tornamos amigos.

- A família dele dizia que nós éramos namorados, na 
prática nós não éramos namorados, só amigos, uma paquera 
como chamamos hoje, uma paquera só. Bem, depois houve 
problemas com o pai, coisas que ele não tinha feito, mas, sim, 
outros. E ele teria se metido. Ele era chefe da Alfândega, foi 
aposentado. Como ele era o chefe, a culpa recaiu sobre ele, e 
embora não tivesse culpa ele se omitiu. 

- Bem, então, nesse período, o Alfredo tinha começa-
do o curso de Direito, uma das qualidades de Alfredo que se 
chocava com a minha, com o meu temperamento, era que ele 
não tinha capacidade de luta, não tinha capacidade de luta e 
deixou o curso de Direito. 

- Ele me dizia sempre que a coisa que ele tinha mais 
vontade de ser na vida era jornalista, e também tinha de ser 
advogado, e fazer o curso de Direito e ser Bacharel em Direito.

- Alfredo tinha feito o 1º ano de Direito, mas, com a 
situação da família, eles tiveram de se mudar da Rua do Ale-
crim e foram morar no Anil. Tinham um sítio no Anil, foram 
morar no sítio e ele deixou o Curso de Direito. 
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A MORTE DA MÃE

- Nesse período eu fui pro Rio de Janeiro, porque mi-
nha mãe adoeceu e o Dr. Carlos Macieira, que nos tratava 
de graça porque éramos pobres, se tornou nosso amigo e 
me disse: 

- Se tu puderes, leva tua mãe pro Rio.
- Nessa época, tinha um irmão no Rio, que era Sar-

gento do Exército. Eu tinha comprado umas mobílias no-
vas, tinha muito livro, tinha coleção de livros, eram livros, 
livros... quais os livros da época que eu podia ler? 

- Eram livros de Coelho Neto, eram versos de Olavo 
Bilac, era literatura de uma maneira geral, só isso. 

- Eu vendi os livros. Ah! Eu tinha uma coleção Te-
souro da Juventude, vendi para o convento, vendi livros, 
inclusive a mobília, eu também vendi, e levei minha mãe 
pro Rio.

- Nessa época eu tinha terminado a 4ª série. A tal 
4ª série, as três séries, tinha feito as provas de 1º, 2º e 3º 
ano, e tinha feito a 4º, já tinha o Certificado. Aí fui pro Rio 
com a minha mãe, meu irmão deu muita assistência, e ela 
morreu. 

- Minha mãe morreu, morreu e eu queria voltar pro 
Maranhão. 

Então, meu irmão disse: 
- Tu não eras turista, tu não queres estudar Medicina? 
- Fica duma vez aqui, e faz teu Vestibular. 
Então me perguntei:
- O que eu vou fazer?
EUCLIDES: Tua mãe morreu...
MARIA ARAGÃO: Minha mãe morreu, 1934. 
- Foi quando comecei o curso, fiz exame no fim do 

ano e em 35 comecei o curso de Medicina. 
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- Bem, então eu fiquei no Rio. 
E meu irmão fez o seguinte: 
- Olha, vou te arranjar alunos, eu tenho um grupo de 

colegas que estão precisando de professor, pois vão fazer 
um curso não sei pra que, e tem cabos que querem fazer 
concurso. 

FAZENDO BICO PRA SE MANTER

- Ele me arranjou uma porção de alunos e eu come-
cei a ensinar. Não, ele me arranjou poucos alunos, mas esses 
alunos acharam que eu era boa professora e me trouxeram 
mais alunos. Então eu comecei a trabalhar, nesse período. 
Chegou 35, eu fiz o exame de Vestibular, passei, comecei o 
curso de Medicina.

Bem, aí aconteceu o seguinte: 
- Meu irmão, que não era comunista, era o sujeito 

mais inteligente da família, ele foi expulso do Exército, por-
que era farrista, era muito farrista e entre os comunistas lá 
do quartel, comunistas ou não, havia alguns que também 
eram farristas e gostavam muito dele. Tinha um bom papo, 
era um sujeito muito inteligente e ele vinha saindo com um 
dos militares e um oficial insultou, ou deu um bofetão no 
cabo, no militar, e ele revidou, revidou e o militar matou-o 
ali, e meu irmão foi preso nessa hora, porque estava com 
o cara, foi preso, e foi expulso do Exército, e, se fosse pelo 
Exército, ele não tinha condição de ficar aqui. Procurou tra-
balhar, o que aparecia para ele trabalhar, o que aparecesse 
ele aceitava.

- Então conseguiu um trabalho numa fábrica de cer-
veja, e o gerente olhava-o muito tempo, e ele me dizia: 

- Eu não sei que diabo do gerente quer comigo, que 
ele me olha tanto. 
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Um dia de manhã o gerente disse: 
- Me lembrei do senhor, eu tenho perdido noite de 

sono pra me lembrar quem o senhor é? 
- O senhor era sargento no 1º Comando, e o senhor 

foi encomendar tapetes lá na minha loja, quando eu tinha 
uma loja, foi o senhor? 

- É verdade? 
Meu irmão disse: 
- É verdade.
O gerente perguntou:
- E com a ajuda de quem o senhor saiu? 
Ele disse: 
- Bem... 
Antes dele responder, o gerente interrompeu e 

disse: 
- Olha, o senhor é muito eficiente, mas o senhor 

não pode ficar aqui, se descobrem que o senhor está aqui, 
sou eu quem vou sofrer, lamento muito, mas o senhor vai 
ter que sair. 

Aí ele (meu irmão) pensou assim: 
- Eu não vou ter emprego aqui no Brasil.
Meu irmão era um sujeito muito aventureiro e re-

solveu ir para a Argentina. 
Eu me perguntava:
- Não sei por que ele foi para Buenos Aires? 
- Não sei por que Argentina? 
- Ele chegou na Argentina e foi trabalhar como gar-

çom. Me escrevia, passou a escrever em espanhol, ele era 
interessante, se ele estava num lugar, ele escrevia no idio-
ma do lugar onde ele estava, fazia verso no idioma onde 
ele estava, era interessantíssimo. 

- Bem, então me mandava dinheiro e tal, de repente 
perdi contato com ele. Mesmo escrevendo pra onde ele 
deu o endereço, ele não respondia. 
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- Meses passaram, e eu recebo uma carta com libras, 
libras esterlinas indicando que tinha no correio, o nome do 
banco tal, pra ir receber ou trocar as libras que ele havia 
me mandado. Ele estava em Cardiff, numa mina de carvão 
(risos...). 

- Bem, aí, acho que eu te contei o fato, eu fiquei feliz 
com aquele dinheiro e quando eu passava por uma confei-
taria granfina...

EUCLIDES: Você contou.
MARIA ARAGÃO: Já te contei, não precisa né?
EUCLIDES: Você ia contar o casamento, o Alfredo 

Galvão que morava ao lado, aí você fez umas reticências e 
não conseguiu anotar mais.

O CASAMENTO COM ALFREDO GALVÃO

MARIA ARAGÃO: Não sei por que, mas vou voltar. 
Bem, tu já sabes da história das libras, eu fiquei feliz. Então, 
vamos voltar pro meu marido, pois é o meu marido... (pen-
sa...). Eu perdi o contato com ele, fui pro Rio de Janeiro, 
estudei no Rio de Janeiro, já te contei que eu entrei pro 
Partido Comunista, já expliquei. 

- Aí voltei pro Maranhão 45, 46, não tinha contato 
com ele, não o via, tinha notícia dele, que ele bebia muito, 
bebia demais, bebia de cair na rua, fazer escândalo e se ati-
rar na frente do Bonde, era um caso muito sério.

EUCLIDES: Teu irmão?
MARIA ARAGÃO: Meu irmão uma droga, meu irmão 

era um homem sério.
EUCLIDES: Quem era que se jogava na frente do 

Bonde?
MARIA ARAGÃO: Alfredo Galvão, presta atenção!
EUCLIDES: Foi no Rio ou foi em São Luís?
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MARIA ARAGÃO: Aqui no Maranhão. Eu já vim pra 
cá, já tô aqui, já te contei. Bem, aí um dia eu recebo um 
bilhete, me pedindo umas amostras, uma penicilina. Não 
posso mandar, o que eu vou fazer, eu não entendi bem a 
assinatura, eu não reparei, sei lá. Aí fui à pessoa que me deu 
o endereço. Aí eu fui ver, ele estava na zona, numa casa, 
na parte baixa do sobrado, em cima devia ser a pensão, e... 
Meu Deus! Estava num estado lastimável, coberto de ferida, 
estava horrível.

EUCLIDES: Quem era esse?
MARIA ARAGÃO: Alfredo Galvão, meu marido.

EUCLIDES: Sim. Tu não eras casada, ainda?
MARIA ARAGÃO: Não era casada, eu tinha voltado. 

Presta atenção!
- Eu tinha voltado do Rio, eu estava trabalhando po-

liticamente, clinicando, quando recebo um chamado, um 
pedido de penicilina, pra eu arranjar remédio sem ver a pes-
soa. Fui ver essa pessoa e era Alfredo Galvão.

EUCLIDES: Tudo bem!

O jornalista Alfredo Galvão, com quem Maria se casou no final da década de 40 e viveu durante 10 anos.
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MARIA ARAGÃO: Bem...
EUCLIDES: Mas a essa altura tu já namoravas ele, pa-

querava ele?
MARIA ARAGÃO: Não, quando eu era jovem, quando 

morava defronte dele, a gente conversava, líamos as produ-
ções de cada um.

EUCLIDES: Isso foi antes de tu estudares Medicina?
MARIA ARAGÃO: Antes de eu estudar Medicina, an-

tes de eu sair.
EUCLIDES: Aí, na volta, você o encontrou?
MARIA ARAGÃO: Na volta, eu o encontrei. Aí eu re-

encontro. Trato dele. Ele está desempregado, está receben-
do um auxílio-doença, porque estava desempregado. Tinha 
chegado ao Cargo, era bom jornalista, era o Secretário do 
Jornal... (tenta lembrar o nome do jornal) Pacotilha - O Glo-
bo21, e ele, bem, ele secretariou o jornal bêbado, trabalhava 
bêbado. Bem, então tinha havido um racha na Igreja Católi-
ca, tinha saído o bispo de Maura.

- Houve um cisma e ele fundou a Igreja Católica Bra-
sileira22. 

Maria fica com dúvida e se pergunta:
- Era assim meu Deus? 
- Era Igreja Católica Brasileira e a outra Igreja, como 

é? 
- Católica Romana, não é? 

21. Pacotilha - O Globo, jornal maranhense, pertencente à rede de jornais 
dos Diários Associados, que circulou em São Luís nas décadas de 1940 e 
1950.

22. A Igreja Católica Apostólica Brasileira (ICAB) é uma dissidência da Igre-
ja Católica Apostólica Romana, organizada em 6 de julho de 1945 no Bra-
sil por Dom Carlos Duarte Costa1 , Bispo Emérito de Botucatu e Bispo Titu-
lar de Maura (extinta cidade africana). Disponível em http://pt.wikipedia.
org/wiki/Igreja_Católica_Apostólica_Brasileira – Acesso em 16.5.2015.
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- É assim, Igreja Católica Romana e ele fundou a Igreja 
Católica Brasileira. 

- Tinha, nesse período, a Liga Eleitoral Católica, ou 
seja, a LEC. Sim, a LEC, você sabe qual era o papel dela, indi-
cava os candidatos em que você devia votar, condenava os 
outros candidatos, eu acho que a Igreja ainda faz isso, não 
sei, eu não quero me meter nisso.

- Bem, mas a Liga Eleitoral Católica, era isso, o bispo 
de Maura, condenou a existência da Liga Eleitoral Católica - 
LEC. Bem, mas isso foi o bispo de Maura e Alfredo põe como 
manchete: 

- Bispo do Rio de Janeiro condena a LEC. O bispo do 
Rio de Janeiro era Dom Jaime Câmara, da Igreja Católica, 
então foi um escândalo, foi uma gafe muito grande e Cha-
teaubriand mandou demitir sumariamente o secretário que 
tinha posto aquilo, e a Igreja foi em cima do Chateaubriand 
pressioná-lo.

EUCLIDES: Chateaubriand na época estava no Ma-
ranhão?

MARIA ARAGÃO: Não, estava lá no Rio, mas era o dire-
tor dos Diários Associados. Então ele foi demitido. Não, não 
foi demitido, tinha muitos homens de serviços, era persona-
grata, porque embora ele bebesse, trabalhava bem, era raro 
cometer uma gafe dessa natureza e então ficou como revisor, 
como qualquer menino começa a trabalhar, como revisor. 

- Aí ele adoeceu, ficou recebendo auxílio-doença e 
eu tratei dele, ia lá vê-lo, tratava e tal, e quando ele ficou 
bom, logicamente ele achou que poderia ficar comigo, pois 
ele era mulherengo, aasim, ele achava que devia ter um caso 
comigo. 

Eu disse: 
- Não posso ter um caso de maneira nenhuma. 
- Ele virou, mexeu, ele resolveu. Andávamos juntos e 

tal, mas não passava disso, aí ele resolveu se casar. 
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Eu argumentei bastante: 
- Repara o que tu estás querendo, eu sou comunista e 

você não é; eu tenho um pé aqui dentro da liberdade e outro 
na cadeia; eu não vou parar de trabalhar, não vou parar de 
falar. 

E ele disse: 
- Se você tem categoria... (me lembro das palavras 

dele) Se você tem categoria pra fazer isso tudo, por que eu 
não posso fazer também? 

Afinal de contas eu fiquei pensando: 
- Que mal me trará casar? 
Aí eu ponderei:
- Vai me trazer um bem, porque evita que eu tenha 

um caso por aí a fora. Vivia pegando fogo mesmo, viu? Ro-
lando caso por aí eu vou prejudicar o partido. Aí eu resolvi 
me casar. 

- Me casei com ele.
- Continuei a vida e achei que ele devia continuar a  

estudar, fazer o curso de Direito, porque eu me lembrava 
que uma das coisas que ele mais desejava, que ele tinha 
maior aspiração, era ser jornalista, e o era, e ser Bacharel 
em Direito.

- Então, nesse período, foi difícil, porque ele tinha 
tido qualquer coisa na Faculdade de Direito, foi preciso 
mandar buscar os documentos do Rio, enfim ele voltou a 
estudar, e se formou. 

- Bem, a vida dele mudou, mudou completamente. 
Ele deixou de ser o bêbado, a gente bebia, mas bebia social-
mente, como gente sem embriaguez, sem nada, e vivemos 
bem, até que quando ele foi se formar... 

Mas, aí aconteceu o seguinte: 
- Eu tive de trabalhar muito mais, porque ele traba-

lhava de manhã no Imparcial, de tarde no Globo, e de noite, 
não... de tarde, na Assembleia. Eu vou contar a história da 
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Assembleia, e de noite no Globo, ou o contrário. Eu sei que 
ele trabalhava nos dois jornais, no Imparcial e no Globo, tra-
balhava nos dois jornais, no Imparcial e no Globo, trabalha-
va de manhã e de noite, e de tarde na Assembleia.

MULTIPLICANDO AS HORAS DO DIA

MARIA ARAGÃO: Bem, aí foi um período ruim pra 
mim.

Justificando, eu disse: 
- Tu vais deixar de trabalhar de manhã, tu vais deixar 

o trabalho de manhã, porque senão, tu não podes ir para a 
faculdade, eu respondo pelo resto.

- Então eu tinha que trabalhar, que trabalhar muito, 
mas hoje eu me admiro de como eu fazia o dia ter 48 horas, 
porque eu não parei meu trabalho político, era intensíssimo, 
eu tinha o jornal e tinha o trabalho com ele, tinha que dis-
pensar uma empregada, fazer o trabalho da casa, enfim, eu 
não sei como eu dava conta de tanta coisa. 

- Para fazer isso tudo, eu me descuidava de mim, e, 
quando ele se formou, queria que eu fosse à sua formatura, 
que eu fosse sua madrinha e eu disse: 

- Eu não posso, porque eu não tinha roupa. Não tinha 
mesmo, ele achou que eu estava subestimando-o. Eu não 
sei o que aconteceu. Ele foi receber o diploma dele e não 
voltou pra casa, não veio pra casa, só veio pra casa no dia 
seguinte à tarde.

- Morávamos neste período, na Rua do Norte, numa 
casinha de dois andares, tinha o consultório em baixo e mo-
rávamos em cima. Nesse tempo, uma das crianças que eu 
criei, a Sônia, ela era pequena, tinha cinco pra seis anos, 
era pequena, e ele veio pra casa e começou a rebentar as 
coisas dentro da casa. Tinha uns jarros bonitos com plantas, 
eu adoro plantas, e ele jogava pela janela. 



Maria por Maria

112

- Tu já imaginaste o escândalo? Todo mundo na jane-
la e gente pelas esquinas gritava: Lá vem! Lá vem! Corre! E 
eu, embaixo, tava numa angústia... 

Então eu disse: 
- Droga.
Aí a Sônia gritava lá em cima: 
- Dêdê, ele quer rebentar tua radiola. 
- Eu tinha comprado uma radiola à prestação, a cre-

dito e tinha pago só a primeira prestação, se ele rebentasse 
a minha radiola ia ser horrível. Bem, eu gosto de música... 
é uma das coisas que eu mais gosto na vida, pois me tran-
quiliza. 

Aí eu resolvi subir e uns homens disseram: 
- Não suba que ele tá armado! 
- Aí eu fui subindo, as pernas eram assim (faz gestos 

de trêmulas). 
Quando cheguei lá disse: 
- Larga essa faca, larga! 
- Eu tinha uma puta de uma força moral sobre ele. 
Eu disse assim: 
- Larga! Ele largou. 
Depois ordenei:
- Agora, vai deitar, te mete no chuveiro, agora deita.
- E eu fiquei em pé nessa agonia, deita, deita, até ele 

dormir. Quando ele dormiu já era noite. Aí eu pego Sônia, 
pequena, vou levar na casa da vizinha, pedir pra ela ficar, 
dormir lá, e vou andar, comecei a andar pela rua à toa, an-
dar, andar, andar... porque essa minha cabeça estava ferven-
do e eu queria tomar uma decisão. Quando voltei pra casa, 
era tarde, já não fui me deitar na cama, me deitei no sofá.

 Quando ele levantou de manhã, com a cara mais 
seca falou: 

- Bom dia! 
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Aí eu disse: 
- Senta aí. 
Ele perguntou: 
- Não tem café? 
Eu disse: 
- Senta aí. Olha, eu fui tua mulher até ontem, a partir 

de ontem à noite, acho que tu deve te mudar da casa, por-
que não podes pagar essa casa sozinho e eu fico na casa. 

Aí ele disse: 
- Não, a casa tá no meu nome. 
Eu não vou sair da casa, a casa tá no meu nome. 
Eu disse: 
- Tá bem, eu vou sair. 
- Ele não acreditou que eu fosse sair.
- Aí, fui pra rua e consegui uma casa na Rua São Pan-

taleão (não se lembra). Tinha um amigo, aí eu aluguei a casa 
e me mudei nesse dia. Ele teve uma crise de nervo, chegou 
na Assembleia, chorou muito. Disse lá pros amigos dele que 
não contava que eu saísse. 

- Eu não tinha condições de morar com ele mais, aí 
foi a confusão de amigos. Tudo quando foi de amigos dele, 
meu Deus, disseram que ele tava outro homem, era outro 
homem, não era o beberrão, o desclassificado que era antes. 

- Mas você desmancha com os pés o que fez com as 
mãos, não sei o que. Aí eu peguei e fui embora pro Rio, tinha 
uma reunião no Rio, eu fui pro Rio, fiquei no Rio, pensei bem 
no caso, e conclui que não tinha condição de voltar.

- Quando chego, o dono da casa da Rua do Norte... 
(lamenta que tá falando besteira), que era um médico de 
nome Gamacho, ele era dos Serviços de Malária, era Supe-
rintendente do Serviço da Malária aqui, mandou me cha-
mar e perguntou se ele devia recorrer ao fiador, porque eu 
estava devendo dois meses, bem, eu me desesperei e disse 
pra ele: 
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- Não se preocupe, eu vou pagar, vou pagar mesmo 
tudo, e vou lhe entregar a casa como reza no contrato. Você 
rescinde o contrato. 

Ele me perguntou: 
- Posso rescindir, tatatá, tatatá...
Aí eu tinha de procurá-lo e o encontrei, por acaso, 

na rua, e disse: 
- Eu quero falar contigo, quero conversar contigo. 

Cadê o dinheiro da casa? 
Ele meteu a mão no bolso e disse assim: 
- Já desinterei, não sei quanto, mas eu quero 

conversar.
 Estava fedendo a cachaça e eu disse: 
- Não agora. Amanhã, tu não tomas um porre, não 

bebes nada e vai falar comigo. 
Ele perguntou:
- Que horas? 
Respondi:
- Hora de almoço, que eu estou em casa. 
- Ele foi. Ele tinha tirado uma mulher da zona e posto 

na casa. Bem, e não tinha condição de sustentar a mulher. 
A verdade é essa e a mulher passava fome, mas não queria 
voltar pra zona.

- As mulheres da zona tinham dito que ela ia voltar 
numa semana, porque o conheciam... 

Eu disse pra Alfredo: 
- Eu soube que tu tens uma mulher, qual é o proble-

ma afetivo?
 Disse ele: 
- Não, você me deixou, eu não sei cozinhar, eu tinha 

que botar alguém, uma pessoa pra cozinhar pra mim. 
Pensei pra mim mesma:
- Como ele era cínico, meu Deus. 
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Perguntei:
- Era só pra cozinhar? 
Ele responde:
- Não... você sabe, não era só pra cozinhar, mas eu 

botei pra cozinhar, ela quer ir embora, mas não quer voltar 
pra zona, então eu queria, eu não sei, não tenho condições 
de mandar pra fora. 

Perguntei: 
- Quanto é que ela vai precisar pra sair, pra ir embora, 

para ir pra cidade dela? 
- Ela morava em Parnaíba-PI. 
Voltei a perguntar:
- Quanto ela precisa? 
Disse ele:
- É só a passagem. 
Perguntei e disse:
- Quanto é? Eu vou te arranjar a passagem, porque 

eu preciso da casa, entregar a casa, agora vamos ver o resto 
da situação.

- Ele devia desde o servente da Assembleia, até o De-
putado, devia todo mundo. No fim do mês, o que ele rece-
bia, era só pra pagar, pagar o abrigo onde ele bebia, abrigo 
bem pertinho do Imparcial, e pagar o que ele devia. Não 
tinha dinheiro pra nada. 

Eu disse: 
- Tu vais pra uma pensão. 
Não havia como pagar a pensão, o que eu ia fazer? 
Então eu disse:
- Se quer mudar tua vida, vai morar na minha casa, 

mas me entrega todo o dinheiro que entrar, pra eu pagar as 
suas dívidas.

- Aí a gente passou três meses sem lhe dar um centa-
vo. Eu arranjei dinheiro pra mulher viajar, consertei a casa, 
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principalmente o que não estava bom. Entreguei a casa e 
ele ficou morando comigo, logicamente numa situação mui-
to diferente do que tinha sido no começo.

- Bem, ele viveu assim naquela condição, tal, tal e tal, 
depois normalizou a vida. Quase normalizou a vida, quase 
normalizou, e ele tinha voltado à vida direita, não tava mais 
bebendo coisa e tal, mas pra mim, é que não era a mesma 
coisa. 

E um dia ele teve uma crise de nervo na mesa, cho-
rou e disse:

- Sou miserável, sou isso, sou aquilo, eu fiquei apa-
vorada, porque eu não o achava ladrão e ele via onde eu 
escondia o dinheiro do partido, eu tinha dinheiro do partido 
e botava dentro de casa, e ele via aonde era. 

Aí eu presenti: 
- Pronto, tirou o dinheiro do partido.
Lamentei pra mim mesma:
 - Meu Deus que coisa, como é que eu vou pagar? 
Ele perguntava:
- O que é? 
- O que foi? 
- Aí ele me disse, que ele estava andando com a mi-

nha empregada, com uma das minhas empregadas.
- Eu tinha duas empregadas, uma para cozinhar (eu 

não podia mais tomar conta de casa nessa época) e uma 
pra limpar a casa, tomar conta da casa, papapá, papapá, 
papapá... 

Aí disse: 
- É, vai embora, vai com ela, agora a casa é minha, 

está no meu nome, pode sair, pode ir com ela. Não, eu não 
sei o quê... 

- De manhã, quando a mulher chegou, eu tinha feito 
uma trouxa das coisas dela, não deixei ela entrar em casa e 
disse: 
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- Eu não vou te arrebentar e te jogar dessa janela em 
baixo...  Morávamos na Rua São Pantaleão. 

Ela disse: 
- Eu não fiz nada com ele. Se não fez com ele, não 

vou fazer contigo, mas vai embora, não entra na minha casa, 
tudo teu tá aí.

- Ela foi embora, e aí eu vivi ainda algum tempo com 
ele, até que acabou de uma vez. Ele me disse que era outra, 
que a moça queria viajar pro Rio, não sei o quê. A madrinha 
dela se dava muito comigo, eu fui perguntar pra madrinha 
dela, disse que a moça quer viajar pro Rio [...]. 

- Aí depois, eu larguei de mão, e continuei minha vida. 
Ele saiu da minha vida, saiu duma vez, e assim terminou. Nós 
conversávamos muito, nós éramos muito amigos, eu e ele, 
vivemos bem durante todo esse tempo. Apesar dele não ser 
comunista, nós tínhamos uma convivência pacifica.

- Então, ele me contou, uma vez, nós conversamos 
muito, lembra muito das histórias da infância, que ele cha-
mava história da infância da vida. 

Me contou uma vez que, quando ele era adolescen-
te, o pai disse o seguinte: 

- Você só tem capacidade para beber cachaça.  
Ele ficou ofendido, então disse: 
- Eu vou aprender uma coisa que ele não aprendeu. 
- E o pai tinha na biblioteca uns livros de taquigrafia, 

que ele tinha vontade de aprender e não tinha conseguido. 
Ele sempre dizia: 
- Não consegui, não consegui.
- Então, ele pegou os livros, estudou (era muito inte-

ligente), e tinha uma cultura geral muito boa, por isso que a 
gente conversava tanto. 

Pois bem, então ele pegou os livros, estudou, quan-
do ele sabia bem, ele dizia: 
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- Pega um livro aí e me faz um ditado. 
O pai pegou e disse: 
- Quando tu quiseres. 
- Aí o pai começou a ditar, ele fez daqui, dali, daqui, 

dali...
Alfredo depois traduziu e disse: 
- Olha isso é... 
O pai perguntou: 
- Onde você aprendeu isso? 
Ele respondeu: 
- Eu aprendi pra lhe mostrar que eu não tenho ca-

pacidade só para beber cachaça e pra provar que eu apren-
di uma coisa que você não pôde aprender, não conseguiu 
aprender. Ele me contou isso. 

Aí, eu perguntei a ele:
- E tu sabes isso ainda? 
Ele respondeu: 
- Sei. 
Voltei a perguntar:
- Sabes mesmo? Então tu vais ensinar isso, vais 

treinar...
 - Nesse período não tinha taquígrafo na Câmara Mu-

nicipal e na Assembleia Legislativa tinha, mas o taquigrafo 
ia sair, ou tinha saído. Era o... Eu sei quem era, mas não me 
lembro o nome agora.

- Bem então eu, todo dia, às cinco horas da manhã, 
quando eu saía cedo para o trabalho, eu começava fazer 
ditado para ele pegar velocidade e o pessoal pensava que 
eu tava ensinando ele a ler. Era na pensão, nós morávamos 
numa pensão. Pensavam que eu tava ensinando ele a ler, eu 
fazia o ditado todo santo dia, de repente ele tinha pegado 
velocidade. 

Eu disse: 
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- Agora tu vais te oferecer na Assembleia Legislativa 
e na Câmara Municipal. 

Eu disse a Alfredo: 
- Olha, o ordenado tá cento e tanto no Rio, tu tens 

que pedir alto.
- Ele foi e conseguiu chegar na Assembleia Legislativa. 
- Foi na Câmara Municipal e conseguiu ficar na Câma-

ra, pois não tinha ninguém. 
- Botou anúncio no jornal que ia ensinar e começou a 

ensinar. A primeira safra de taquígrafos daqui foi de alunos 
dele, inclusive Maria Lúcia Telles, foi aluna dele. 

Bem, eu dizia: 
- Eu sou a mãe da taquigrafia. Ele achou que eu devia 

estudar taquigrafia. 
Eu disse: 
- E vou estudar. 
E eu tinha um grupo pequeno, só de gente adulta, e 

um dia ele disse assim: 
- Maria escreve aí no quadro: 
- Maria (e eu troquei as letras de propósito). 
E ele disse assim: 
- Você escreveu foi merda (risos...). 
Aí eu joguei o giz nele e disse: 
- Merda, é isso que eu vou fazer - larga aqui. Eu não 

vou mais estudar essa merda. Hoje me dói, porque não es-
tudei taquigrafia, só por causa disso. 

Neste ponto da entrevista, Maria me alerta, 
afirmando:

- Eu cansei, pode desligar, vou tomar um gole d’água 
(interrompe para tomar água). 

- A história da minha família, meu pai, minha mãe, 
isso já passou, quem era meu pai, quem era minha mãe, os 
irmãos, a fome... já te contei tudo.
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EUCLIDES: Tudo bem Maria. Você ordena e eu 
obedeço. Vamos parar um pouco, depois retomamos tua 
história...

MARIA ARAGÃO: Isso aí já passou.
EUCLIDES: Passou.
MARIA ARAGÃO: Passou a fome, passou.
EUCLIDES: Passou a formatura no Rio de Janeiro.
MARIA ARAGÃO: Formatura no Rio de Janeiro.
EUCLIDES: Passou a filha que nasceu.
MARIA ARAGÃO: Passou a volta.
EUCLIDES: Passou o comício no Campo do Vasco.
MARIA ARAGÃO: Campo do Vasco, é São Januário, 

passou.
EUCLIDES: A volta ao Maranhão.
MARIA ARAGÃO: A volta do Maranhão.
EUCLIDES: Passou a primeira prisão.
MARIA ARAGÃO: A primeira, antes da primeira pri-

são não tinha nada, 51, não, passou a primeira prisão.
EUCLIDES: Passou a perseguição dos padres a ti né, 

que te chamavam de prostituta.
MARIA ARAGÃO: É, tá, mas vamos chegar em 1962.
EUCLIDES: Não. De 51 a 62 não teve nada interessante?
MARIA ARAGÃO: 51 a 62...
EUCLIDES: A tua separação com Alfredo Galvão foi 

quando?
MARIA ARAGÃO: 47 eu me casei, 57, 47, foi 56 ou 57.
EUCLIDES: Foi 10 anos teu casamento?
MARIA ARAGÃO: Foi.
EUCLIDES: E ele fez o que, depois?
MARIA ARAGÃO: Continuou a vida dele.
EUCLIDES: Ele ainda é vivo?
MARIA ARAGÃO: Não, ele morreu, já morreu.
EUCLIDES: Faz tempo?
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MARIA ARAGÃO: Faz, faz uns cinco anos, ou seis.
EUCLIDES: Em 52, 53, 54, 55, 56, 57, não teve nada 

importante além do teu casamento?
MARIA ARAGÃO: Meu casamento não foi importante 

na minha vida. Não houve trabalho político de 51 até 60.
EUCLIDES: E o Estado novo? E o segundo governo de 

Getúlio Vargas? Não teve nenhuma repercussão?
MARIA ARAGÃO: Meu, não! Nossa, não!
EUCLIDES: Kubistchek, nada?
MARIA ARAGÃO: Por exemplo, o que teve aí nesse 

período (pensa) foi a eliminação pelo... (tenta se lembrar de 
datas), por exemplo, teve uma campanha (tenta lembrar o 
ano) foi até a ilegalidade do Partido.

SE VIRANDO NA ILEGALIDADE 
OU A SAGA DA “BESTA-FERA”

EUCLIDES: Como é que foi a ilegalidade?
MARIA ARAGÃO: Vou falar da ilegalidade, eu estava 

em atividade muito grande, na cidade, no interior, tem fatos 
do interior. Quando um dia se fez a notícia, em maio de 47, 
que o Partido tinha entrado para a ilegalidade. Estávamos 
todos na sede, o grupo chegava até dois mil membros em 
todo Estado do Maranhão. 

- Bem, então, estava o grupo, toda a direção reunida. 
Aí um companheiro que se chamava Carvalho Reis, 

disse assim: 
- Agora é que eu quero te ver, agora é que eu quero 

ver o teu fogo na ilegalidade, nós sabemos o que foi a lega-
lidade. 

Esse companheiro partidário reafirmou:
- Tu não sabes o que é ilegalidade... 
- Agora é que eu quero ver.
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Eu disse: 
- Você vai ver, eu vou ser eu mesma, na ilegalidade, 

como fui na legalidade, e fui. 
- Continuamos, continuei a mesma luta, o mesmo 

trabalho com a mesma intensidade. 
- Um dia, eu te contarei a história de Pedreiras. 
- Mas tive outro problema em Pedreiras23, não den-

tro da cidade, foi na zona rural do município...
Maria pergunta a mim: 
- Eu já te contei que o Padre me chamava de “besta-

-fera” e que fiz um comício. 
Respondi:
- Não, não contou.
Maria se mostra surpresa:
- Eu não falei isso? 
- Não falei mesmo, não?
EUCLIDES: Falou que o padre na missa, pediu para 

ninguém falar contigo.
MARIA ARAGÃO: Então, em 1946, eu fui a Pedreiras, 

essa data aí eu sei, porque ela está escrita. 
- Fui a Pedreiras discutir com uns companheiros pro-

blemas do Partido. 
- Fiquei hospedada numa casa, eu já falei isso, tinha 

um companheiro chamado João Batista e neste período, era 

23. Pedreiras é um município brasileiro do estado do Maranhão. Locali-
za-se a uma latitude 04º34’08” sul e a uma longitude 44º35’31” oeste, 
estando a uma altitude de 0 metros. A cidade é centro regional da região 
do médio Mearim Sua população é de aproximadamente 39.337 habi-
tantes (IBGE - 2013). Possui uma área de 534,514 km². […] O Município 
foi fundado em áreas de fazendas escravistas e dos índios Pedras Verdes 
que habitavam a região. Em meados do século XX foi um dos maiores 
polos produtores de arroz do interior do estado do Maranhão. Disponí-
vel em http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedreiras_Maranhão – Acesso em 
17.5.20015.
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mês de maio, estava havendo reza todos os dias, todas as 
noites e o padre dizia que ninguém se consultasse comigo. 

- Nessa época, o padre já não dizia que eu era prosti-
tuta, talvez dissesse, mas não era na missa. 

- Eu não tinha me casado ainda e não dizia que eu 
não era médica, porque não podia mais dizer que eu não 
era médica. 

- Mas dizia que eu era a “besta-fera”, que o Apoca-
lipse já havia falado na minha existência, pois estava lá no 
Apocalipse a existência da “besta-fera” e que eu devorava 
criança e que todas as pessoas deviam botar uma cruz preta 
na sua porta, para evitar que eu penetrasse nas casas.

- Isso deu uma curiosidade muito grande no povo e 
eu estou lá na casa de João Batista, era uma casa de janelas 
baixas, ficava numa rua larga. 

- Terminada a missa… eu disse missa, viu? 
- Não disse  reza, viu? Pois bem, terminada a missa, o 

povo foi se acumulando defronte da casa, pra ver a “besta-
-fera” botar fogo pelo nariz. 

As pessoas gritavam:
- “Besta-fera”!, “Besta-fera”!, “Besta-fera”!... pois, 

eles queriam vê-la. 
- Pura curiosidade popular, naturalmente, estavam 

prontos pra correr, na hora em que a “besta-fera” começas-
se a botar fogo pelo nariz. 

Aí o João Batista disse: 
- Olha, eu acho que você devia ir pra janela, devia ir 

falar com essa gente, tem muita gente.
- Eu fui pra janela, falei com o pessoal... Eu tinha ido 

a Pedreiras fazer mesmo uma reportagem num lugar cha-
mado Conceição, onde um grileiro queria tomar a terra e o 
pessoal se armou e disse que de lá não saía ninguém. 
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- Nesse lugar chamado Conceição, o pessoal tava ar-
mado, pronto pra reagir, não entregar a terra. Isso é que eu 
fui fazer. Fazer a reportagem e aproveitei fui ver o trabalho 
do Partido, lógico. 

- Bem, então eu falei com o povo curioso que estava 
na porta da casa do João Batista. 

- Tenho fama de falar bem, então fui lá e falei. Até 
hoje tenho essa fama de falar bem. 

- O que eu queria era conhecer, conhecer mais o lo-
cal, saber o que tá existindo.

- Eu já sabia como era a vida em Pedreiras, sabia 
como era o programa da saúde, sabia tudo de Pedreiras, eu 
trabalhava em jornal, tinha de saber.

- Aí, eu comecei a falar, falei, falei, falei, falei e o povo 
não saía. 

- O povo só aumentava, até que eu não pude mais 
falar, pois falei até que eu fiquei rouca.  

Aí eu disse: 
- Agora vão pra suas casa, cuidar da vida de vocês, 

lutem pra melhorar essa situação, bababá, bababá...
- Ouvindo essa pregação toda, estava um velho que 

morava adiante. Não morava em Pedreiras, porque pra 
essa reza em Pedreiras, no mês de maio, vinha gente de 
todas as comunidades vizinhas. Então o velho foi falar com 
o padre e lá em Pedreiras tinha uma farmácia, acho que se 
chamava Farmácia Carlos Martins (não me lembro bem)… 
era uma farmácia que era um verdadeiro fórum de debates 
na cidade. 

- Lá o povo se reunia pra discutir, pra contar fofoca, 
pra falar mal da vida alheia, pra tudo, tudo que se quisesse 
saber, tinha que se ir nessa farmácia, então, o velho foi lá 
nessa farmácia.

Mas ele foi ao padre, foi conversar com o padre: 
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- Padre o senhor se enganou, aquela mulher ela não 
é essa  “besta-fera”. 

- Ela é uma mulher como as outras. 
- Padre, eu tive a impressão de que ela morava aqui, 

porque ela sabe tudo da gente, da vida da gente, da situa-
ção da gente, ela sabe tudo. Ela não disse nada errado, ela 
falou sobre nós e o senhor errou padre, lhe disseram mal, 
eu sei que o senhor não vai caluniar as pessoas, eu sei que 
lhe informaram mal. 

- Padre, ela é uma mulher simpática. 
- Padre, tinha hora que eu achava aquela mulher 

bonita. 
Aí o padre se benzeu e disse: 
- É o demônio, filho, quando ela fala, o demônio en-

tra no corpo dela e ela então fala. Você acha, imagine que 
você acha, acabou achando a mulher bonita. 

- Meu filho, vá rezar. 
- Meu filho, se benza. 
- Meu filho, vá rezar.
- O homem saiu de lá, foi pra minha casa e me disse 

que a discussão estava feia na farmácia, que o pessoal dis-
cutia o que eu tinha falado, como é que eu era, como era a 
“besta-fera”, que eu não tinha aspecto de “besta-fera”, que 
eu era uma pessoa como outra qualquer e o velho Quina me 
achou até bonita. 

- Aí o velho Quina foi falar comigo, foi lá na casa de 
João Batista. 

Contou a história toda e disse o seguinte: 
- Eu quero que a senhora vá lá no meu lugar, o lugar 

se chamava Livramento, perto de Pedreiras. Quero que a se-
nhora vá lá! 

Aí os companheiros disseram: 
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- Eu acho que tu não deves ir. 
Eu disse: 
- Acho que eu devo ir. 
Reafirmei:
- Eu vou.
Ele fez a seguinte observação: 
- Então, tu não vais só.  
Eu disse: 
- Tá certo! Se um de vocês quiser me acompanhar, me 

acompanhe, mas eu vou. 
Aí eu disse: 
- Quando é que o senhor quer que eu vá? 
Ele disse: 
- Amanhã, amanhã de madrugada estarão aqui a 

montaria pra lhe levar.
Ele voltou a perguntar: 
- A senhora vai? 
Confirmei taxativamente:
- Vou. 
Ele comentou:
- A estrada é ruim. 
Eu disse: 
- Vou. 
Ele disse ainda: 
- Tem lama. 
Eu disse: 
- Vou. 
- O filho da puta do velho me testava, viu?
- Aí nós fomos, a estrada enlameada... atolando... só 

lama...
Aí ele dizia assim: 
- Ainda tem outro tanto do caminho. 
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Eu com pulso firme, afirmava: 
- Vamos pra frente. 
O filho da puta me testava (risos...). 
Eu perguntava:
- O senhor não me chamou? O senhor não quer que 

eu vá lá? 
Então ele disse:
- Quero, mas eu tô te avisando, não vai dizer que eu 

te enganei. 
Eu conformada disse:
- Tá bem. 
Ele ainda rebate: 
- Ainda tem lama. 
Eu disse: 
- Vamos pra frente. 
- Aí chegamos lá, era um lugar interessantíssimo, era 

uma comunidade com católicos e protestantes, sem briga, 
viviam pacificamente. Correu a notícia que eu tinha chega-
do, eu aproveitei pra consultar quem estava em casa e pra 
visitar, pra conhecer a vida deles, porque eu só podia falar 
se conhecesse a vida deles, né?

- Fui de casa em casa ver as pessoas, toda a popula-
ção daquele local, ou tinha “bôba” (hoje nem se fala nes-
sa doença), “bôba” era o nome popular de “tracoma”24, ou 
“traconsa”, era uma doença perigosa e impressionante. 

24. O tracoma, também chamada conjuntivite granular, oftalmia egíp-
cia, e tracoma é uma doença infecciosa causada pela bactéria Chlamydia 
trachomatis. A infecção provoca um aumento da rugosidade da super-
fície interna das pálpebras. Esta rugosidade pode levar a dor nos olhos, 
quebra da superfície exterior ou córnea dos olhos, e, possivelmente, a ce-
gueira . Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/tracoma - Acesso em 
8.5.2015.
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- Aí eu fui à roça, eu os impressionei, eu sou eu, sou 
povo mesmo né? Sentei num toco, comi uma folha, uma 
folha grossa, chamada cauaçu, nunca ouvi esse nome an-
tes. Eu que me esqueço muito o nome das pessoas, não me 
esqueço desse nome cauaçu. E comi arroz, pois a comida 
era arroz com jerimum dentro, cortado, cozido juntos… e 
trouxeram uma cuia assim… (faz gesto de arredondada – a 
cuia era redonda)… como é que se chama… (Tenta lembrar)? 

- Camapu! 
- Tu sabes o que é camapu Euclides?
Respondi:
- Sei, claro que sei, comi muito no interior.
Maria reforça seu ponto de vista em relação ao 

Camapu: 
- Um camapu, um camapu, era muito bom… camapu 

e arroz  era o almoço e eu almocei com eles, comi...
EUCLIDES: Camapu não é uma frutinha?
MARIA ARAGÃO: É uma frutinha que tem uma 

capinha.
EUCLIDES: Eu comi muito no interior de meus avós, 

no Piauí.
MARIA ARAGÃO: A gente come, gostosa mesmo e eu 

comi arroz com aquilo. 
Eles diziam: 
- Puxa, você é doutora e senta aqui no chão com a 

gente, come o que a gente tá comendo! 
- Isso aí era o comentário, né. 
EUCLIDES: Como era o nome da folha em que você 

comeu?
MARIA ARAGÃO: Cauaçu.
EUCLIDES: Cauaçu é folha de quê?
MARIA ARAGÃO: Não sei, era uma folha grossa, é um 

mato, é uma planta que a folha é grossa e é muito funda. 
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Bem, aí voltou-se da roça e chegou o sábado que era o dia 
em que eles não iam trabalhar. Era sábado ou domingo, não 
sei. Então, os protestantes traziam seus bancos e os católi-
cos os seus. Tinha uma capela católica e a Igreja protestante. 

Então todos foram me ouvir: 
- Eu comecei a falar sobre a necessidade de escolas, 

sobre saúde, que eles deviam lutar porque a tracoma cega-
va e o que eles faziam era injusto, porque eles tinham de ir a 
Pedreiras pra fazer curativo nos olhos (parece que uma vez 
na semana), mas quando voltavam na poeirada, chegavam 
pior, viu? E expliquei que aquela doença “bôba” também 
era muito ruim.

- Essa doença tinha tratamento, falei sobre a necessi-
dade deles se organizarem, de estarem unidos. 

Aí um lavrador, lá de trás, que estava na muvuca, 
disse: 

- Pois é dona, mas a gente queria saber mesmo era 
sobre sua lei. 

- Eles pensavam que Comunismo era uma lei, por 
isso foi usada a expressão “sobre sua lei”. 

- Aí eu fui falar sobre o Comunismo. 
- Fui falar sobre Socialismo. Fui falar como tinha sido 

a revolução na Rússia. 
- Falei porque que eu era comunista, tatatá... tata-

tá... bababá... bababá...
- Bem, resumindo, quando eu saí de lá, tinha dei-

xado um campo de feijão pra ajudar o jornal, iam plantar 
feijão pra meu jornal, viu?

- Eles iam levar esse feijão lá na sede. 
- E então eles vieram do interior de Pedreiras e foram 

falar comigo aqui em São Luís e a gente fez um documento 
para eles levar para a Assembleia. Eu perguntei tudo o que 
eles queriam colocar no documento, pra eles levarem na 
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Assembleia. Eles fizeram esse documento e levaram, logi-
camente não deu em nada, mas eles fizeram isso. 

- Quando criou o feijão, levaram sacos de feijão lá 
pro jornal e nós vendemos o feijão. 

- Bem, assim foi a história em Pedreiras.
EUCLIDES: Trabalhavas em jornal?
MARIA ARAGÃO: Eu tinha um jornal.
EUCLIDES: Que jornal?
MARIA ARAGÃO: O Partido tinha um jornal, “Tribuna 

do Povo”. O jornal “Tribuna do Povo” foi um instrumento 
muito interessante para divulgar nossas idéias. Ele publi-
cou o primeiro livro do Alfredo Wagner, tu sabes quem é 
Alfredo Wagner, o cara que ele é… (tenta lembrar alguma 
coisa)?

EUCLIDES: Sei.
MARIA ARAGÃO: No Ministério da Reforma Agrária 

ele publicou um livro sobre reforma agrária. Parece que no 
primeiro livro dele, do Alfredo Wagner, os dados que ele 
tinha no livro eram tirados da “Tribuna do Povo”, viu?

EUCLIDES: Funcionou quanto tempo esse jornal?
MARIA ARAGÃO: de 45 até 62.
EUCLIDES: Era diário?
MARIA ARAGÃO: Não, era semanal.
EUCLIDES: Tu eras jornalista, então?
MARIA ARAGÃO: Não.
EUCLIDES: Mas, escrevias?
MARIA ARAGÃO: Eu era diretora do jornal, gerente 

do jornal, secretaria do jornal e vendedora do jornal.
EUCLIDES: Quantas páginas tinha o jornal?
MARIA ARAGÃO: Quatro.
EUCLIDES: Era de cobrar?
MARIA ARAGÃO: Era.
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EUCLIDES: Agora uma pergunta que não quer se ca-
lar, por que você não teve filho com Galvão?

MARIA ARAGÃO: Eu tinha tido aquela experiência 
dolorosa no Rio Grande do Sul, quando morre a minha 
filha, em que eu realmente pirei, pirei, pirei… e eu tinha 
medo de que isso acontecesse outra vez. Eu tinha medo que 
isso acontecesse outra vez, então eu não quis mais ter filho, 
nem do Galvão com quem fui casada.

OS FILHOS ADOTIVOS

EUCLIDES: Como pintaram os seus filhos adotivos? 
Foi durante o casamento, antes ou depois?

MARIA ARAGÃO: Foi antes, durante e depois (risos).
EUCLIDES: Então, conte aí, rapidinho.
MARIA ARAGÃO: Sônia.
EUCLIDES: Foi a primeira?
MARIA ARAGÃO: Sônia foi a primeira. Você conhece 

Sônia?
EUCLIDES: Não.
MARIA ARAGÃO: Pretinha, escurinha, magrinha. 

Bem, a mãe dela era uma alcóolatra e trabalhava numa casa. 
Tinha tido essa filha, ela tinha outros filhos, muitos outros fi-
lhos, mas quando pariu os outros filhos ela ainda não bebia.

- Quando Sônia nasceu, os irmãos dela já estavam 
grandes e a mãe não bebia quando eles nasceram. Mas Sô-
nia foi a última a nascer. 

Bem, aconteceu o seguinte: 
- O marido da mãe de Sônia morreu… ele era um esti-

vador, saiu pra trabalhar e voltou morto, então ela começou 
a beber desesperadamente, ela já bebia. 

- Quando o marido morreu, ela se embriagou e não 
soube do enterro dele, não soube de nada, ela já estava grá-
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vida, grávida de sete meses.  A menina sofreu muito duran-
te a gravidez. Essa influência do álcool trouxe uma menina 
fraca. Então ela foi trabalhar numa casa e a dona da casa era 
amiga da dona da pensão onde eu morava, ela se chamava 
Didica, dona Didica, mãe de Maria Lúcia Telles. Dona Didica 
era Raimunda Nogueira Soares, sogra de Reginaldo Telles. 

Eu morava lá na pensão, então ela veio pedir e disse: 
- Olha, a dona fulana de tal tá pedindo pra você ver 

essa criança.
- A criança era pele e osso e estava com uma terrível 

diarreia. Então eu falei sobre a alimentação da criança, o 
que devia fazer. 

Eu disse: 
- É preciso comprar este leite pra criança, era “Lei-

dom” que se usava naquele período. Era um leite ácido e 
desengordurável. 

Ela disse: 
- Eu não vou comprar, porque eu não tenho dinheiro. 
Aí eu dei o dinheiro: 
- Está aqui o dinheiro, compra o leite e dá, e volta 

depois de amanhã com a criança, se ela não tiver melhorado 
eu mando pro hospital, para um pediatra. 

- Bem, dois dias depois a moça volta com a criança, 
pior ainda.

- Como é que vai a criança? Tá no mesmo ainda... 
está com muita diarreia, tá até com febre...? 

Perguntei:
- Deu o leite pra criança? 
Ela respondeu:
- Não. 
Perguntei meio surpresa:
- Por quê? 
- Eu dei o dinheiro pra comprar, por acaso a mamãe 

bebeu o dinheiro? 
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- Assim constatei, que ela comprou cachaça e bebeu 
o dinheiro. 

Aí eu disse pra dona da casa: 
- Olha, venha cá, essa menina vai morrer pela falta de 

tratamento, porque a mãe bebe, a gente manda o dinheiro, 
a mãe bebe, bebe, bebe... é cachaça. 

Ela disse: 
- Se a senhora tratar, a menina não morre. 
Eu disse: 
- Não. Levamos a criança a um pediatra, damos ali-

mentação e ela não vai morrer. 
A dona da casa reforçou meu ponto de vista:
- Então, nesse vão de escada aqui a gente bota um 

bercinho e bota ela.
Eu disse:
- Tá bem! Aí a gente fez isso. Levei a menina pra um 

pediatra que passou medicação. Ele viu que o problema 
tava sério, que era só alimentação mesmo, tatatá, tatatá... e 
hidratou a criança. A criança tava desidratada. Hidratamos a 
criança. Eu mobilizei todo o pessoal da pensão pra ajudar a 
menina, um dava uma coisa, outro dava outra coisa, outro 
dava outra coisa, todo mundo se preocupou com a garota. 

- Depois eu me mudei de lá. Bem, eu ainda não tinha 
me casado. Depois me casei e mudei. Me mudei sem a me-
nina, mas ela tava melhor, tava andando, andou com dois 
anos. Ela já estava com nove meses que tinha indo pra lá. 
Então houve um problema e me disseram que a criança tava 
maltratada, passando mal. 

Eu fui ver a criança, aí o médico disse: 
- Vamos internar a criança, não tem outro jeito. 
- Eu não tava perto, tinha de internar, internamos a 

criança no Hospital Infantil e depois ela foi pra minha casa e 
daí pra frente ficou comigo o tempo todo.
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- Eu era sozinha. Depois eu trabalhava no Anil. Tinha 
um posto médico no Anil. Esse posto médico era numa casa 
de palha, naquela estrada que vai pro Jaguarema25 (não sei 
como se chama hoje), mas nesse tempo se chamava “Cami-
nho do Escondido”. É uma ruazinha que vai dar no Jaguare-
ma, lá no Anil, era Caminho do Escondido, tinha uma casa 
de palha e eu comecei a trabalhar ali, trabalhar e ensinar as 
meninas, as mocinhas da redondeza a aplicar injeções e a 
trabalhar para me ajudarem.

- Bem, eu dava a medicação, fazia festa, eu era muito 
festeira, eu gosto de festa. Fazia festas, conseguia dinheiro 
e comprava a medicação, e dava a medicação. As pessoas 
contribuíam com a importância mínima mensal, pra mobi-
lizar, pra organizar, né. Era União dos Moradores do Anil – 
UMA, então eles pagavam aquilo, era uma miserinha que eu 
não sei mais quanto era.

EUCLIDES: Dava festa no Anil?
MARIA ARAGÃO: Dava festa no Anil, fazia festa no 

Anil.
EUCLIDES: Na União?
MARIA ARAGÃO: Lá dentro não. Tinha casa maior, 

porque a minha era muito pequena.
EUCLIDES: Mas era em nome da União?
MARIA ARAGÃO: Em nome da União, pois as moci-

nhas vendiam os cartões, mobilizava as moças a fazer os 
cartões, fazia reuniões. Qualquer 13 de maio, 7 de setem-
bro, eu reunia todos os sócios e fazia uma palestra. Pales-
tra política, para dar um cunho político à organização e aí 

25. Jaguarema era um dos principais clubes sociais da cidade de São Luís 
que reunia a elite ludovicense nas décadas dos anos de 1950, 1960, 
1970 e 1980. Nesse clube realizava-se parte dos principais eventos co-
memorativos e de lazer do povo considerado rico da cidade.
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teve uma coisa engraçada: O Secretário, quem era (tenta 
lembrar) parece que era um Falcão, Dr. José Falcão, não me 
lembro bem, parece que era Falcão. Ele chamou um com-
panheiro da gente, Joaquim Menezes (está velho, cabeça 
grande, mas tá trabalhando...), pois bem chamou Joaquim 
Menezes e disse: 

- Olha, diga para essa doutora fechar aquele posto, 
porque aquilo não é posto, numa casa de palha. 

Ele disse: 
- Eu não, você vai e fecha, só tem uma coisa, ela vai 

tirar o nome posto, vai botar consultório e aí eu quero ver tú 
fechares o consultório dela.

- Ele me largou de mão, não fez nada. E eu trabalhava 
lá, trabalhei, trabalhei, trabalhei, trabalhei... Aí quando eu 
passava para o Posto, tinha uma menininha muito boniti-
nha, com os cachinhos caidinhos, que passava, saía da casa 
dela, morava por ali e vinha falar comigo. 

- Eu adoro criança, né? 
- Eu carregava a menina, falava e tal. 
- Bem, essa menina, eu fui ser madrinha dela.
A mãe queria que eu fosse madrinha, mas eu não fui 

porque o padre não deixava eu ser madrinha de ninguém, 
mas a amizade continuou. 

- Quando ela tinha nove anos, ela veio estudar na 
cidade, era melhor ela estudar aqui na cidade. Então ela fi-
cava na minha casa, depois voltava pra casa dela. 

- Depois ela ficou na minha casa, aí ficou até casar.
EUCLIDES: Quem é essa menininha?
MARIA ARAGÃO: Essa menininha bonitinha, é 

Simone.
EUCLIDES: Então foi uma doação voluntária dela?
MARIA ARAGÃO: Foi dela, dela, dela, dela, dela...
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EUCLIDES: Tu já estavas casada quando Simone ficou 
frequentando tua casa?

MARIA ARAGÃO: Já.
EUCLIDES: Ainda existia o Galvão na tua vida?
MARIA ARAGÃO: Existia.
EUCLIDES: Foi mais ou menos em que ano?
MARIA ARAGÃO: Aí que está...
EUCLIDES: Foi início de 50, 55?
MARIA ARAGÃO: Não. Aguenta aí, que não dá, eu 

vou pensar, eu vou pensar e vou te dizer. 
- Eu estava casada? 
- Estava. 
Depois veio... 
- Eu já não estava casada, pois tinha me separado. 
- Foi quando a gente fez aqui um congresso de tra-

balhadores, isso aí foi importante, o partido fez o Congresso 
dos Trabalhadores, esteve presente um deputado comunis-
ta chamado Morena. 

EUCLIDES: (Perguntei o nome dele pra conferir)
- Como é o nome dele? Maria responde:
- Deputado Morena... Depois eu me lembro do pri-

meiro nome. O Morena veio, outros deputados fizeram par-
te. Pedro Braga deu apoio a gente. Bem, foi um Congresso 
dos Trabalhadores, trabalhadores do campo e da cidade e 
nós prevíamos um número maior... Fizemos um trabalho sé-
rio no interior, tatatá... tatatá...

EUCLIDES: Onde foi isso?
MARIA ARAGÃO: Onde foi? Aqui, em São Luís.
EUCLIDES: Quando foi?
MARIA ARAGÃO: Mil novecentos e cinquenta... (ten-

ta lembrar). Mil novecentos de cinquenta e oito.
EUCLIDES: E esse Pedro Braga que você fala, quem é?
MARIA ARAGÃO: Pedro Braga Filho era um deputado.
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EUCLIDES: Não era esse que tava no Planalto, não?
MARIA ARAGÃO: Não, não, ele morreu. Deve ser tio 

dele, ou qualquer coisa.
EUCLIDES: O Congresso dos Trabalhadores foi 

produtivo?
MARIA ARAGÃO: Sim, o Congresso foi importante, 

porque nós nos projetamos e porque fomos ao interior. Foi 
importante também porque falamos muito com os traba-
lhadores do campo e tal. Bem, vieram mais delegados do 
que a gente esperava. Então o pai do Sebastião, do meni-
no... (Maria resolve explicar sua ligação com o pai de Sebas-
tião, que viria a ser seu terceiro filho adotivo). 

- Eu tinha um companheiro de militancia partidária 
chamado Sebastião que trabalhava comigo no jornal do Par-
tido e ele tinha se separado da mulher e tinha ficado com 
um menino. 

- O menino tinha oito anos, era muito pequeno. 
- Como vieram muitos delegados para o Congresso 

de Trabalhadores, muitos tiveram de ficar no quarto dele. 
Ele tinha um quarto em que dormia com a criança. 

Então ele, o pai do menino, veio me pedir: 
- Maria deixa Sebastiãozinho ficar aqui contigo, por-

que meu quarto foi tomado por delegados.
- Lá ele ficou comigo e ficou duma vez, porque gos-

tou da casa, gostou das meninas. As meninas não gostaram 
muito dele, porque ficaram com ciúme. 

- Ele era briguento, ele gostava de brigar, gostava de 
dar, é o mesmo menino que hoje gosta de esporte, viu? 

- Ele é esse Sebastião que entrou aí, você viu? 
- Bem, então ele gostou da casa, tinha música, tinha 

muito disco com histórias infantis, tinha muitas revistas in-
fantis e ele não sabia ler. 
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- O pai dizia que ele era burro, porque estava com oito 
anos e não estava alfabetizado.

Pensei:
- Bem, a culpa era das professoras. Não era culpa dele. 
Ele era normal, foi ficando lá em casa e pediu ao pai: 
- Deixa eu ficar lá, deixa eu ficar lá. 
- Pro pai era muito bom ficar livre das coisas e na 

escola sentiram logo a diferença, porque ele passou a an-
dar limpo. Antes ele ia pra escola com meia de um pé, e no 
outro pé, outra meia diferente. Ele era muito anarquizado. 
Comigo ele passou a andar limpo e começou a aprender. Eu 
comecei a alfabetizá-lo e vi que ele era inteligente. 

Constatei:
- Ele era muito inteligente e ele ficou comigo.
EUCLIDES: É o terceiro filho seu?
MARIA ARAGÃO: É o terceiro, são os três. Todos 

vieram assim, eu não programei nada, Sônia, Simone e 
Sebastião.

Com os filhos adotivos Simone, Sebastião e Sônia, que a chamavam carinhosamente de “Dedê”.
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EUCLIDES: Agora, outra pergunta, você tinha citado, 
por duas oportunidades, no nome de uma cara chamado 
Neiva, que não é o Neiva Moreira. Era um Neiva que era 
comunista, que disse que participou da Coluna Prestes, que 
veio pra cá criar o Partido, o que é que houve com esse Nei-
va? Havia uma dúvida se ele realmente pertenceu a Coluna 
Prestes, se participou da Coluna Prestes?

MARIA ARAGÃO: Não, não havia, a meu ver não havia 
dúvida nenhuma, apenas Prestes não se lembrava e Prestes 
era um homem que não se esquece.

EUCLIDES: Ele era mau elemento?
MARIA ARAGÃO: Não, ele não era mau elemento, ele 

tinha capacidade e acabou passando pro PSD.
EUCLIDES: Como é o nome?
MARIA ARAGÃO: Euclides Neiva deixou o Partido e 

passou pro PSD. Ele foi expulso por ter passado pro PSD. Ele 
já tinha saído do Partido quando saiu a expulsão, pois ele 
não podia ficar com o nome no Partido, porque ele acabou 
indo pro PSD.

EUCLIDES: Mas ele não era maranhense?
MARIA ARAGÃO: Ele era maranhense, sim. Ele é 

maranhense daqui do interior de... (tenta lembrar) ele é 
maranhense.

EUCLIDES: Ele ainda é vivo?
MARIA ARAGÃO: Não, ele foi mordido por uma co-

bra e morreu no interior, mordido de cobra. Não era mau 
elemento, era incompetente, só isso, não tinha nenhuma 
base teórica, e nem fazia que a gente tivesse.
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O JORNAL “TRIBUNA DO POVO”

EUCLIDES: Sim, então conta um pouquinho da histó-
ria da Tribuna do Povo, o teu jornal.

MARIA ARAGÃO: Não diga que era meu jornal, era 
jornal do Partido, eu apenas era diretora e redatora.

EUCLIDES: Era diretora, redatora, repórter, vendedo-
ra, etc e tal.

MARIA ARAGÃO: Foi. Interessante, foi uma experiên-
cia interessante na minha vida esse trabalho com a Tribuna 
do Povo. Quando tu quiseres olhar um exemplar vais na Bi-
blioteca Pública Benedito Leite, que tem. Tribuna do Povo, 
lá na Biblioteca Pública. Na Tribuna... eu não sei como foi 
que eu fui bater como diretora dele, mas me apaixonei pelo 
trabalho. 

- Como a gente fazia? 
- Como era que eu fazia a reportagem? 
- Ia pra rua, ia pra porta da fábrica, ia pra porta da 

Santa Amélia, saía da porta da Santa Amélia, vendia o jornal.
- Dizia a reportagem, nossa redação é no lugar tal, 

assim, assim, então eles iam lá nos contar. 
- Operárias iam lá na nossa redação e nos davam a 

reportagem das injustiças, de tudo que tava havendo na 
fábrica. 

- Eu saía de lá e ia pra Fabril. 
- Saía da Fabril ia pra Camboa, vendendo jornal, fa-

zendo discussão e tal. 
- Eu te falei de uns erros pela falta de William não 

estudar; não sei o ano, a Camboa demitiu dez operárias, nós 
conhecíamos as operárias. Eu conhecia as operárias de ven-
der jornal na porta. 

- Nós chegamos e resolvemos o seguinte: 
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- Vamos fazer uma campanha, publicar que nós va-
mos fazer greve geral, se não readmitirem as mulheres.

Então fomos pra rua e pichamos a cidade, em redor 
das fábricas: 

- Readmissão das dez operárias da Camboa ou greve 
geral? 

- Foi a coisa mais estúpida desse mundo, porque eu 
não tinha, não havia nenhuma possibilidade de fazer nenhu-
ma greve dentro da Camboa, quanto mais greve geral, mas 
abalou, abalou. 

- Então os patrões fizeram o Ministério e a Delegacia 
do Trabalho se meter na história. Elas foram pra Delegacia 
do Trabalho e tal e elas foram readmitidas.

 - Então, a crítica que me foi feita é a que eu hoje me 
faço: 

- Se eles não tivessem readmitido essas mulheres 
operárias, era desmoralização total, total, total, pois nós 
não podíamos mexer uma palha, nem a própria Camboa. 
Não deram chance, nós não podíamos mexer, não tínhamos 
condições de fazer nada disso. Éramos dessa natureza. Fo-
ram erros que cometi, mas foi gostoso, a gente se mobilizou, 
fomos pra rua, pichamos ruas e eles ficaram com medo, eles 
tiveram medo. 

Depois dessa observação, Maria se dirige a mim e 
pergunta:

- O que fazer agora Euclides? Vai fazendo pergunta, é 
melhor fazer pergunta.

EUCLIDES: Sim, ainda no jornal, houve algumas difi-
culdades com a impressão, falta de dinheiro, papel...?

MARIA ARAGÃO: Não, não, houve poucas dificul-
dades... Houve tremendas dificuldades. Tremendas difi-
culdades! 

- Por que tremendas dificuldades? 
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- Primeiro, nós não tínhamos estrutura... Depois, nos 
últimos anos, nós montamos uma oficina, só não tínhamos 
impressora. No começo, nós não tínhamos nada. Nós tínha-
mos que depender de gráficas pra compor e pra imprimir o 
jornal e o dinheiro, o dinheiro era muito difícil. Para se ter 
dinheiro se fazia festa, se fazia rifa, íamos procurar pessoas 
amigas. Tínhamos contribuição de amigos.

EUCLIDES: Onde funcionava?
MARIA ARAGÃO: Na Rua Godofredo Viana, entre Sol, 

qual é a rua que tem pra lá? É Afogados, não é?
EUCLIDES: Rua da Paz.
MARIA ARAGÃO: Não, pra lá pra trás.
EUCLIDES: É Afogados.
MARIA ARAGÃO: Afogados, bem defronte aonde era 

uma cantina da Faculdade de direito, exatamente ali.
EUCLIDES: Onde é o Colonial? A casa ainda existe?
MARIA ARAGÃO: Não, agora é o hotel, hotel não, é o...
EUCLIDES: Edifício Colonial.
MARIA ARAGÃO: Edifício Colonial. Bem, então quan-

do nós melhoramos nós mandávamos buscar papel, pois o 
papel saía mais barato quando mandávamos buscar na Têja-
ne. O que sobrava nós pagávamos a casa, quando o aluguel 
da casa atrasava, era um desespero, era uma vida danada. 

- O dono da casa era Gerude e a mulher dele, dona 
Gihan eram amigos, mas quando a gente tava devendo, ele 
pegava e entregava o problema para o advogado. Aí a gente 
se danava no mundo e fazia festa e fazia coisas e arranjava 
dinheiro. 

Aí eu ia pra lá, não dava bola para o advogado e eu 
dizia: 

- Eu vim pagar. 
O Gerude dizia:
- Dá na mão do advogado. 
Aí disse: 
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- Tá bem, então eu vou voltar e vou brigar, vou brigar. 
Se não receber vou gastando o dinheiro, eu quero ver de-
pois o que você vai fazer comigo, eu trouxe aqui o dinheiro, 
tá aqui seis meses. Aí o olho do ”carcamano” brilhava: 

- Me dá esse dinheiro Maria. 
Eu retruncava: 
- Então me dá o recibo Gerude. 
- Aí ele me dava o recibo e eu dava o dinheiro a ele. 

Eu fazia esta chantagem com o pobre do velho, mas ele era 
amigo da gente. Bem, mas de uma das vezes, sempre era 
isso, a casa ou o papel, ou se fazia uma campanha pela casa 
ou pelo papel. 

- Mas desta vez, aconteceu que eu adoeci. Eu tinha 
uma pressão excelente, 12 por 8, pressão de menina. 

- Não tinha nada, mas desta vez eu adoeci, minha 
pressão subiu, aconteceu... o papel e a casa, papel e casa 
estavam em débito, dava pra endoidecer.

- Com minha doença todo mundo caiu na rua, procu-
rando dinheiro e casa, e cobrança. Havia os amigos, o círculo 
de amigos, os que colaboravam… um dava vinte cruzeiros, 
outros trinta, outros não sei o que, era assim, mas precisá-
vamos muito de dinheiro pra completar o papel. 

- Virei, mexi, me lembrei de um empresário que me 
tratava muito bem. Eu tratava da mulher dele, aí eu fui lá. 

- Era minha fábrica, era a fábrica onde eu trabalhava, 
que eu dava assistência, onde eu vendia jornal e onde eu 
produzia mais reportagens, então eu fui lá e fiz reivindicações.

- Nesse período, tinha um problema de babaçu26 que 

26. Babaçu (Babaçu , Palmeira de Babaçu , Babaçu, Cusi) é uma palmei-
ra nativa da Floresta Amazônica na região da América do Sul. A palma 
de babaçu é a espécie predominante nos estados do Maranhão e Piauí. 
Esta planta tem um valor comercial por suas sementes que produzem 
um comestível óleo chamado óleo de babaçu, que também é utiliza-
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eu não me lembro o que era. Era certa discriminação ao ba-
baçu, certa coisa, não me lembro. Não sei agora o que era, 
sei que era sobre o babaçu. Aí eu vou, faço uma discussão 
política com Eduardo Aboud, faço um discurso com ele, co-
loco o problema do Estado, o problema do babaçu, baba-
bá... bababá... tatatá... tatatá... 

- Ele era interessado pelo babaçu, então, primeiro eu 
comecei brigando, tararararará... Na mesa dele tinha um te-
lefone de um lado e outro no outro lado da mesa.  

Eu disse: 
- Você marcou a entrevista comigo, se não pode me 

receber, me diga, que eu vou embora. Eu acho que ele pen-
sava que eu era doida, né? 

Aí ele disse: 
- Tá bem, tá com a razão e tal.
 Aí eu comecei, falei, falei, falei, falei, falei, aí disse: 
- Eu vim aqui te pedir. Meu jornal é o único que colo-

ca esse problema e é o único que esclarece o povo. É o único 
que defende essa coisa e eu vim te pedir. Estou em dificulda-
de e vim te pedir tanto (era muito dinheiro).

- Aí ele ficou parado, me olhou assim, tirou o jornal 
da gaveta, tinha uma crítica violenta no jornal referente a 
fábrica dele nesse dia. Era uma crítica muito violenta. 

Aí, então, ele pega o jornal e diz: 

do em produtos de limpeza e produtos de cuidados da pele. O fruto é 
usado para produzir produtos como medicamentos, aparelhos de be-
leza e bebidas. As comunidades tradicionais do Maranhão também 
produzem uma farinha a partir do fruto e isso é comercializada como 
um suplemento nutricional. As folhas são também utilizadas para a co-
bertura de casas e podem ser tecidas como esteiras para a construção 
de paredes de casas. A palma de babaçu é considerada uma erva dani-
nha no pasto de roças e fazendas localizadas no interior maranhense. 
Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Attalea_speciosa - Acesso 
em 8.8.2015.
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- Maria, quando tu quiseres saber das coisas da mi-
nha fábrica, vem falar comigo, vem me perguntar. 

Aí eu disse assim: 
- Eduardo, meu jornal não está a teu serviço, ele não 

está a serviço de patrão, Meu jornal está a serviço do traba-
lhador eu não quero ouvir a tua opinião. Eu quero ouvir o 
que o trabalhador está pensando e se está sofrendo. Eduar-
do é preciso que tu compreendas isso.

E dentro de mim eu tava dizendo: 
- O filho da puta não vai me dar o dinheiro, mas eu 

não tenho outra coisa pra fazer. 
Aí ele disse: 
- Tá bem. 
Aí ele disse uma coisa interessante: 
- Olha Maria, eu não vou defender socialismo, por-

que eu sou um capitalista, mas eu te digo o seguinte: 
- Esse é um trabalho teu. 
Eu disse: 
- Eu estou fazendo. 
Mas eu te digo o seguinte: 
- Se houver uma revolução socialista, eu não serei 

um contra revolucionário. 
Eu disse: 
- Ótimo, por isso eu sou tua amiga. Aí ele tirou o talão 

de cheque e tal... e me deu quanto eu tinha pedido, quanto 
eu tinha pedido.

EUCLIDES: Foi Eduardo Aboud?
MARIA ARAGÃO: Sim, foi o Eduardo Aboud. Eu aper-

tei a mão dele e disse obrigado! Muito obrigado.
Saí e fui pra lá, pra nossa sede. Quando cheguei eu  

disse: 
- Vamos, porque o papel é nosso. 
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- A Alfândega tinha informado que tinha uma sema-
na pra retirar o papel, ou retirava ou o papel voltava, ou eu 
pagava armazenagem ou voltar o papel que pra nós seria 
uma desgraça. 

Aí eu cheguei e disse: 
- Vamos retirar o papel! 
Alguém perguntou: 
- Falta muito dinheiro? conseguiste? 
Respondi: 
- Consegui. 
Eles perguntaram: 
- Com quem? Com quem? 
Respondi: 
- Eduardo Aboud. 
Aí ele disse: 
- Maria tu tens cara de pau! (risos...) 
Eu retrunquei, dizendo:
- Cara de pau? Eu sou política, tenho amor a esse 

Partido. 
- … Aí nós retiramos o papel. 
- Eram lutas dessa natureza que nos mobilizavam.
EUCLIDES: Tinham quantos colaboradores no jornal?
MARIA ARAGÃO: Quantas pessoas trabalhavam? 

Tinha dois operários e tinha um redator. Não... Tinha dois 
redatores, eram o Bispo e o Sebastião, o pai do Sebastião-
zinho, que é meu filho hoje. O Bispo é o... (tenta lembrar). 
Como era o nome do homem, meu Deus? Como era o nome 
do Bispo? (não consegue lembrar) e o Bispo, ele era conhe-
cido como Bispo e Sebastião, só estes dois, e tinha os que 
iam buscar jornal. Em cada bairro nós tínhamos membros 
do partido e cada um era responsável por sua cota no jornal, 
e eu era responsável pela minha cota.

EUCLIDES: Qual era a tiragem do jornal?
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MARIA ARAGÃO: Não sei mais hoje, mas não era 
muito pequena, nem muito grande, devia ser em torno de 
cinco mil, nem muito pequena, nem muito grande, porque 
era também distribuido pelo interior. Era em torno de cinco 
mil.

EUCLIDES: Quem colaborou na execução do jornal 
além de ti. Tinha algum jornalista, algum colaborador?

MARIA ARAGÃO: Não, não.
EUCLIDES: Neiva Moreira não ajudou, não?
MARIA ARAGÃO: Não, ele tinha o jornal dele, “O 

Combate”, não é?
EUCLIDES: Reginaldo Telles, não ajudou, não?
MARIA ARAGÃO: Não, Reginaldo Telles, não!
EUCLIDES: Erasmo Dias?
MARIA ARAGÃO: Também não.
EUCLIDES: Erasmo Dias era do “Combate”?
MARIA ARAGÃO: Era. Toda essa gente era “Comba-

te”, não é? era “Combate” e o nosso... Tu sabes o que é ser 
Comunista? Passar como comunista, ter um Jornal Comu-
nista, numa terra como São Luís do Maranhão, até essa épo-
ca? Era preciso ser porreta mesmo, não é? As dificuldades 
eram grandes, eles prendiam o Jornal.

EUCLIDES: Na oficina?
MARIA ARAGÃO: Foi, eles... empastelaram uma vez 

nossa oficina, e, quando em vez não nos permitiam fazer 
propaganda do jornal. A gente fazia propaganda assim mes-
mo. Nós tinhamos uns quadros e botava na praça. E a Polí-
cia mandou prender todos. Ah, como eu me lembrei disso 
agora?...

EUCLIDES: Quadros?
MARIA ARAGÃO: Uns quadros de propaganda: “Tri-

buna do Povo” neste sábado: Assuntos tais, tais, tais e bota-
vamos os títulos, botávamos as manchetes...
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EUCLIDES: Eram nos postes?
MARIA ARAGÃO: Sim.
EUCLIDES: Tipo tablados?
MARIA ARAGÃO: Sim. Tablados nos postes da Praça 

João Lisboa. Aí eles tiraram, eu fui falar com Renato Acher, 
que era Oficial de Gabinete do Pai, né? 

Aí ele disse: 
- Eu vou mandar entregar seus quadros. 
Aí eu disse: 
- Eu queria uma declaração sua, protestando, criti-

cando isso.
 Ele disse: 
- Oh, eu já faço muito em mandar te dar os quadros 

Maria Aragão, já faço muito em mandar entregar os qua-
dros, o que mais do jornal tu queres?

- No jornal houve uma crise em série quando houve 
a denúncia do culto a personalidade. Uma campanha com 
Stalin, foi... (tenta dizer algo, mas não se lembra, e pede 
para eu não lhe perguntar nada).

 - Bem, então aqui, como no nível era muito baixo, 
não se travou discussão, se cruzou os braços, e queriam que 
fechassem o jornal. 

Aí eu meti o pé na parede: 
- Não fecha o jornal, não fecha o jornal. Porque a 

moda naquele período foi fechar os jornais dos Estados, 
esse aqui não fecha! 

Alguém fez a seguinte observação:
- Então tu trabalhas sozinha. 
Eu respondi:
- Então vou trabalhar sozinha. 
- Aí foi um período ruim, foi período péssimo mes-

mo, porque não tinha colaboração, inclusive diminuiu, na-
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turalmente, eu me lembro que diminuiu a tiragem, porque 
o pessoal não queria vender os jornais, foi um período ruim.

EUCLIDES: O jornal não era vendido em bancas?
MARIA ARAGÃO: Não, não sei por que não legaliza-

vam nosso jornal? Era em certo medo de legalizá-lo. Não era 
vendido (o telefone toca e ela pede para eu atender). 

- Ele não era vendido em bancas, mas nós tínhamos 
um número grande de vendedores na rua. Nós não botáva-
mos nas bancas, mas nós tínhamos vendedores, meninos. 
Eu ajudava muito os garotos, além do que eles tinham di-
reito. 

- Eles tinham direito a uma porcentagem de cada jor-
nal que vendiam e eu dava assistência pra eles, pras famílias 
deles. 

Ainda hoje eu encontro vendedor de jornal por aí, 
dirigindo carro: 

- Não se lembra de mim? 
- Não, não, quem é? 
- Eu vendi seu jornal. 
Eu disse: 
- Olha! Tu eras vendedor quando tu eras garoto, 

como tu queres que eu me lembre de ti hoje (risos...), um 
homem feito, viu? 

- Eram vendedores de jornal, os garotos vendiam jor-
nal, eu dava assistência pra eles, pra família deles, eu os aju-
dava muito, era a maneira que eu tinha de vender os jornais, 
além das vendas individuais dos comunistas, tinha venda na 
rua dessa maneira. 

- Pergunta mais Euclides.
EUCLIDES: Por que o jornal fechou aqui?
MARIA ARAGÃO: fechou porque eu saí para a União 

Soviética.
EUCLIDES: Quando?
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MARIA ARAGÃO: Foi julho de 61 a setembro de 62, 
passei fora, passei um ano e três meses na União Soviética. 
Eu saí e o pessoal se desinteressou fazer jornal, vender jor-
nal... Eu não falei da União Soviética, né?

EUCLIDES: Ainda não, fala depois tá?
MARIA ARAGÃO: Tá.

O jornal “Tribuna do Povo”, do qual Maria foi diretora, secretária, redatora e vendedora, funcionou num prédio da 
Rua Godofredo Viana, derrubado com a construção do Edifício Colonial.
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PRODUZINDO FESTAS BENEFICENTES

EUCLIDES: O que fostes fazer na União Soviética, tu 
sabes falar russo?

MARIA ARAGÃO: Não, mas eu tinha tradutora, e 
aprendia na vida.

EUCLIDES: Então, depois tu contas sobre a União So-
viética.

MARIA ARAGÃO: Tá.
EUCLIDES: Vamos voltar aos anos 50. Disseste que fa-

zias muitas festas pra manter o posto de saúde, pra manter 
o jornal, que era uma forma de conseguir grana, né? Tu eras 
festeira mesmo, tu gostavas de festa?

MARIA ARAGÃO: Ainda gosto.
EUCLIDES: Como eram as festas, conta aí das festas.
MARIA ARAGÃO: As festas, vou falar das festas. 

William Moreira Lima, meu prezado companheiro durante 
muitos anos de Partido27, agora tá no PC do B, apesar disso 
somos amigos, ele tinha um sítio no Tirirical. 

O nome do sítio era Itupã e a gente fazia as festas lá, 
fazia festas assim: 

- Arranjava. Tinha música, arranja os músicos, fazia 
comida e vendia os cartões, botava todo mundo pra ven-
der os cartões, vendia os cartões e aí enchia o pessoal. Às 
vezes a gente fazia concurso de miss, como por exemplo, a 
miss “Tribuna do Povo”, tinha outra miss “Tribuna do Povo”, 
vendia cartões, enfim, fazíamos as festas e tínhamos bons 
resultados, e tinha o dinheiro pra pagar as coisas que a gen-
te devia.

27. Maria Aragão como comunista se considerava militante do PCB, fac-
ção que reunia a corrente política ligada a Luís Carlos Prestes, portanto 
ela não fez parte da corrente que aderiu ao PC do B, que tinha posições 
mais radicais, como ela explicará mais a frente.
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EUCLIDES: Além dos Moreira Lima, quem e qual a ou-
tra família era mais engajada no Partido?

MARIA ARAGÃO: Tinha os Moreira Lima, o William 
Moreira Lima, somente William Moreira Lima. Não tinha uma 
família conhecida como a de William, mas tinha muito com-
panheiro.

EUCLIDES: Seu Ribeiro, por exemplo.
MARIA ARAGÃO: Quem?
EUCLIDES: Ribeiro, aquele que mora ali na Rua Jansen 

Muller.
MARIA ARAGÃO: Professor de Inglês?
EUCLIDES: Ribeiro.
MARIA ARAGÃO: Não sei quem é.
EUCLIDES: Ele cria curió.
MARIA ARAGÃO: Não, não era comunista, talvez fosse 

nosso amigo, mas não era comunista não.
EUCLIDES: Sabes quem é, não sabes?
MARIA ARAGÃO: Sei, tinha dois Ribeiros, tinha um 

Ribeiro professor de Inglês, na Escola Técnica, era amigo, e 
tinha outro, era criador de curió, também era meu amigo, ah, 
pra que tu te lembraste deles?

EUCLIDES: Porque eu achava que eles eram do Partido?
MARIA ARAGÃO: Talvez tivessem sido, mas saíram 

logo, entraram, mas saíram logo.
EUCLIDES: Sim, fazia festa pra escolha da garota, ga-

roto não, só garota, nessa época não tinha esse negócio de 
garoto ainda, só mulher que desfilava, né? Tinha passarela e 
tudo?

MARIA ARAGÃO: Não, não tinha passarela não, eu 
vendia os cartões, depois não era um desfile assim, mostrava 
lá e tal, tinha a banca julgadora e tal.

EUCLIDES: Onde eram realizadas essas festas?
MARIA ARAGÃO: Lá no sítio de Itupã, no Tirirical. Não 

sei se ele ainda tem esse sítio.



Euclides Moreira Neto

153

EUCLIDES: Era fechada a festa ou era aberta?
MARIA ARAGÃO: Era aberta, se vendia cartão na porta 

também, o pessoal sabia e ia pra lá, era assim.
EUCLIDES: Tinha grupo musical?
MARIA ARAGÃO: Tinha músico de sopro, tinha músi-

cos, tinha um conjunto onde tocava um cego chamado Jorge, 
não sei se ele ainda vive. Eu sei que era uma pessoa que tinha 
uma memória tão extraordinária, que eu passava anos sem 
vê-lo, depois que deixei de fazer a festa do Itupã. 

Muitos anos depois reencontrei ele e disse: 
- Oi, Jorge como vai? 
Ele respondeu:
- Doutora como vai? 
- Engraçado como a perda de um sentido, aguça outro, 

né? Fazíamos festa, fazíamos assim. 
Que mais?
EUCLIDES: E no Maranhão, especificamente no Mara-

nhão, houve mudanças no Governo de Getúlio Vargas, Jusce-
lino Kubistcheck?  E também nessa época, não houve nada 
importante por aqui ou as coisas aliviaram?

MARIA ARAGÃO: Com o Getúlio Vargas eu não estava 
aqui, estava no Rio, quando ele iniciou o Estado Novo, e tam-
bém, quando ele se matou, não, eu não estava aqui! Ou tava 
aqui? Tava aqui quando ele se suicidou. Eu já estava aqui. O 
pessoal do PTB não fez essa grande coisa, uma grande ma-
nifestação não. No Rio se fez grandes manifestações, o povo 
ficou muito comovido e se manifestou calorosamente. Foi no 
Rio, porque naquele período nós atacávamos o Getúlio. 

- Que mais...? Bom, eu queria te contar a história do 
Chateaubriand28.

28. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, mais co-
nhecido como Assis Chateaubriand ou Chatô, (Umbuzeiro, 4 de outu-
bro de 1892 — São Paulo, 4 de abril de 1968) foi um dos homens públi-
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OPOSIÇÃO A ASSIS CHATEAUBRIAND

EUCLIDES: Ah! Conte.
MARIA ARAGÃO: Mas quem pode me informar bem 

dessa data é William, que tem melhor memória. Em número 
ele tem melhor memória, em número... de outra coisa não. 
De número e nome eu sou uma droga. Mas Chateaubriand 
se candidatou a Senador pelo Maranhão.

EUCLIDES: Isso foi na década de 50?
MARIA ARAGÃO: Foi na década de 50 e nós fizemos 

uma campanha de massa de rua, foi muito bonita a campa-
nha, trouxemos gente de fora, e foi aí que eu conheci uma 
pessoa que é hoje, continua sendo muito meu amigo, Jo-
celim Brasil. Ele é um cara que eu acho que é meio louco, é 
muito mais louco do que eu, pois não tem nem comparação, 
porque ele é abirutado mesmo. 

cos mais influentes do Brasil nas décadas de 1940 e 1960, destacando-se 
como jornalista, empresário, mecenas e político. Foi também advoga-
do, professor de direito, escritor e membro da Academia Brasileira de 
Letras. Chateaubriand foi um magnata das comunicações no Brasil entre 
o final dos anos 1930 e início dos anos 1960, dono dos Diários Asso-
ciados, que foi o maior conglomerado de mídia da America Latina, que 
em seu auge contou com mais de cem jornais, emissoras de rádio e TV, 
revistas e agência telegráfica.  Também é conhecido como o co-criador 
e fundador, em 1947, do Museu de Arte de São Paulo (MASP), junto 
com Pietro Maria Bardi, e ainda como o responsável pela chegada da 
televisão ao Brasil, inaugurando em 1950 a primeira emissora de TV do 
país, a TV Tupi. Por seu empenho contra a entrada do capital estrangeiro 
no país e seu nacionalismo econômico foi visto como ameaça pela CIA 
que financiou Roberto Marinho depois que uma empresa de SP não lhe 
fez aliança (talvez por que na altura não enxergou o impacto que uma 
capitalização daquele tamanho para sair do sector impresso para a te-
levisão fosse causar mesmo na história da geo-concentração midiática 
no contexto do país). Foi Senador da República entre 1952 e 1957. Dis-
ponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand - Acesso 
em 8.5.2015.
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- O Jocelim Brasil veio pra cá, fazia comício, nesse pe-
ríodo a preocupação do Partido era não me colocar no tra-
balho de braçal, pra não me queimar. Era uma besteira não 
queimar o trabalho de barçal, então eu organizava, eu fazia, 
mas eu não ia falar... pois era interessante.

EUCLIDES: Sim, a campanha anti Chateaubriand foi 
por quê?

MARIA ARAGÃO: Porque não se queria que ele fosse 
Senador pelo Maranhão. Achávamos que ele era um mau 
candidato, nem sei nacionalmente o que falávamos contra 
ele, enfim, houve a campanha contra Chateaubriand e não 
adiantou nada porque ele foi eleito pelo Maranhão, Sena-
dor pelo Maranhão. 

- Pergunta outra coisa.
EUCLIDES: Bom, tá acabando a fita, eu queria que 

depois você entrasse na parte do Congresso do Partido, 
quando houve um racha, foi 1960, né? E queria que você 
dissesse, numa outra fita, se a década de 60 foi uma his-
tória muito rica em momentos políticos, inclusive em tua 
vida, em prisões, né? A gente grava numa outra fita, porque 
tá acabando, eu prefiro que você discorra um pouco mais 
sobre a sua vida particular, como é o nome daquela paixão 
sua, que você não quis me dizer?

MARIA ARAGÃO: (Risos, muitos risos)
EUCLIDES: Aquele jornalista, ele ainda vive?
MARIA ARAGÃO: Eu não digo, não, ele já morreu.
EUCLIDES: Ele era maranhense?
MARIA ARAGÃO: Ele era maranhense, eu não vou di-

zer. Não adianta você insistir, porque eu não vou dizer, de-
pois eu te explico porque eu não vou dizer.

EUCLIDES: Então fala daquele livro. Sim, tu tá escre-
vendo um livro?
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MEMÓRIA E VIAGEM AO MÉXICO

MARIA ARAGÃO: Estou escrevendo um livro, bem 
não é que eu ache importante escrever um livro, é que me 
pressionaram a isso, inclusive meu grande amigo Haroldo 
Saboya, tem que escrever, porque tem que escrever, porque 
às vezes eu me lembro de um fato louco, e conto esse fato, 
eu tenho que escrever. 

Então eu disse: 
- Eu não tenho gabarito pra pegar uma caneta e es-

crever, tenho preguiça de escrever, basta escrever o dia in-
teiro receita, mas gravar, gravar eu gravo, mas não tenho 
gravador. 

Aí ele disse: 
- Eu te dou um gravador. 
- Aí roubaram meu rádio. 
Aí eu disse: 
- Olha, em vez de tu me dares um gravador simples... 

Aí ele me deu um rádio gravador e quando eu me mudei 
pra droga daquela casa da Rua do Penspontão, roubaram e 
eu parei. Isso aí, parei por isso, porque não tinha gravador, 
nem rádio!

- Quando alguém queria pra gravar, uma pessoa que 
tava interessada nisso, vinha, trazia seu gravador. Eu parei, 
mas vou continuar, porque há muitos fatos interessantes da 
vida, tem um fato interessante duma viagem que eu fiz ao 
México, eu queria ir a Cuba, eu nunca fui a Cuba, então eu 
passei dois anos economizando, economizando. Aí quando 
eu tinha o correspondente a mil dólares, eram mil dólares, 
me deram... 

- Foi Haroldo Sabóia quem me deu a passagem de 
ida e volta para o Rio, porque tinha de ir ao Rio para ir pro 
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México, ele me deu a passagem de ida e volta. México pra 
cá, ele me deu Rio/México, México/Rio.

EUCLIDES: Isso foi quando? Foi agora já recente?
MARIA ARAGÃO: Foi há três anos. Tá aqui, isso tá 

aqui, essa data tá aí.
EUCLIDES: Aí tu foste ao México?
MARIA ARAGÃO: Aí eu fui pro México. Eu ia era pra 

Cuba, quando eu chego no México, eu tinha que esperar 
que eles dessem o visto pra entrar em Cuba. É natural que 
seja difícil, a ilha vivia cercada de inimigos, tu sabes não é? 

Bem, aí eu queria ir no México e quando eu vou tro-
car o dinheiro, o caixa disse: 

- Por que a senhora não viajou ontem? 
Respondi:
- Porque minha viagem tava marcada pra hoje. Por 

quê?
O caixa respondeu: 
- Porque hoje o Figueiredo cortou, em vez de mil dó-

lares, a senhora só vai receber quinhentos. 
Eu disse: 
- Mas eu vou, aí fui pra lá, fui pro México, quando 

chego no México eu vou ver o preço da passagem pra Cuba 
e vou lá ao Consulado e tal... Fico esperando, vou pro hotel 
sozinha. Aí eram quinhentos dólares, não, eram quatrocen-
tos dólares a viagem pra Cuba, eu fiquei com cem dólares 
pra viver enquanto não vinha o visto.

- Fui pro hotel, tinha de andar de táxi porque não 
conhecia a viagem. Eu tava em desespero porque tava de-
morando. Eu tinha que ir pra lá todo dia, telefonava e nada. 
Todo dia eu contava o dinheiro, quando foi um dia, só tinha 
o dinheiro do hotel (isso eu escrevi).

 Aí eu pego minha mala, não tinha dinheiro, nem 
pra nada, pego minha mala e vou...(tenta se lembrar). Ti-
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nha perto uma Federação de Mulheres, que era ligada a um 
partido, era um Partido Comunista, o de lá. Tava dividido e 
tinha dois grupos, dois Partidos Comunistas,  tal como aqui 
no Brasil, então eu fui.

Bem, aqui nós somos Partido Comunista, aí eu vou 
com a mala na mão, era relativamente próximo, uma quadra 
ou duas, aí pedi pra deixarem a mala lá, a responsável da 
casa não tava, mas deixei a mala. 

Aí fiquei pensando: 
- Aonde eu vou dormir? 
- Lá eu não podia dormir, porque era muito pequeno 

e era um escritório, não dava pra dormir. 
Na frente tinha um parque, então eu disse: 
- Eu vou dormir aí no parque, deixo a mala aqui e 

durmo no parque.
- Aí fui procurar o lugar onde eu podia dormir. Encon-

trei o lugar bom, mas a essa altura fazia um frio do diabo, 
frio de verdade, aí me deu uma angústia, um nó na gargan-
ta, eu tava me sentindo infeliz.

 - Que diabo tenho que dormir na rua, me veio na 
cabeça, vou lá pra porta do Consulado. Isso vai ser um es-
cândalo e não vou. Então eu vou ficar aqui mesmo. 

- Vou dormir aqui, aí me deu sabe o quê? 
- Uma crise de histeria. 
- Eu comecei a ri, a rir, eu ria, porque eu tenho isso 

muito frequente. 
- Aí eu ria, ria, ria... 
- Ai, eu vi que vinha gente… poxa! vão pensar que eu 

sou doida. 
- Aí, eu virei e me afastei pra ficar longe (risos) e con-

tinuei rindo, até me sentar num banco… e continuei rindo.
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RELIGIÃO x CRENÇA

MARIA ARAGÃO: Me perguntam, com muita frequ-
ência, por que eu não tenho religião. 

Gostaria de explicar isso: 
- Minha mãe era católica e não ia a missa todos os 

domingo. Ela só se preocupava com a igreja no período da 
Semana Santa e no Natal. Portanto ela não deixava de ir à 
missa do Natal e aquelas cerimônias da Semana Santa. 

- Como é que se chama aquele velório que se faz pro 
senhor morto? 

- Minha mãe ficava lá, a noite toda, e depois tinha 
a procissão do senhor morto. Essa coisa religiosa ligada à 
semana santa, ela fazia e participava. 

Agora, eu me lembrei de uma coisa que me aconte-
ceu num desses velórios: 

- Era noite, a igreja estava cheia, em silêncio de mor-
te, a maior parte dos participantes eram velhos mesmo. Ha-
via um profundo silêncio, um profundo silêncio, silêncio... 

Então, eu na minha birutice pensei o seguinte: 
- E se eu começasse a tossir agora? 
- Como seria horrível nesse silêncio todo e aí? 
- Então, me deu uma crise de tosse… cof, cof, cof, 

cof… e tudo quanto era mulher olhava pra trás pra ver quem 
estava tossindo.

- Minha mãe se levantou e me levou pra porta da 
rua. Me deixou lá e eu continuei tossindo. 

Eu me lembrei disso agora. 
- Nequela época eu era católica, portanto, eu era nos 

moldes da minha mãe. Eu não ia à missa todo dia, mas eu ia 
à missa, principalmente aos domingos. 

- Sim, eu ia à missa, mas a missa pra mim tinha uma 
segunda intensão, pois era uma coisa que me divertia e me 
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tirava da rotina, porque para mim, ir a missa, era fazer um 
passeio. Por exemplo, em vez de vir à missa aqui no centro 
da cidade, eu tomava o bonde e ia à missa no bairro do Anil, 
que naquela época era muito distante do centro da cidade e 
eu adorava fazer esse passeio… 

- Me lembro que o bonde que passava pelo meio do 
mato, uma mata cheirosa, ah, aquele cheiro de mato verde, 
eu adorava aquilo… aquele ar… aquela brisa… aquela natu-
reza… os pássaros… aquilo tudo me agradava muito, então 
eu ia à missa na igreja do Anil.

- Bem, eu terminei o curso normal e fui trabalhar 
com o professor Arimatéia Cisne.

Vale explicar quem era Arimatéia Cisne: 
- Era um professor muito culto, extremamente sim-

ples, meio rústico. Ele tinha sido padre em Fortaleza, lá no 
Ceará. Ele era um homem tão honesto que, quando sentiu 
que não acreditava mais nos dogmas religiosos, resolveu fa-
zer uma carta ao bispo, dizendo que ia deixar a Igreja, deixar 
a batina, porque ele estava mentindo, ensinando coisas em 
que não acreditava mais. Ele não se sentia bem, ouvindo 
confissões e não estava mais acreditando em nada daquilo, 
então, ele resolveu deixar a batina. 

- Isto, naquela época, no Ceará, foi um escândalo 
muito grande. Ele tinha uma família muito grande. Cisne viu 
logo que a pressão sobre ele foi muito grande, foi tamanha, 
que ele não pode ficar em Fortaleza, no Ceará. 

- Veio embora pro Maranhão. Eu não sei por que 
veio bater no Maranhão. Aqui ele fez concurso e foi ensinar 
no Liceu, ele tanto ensinava Português, como Matemática, 
como Latim, pois era muito inteligente. 

Ele abriu um Colégio e deu o nome de Colégio Cisne.
- Eu comecei a trabalhar apaixonadamente no Colé-

gio Cisne, pois não é de hoje que sou apaixonada pelas coi-
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sas que faço; então eu comecei a trabalhar no Colégio Cisne, 
apaixonadamente, de corpo e de alma.

- Nesse período eu achava muito bonito ser filha de 
Maria, ficar com aquela fita azul, com a medalha e tal... 

- Eu achava aquilo lindo, então eu resolvi ser filha de 
Maria.

 - Antes da fita azul, a gente recebia uma fita ver-
de, que era dada para as aspirante a filha de Maria. Então 
as freiras davam umas aulas de religião, e eu naturalmente 
questionava as coisas que elas diziam e elas não gostavam 
de meus questionamentos.

Elas sempre tentavam de repreender:
- Isso não se discute. 
- Isso é assim mesmo. 
- Eu já disse que é assim. 
E aquilo me revoltava, por exemplo: 
- Uma das coisas que eu me lembro, é que elas fala-

vam muito sobre os sacramentos. 
Então falavam no batismo e diziam o seguinte: 
- Diziam que tinha que batizar a criança na hora em 

que nascia, porque a criança que morresse pequena, sem 
ser batizada, não iria pro céu, ela não iria pro céu. 

E eu dizia: 
- Mas por quê? 
- Ela não cometeu mal nenhum, nenhum pecado, 

nem sabe que estava vivendo.
Então elas faziam questão de me dizer:
- Não questione Maria, não questione, isso aí é o sa-

cramento e acabou. 
- … e quando chegava no sacramento... eu não sei 

se o nome era sacerdócio, eu acho que era… Pois bem, no 
sacerdócio, elas diziam que aquilo era a palavra… (Tenta 
lembrar). 
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- Vou me lembrar… as freiras reprimiam o caráter de 
Arimatéia Cisne e afirmavam que aquele que foi padre, seria 
sempre padre, não deixaria de ser padre.  

- Assim, vinha à tona o caráter de Arimatéia Cisne 
e elas chamavam ele de padre Arimatéia Cisne, e diziam o 
seguinte: 

- Ele é amaldiçoado, ele é padre ainda. Ele se casou 
e tem filhos...  

- Ele tinha um casal de filhos: o menino se chamava 
Valter e a menina se chamava Valterina. 

- Valter e Valterina. A menina era de uma inteligência 
rara e o menino era de uma burrice também rara. 

- Então, o pai na sua rudeza, dizia quando alguém 
aprendia alguma coisa, ou chegava no quadro e não sabia 
um cálculo ou uma outra coisa. 

Ele dizia assim: 
- Minha filha Valterina sabe isso. 
- Por outro lado, Valter era tão burro que, quando 

se pegava ele como parâmetro, se ele soubesse aquilo, nin-
guém tinha o direito de não saber.

- As irmãs, as freiras sabiam que eu trabalhava no co-
légio do professor Arimatéia Cisne, então diziam que não se 
devia passar sequer pela porta ou na calçada do professor 
Arimatéia Cisne, não se devia cumprimentá-lo porque ele 
era padre Arimatéia, ele era amaldiçoado, ele era não sei o 
quê... 

- Sei que falavam muito mal dele e aí isso me doía 
muito (tosse).

Eu dizia assim: 
- Eu trabalho lá, sou professora lá e trabalho com 

muita dedicação.
Então eu disse o seguinte pras freiras: 
- As senhoras estão enganadas, professor Arimatéia 

é um homem puro e é um homem temente a Deus. É um 
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homem simples, inteligente, ele só não é mais católico, mas 
ele não é ateu. 

Elas diziam:
- Ele é ateu.
Eu contradizia: 
- Ele não é ateu, 
Elas insistia a dizer:
- Ele é ateu.
Eu voltava a contradizer: 
- Ele não é ateu, eu convivo com ele, trabalho no Co-

légio dele.
Me lembrei de uma coisa que aconteceu no Colégio 

Cisne: 
- Uma vez eu fui dizer uma frase em latim (o Profes-

sor Arimatéia era professor de Latim):
 “Deus subilinário não cura-te”. 
Que significa: 
“Deus não cuida da terra”. 
Esse foi o exemplo que eu vi no livro e ele me pediu 

um exemplo.
… e eu dei esse exemplo: 
- “Deus subilinário não cura-te”, quer dizer, “Deus 

não cuida da terra”. 
E ele me chamou atenção e disse: 
- Isso é uma heresia, você não deve dizer uma coisa 

dessa, pois Deus cuida da terra.
- Por isso, eu afirmava que Arimatéia Cisne não era 

ateu.
- Então eu ficava chocada com o preconceito das frei-

ras e eu não podia aceitar aqueles conceitos que as irmãs 
tentavam transmitir, manchando a reputação do Professor 
Arimatéia Cisne. 
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- Mas, nesse período, um professor chamado Rubem 
Almeida, uma das grandes capacidades maranhenses (acho 
que você já ouviu falar nele) quis me ajudar. 

O professor Rubem Almeida me encontrou uma vez, 
ele me achava muito inteligente, gostava muito de mim, e 
disse: 

- Maria você não quer continuar estudando? 
- Olha, eu tenho um curso e se você quiser, eu vou 

lhe ensinando, História, Português, Matemática e você vai 
aprofundar aquilo que já aprendeu. 

- Eu achei ótimo e fui lá pra aula dele, pro curso do 
professor Rubem Almeida. Estou fazendo um esforço pra 
me lembrar onde era o curso do Professor Rubem Almeida… 
não me lembro, mas sei que tinha um quadro negro que 
tomava a parede todinha. 

- Ele enchia esse quadro com uma letra bonita e fa-
zia um esquema grande. Ele era muito didático, metódico e 
dava aulas em cima daquele esquema.

- Então, ele começou a falar sobre religiões. 
- Ele era ateu e aos poucos eu fui deixando a religião 

de lado, acreditando nele, acreditando nele, no que ele en-
sinava, porque o que ele ensinava com argumentos fortes e 
eu aceitava a lógica que ele me dava sobre as religiões. 

- Muita gente pensa hoje, que eu não tenho religião, 
porque sou comunista, isso não é verdade. 

- Isso aconteceu com o tempo e com a vivência que 
tive.

Maria reafirma que teve uma aprendizagem relacio-
nada às religiões: 

- Quando eu ainda nem pensava, nem sabia, nem to-
cava em política partidária, eu aprendi isso. 

Repete, eu aprendi isso:
- A não acreditar nas religiões, a deixar de ser católica 

e a me tornar uma pessoa cética em relação à religião.
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Outra coisa eu aprendi:
- Só muito mais tarde é que eu pude saber o que era 

materialismo e me tornar realmente materialista, até então 
eu apenas não acreditava, achava que tudo era besteira, en-
tão foi por isso que deixei de ser católica. 

- É por isso que eu não tenho religião, hoje. 
- Não teve nada com o Partido Comunista, teve ape-

nas com a intolerância das irmãs e a grande ajuda que me 
deu o professor Rubem Almeida.

- Passa pra onde, Euclides?

O EPISÓDIO “ISÔNE”

EUCLIDES: Isône.
MARIA ARAGÃO: Eu fazia um trabalho político muito 

grande no Estado, eu não me cingia29 apenas à capital, era 
no Estado todo, então eu fui a Pedreiras. 

- Eu estou fazendo um esforço pra me lembrar se foi 
na época do padre… 

- Não, não foi. 
- Bem, eu fui a Pedreiras, e fui dar uma assistência a 

uns comunistas, o Marcelo, um comunista que tinha num 
lugar chamado Isône, lá pelo interior de Pedreiras. Lá tinha 
um riacho que se chamava Isône.

- Não sei se era um riacho ou um rio, mais se chama-
va Isône. E tinha uns companheiros lá nesse lugar, então vou 
lá dar assistência pra eles, discutir problemas partidários 
com um grupo pequeno e tal... Erradamente, eles falaram 
pra muita gente que eu ia chegar, muita gente foi pra lá, pra 

29. Cingia: abarcava; abraçava; abrangia; adornava; apertava; atava; cer-
cava; circundava; coroava; enfaixava; ligava; precingia; precintava; rodea-
va. Cingir: v.t.d e v.bit. Fazer parte de algo ou permanecer em seu interior. 
Disponível em http://www.dicio.com.br/cingia - Acesso em 9.5.2015.
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me ouvir falar, pra conversar, eu fui, conversei com o pesso-
al, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá...  

Eu tinha falado com eles o seguinte: 
- Eu vou voltar amanhã, mas vocês não falam e nem 

espalhem que eu vou está aqui, porque eu não quero falar 
com a massa. Eu quero falar com vocês, problemas do Parti-
do, portanto, eu não quero falar problemas internos do Par-
tido com a massa, com a massa eu não falo. Com lavradores 
eu não falo sobre o Partido, com essa gente simples eu falo 
sobre reforma agrária, falo sobre situação de saúde, essa 
coisa, mas não falo sobre o Partido.

- Então no dia seguinte, eu apareci lá, mas vazou. 
- Alguém falou que eu iria pra lá. 
- Eu estava trabalhando lá dentro da casa, era noite 

escura e na porta da casa tinha um… como é que se chama 
hoje? 

- Como é que se chama isso? 
- Era um candeeiro, mas era um candeeiro especial, 

parece que eles chamavam contravento, não tenho bem 
certeza, hein?

EUCLIDES: Era Aladim?
MARIA ARAGÃO: Não, não era Aladim.
EUCLIDES: Era Petromax?
MARIA ARAGÃO: Ah! é, o Petromax. Tinha luz bonita 

e tal, de modo que a noite estava escura, mas lá estava claro 
no pátio, na entrada da casa e eu estava lá dentro trabalhan-
do com os companheiros, discutindo sobre Partido. 

Então, alguém de lá da casa veio dizer:
- Olha, tem uma porção de gente aí fora, tem muita 

gente aí fora querendo ouvir alguma coisa. 
Aí o sujeito disse: 
- Vocês vão falar?
Eu disse: 
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- Agora eu não vou falar. 
Depois de algum tempo tinha tanta gente, aí eu disse: 
- Não, eu preciso falar, porque senão eles não vão sair 

daí. E fui falar com raiva, eu não estava realizando o trabalho 
que eu queria realizar, então eu comecei… cumprimentei-os 
tal, tal, tal… mas, tive péssima impressão quando cheguei 
lá fora.

- Não eram caras amigas, eram uns homens nus da 
cintura pra cima, uns homens com faca na cintura, corrente 
na mão e o hálito de cachaça. 

- Estava se sentindo o hálito rescendendo. 
- Bem, não gostei do aspecto, de qualquer maneira 

eu fui falar (interrompe para dizer a alguém para entrar), en-
tão eu os cumprimentei e tal; puxei uma conversinha, mas 
depois eu resolvi falar… falar sobre reforma agrária, falar so-
bre a situação deles, tatatá, tatatá, tatatá... 

- Falei e comecei a prender a atenção deles, eu co-
nhecia muito bem a situação, porque eu tinha ido lá em Pe-
dreiras, tempos atrás, num lugar chamado Conceição. 

- Tinha ido fazer cobertura para minha “Tribuna do 
Povo”, sobre um fato que estava acontecendo lá. 

É que um grileiro queria tomar as terras e o pessoal 
se armou e disse:

- Não entra aqui, entrou morreu. Reação do povo, eu 
fui lá, fiquei lá no meio deles e tal...

- Então eu conhecia a situação toda, eu falei sobre 
isso, bababá, bababá, bababá…  

Tinha um grupo mais interessado que estava pres-
tando atenção, então eu disse: 

- Silêncio! 
- Aí um grupo lá de trás... Sim, eu senti que um grupo 

vinha se aproximando de mim, olhei pra cara deles…
Olhei pra caras deles e disse: 
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- Não, esses não são meus inimigos, eu fiquei cercada 
pelo grupo, por um negão daquela altura viu? Bonitão, e ou-
tros assim, ao redor, gente que estava muito interessada no 
que eu estava falando, e lá atrás um cara gritou: 

- Vocês tão se passando pra essa mulher! 
Aí o daqui gritou: 
- Ela não mentiu até agora, não mentiu e vai continu-

ar falando.
Eu pensei pra mim mesma: 
- Bem, enquanto eles brigarem entre eles é bom pra 

mim. 
- Aí continuei falando, tan, tan, tan, tan… continuei 

falando.
Aí alguém do grupo lá de trás falou: 
- A gente não veio aqui pra isso, pra ouvir conversa 

fiada. 
- Aí eles vieram, aquela onda, aí o cara, o negão, me 

agarrou, me jogou lá dentro da casa.
 O negão disse: 
- Sai daqui porque vão lhe matar. 
- Aí eu assumi o comando de tudo. 
- O pessoal da casa começou a chorar, a gritar, eu as-

sumi o comando, fiz todo mundo calar.
- Gritei pra todos se calarem, tinha uma criança num 

quarto chorando, mandei pular a janela, pegar a criança.  
- No fundo do quintal passava um riacho, era uma 

noite escura pra danar. 
- No fundo da casa, a luz que tinha era na porta da 

rua, que o Petromax iluminava, então eu levei o pessoal pra 
lá, a gente atravessou o riacho com água no meio da canela 
e ficamos lá no fundo.  

- Eles não atravessavam porque tinham medo que a 
gente tivesse armado, viu?
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Perguntei pro cara da casa: 
- Que arma tu tens? 
Ele respondeu:
- Eu não tenho nenhuma arma. Essa resposta dele 

me deu um frio.  
- A turma da pesada não atravessou o riacho com 

medo, achava que estavamos armados, mas eles entraram 
na sala da casa e rebentaram tudo que acharam, uma má-
quina de costura que foi reduzida a pedaços, rebentaram, 
rebentaram, rebentaram… foi um ato de terrorismo dos pio-
res, depois foram embora.

- Um jipe de amigos meus em Pedreiras, tinha 
marcado pra ir me buscar as tantas horas, e as tantas horas 
eles vieram, e aí acharam o caso esquisito e tal... então me 
levaram. 

- Eu fui pra Pedreiras. Já de manhã em Pedreiras, alto 
dia, eu recebo uma intimação da polícia pra ir à delegacia. 
Bem eu tinha escapado de morrer, eles tinham cometido 
um ato de violência, arrebentando as coisas da casa, se eu 
tivesse ficado, eles teriam me assassinado mesmo, eu não 
sabia por que a polícia me chamou? 

- Aí eu vou pra polícia, quando chego na polícia, che-
ga um padre, com todos os diabos eu não sei o nome do 
padre, eu não sabia o nome dele.

- Não sei se ainda era aquele padre… não sei se era o 
padre Sinsinato, eu não me lembro… 

- Eu não sei como era o nome desse padre. 
- Eu nunca me preocupei com o nome dele, mas é 

possível ver isso um dia em Pedreiras. 
- Então, ele entrou na delegacia, parecia um urubu 

com aquela batina preta, de braços abertos, acompanhado 
com vinte e seis homens, quase todos negros, interessante, 
aquela comunidade devia ser uma comunidade negra, não 
é? 
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- Pois bem, então veio e ele começou a gritar assim: 
- Justiça pra esses heróis, justiça!
- Eu fiquei até com vontade de rir.
Então disse: 
- Eu que sou atacada, eles é que pedem justiça? 
- Então inventaram coisas que eu estava fazendo, fa-

lando sobre o comunismo, que eu tinha distribuído o ma-
terial comunista, o material eram listas pedindo a reforma 
agrária, e entregaram um documento em que a primeira as-
sinatura era de um padre. 

- Bem, era lírico pedir reforma agrária com listas e 
jornais também. Os jornais era exemplares da “Tribuna do 
Povo”, que eu tinha levado pra lá, só isso, mas aí eu tive uma 
sorte muito grande.  

- Então, eu ataquei, dizendo eu que acabava de ter 
certeza de que era o padre que tinha mandado me atacar. 
Eu disse como é que eles tinham feito na casa, quebrando 
tudo, contei toda a história.

- Ah, faltou um pedaço importante! Eu vou voltar, o 
pedaço que eu achei mais interessante. 

O que eu tinha esquecido era o seguinte: 
- Foi a coisa mais interessante que eu achei, eu disse 

que eu continuava falando e que o grupo lá de trás (o que 
tava me cercando), parece que tava me apoiando natural-
mente. 

O negão dizia: 
- Ela vai falar, porque ela não tá mentindo, até agora 

não disse mentiras.
E o homem lá de trás berrou: 
- Mas essa mulher é comunista, comunista e quer to-

mar nossas coisas, quer tomar nossos filhos, tudo que nós 
temos e ela quer tomar nossas coisas. 
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Aí o negão me pergunta o seguinte: 
- Você é comunista? 
(Aí minha cabeça rodou…) 
Eu disse: 
- Sou, não sou... sou, não sou... ora eu sou. 
Aí eu cresci e disse claramente: 
- Sou comunista! Sou comunista Maria Aragão… 
- Eu sou comunista. 
- Ser comunista, é o que há de mais importante na 

minha vida. Repito, ser comunista é a coisa mais importante 
da minha vida.  

- Eu não quero tomar nada de ninguém, porque vo-
cês não têm...

Reforcei minha afirmativa, perguntando:
- O que vocês têm que eu vou tomar? 
- A pobre roça de vocês? 
- Não quero nada material de vocês, pelo contrário, 

eu quero que vocês tenham educação, trabalho… 
- O comunismo luta pra que o povo tenha educação, 

pra que tenha saúde, bababá, bababá, bababá... 
- Aí eu fiquei falando sobre comunismo e o silêncio 

era grande, até que o grupo de lá avançou, veio aquela onda 
e o negão me agarrou, e me jogou lá no meio da sala e disse: 

- Sai que eles vão lhe matar. 
- Aí eu já disse, que teve aquela confusão, o pessoal 

gritando, uma criança chorando num quarto. 
Aí eu comandei e disse: 
- Pula a janela e tirem a criança e a gente atravessou 

o fundo do quintal, atravessou um riachinho. 
- Eu acho que era o Isône, era um riacho aonde a 

gente passou com água na canela, atravessou, era estreito e 
o pessoal ficou lá. 
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Eu perguntei pros homens da casa: 
- Tens arma? 
- Que arma que tu tem? 
O dono da casa respondeu:
- Nenhuma, eu não tenho arma nenhuma, eu não 

uso arma.
EUCLIDES: Isso tu já tinha contado.
MARIA ARAGÃO: Sim, mas eu quis ligar com a histó-

ria, porque ficou solto. 
- Então aí é que eu voltei, saí de lá, chegou o jipe pra 

me apanhar, me levou pra Pedreiras e aí o padre apareceu 
lá, de braço aberto…

O padre dizia:
- Justiça pra esses heróis! 
- Apareceu um homem, chamado Jônatas Cavalcante. 
- Me lembrei o nome dele, Jônatas Cavalcante, ficaria 

triste se não me lembrasse… 
Ele disse pra mim: 
- Olha eu sou advogado e eu vou te defender. 
Eu disse: 
- Ótimo. Então, eu comecei fazendo acusação séria 

ao padre, de ter organizado aquele grupo pra me matar e eu 
afirmei que a intenção era de me matar. 

- Acusei seriamente o padre. 
- Eu tive ao meu favor, o fato da inimizade entre o 

promotor e o juiz, então o processo ficou arquivado (Maria 
sente-se um pouco cansada).
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O RACHA DO PARTIDO COMUNISTA

EUCLIDES: É verdade que foi no quarto Congresso do 
Partido Comunista que houve o racha em duas facções:

MARIA ARAGÃO: Sim, é verdade.
- O Partido realizou um dos seus congressos, o 4º em 

1960, eu falo o Partido, o Partido. Eu sou comunista e eu 
já contei o problema de como eu entrei para o Partido em 
1945. Foi quando Prestes saiu da prisão graças à anistia e 
foi organizar um comício, no campo do Vasco, em São Janu-
ário, no Rio de Janeiro. Eu contei como foi que entrei para 
o Partido. 

- Entrei para o Partido emocionalmente, emocional-
mente, então por isso que estou falando o Partido, o Par-
tido, não é preciso dizer qual o Partido, pois quando fala 
Partido, refiro-me ao Partido Comunista, nesse período, se 
chamava assim: Partido.

- Chamava-se Partido, desde 1922, quando foi funda-
do, tomou o nome de Partido Comunista do Brasil, entretan-
to, a reação começou a fazer pressão, a perseguir o Partido, 
dizendo que ele era um Partido internacional, e que tinha 
um Partido da União Soviética e que a União Soviética era a 
sede do Partido. 

- E então, era Partido Comunista do Brasil, Partido 
Comunista da França, todos pedaços do Partido Comunista 
da União Soviética, o que era falso, mas o Partido estava 
nesta época querendo tomar parte numa campanha elei-
toral, então houve um Congresso, e nesse Congresso foi co-
locado o problema de ser Partido Comunista do Brasil, por 
que diziam, que era por causa do Brasil. 

- É que eles achavam que era um apêndice do Partido 
Comunista da União Soviética e passou a ser Partido Comu-
nista Brasileiro, PCB.
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- Então, nesse Congresso, houve um racha entre cor-
rentes partidárias e um grupo saiu, o que tinha João Ama-
zonas, Pedro Pomar e o meu caríssimo Marighela, uma das 
pessoas mais interessante que eu conheci.

- Aí, esse grupo adotou o nome de Partido Comunista 
do Brasil, PC do B. A linha que eles defendiam era a guerri-
lha, achavam que o Brasil estava atravessando um período 
revolucionário, pré-revolucionário e que era possível fazer a 
revolução através de guerrilhas. 

- Estavam equivocados, em política não se pode errar. 
- Estavam totalmente equivocados e a maioria, um 

número imenso de jovens foi sacrificado, morreu. Além des-
ses jovens, alguns quadros de grande valor desapareceram 
mortos nessa maldita guerrilha. Daí foi o racha, transfor-
mando o Partido30 em PCB e PC do B, eu fiquei ideologica-
mente com o PCB e passei esses anos todos no Partido… 
fiquei até 80 anos na luta, nas fileiras do PCB. 

- O que é que vai agora, Euclides?
EUCLIDES: Já contou tudo?
MARIA ARAGÃO: Já contei, tá contado, tá contado.
EUCLIDES: Por que houve ideologicamente a dife-

rença?
MARIA ARAGÃO: Essa era a grande diferença, ideo-

logicamente.
EUCLIDES: Ideologicamente? E qual é a grande di-

ferença?

30. O PCB foi a matriz da qual emergiu uma série de partidos importantes 
na dinâmica política brasileira: o Partido Popular Socialista (PPS), o Parti-
do Comunista do Brasil (PCdoB), o Movimento Revolucionário Oito de Ou-
tubro (MR8) e o próprio PCB atual, além de todos os grupos de matriz tro-
tskista e stalinista que surgiram e desapareceram desde então. Disponível 
em http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Brasileiro - Acesso 
em 16.5.2015.
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MARIA ARAGÃO: Era a linha política, enquanto que 
o PCB achava que podia chegar ao socialismo por caminhos 
pacíficos, o PC do B, os defensores do racha, achava que só 
podia ir revolucionariamente, ir através das guerrilhas. Isso 
era o fundamental pra eles e a partir daí o PC do B passou a 
ser um novo Partido Comunista. Tocando em miúdo o Parti-
do se transformou em dois, o PCB e o PC do B.

EUCLIDES: Todos não eram comunistas nesse tempo?
MARIA ARAGÃO: Embora se dizia todos comunistas, 

tanto o PCB como o PC do B, eram comunistas.
EUCLIDES: Esse racha enfraqueceu o Partidão?
MARIA ARAGÃO: De certo modo enfraqueceu o 

Partidão, o qual depois reagiu e teve período de grande 
atuação. 

- Mas, claro que enfraqueceu, porque saíram muitos 
quadros importantes, entre eles o Marighela, que foi brutal-
mente assassinado. 

- Me doeu muito esse erro, porque eu achava que o 
Marighela era um sujeito extraordinário. 

Quando foram exumar os restos mortais de Marighe-
la, o Prestes falou dizendo: 

- Era um equivocado (não disse que era um traidor). 
Prestes disse: 
- Era um equivocado, ele estava equivocado, era um 

herói, era um grande revolucionário...
EUCLIDES: Maria, quais foram os principais erros do 

PC do B e os principais erros do PCB? 
- Você poderia enumerar alguns?
MARIA ARAGÃO: Eu não acompanhei mais a vida do 

PC do B, o erro do PC do B, em primeiro lugar, foi esse de 
achar que estava num período revolucionário e se lançar na 
guerrilha. 
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- A guerrilha é uma forma de luta de vanguarda, mas 
só pode ser lançada de acordo com a situação, com a rea-
lidade, quando de fato o povo esteja disposto a trabalhar 
com a guerrilha.

- Também me dói desesperadamente o erro de Che 
Guevara, que acreditou que era possível fazer guerrilha, 
exportar revolução, sair de Cuba e ir pra Bolívia onde não 
havia condição alguma de fazer guerrilha e lá ele foi morto. 

- Isso me dói muito, muito, muito, muito… 
- Isso é uma lição que mostra que há necessidade de 

que se conheça a realidade, que a guerrilha é uma forma 
de luta de vanguarda, mas que não se pode fazer a guerri-
lha sem que haja condições e não é possível ela suportar a 
revolução. 

- Não é possível achar que Cuba é o Brasil, porque 
naquela época o que estava na cabeça dos militantes é que 
Cuba tinha feito a revolução, então no Brasil podia se fazer 
revolução.

- Isso não era possível, cada País tem uma situação e 
essa situação tem de ser estudada; erros principais do Par-
tido, com toda sinceridade, pelo meu fraco desenvolvimen-
to já não fosse totalmente ignorante, do ponto de vista do 
estudo do marxismo31, eu não conseguia perceber os erros. 

31. Marxismo é o conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e 
sociais elaboradas primariamente por Karl Marx e Friedrich Engels e de-
senvolvidas mais tarde por outros seguidores. Baseado na concepção 
materialista e dialética da História, interpreta a vida social conforme a di-
nâmica da base produtiva das sociedades e das lutas de classes daí conse-
quentes. O marxismo compreende o homem como um ser social histórico 
e que possui a capacidade de trabalhar e desenvolver a produtividade do 
trabalho, o que diferencia os homens dos outros animais e possibilita o 
progresso de sua emancipação da escassez da natureza, o que propor-
ciona o desenvolvimento das potencialidades humanas. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo - Acesso em 17.5.2015.
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- Os erros do PC do B, relaciona-se a sua linha equi-
vocada, coisa que eu só percebi claramente quando Pres-
tes lançou a carta aos comunistas, onde analisava esses 
erros. 

- Preste analisava a linha política errada, quando 
questionava e relacionava em sua analise tudo isso e eu 
achava que, ele também fez uma autocrítica de sua atu-
ação, pois ele constata era também responsável por tudo 
aquilo, inclusive pelos erros cometidos. 

- Toca pra frente. Euclides não fica amassando mui-
to esse PC do B.

VIAGEM À UNIÃO SOVIÉTICA

EUCLIDES: Você esteve na Rússia, como foi sua 
estada lá?

MARIA ARAGÃO: Não, eu não estive na Rússia, eu 
estive na União Soviética 32(risos...).

32. Foi um Estado socialista localizado na Eurásia que existiu entre 1922 
e 1991. Uma união de várias repúblicas soviéticas subnacionais, a URSS 
era governada por um regime unipartidário altamente centralizado 
comandado pelo Partido Comunista e tinha como sua capital a cida-
de de Moscou. A União Soviética teve suas raízes na Revolução Russa 
de 1917, que depôs a autocracia imperial. Após a revolta, os bolche-
viques, liderados por Vladimir Lenin, derrubaram o governo provisório 
que tinha sido estabelecido. A República Socialista Federativa Soviética 
Russa foi então criada e a Guerra Civil Russa começou. O Exército Ver-
melho entrou em diversos territórios do antigo Império Russo e ajudou 
os comunistas locais a tomarem o poder. Em 1922, os bolcheviques fo-
ram vitoriosos, formando a União Soviética, com a unificação das re-
públicas soviéticas da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia. Dis-
ponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/União_Soviética - Acesso em 
16.5.2015.
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EUCLIDES: Bom, conta a história, por que é que tu fos-
te à União Soviética?

MARIA ARAGÃO: Houve um período, aqui em que eu 
me cansei, eu estava trabalhando quase que só, porque o 
Partido tinha passado por crises, tinha enfraquecido bastante 
aqui no Maranhão, de uma maneira especial.

- Eu estava trabalhando demais e ainda tinha méto-
dos de trabalhos errados e isso aí tava me aborrecendo. Eu 
ia embora da daqui, então escrevi para a direção do Partido, 
dizendo que eu ia sair do Maranhão, ia deixar o Maranhão. 

- Aí chegou um quadro, um quadro bom, Renato Ma-
chado. O Renato, que era um quadro muitíssimo bom, me 
ajudou e deu uma arrancada no Partido, o Partido subiu, ou-
viu? Ele ajudou a quebrar o gelo aqui, mas a despeito disso, 
eu estava com vontade de ir embora, tinha cansado do Mara-
nhão e tinha mandado dizer que ia sair.

- Nunca na vida tinham pensado em me chamar pra 
uma reunião fora, nunca na vida tinham pensado num curso 

Foto enviada de Moscou com a mensagem: “Para Sônia e Simone com muito carinho - sobre a neve, num carro que 
não é meu. Abraços, Maria. 3/3/62”
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na União Soviética. Todo gato e  todo cachorro foi pra União 
Soviética, foi pra vários países socialistas, mas, nunca se 
lembraram de mim. Só se lembraram quando eu disse que 
ia sair daqui. Só lembraram quando ameacei sair e manda-
ram um quadro, chamado... (não me lembro). 

- Era pra fazer um curso de um ano na União Sovié-
tica. Eu fiquei toda alvoraçada, claro que eu queria fazer o 
curso na União Soviética, era a primeira oportunidade que 
eu tinha de fazer um curso fora do Brasil. Sim, nunca tinha 
participado de cursos, e eles, o Partido fazia muitos cursos 
de capacitação, mas nunca tinha me chamado. 

- Foi preciso que em 1951, eu tivesse resistido a uma 
prisão, foi uma prisão escandalosa, muito falada, que tives-
se metido a mão na cara do chefe de polícia, que tivesse 
sido presa por 80 dias, pra que se lembrassem em meados 
de 1952, me chamar pra fazer um curso,  chamado curso 
Stalin, curso Stalin33, era um curso de capacitação política. 
Fui chamada pra esse curso, real, pela primeira vez.

EUCLIDES: Onde foi esse curso?
MARIA ARAGÃO: Foi no Rio de Janeiro, 1952, plena 

ilegalidade.
EUCLIDES: Bom e a viagem pra União Soviética...
MARIA ARAGÃO: Deixa eu começar agora a falar na 

União Soviética, então eu disse lá: 
- Me deram um golpe.
Maria explica melhor sua afirmativa: 
- Essa minha ida pra União Soviética, essa coisa, 

esse presente, esse prêmio foi um golpe, porque eu ia sair 
do Maranhão. 

33. Esse curso Stalin foi oferecido 10 anos antes da viagem de Maria à 
União Soviética, como ela retomará na sua narrativa mais à frente. Esse 
esclarecimento torna-se necessário poque Maria às vezes misturava as-
suntos, fazendo com que o leitor se confunda. O curso Stalin ocorria 
no Rio de Janeiro e capacitava os militantes para a militância política 
naquela época.
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- Bem, mas aí eu fui pra União Soviética fazer um cur-
so político. Eu aproveitei, a gente tava devendo o jornal, e 
estava devendo a Editora Vitória. A Vitória era nossa editora 
e eu vendia muitos livros, era uma vendedora desesperada 
de livros, viu? Então eu estava devendo, aí eu fui pra rua 
fazer finança, finança, dizendo claramente:

- Vou fazer um curso médico, fazer um estágio de 
Medicina na União Soviética e todo mundo gostava disso. 
Eu levantei muito dinheiro, e com esse dinheiro eu paguei 
os jornais, deixei tudo pago, paguei os livros e ainda sobrou 
um dinheirinho.

- Aí eu fui pra lá, pra União Soviética. Na União Sovi-
ética eu passei um ano e três meses. Bem, eu queria ir pra 
União Soviética, eu tinha dedicado o melhor da minha vida 
ao Partido Comunista, se eu tivesse outra vida eu continu-
aria fazendo a mesma coisa. Não sei quantos anos terei de 
vida, mas esses anos serão aproveitados com a mesma dedi-
cação pelo socialismo dentro do Partido Comunista. 

- Por isso, era interessante que eu visse em algum 
lugar como era o socialismo, onde é que estava plantado o 
socialismo, queria estar num lugar onde tivessem as dificul-
dades do começo, eu queria viver essas dificuldades.

- E eu tenho um colega chamado Idique, que ele está 
em Moçambique, e a primeira vez que ele veio passar as 
férias aqui, veio de Moçambique e ele veio meio desespe-
rado, dizendo que as dificuldades eram grandes; mas eu 
estava com inveja dele, eu queria estar lá, onde estava se 
construindo, vendo do comecinho, pra que trouxesse a ex-
periência pra cá, pra esse país, pra meu país. 

- Bem, então eu fui pra União Soviética, dizendo pri-
meiro que tinha ido fazer um curso, um estágio de Medici-
na, enfim uma parte realmente era o estágio de Medicina.

- Eu olhei a Medicina na União Soviética, onde a Me-
dicina era adiantada, bastante adiantada, mas tinha desde 
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os métodos sofisticados de tratamento até os métodos po-
pulares ou simples, não digo nem populares, simples, secu-
lares, como era o caso da acupuntura chinesa, descoberta 
na China, como era o caso de um tratamento com abelhas, 
picada de abelhas, enfim, ao lado de métodos muitos adian-
tados, métodos de tratamento adiantados, mas não foi fun-
damental pra mim, o tratamento, o estágio de Medicina, 
fundamental foi realmente o estágio político, foi realmente 
o curso teórico que me foi dado durante um ano, me serviu 
muito, sobretudo, porque eu me convenci mais da neces-
sidade de continuar lutando até a última gota da vida pelo 
socialismo.

- Eu vi um povo feliz, diziam que o russo era um povo 
triste. Mentira, é um povo alegre, é um povo feliz. Uma vez 
um engenheiro brasileiro, maranhense, não sei o nome, um 
engenheiro maranhense, conversava comigo e dizia o se-
guinte... 

- Como ele disse? 
- Frustração diante da vida, vendo que ele tinha de 

trabalhar desesperadamente para que a sua mulher fre-
quentasse a alta sociedade. 

E dizia ele: 
- Era necessário que ele frequentasse lugares consi-

derados chics, importantes… pra frequentar esses lugares 
sua esposa, tinha que se apresentar como uma mulher de 
um engenheiro. Para isso ele tinha de fazer um esforço muito 
grande, pois as despesas eram também muito grandes. Até 
pra mandar os filhos ao colégio particular, era muito gasto, 
pois pra fazer com que os filhos tivessem tudo aquilo que o 
padrão burguês requer e tudo aquilo que as outras crianças 
(tosse) de alto nível tivessem, era preciso manter um padrão 
de vida compatível. Se o menino queria uma aula especial, 
por exemplo,  queria natação, tinha de dar natação; se os 
outros meninos tinham aula de ginástica, tinha de dar aula 
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de ginástica; tinha karatê, tinha de dar karatê; enfim, tudo 
aquilo que os outros meninos ricos  tinham, ele também era 
obrigado a dar para seus filhos e era muita despesa. 

- Ele ficava pensando que se de repente morresse 
qual seria a sorte de sua mulher  e de seus filhos?

- Isso aí ele falava comigo de uma maneira desespe-
rada, porque eu lhe contava como era a União Soviética, 
quando eu lhe contava que não havia desemprego, que não 
havia prostituição, que a escola era obrigatória e gratuita; 
que a saúde era gratuita e praticamente obrigatória, quan-
do uma criança, uma mãe não levasse o filho pra vacinar, 
estavam lá no seu bairro, na sua fábrica, estava lá o nome 
da criança na época que ela tinha que levar pra vacinar, se 
ela não levasse pra vacinar, ela seria multada, seria punida, 
enfim, um trabalho imenso que fizeram.

Disseram-me uma vez o seguinte: 
- Todas as pessoas fazem um check up anual, todas as 

mulheres fazem exame ginecológico anual. 
Intimamente eu pensei: 
- Isso é impossível, mas quando eu terminei o estágio 

na União Soviética, eles me disseram o seguinte: 
- Você viu como vivemos; você viu como trabalhamos. 
- Você precisa ver como descansamos, então você vai 

ter de descansar. E me mandaram... (não conclui o pensa-
mento, mas logo retoma, esclarecendo seu ponto de vista):

- E é muito interessante a vida na União Soviética, 
então eu fui ver como era realmente possível que todas as 
pessoas fizessem check up anual. As férias na União Soviéti-
ca são uma coisa, como é que eu diria…? Vamos falar nossa 
linguagem de pessoas que consideram coisas sagradas ou 
não sagradas, portanto, as férias eram uma coisa sagrada 
para os soviéticos, toda gente tinha de ter férias, porque as 
pessoas se acostumaram a ter férias, aquilo fazia parte da 
rotina da vida, era como comer, como era dormir.
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- Havia vários tipos de lugares para repouso, para o 
descanso, para as férias, havia as casas de repouso para as 
férias, tinha uma casa de férias para aquelas pessoas que 
se submetiam a exames completos e a pessoa era absoluta-
mente sadia, não tinha nada, nada vezes nada, então essas 
pessoas tinham um tipo de repouso, onde eles só tinham 
uma disciplina, era a hora de entrar pra dormir. 

- Eles comiam onde queriam, eles dormiam onde 
queriam, eles namoravam onde queriam, eles faziam tudo o 
que entendiam, ficavam fora, dançavam e tal, contanto que 
eles fossem dormir a hora certa e eu perguntava por quê? 

- Por que então, não haveria descanso?
- … e isto é realmente para descanso? 
- Havia também as casas destinadas a determina-

das doenças que eram descobertas através dos exames do 
check up feito em cada pessoa. Então, nesse período, por 
exemplo, eu estava com a pressão alta, então eu não podia 
ir nem para a praia, nem para o mar, nem para a montanha, 
fui para um lugar plano, uma cidade chamada Nalchik, isso 
mesmo, Nalchik.

- Fui pra lá, foi interessante, era uma casa muito bo-
nita, naturalmente tinha sido palácio duns nobres, devia ter 
sido isso, e era realmente isso. Essa casa tinha um pomar 
nos fundos, tinha a casa e o quintal enorme com um lindo 
pomar. No primeiro dia em que eu cheguei, passei a parte 
da manhã comendo frutas, colhidas diretamente dos pés. 

- Eu nunca tinha visto aquilo, um pé de maçã, a ma-
cieira é linda, as flores da macieira são muito lindas, perfu-
madas e a fruta da maçã, tirada do pé, é a coisa mais gos-
tosa que você pode imaginar, diferente da maçã que você 
compra aí, que já veio da região sul ou da Argentina, ou de 
outro lugar, viajando não sei quanto tempo, e está no cami-
nhão também eu não sei há quanto tempo.
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- A fruta tirada do pé tem outro sabor, absolutamente 
interessante, eu passei a manhã comendo frutas e chegou a 
hora do almoço, pois lá se cumpre horário e tinha disciplina. 
Há disciplina pra tudo, inclusive para as pessoas como eu. 
Há disciplina alimentar, então na hora da refeição todos ti-
nham de comer, mas naquele dia, eu não conseguia comer, 
porque eu estava cheia de tanta fruta, de tanta maçã que eu 
tinha comido, tinha uva também, maçã, uva…

- Bem, e o médico? Essas casas de repouso em que 
as pessoas eram absolutamente sadias, não precisavam de 
médico, não tinha médico, mas as casas onde havia qual-
quer tipo de doença tinha o médico ou médica. E na hora da 
refeição, ele ou ela ficava andando entre as mesas, olhando 
como se comia, como não se comia e eu não conseguia co-
mer (espirra). 

Aí, ela dizia: 
- Você não gosta? 
Ela se dirigiu a mim e disse:
- Eu posso mandar fazer amanhã outra comida pra 

você, diga como é que você gosta, diga... 
- E eu não conseguia na realidade comer.
- Era obrigada a ter um descanso depois da refeição, 

era obrigada a descansar. Depois eu estava livre, então tinha 
uma, como se chamaria aqui? Um bar… não era naturalmen-
te um bar… ou era um bar? chamamos assim. Aí se reuniram 
pessoas, as mais diversas, diversas em profissão; diversas 
em região de moradia; as mais diversas; e eu ia pra lá. 

- Cada dia eu tinha de ficar entre dois deles.  
Eles diziam: 
- Ah! Hoje é aqui! Eu era metida a alegre, eles se en-

cantavam muito, chamavam  rasvesiolaya.  Rasvesiolaya 
quer dizer alegre, viu?

- Eles cantavam, cantavam e tinha uma música que 
quando eu chegava ou eles me avistavam, eles cantavam. 
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Eu pensava que a música era brasileira, mas não era, é uma 
música latino americana, eu não sei de onde é. 

É assim: 
- Estou apaixonado por Marina (canta)… Uma coisa por 

aí assim. Estou apaixonado por Marina, e eu não era Marina, 
eu era Maria, aí eu entrava, sentava ali, bebia, bebia, bebia, 
bebia, bebia, eu gosto de beber e não tinha nada no coração, 
não tinha cardiologista nenhum na vida pra me dizer: 

- Só beba 1200 mililitros de cerveja, só beba 675 mili-
litros de vinho, só beba duas doses de uísque, não tinha nada 
disso, estava solta e bebia quanto queria.

- Bem, assim foi o descanso, foi muito interessante, eu 
vi então como o povo soviético trabalhava, como é que ele se 
divertia e como é que eles descansavam. Nas visitas que fiz 
às empresas, sempre com uma tradutora: Irina, assim se cha-
mava minha tradutora. Pois bem, então estava sempre com a 
tradutora e fomos a uma fábrica de relógios.

Eu queria comprar um relógio e ela me disse: 
- Não compre este agora, deixe pra comprar o ano que 

vem, porque estará mais barato, muito mais barato.
E eu disse: 
- Que conversa é essa? 
Ela esclareceu: 
- É porque eles desenvolvem, quase que obrigatório, 

faz parte do sistema, eles desenvolvem uma melhoria da téc-
nica, um aperfeiçoamento da técnica, que barateia o produto. 

- Achei isso interessantíssimo, e, nessa fábrica de re-
lógio que eu fui, o diretor da fábrica tinha sido operário da 
fábrica, tem uma Universidade ao lado da fábrica e então os 
operários tinham horário para ir pras aulas e pra trabalhar, 
pra frequentar a Universidade.

- Eu visitei várias cidades. Eu visitei uma cidade, mas 
não foi... Aonde era? Ucrânia? Sei que era na Ucrânia, me 
lembra o nome da cidade, Drágovo… Drágovo, uma cidade 
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na região ocidental da Ucrânia.  Olha, era uma cidade que 
parecia uma coisa de brinquedo, era uma cidade pequeni-
na, uma pequena cidade, mas muito limpa, bem organizada, 
aliás, todas as ruas, todas as cidades são limpas, tudo é mui-
to limpo, mas lá eu vi uma coisa interessante, era o estímulo 
que havia ao casamento. 

- Não existe lá de maneira nenhuma o preconceito 
em relação a casamento ou não casamento, a quem é casa-
do e quem não é casado, não existe esse preconceito.

- Mas havia um estímulo ao casamento, porque or-
ganizava mais a família. Creio que era por isso que os jovens 
queriam casar formalmente, então tinha um armazém (aqui 
se diz um Shopping Center), Eles chamavam lá um arma-
zém. Como era o nome em russo? (Tenta lembrar...) Havia 
uma espécie de talão que os noivos recebiam e compravam 
tudo que necessitavam por preços subsidiados.  Então, os 
jovens casavam com alguma estrutura. Eles não se casavam 
sem nada aí, pois pegavam o certificado de casamento e iam 
lá no armazém e tiravam tudo pela metade do preço, tudo 
muito reduzido. Quase sempre quem se casava já tinha con-
seguido seu apartamento. 

- Então eles iam montar os móveis, com as coisas que 
eles tinham necessidade. Eu vi que aquilo era um estímulo, 
era um estímulo que o Estado fazia ao casamento, para as 
pessoas se casarem e organizar sua família. Eu repito que 
não havia, entretanto, nenhum preconceito, nenhuma dis-
criminação, a quem realmente não fosse casado.

EUCLIDES: Casamento civil, né?
MARIA ARAGÃO: Sim, casamento civil, porque o so-

cialismo, a sua base é o marxismo e o marxismo não é reli-
gioso, é dialético. 

- Vi muita coisa interessante na União Soviética, mes-
mo na Medicina, vi coisas interessantes e me arrependo de 
não ter feito algumas coisas erradas.
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Justificando sua afirmativa, Maria cita como exemplo: 
- Sempre digo que os erros que mais me doem, não 

são os erros que eu cometi. Os erros que mais me doem 
são aqueles que eu deixei de cometer, por omissão ou por 
medo. Esses erros me doem no fundo do coração. 

- Na União Soviética me levaram pra ver tudo que 
eu queria ver. Fui um dia, num ambulatório de acupuntura, 
eu não me interessei e, hoje, me arrependo de não ter me 
interessado, porque hoje se faz muita acupuntura aqui no 
Brasil e não quis fazer naquela época. Não me interessou a 
acupuntura, foi um dos erros e, no período que eu estudei, 
também cometi erros assim e coisas que eu não queria. Eu 
não tinha tempo e eram erros opcionais, então, eu deixava 
de aprender, deixava de querer, de querer estudar.

Pois bem, vi várias coisas interessantes na União So-
viética, por exemplo: 

- O Pronto Socorro mais importante de Moscou (em 
russo Moscovo), chamado Sklifosovsky, Sklifosovsky… eu vi.

Nesse Pronto Socorro de Moscou  eu vi uma coisa 
interessante: 

- É que eles usavam sangue de cadáver. É o sangue de 
cadáver não coagulado. O sangue que não coagula é aquele 
que se põe uma droga, um troço dentro pra não coagular, 
mas, o sangue de cadáver não coagula, por quê? (faz gestos) 

- Então, aí me contaram uma história, um dos estu-
diosos, um dos sábios vinha fazendo experiências em ani-
mais e chegou-se à conclusão que o sangue de cadáver não 
coagulava e que era possível se utilizar esse sangue, esse 
sangue de cadáver.

- Mas, com aquela preocupação com a vida humana, 
porque no socialismo o homem é o capital mais precioso, os 
professores, a alta cúpula da Medicina não permitia que se 
fizesse aquilo no homem, utilizando sangue de cadáver. 
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- Mas, aí aconteceu um fato incomum, um poeta louco 
cortou as veias, querendo se suicidar. Não se suicidou. Cortou 
os pulsos e começou a sangrar, foi levado pra Sklifosovsky e 
ele não tinha parentes. Aí tinha morrido num desastre um jo-
vem, então o médico que estava de plantão não teve dúvida, 
tirou o sangue todinho do jovem e jogou no poeta, fez trans-
fusão e o poeta voltou à vida, o poeta se salvou.

- O caso foi pra discussão. Estava feita a experiência, 
dava certo no homem, não era só em animal, dava também 
certo no homem, aí foi pra discussão o problema. 

- Havia críticas ao médico que tinha feito a transfusão 
do sangue do cadáver sem ter examinado o sangue do cadá-
ver e dizia o sábio lá:

- E se aquele homem tivesse sífilis? Sífilis era um hor-
ror na União Soviética. 

Aí o médico se levanta indignado e disse: 
- Era melhor, era muito melhor viver com sífilis, do que 

morrer sem ela (risos...). 
Eu adorei esta história que me contaram: 
- “É melhor morrer com sífilis, viver com sífilis, do que 

morrer sem ela!” 
- Eu também não tinha tido noção de que se usava 

sangue de cadáver e que o sangue de cadáver não coagula-
va, sobretudo isso, que o sangue de cadáver não coagulava, 
também...

- Foi muito interessante, eu vi realmente, como é que 
o povo ama a música, a arte. É uma paixão que o povo sovi-
ético tem pela música, pelas artes, pelos esportes, as crian-
cinhas, as criancinhas. Dizem que o comunismo arranca os 
filhos dos pais. Isso é falso, apenas as crianças não são aban-
donadas (interrompe para saldar uma pessoa). 

- As crianças têm creches. As crianças têm escolas 
maternais, e as mães podem trabalhar e ir buscar seus filhos 
no fim da tarde. Encontram as crianças bem alimentadas, 
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tratadas, porque creches e escolas são boas e todas essas 
estruturas tem médicos, tem psicólogas, tem enfermeiras e 
as crianças são cuidadas cientificamente e daí se começa o 
trabalho com esporte, se começa a ver qual é a tendência 
da criança para estudar, o que é que ela pretende estudar34.

- Há coisas interessantes, por exemplo, em Lenin-
grado, o cerco em Leningrado35. Leningrado e Moscou são 
cidades rivais, tais como Rio e São Paulo. Moscou tem uma 
cota no plano quinquenal, Leningrado faz tudo pra superar 
Moscou. É uma emulação36 sadia. É uma ação que fortalece 
o socialismo. 

Mas há a rivalidade entre as duas cidades e Leningra-
do é muito orgulhosa. Eu e minha tradutora passamos dias 
muito emocionantes em Leningrado. Eu não sentia que ela 
estava enciumada porque eu levantava brindes a Leningra-
do. Eu dizia que amava Leningrado, eu falava sobre Lenin-
grado com amor. 

- E uma noite nós fomos ao teatro, então percebi que 
não se entra no teatro e nem em casa de diversão com o 
casaco de frio. Eu não entendia porque esse procedimento.

34. Percebi pelo depoimento de Maria, que o espaço que ela relatava 
neste ponto, funcionava como uma creche bem estruturada à nível de 
Brasil, ou a um ATL, à nível de Portugal, no ano de 2015, onde as crian-
ças pequenas (miúdas), na primeira infância recebem toda assistência 
inicial para a vida educativa e social. ATL em Portugal significa “Ativida-
des de Tempo Livre” e funciona para toda criança que mora nesse país, 
podendo as crianças entrarem a partir das 8 horas e permanecer até as 
19 horas de segunda à sexta-feira.

35. Leningrado atualmente é chamada de São Petersburgo.

36. Significado de Emulação: s.f. Ação ou efeito de emular. Sentimento 
que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa 
ou outra pessoa. Competição justa; ação de disputar ou concorrer de 
maneira honesta. Disponível em http://www.dicio.com.br/emulacao - 
Acesso em 9.5.2015.
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- No teatro tem uma instalação que eles chamam 
guarda-roupa, onde cada pessoa ao chegar, tira o casaco, 
entrega o casaco e recebe o talãozinho. Nós fomos a uma 
ópera em Leningrado e nós tínhamos transporte próprio, 
mas o povo não tinha. O povo tem transporte, mas é trans-
porte público, como o metrô, que é mais rápido e la tinha 
linha pra toda parte. Naquela noite estava fazendo 25° abai-
xo de zero. 

- Dentro do teatro era quente, mas quando se sai do 
teatro era uma loucura. Então, o pessoal saía correndo, eu 
só me lembrava de quando eu vi algumas vezes o trabalha-
dor no Brasil correr para tomar o trem, na hora do trabalho 
ou saltar do trem na hora de ir pra casa. É uma coisa louca, 
pois assim saíram os leningrandenses do teatro, loucos pra 
chegar na frente e pegar o seu casaco e ir pegar o seu metrô.

- Mas aí eles não estavam respeitando ninguém: 
- Era um traz pra cá, um empurra pra lá e vai pas-

sando, ninguém queria saber quem estava na frente. Aí a 
tradutora se encosta na parede, me defendendo. 

Ela me disse: 
- Isto nunca aconteceu em Moscou. 
Aí abri na risada e disse: 
- Agora que eu senti que tu tens ciúme de Leningrado. 
Vi pela maneira que ela falou: 
- Isto nunca aconteceu em Moscou. 
- Uma cidade, um país de que eu gostei muito, foi a 

Ucrânia37. É um povo sonoro, alegre, constante, um povo 

37. A Ucrânia é um país da Europa Oriental que faz fronteira com a Fe-
deração Russa a leste e nordeste; Bielorrúsia a noroeste; Polônia, Eslo-
váquiae Hungria a oeste; Romênia e Moldávia a sudoeste; e Mar Ne-
gro e Mar de Azov ao sul e sudeste, respectivamente poderoso Esta-
do Principado de Kiev. Após a sua fragmentação no século XIII, a Ucrânia 
foi invadida, governada e dividida por uma variedade de povos. Uma 
república cossaca surgiu e prosperou durante os séculos XVII e XVIII, 
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que gosta de cantar. Os soviéticos também gostam de cantar, 
gostam de música, gostam de ópera e tal, mas os ucranianos 
são demais. Ele gosta de cantar, ele organiza corais em todo 
o país, foi uma coisa linda, lindíssima que eu presenciei e que 
eu vi. 

- Havia um coral com representantes do país inteiri-
nho, foi lindo, lindo, lindo, lindo, lindo...

- Mas é um povo de temperamento parecido com o 
nosso, com o nosso povo latino-americano. 

- Num dos nossos passeios aconteceu um fato: Um 
dos nossos, das pessoas que faziam parte do grupo (além 
dos brasileiros tinham um chileno muito amável, muito riso-
nho), vinha com o braço no ombro de uma mulher soviética 
ou ucraniana que estava conosco. Além dessa mulher tinha 

mas a nação permaneceu dividida até sua consolidação em uma repú-
blica soviética no século XX. Tornou-se um Estado-nação independente 
apenas em 1991. O país possui um território que compreende uma área 
de 603.628 quilômetros quadrados, o que o torna o maior país total-
mente no continente europeu. Disponível em http://pt.wikipedia.org/
wiki/Ucrania - Acesso em 12.5.2015. 

Junto com camponeses na Ucrânia, em 1962.
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a nossa tradutora, mas ela estava um pouco afastada da 
gente. Então, o chileno, sempre gentil, estava de braço com 
a mulher soviética ou ucraniana, simples, quando aparece  
um ucraniano e agarra ele (o chileno) pelo peito assim e 
pergunta: 

- Shtó takóye, Shtó takóye, Shtó takóye38…! 
- Que dizer, o que é isso? 
- O que é isso? 
- O que é? 
- Significava ele estava de par com a mulher dele e 

ele não gostou de ver aquilo, por isso ele disse e repetiu a 
expressão Shtó takóye 

- Parecia um brasileiro, não parecia? 
- Um brasileiro era capaz de fazer isso, viu? 
- Então a tradutora explicou que nós éramos turis-

tas, que estávamos ali para ela mostrar a cidade para todos 
nós e que não estava havendo nada de mais.

- Aí o homem pegou a sua mulher e ficou ao lado 
dela. Só assim o nosso passeio continuou, pois o homem 
ciumento já estava de braços com sua mulher. 

- O povo soviético é alegre, quando os alunos termi-
nam um curso, creio que é o curso secundário, eles passam 
a noite na rua, cantando e dançando, nas grandes festas, 
nos poucos feriados que há… 

Por exemplo: 
- 1º de maio ou aniversário da revolução, eu assisti 

as festas. 
- Eu passei um ano na União Soviética, além de ter 

passado todas as estações. Passei também pelos grandes 

38. A tradução literal da expressão russa “Shtó takóye”, significa “o que 
passa?”.
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feriados. Então depois do desfile iam aqueles grupos pra 
rua, tocando, cantando, dançando, que coisa linda. 

Eu constatei que aquele povo:
- É um povo alegre e é um povo feliz. 
- É feliz porque ele olha o futuro com segurança, o 

socialismo é o futuro e um futuro com segurança, saúde, 
educação, repouso, trabalho, então, isso constitui a base da 
felicidade do povo soviético. 

Maria me pergunta:
- O que é mais Euclides? 

CULTO À PERSONALIDADE

EUCLIDES: Aconteceu algo curioso nessa viagem?
MARIA ARAGÃO: Eu te contei a gafe de Stalin, que eu 

dei num almoço comemorativo?  
(Maria fica pensativa e repete pra si mesma várias 

vezes)
- Não contei? 
- Contei? 
- Não contei? 
- Contei...
EUCLIDES: Contou, mas não gravou, conta novamente.
MARIA ARAGÃO: Houve um banquete que nos ofe-

receram, especialmente para os brasileiros e todos eram o 
pessoal lá do grupo, todos latino-americanos. Eu não sei se 
era 7 de setembro. Era uma data nossa eu não sei qual. Devia 
ser 7 de setembro e aí eu estava entre dois russos na mesa. 
Um do lado outro do outro. Eu estava entre os dois e eles 
me deram uma dose de vodka. Eu provei e eu não gosto de 
vodka. Eu não gosto das bebidas secas. 

Aí eu bebi um pouquinho e eles disseram: 
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- “Do kontsá”, “do kontsá”, “do kontsá”… “Do kontsá” 
significa bebe todinho. 

Eu dizia:
- “Nhete”, “Nhete”, que significa não. “Nethe” é não. 
- Então eu tinha de beber todinho, então eu tomei 

(faz gestos) e bebi todo, depois me deram outro e outro... 
Levantaram outros brindes, com outra doses de vodka. 

- Eu não estava mais disposta a tomar vodka e disse 
que gostava era de vinho e tinha vinho na mesa. 

Ai um deles teve a ideia infeliz de dizer o seguinte: 
- Aquele é um vinho muito bom; era o vinho preferido 

do Stalin.
- Mas, estavamos numa época em que houve a de-

núncia do culto à personalidade de Stalin39, aquela denúncia 
de “Khrushyóv”, “Nikíta Khrushyóv”, portanto estava aquela 
luta desesperada contra a memória de Stalin. Tinham muda-
do o nome de Stalingrado e isso foi uma coisa que me doeu 
muito40. Mudaram o nome de Stalingrado para Volgogrado 

39. Stalinismo (português brasileiro) ou estalinismo (português europeu) 
designa o período em que o poder político na antiga União Soviética foi 
exercido por Josef Stalin. O stalinismo não chega a ser uma teoria, uma 
vez que sequer articula de forma sistemática ou original determinados 
conceitos ou princípios. O termo “stalinismo”, na maioria das vezes, de-
signa essencialmente o domínio absoluto de uma dada liderança, a qual 
dispõe de meios por intermédio dos quais estabelece como verdade a 
sua interpretação particular do marxismo, do qual se arvora a condição 
de único e legítimo intérprete. Neste sentido, o stalinismo reproduz e ali-
menta uma estrutura de pensamento único, como o que foi constituído 
pela Igreja Católica Romana após a declaração da infalibilidade papal em 
1870 . Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Stalinismo - Acesso 
em 11.09.2015.

40. Percebo que a expressão usada por Maria Aragão “Tinham mudado 
o nome de Stalingrado e isso foi uma coisa que me doeu muito” refere-
se a sua desaprovação à mudança do nome daquela cidade, pois ela 
apesar de não ser stalinista, também não era antistalinista, como expli-
cará mais à frente no seu relato.
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(em russo “Stalingrad” passou a ser chamado “Volgogrado”). 
Não tiraram da cabeça de ninguém, nem do mundo inteiro. 

- O que foi a batalha de Stalingrado? 
- O que foi o heroísmo do povo russo? 
- Em Stalingrado, eles derrotaram os nazistas, mas foi 

uma luta brutal. Foi uma luta de corpo a corpo, de casa em 
casa. Foi uma coisa que espantou o mundo. 

- Assim, mudaram o nome, naquela campanha e tal. 
Botaram o nome Volgogrado em vez de manter o nome Sta-
lingrado.

- Pois bem, estavam nessa campanha, mas aí eu já 
tinha tomado duas doses de vodka. Eu nunca tinha tomado 
vodka na minha vida. Aí me serviram o vinho eu me levantei 
com voz forte e gritei com o copo levantado: 

-  Por Stalin! 
- Isto, naquela época foi como afronta. 
- Tudo quanto foi brasileiro botou o olhão em cima de 

mim, ouviu? 
- Assim, não diziam nada. Só ficaram me olhando, me 

criticando e os russos...? 
- Um me beliscava de um lado e outro beliscava de 

outro lado, mostrando que eu estava errada. 
- Eu estava em pé com o copo na mão, tomando vi-

nho. Ironicamente era o saborosíssimo vinho predileto de 
Stalin. 

- Na verdade eu não sou uma stalinista41, eu sou co-

41. O culto de personalidade ou culto à personalidade é uma estraté-
gia de propaganda política baseada na exaltação das virtudes - reais e/
ou supostas - do governante, bem como da divulgação positivista de 
sua figura. Cultos de personalidade são freqüentemente encontrados 
em ditaduras, embora também existam em democracias.[1] O termo 
culto à personalidade foi utilizado pela primeira vez por Nikita Khrush-
chov no “Discurso secreto” para denunciar Josef Stalin. Disponível em 
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munista, sou leninista42. Quando eu digo que sou prestista, 
é porque Prestes não tem ainda um partido. Nós ainda não 
formamos um partido revolucionário, mas eu sou mesmo é 
leninista. Mas não sou anti-stalinista de forma nenhuma.

- Eu sei que o Stalin cometeu erros muito graves, 
mas os erros de Stalin foram todos devido à situação que 
ele atravessou.

Explico melhor: 
- “… de um lado o temperamento dele, de outro 

lado a situação que a União Soviética atravessava, cercada 
de inimigos”. 

- Então, ele tinha que ter mão de ferro ou o socialis-
mo não ia à frente ou se iria passar muitos anos pra levantar 
a cabeça. Ele tinha de ser forte, tinha às vezes, de ser brutal 
e daí vieram os seus grandes erros. 

- O papel de Stalin na guerra contra o nazismo eu 
acho emocionante, sinceramente emocionante...

 - Quando me lembro disso, de maneira nenhuma, de 
forma nenhuma, eu posso ser antistalinista.

  - Quando começou uma forte campanha contra Sta-
lin, eu nem acreditava nos tais erros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stalinismo - Acesso em 11.09.2015

42. O termo leninismo é utilizado para designar a corrente política 
surgida pelo rompimento político com o economicismo da social-de-
mocracia européia no começo do século XX. Apesar de levar o nome de 
seu principal fundador, o leninismo também carrega contribuições de 
revolucionários como Grigory Zinoviev (por formular junto com Lenin 
a teoria do desenvolvimento desigual) e Lev Kamenev. Lenin procurou 
adaptar a teoria marxista do século XIX à realidade do século XX e foi 
um dos principais teóricos marxistas e o principal lider da Revolução 
Bolchevique de 1917, na Rússia. Disponível em http://pt.wikipedia.org/
wiki/Leninismo - Acesso em 16.5.2015.
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Chegavam e diziam que era preciso esquecer Stalin e 
eu disse uma vez: 

- Vão arrancá-lo do meu coração, mas é aos pedaços. 
Eu tenho um respeito muito grande por Stalin e não sou Sta-
linista, reconheço os seus erros, mas reconheço também os 
motivos além do seu temperamento, a situação em que se 
encontrava a União Soviética. Ele queria manter o socialis-
mo e conseguiu. 

- O que mais?
EUCLIDES: Tu passaste um ano e três meses na União 

Soviética?
MARIA ARAGÃO: Passei um ano e três meses.
EUCLIDES: Tu tomaste muito porre na União 

Soviética?
MARIA ARAGÃO: Se eu bebi muito? Um pouco (ri-

sos...). Não me pergunta mais sobre isso, mas tomei um 
pouco, um pouco, um pouco, um pouco sim. Só um pouco. 
O povo soviético é um povo quente, desesperado e eu tam-
bém era, o que podia ser?

EUCLIDES: Tiveste algum namorado forte?
MARIA ARAGÃO: Tive um namorado forte.
EUCLIDES: Como era o nome dele?
MARIA ARAGÃO: Gustavo, eu tenho uma fotografia 

dele.
EUCLIDES: Ele era soviético?
MARIA ARAGÃO: Não, ele não era soviético. Era lati-

no-americano. Soviético, eu não tive namorado forte, tinha 
paqueras. Mas não tive namorado forte. Nessas excursões 
que a gente ia por aí, o pessoal gostava muito de mim, acha-
va que eu era rasvesiolaya, que eu era alegre, eles gostavam 
de minha alegria, mas vamos largar essa parte, que não tem 
muita importância.
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O RETORNO DA UNIÃO SOVIÉTICA

EUCLIDES: Na volta ao Brasil, o que tu fizeste?
MARIA ARAGÃO: (interrompe para ir tomar água) 

Bem, em 1962, setembro de 1962, eu voltei da Rússia, ah, 
da União Soviética, não é Rússia pelo amor de Deus. É União 
Soviética. Eu voltei da União Soviética (risos...). 

- Fui chegando na minha casa, eu morava num sobra-
do na Rua São Pantaleão. O dono da casa morava em baixo. 
O Partido ficou pagando minha casa e ele (o dono) queria 
aumentar o aluguel.

 - Ele podia aumentar, mas eu não sei por que ele re-
solveu mandar pintar a casa. Eu saí, ia passar um ano e três 
meses fora, depois ele mandou pintar a casa. 

- Quando eu entrei na casa, não encontrei nada, pra-
to, talheres, toalhas, tudo tinha sido roubado e eu fiquei em 
desespero, uma vontade doida de dizer assim: 

- Ôh! Por que eu não fiquei lá?
- Não foi falta de convite pra ficar lá. Eu podia ter fi-

cado lá, mas meu lugar era aqui. Lá, tinha feito a revolução, 
mas aqui é que se precisava de mim. Quando constatei o 
roubo das coisas eu fiquei em desespero. 

- O quê que eu ia fazer? 
- 1962, setembro e eu estava nessa miséria. 
- Então, comecei logo a trabalhar, voltou a clientela 

que me é muito fiel. Depois eu tinha voltado com a fama de 
ter vindo da União Soviética, de fazer um curso médico na 
União Soviética.  

- Aí, ali onde é o edifício Caiçara, por ali, tinha uma 
casa de Antônio Morais, era uma espécie de shopping cen-
ter, mais ou menos. Tinha tudo lá dentro. Ele era meu ami-
go e eu trouxe pro filho dele um álbum de selos, nem sei 
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como era o nome do filho dele. Deve estar um homem e 
se me conhece, se se lembra de mim não fala. Então eu 
fui lá comprar pratos e talheres. Contei pra ele o que tinha 
acontecido. 

Ele disse: 
- Olhe, eu vou lhe dar um conselho, compre tudo 

que você precisar, tudo pra sua casa e vá pagando... vamos 
ver como você pode pagar tal, tal e tal...

- Nessa época, eu ainda não tinha emprego. Eu já 
contei que eu não tinha emprego e que eu vivia só de clí-
nica particular, como agora. Hoje, estou vivendo de clinica 
particular. Bem, mas naquele tempo, era pior, porque agora 
eu ainda tenho uma miserinha de aposentadoria, mas na-
quele período eu não tinha nada, nada vezes nada. 

- Então naquela época eu ainda não tinha uma gela-
deira. Setembro de 1962. Então, resolvi comprar uma gela-
deira. Essa que tá aí, uma Brastemp. Comprei a geladeira, 
comprei o que precisava, comprei até disco, comprei tudo o 
que eu precisava e fiquei pagando. Paguei tudo até o último 
centavo. 

- Comecei a trabalhar desesperadamente, mas do 
ponto de vista político refiz a minha atuação aqui no Parti-
do e de vez em quando, continuava fazendo agitação. 

- Aos poucos eu deixei o problema da agitação e fui 
trabalhar com educação.

- Trabalhei muitíssimo com jovens nessa época, in-
clusive eu conheci Luís Rocha nesse período. Fui trabalhar 
com jovens, tinha uma porrada de jovens lá da UMES. Foi 
um trabalho muito sério que eu me joguei a fazer: Trabalho 
de educação. 
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- Nós tínhamos companheiros comunistas daqui de 
São Luís até Caxias43, nós tínhamos organizações de bases, 
tínhamos que circular daqui até Caxias. 

- O diretor da estrada de ferro era meu amigo e a 
gente conseguiu férias pra todos os companheiros, em toda 
estrada, então eu dei um curso aqui, interno, num sítio.

- Não me lembro mais que sítio foi, num interior da-
qui da ilha. Dei curso bom com os companheiros internos 
lá. Não saíamos de lá pra nada. 

- Era esse o trabalho que eu estava fazendo, trabalho 
de educação. 

- Então, começaram a dizer que eu tinha voltado de-
cepcionada da União Soviética porque eu não estava mais 
na rua fazendo agitação. 

- Puro engano, eu estava fazendo um trabalho muito 
mais sério, um trabalho que não estava aparecendo, mas 
que era um trabalho muitíssimo mais sério. 

- Trabalhei nisso, em educação, embora tivesse con-
tinuado com o jornal, mas já não era aquele trabalho de 
eu ir pra rua vender o jornal, havia garotos que vendiam o 
jornal e eu não estava vendendo jornal mais. Foi esse o tra-
balho que fiz na volta da União Soviética e fiz esse trabalho 
por onde passei e esse percurso da estrada de minha vida 
foi muito interessante. Isso foi em 62.

43. A cidade de Caxias até o final da década de 1980 era considerada 
a segunda maior cidade do Estado do Maranhão.  A cidade pertence à 
Microrregião de Caxias e é entrecortada por um manancial composto do 
rio Itapecuru e seus afluentes. É um dos maiores centros econômicos do 
estado graças a seu grande desempenho nos setores da indústria e um 
importante centro político, cultural e populacional do estado do Mara-
nhão. A cidade de Caxias tem uma arquitetura herdada do século XIX e 
início do século XX no estilo português, ainda conservando boa parte de 
seu patrimônio histórico. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/
Caxias_Maranhão. Acesso em 16.5.2015.
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EUCLIDES: E 1963?
MARIA ARAGÃO: O ano de 63 foi isso, jogado nesse 

trabalho, especialmente com jovens.

           O GOLPE DE 64

 - Aí chegou 64. Em 64, eu estava realmente com um 
trabalho sério com a juventude. Quando rebentou o golpe, 
eu tive tempo de mandar avisar aos jovens, pra dizer que 
não eram comunistas. Eles  eram líderes estudantis e nin-
guém era comunista. Quem ia dizer que era comunista era 
eu, mas não eles. Foi uma lembrança maravilhosa, porque 
eles foram presos antes de mim e a polícia queria me pren-
der. Queria que eu fugisse e fizeram esquema pra eu fugir. 
Cercaram minha casa e os jovens estavam presos. Eu ainda 
estava solta e de fato eu tive muita oportunidade de fugir...

- Mas eles queriam me desmoralizar. Eu sairia de noi-
te ou alguma coisa parecida pra fugir e eles me prenderiam 
e levariam pros jovens.

Aí poderiam dizer:
- Jogou vocês no fogo, viu? 
- Vocês tão presos por causa dela e ela ia fugindo. 
- Ela ia fugir. 
- Mas eu não dei esse gosto, eu continuei em casa, 

trabalhando até que foram me prender no dia 5.
EUCLIDES: 5 de abril?
MARIA ARAGÃO: 5 de abril, no dia 5 de abril eles fo-

ram me prender.
EUCLIDES: Em casa?
MARIA ARAGÃO: Na minha casa, numa noite.
EUCLIDES: Como?
MARIA ARAGÃO: Calma! Entraram na minha casa um 

tenente, um oficial, um sargento e um soldado, todo mundo 
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de metralhadora e disseram que eu estava presa. Eu morava 
num sobrado e fui pra janela e os desmoralizei: 

- um grupo de covardes, armados até os dentes estão 
aqui pra me prender. Pra prender uma mulher desarmada, 
eles são tantos e estão aqui armados de metralhadora, para 
prender essa mulher desarmada, fiz aquele escândalo lá 
fora, na janela da casa. 

- Pedi a quem pudesse, amigos meus naquela vizi-
nhança, que procurassem um advogado. 

- Eu não tinha me dado conta da extensão do golpe 
de 64. 

- Não tinha me dado conta disso. 
- Aí, não tinha como resistir; aí eu fui pra prisão.
- Nesse tempo os três meninos estavam comigo, Se-

bastião, Sônia e Simone e eu pedi a minha empregada (uma 
empregada extraordinária, que se chama Joci, que traba-
lhou pra mim 17 anos, que está aí viva, trabalhando, traba-
lha em colégios e trabalha em mercados), ficasse em casa 
tomando conta das crianças e da casa (interrompe para re-
ceber a mulher de um tio seu).

- Vou continuar o problema da prisão de 64, do qual 
eu estava falando. Foi depois daquela reação que eu tive, 
indo pra janela, fazendo um verdadeiro comício, chamei-os 
de covardes... Aí fui para o quartel, onde fui ser interrogada. 
Tinha um capitão muito metido a coisa importante e come-
çou a fazer perguntas e eu ia respondendo às perguntas. 

-  Quem eu era? 
-  Que eu fazia?  
- Me identificando. 
- Aí quando ele quis entrar, fazer perguntas sobre o 

Partido fiquei braba… 
Eu disse: 
- Agora o senhor vai parar, porque eu não vou res-

ponder nenhuma palavra.
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Ele disse: 
- A senhora vai responder!
Eu respondi: 
- Eu não vou responder, não vou responder. 
Aí ele deu um grito, bateu com um murro na mesa: 
- A senhora vai responder! 
Eu disse assim: 
- Não grite comigo. Quem é o senhor para gritar 

comigo? 
Ele respondeu: 
- Eu sou autoridade, sou um oficial do Exército.
E eu batendo um murro também na mesa, berrei: 
- Eu também sou outra autoridade, sou uma líder 

comunista. Naquele local estava presente e assistindo 
aquela cena, um major, um sujeito loiro, eu creio que ele 
era tupinambá (ele ficou com vontade de rir, porque foi go-
zado aquilo, foi ridículo) e ele interveio tentando quebrar a 
tensão. 

O cara que me interrogava disse: 
- Eu sou uma autoridade, sou oficial do Exército. 
Aí eu berrei em cima dele: 
- Eu sou outra autoridade, sou uma líder comunista! 
Aí o superior, o major disse: 
- Olha a dra. está muito nervosa.
Eu disse: 
- Você também está nervoso. 
O major interveio e disse:
- Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para 

amanhã, amanhã vocês estão calmos e a gente continua 
este interrogatório. 

- Mas ele estava com vontade de rir, o homem estava 
doido pra rir... 

- Sabe como uma pessoa prende o riso? Ele deve ter 
achado muito ridículo, muito gozado a história.
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EUCLIDES: Quanto tempo você passou presa?
- Bem... aí eu passei quanto tempo presa? Isso foi 

abril, maio e junho, creio que saímos em junho e voltamos a 
ser presoa novamente, no fim do ano, em novembro, eu não 
sei nem quantos dias foram, mas eu vou perguntar a William, 
que estava também nessa prisão, dona Mira que é a mulher 
de William. 

- Eu vou perguntar os dias exatos, eu não sei ao certo. 
O IPM – Inquérito Policial Militar, estava muito mal feito, não 
tinha nada, não tinha nenhum crime de que me acusassem. 

- Então no fim do ano voltamos a ser presos, fomos 
defendidos por La Roque, que era um homem interessante, 
era um homem bom. 

- Quando eu estava presa, me veio a notícia de que 
Sebastião estava na rua, não obedecia ninguém e estava 
comandando um bando de moleques. Ele era adolescente, 
tinha treze anos e ele era muito inteligente, lia muito, co-
nhecia muita história, que ele contava pros moleques, e os 
moleques ensinavam as safadezas pra ele, lógico.

 - Mas quando vieram me dizer, eu me apavorei. Ele ia 
cair na delinquência com treze anos. 

Pensei:
- O que eu vou fazer com a vida dele? 
- Mandei de lá ordem pra ele fazer exames de admis-

são para o Colégio Agrícola, que ia abrir, estava todo pronto, 
tudo, e não abria porque não havia dinheiro pra comida, pois 
ia ser internato. 

Ele fez exame de admissão e passou, aí eu disse: 
- O que vou fazer com a vida desse menino?
- Aí, então, me lembrei do La Roque. Só conhecia La 

Roque de televisão e ele não estava fazendo excursões po-
líticas. Nunca, ele falava concursados. Quem foram concur-
sados. Concursados foram aprovados, bababá..., ele era o 
Presidente do IAPC. 
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- IAPC não é? É tinha sido presidente do IAPC. Era 
deputado. Nesse tempo estava tudo junto, no IAPC. Eram 
comerciários, marinha, marítimos, tinha isso. Pois bem, La 
Roque tinha uma posição interessante, ele tinha trânsito no 
meio de todo mundo, de todos os partidos, embora ele fosse 
da Arena.

- Ele conseguiu dinheiro no meio dos Deputados, de 
Senadores e arrancava dinheiro para ajudar os cassados e 
perseguidos. Arranjava dinheiro pra dar especialmnte pros 
cassados e alguns viajaram graças à ajuda dele, de La Roque, 
viajaram para fora do Brasil, graças à ajuda de La Roque. En-
tão, era um homem interessante, aí eu me lembrei disso e 
fiz uma carta pra ele. Uma carta em que eu explicava que 
ele não me conhecia, mas eu sabia quem ele era e que eu 
era fulana de tal, estava numa situação tal e precisava ajudar 
meu filho. Eu pedi a ele o seguinte: 

- Que ele conseguisse liberar a verba para a alimenta-
ção dos garotos, porque aí o menino entrava, ficava interna-
do no Colégio Agrícola. Se ele não pudesse fazer isso, que ele 
me arranjasse uma vaga em qualquer colégio, em qualquer 
ponto do país, contanto que o menino saísse da rua. 

- Ele respondeu e conseguiu o internato pra Sebastião 
no Pedro II, melhor colégio da época. Era o Pedro II, era o 
Pedro II, o mais alto gabarito, de modo que o Sebastião foi 
estudar lá.

EUCLIDES: Em que cidade?
MARIA ARAGÃO: No Rio de Janeiro, no Pedro II. No 

Rio de Janeiro e lá ele ficou um ano (interrompe para despe-
dir-se de uma amiga).

EUCLIDES: Então Sebastião foi pro colégio Pedro II, no 
Rio de Janeiro?

MARIA ARAGÃO: Sebastião foi pro Pedro II.
EUCLIDES: Passou um ano lá.
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MARIA ARAGÃO: Passou um ano lá.
EUCLIDES: E você?
MARIA ARAGÃO: Eu fiquei aqui em São Luís.
EUCLIDES: Voltou a ser presa em novembro...
MARIA ARAGÃO: Voltei a ser presa em novembro e 

fiquei até o Natal lá, presa.
EUCLIDES: Passou o Natal na prisão?
MARIA ARAGÃO: Passei Natal na prisão, creio que fui 

solta em janeiro. Foi aí que alguém nos deu uma cesta de 
presente. Nos deu uma cesta de presente e foi tudo dividi-
do. Tudo o que estava dentro da cesta de Natal foi distribuí-
do entre todos os que estavam presos e pra mim coube uma 
caixa de biscoitos e o Bandeira Tribulzzi escreveu umas pa-
lavras na caixa, naquele papel entre a tampa e os biscoitos.

 Ele escreveu aquela quadra: 
- “Pastores junto a Maria, neste Natal de ansieda-

de, vimos que a estrela anuncia... (eu não me lembro se é 
o Cristo ou a estrela), o Cristo da liberdade ou a estrela da 
liberdade”. 

- Eu não estou bem certa, como era quando ele fez. 
Depois saímos da prisão.

EUCLIDES: Repita a quadra que tu falaste.
MARIA ARAGÃO: “Pastores junto a Maria, neste na-

tal de ansiedade, vimos que a estrela anuncia a Cristo da 
liberdade”.

EUCLIDES: Deve ser a estrela da liberdade.
MARIA ARAGÃO: O Cristo da liberdade, mas tinha es-

trela não é, vimos que a estrela anuncia ou devia ser Cristo, 
mas eu não diria Cristo.

EUCLIDES: Tudo bem.
MARIA ARAGÃO: Tudo bem, seja como for. Então saí 

da prisão, mas aí tinha de vir o julgamento. Eu não tinha 
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advogado, nem dinheiro pra pagar advogado. Eu saí meio 
desesperada. Sebastião estava lembrando isso, aí eu co-
mecei a vender coleções de livros, discos, esvaziei minha 
discoteca, coleções de livros, tudo eu ia vendendo, porque 
eu não tinha dinheiro e estava sem perspectivas. Bem, mas 
estavam presos Bandeira Tribuizzi, Nicolau (o Nicolau era o 
pai), Salvio Dino, Buzar, uma porrada de gente...

EUCLIDES: Bandeira Tribulzzi era militante atuante?
MARIA ARAGÃO: Não, Bandeira Tribuizzi era um mar-

xista, um homem que estudava o marxismo, que interpreta-
va a história sobre o ponto de vista marxista, materialista, 
era um materialista.

EUCLIDES: Nunca foi do Partido?
MARIA ARAGÃO: Nunca pertenceu ao Partido, era 

na época meu maior amigo. Era muitíssimo ligado a mim, 
na verdade eu o amava muito, era um homem maravilhoso, 
maravilhoso, maravilhoso,...

EUCLIDES: Salvio Dino era do Partido?
MARIA ARAGÃO: Não, também não, nenhum deles. 

Quem era do partido nessa época era William Moreira Lima, 
Augusto Nascimento que não estava preso, o Augusto... 

EUCLIDES: Quem era mais? 
MARIA ARGÃO: Uma turma, mas não estavam pre-

sos. Era sobretudo William, pois ele era o conhecido comu-
nista, mas esse pessoal de Salvio Dino, de Buzar, nenhum 
deles era do Partido, nenhum, nenhum, nenhum...

EUCLIDES: Por que foram presos?
MARIA ARAGÃO: Foram presos porque eram opo-

sicionistas, apenas isto, eram oposicionistas. Aí, o Sarney 
precisava do Tribulzzi. Sarney precisa do Tribulzzi porque ele 
tinha vindo para defender o golpe, ia se candidatar Gover-
nador do Estado e ia precisar da capacidade do Tribulzzi. 
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- Tribulzzi não era apenas um grande poeta, era um 
grande economista, era um grande economista. Então Sar-
ney precisava de Tribulzzi, sim, então ele precisava de Bu-
zar, dessa gente toda, de quem ele era amigo, mas aconte-
ce que o processo era Maria José Aragão e outros, então 
pra defender os outros ele tinha que me defender.

- A essa época eu ainda não tinha essa grande ami-
zade com La Roque, depois eu tive. Ele foi um dos meus 
grandes amigos. Ele se tornou um grande amigo meu. 

Bandeira Tribulzzi, o amigo poeta, em agosto de 1964.
Presa outra vez em novembro de 1964 no 24º BC, Maria recebeu no Natal uma caixa de biscoitos 
com versos de Tribulzzi, que também fora preso, escritos no papel de embrulho: “Pastores junto 
a Maria / Neste Natal de ansiedade / Vemos que a estrela anuncia / O Cristo da Liberdade”. Foi 

libertada em meados de janeiro do ano seguinte.
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Bem, então ia nos defender, então veio aqui, aqui 
em São Luís e disse o seguinte: 

- Existe uma versão aí, uma acusação de que você 
estava ligada com o problema de Pirapemas ou você era 
uma das mandantes.

- Em Pirapemas houve um tiroteio envolvendo a po-
lícia contra trabalhadores que teve muita repercussão.

Nós tínhamos deliberado o seguinte: 
- Tem de haver autodefesa, ninguém mais vai ser 

pego sem reagir, ninguém mais vai ser morto sem reagir, 
todo mundo tem de ter autodefesa. Aí nós decidimos que 
ia ter autodefesa. 

- Então houve uma assembleia no Sindicato Rural de 
Pirapemas, com companheiros bons lá dentro e aí a polícia 
atacou. 

- Eles revidaram e morreu um militar. 
- Os trabalhadores estavam lá dentro entrincheirados. 
- Aí a polícia veio, não podia prever que eles estavam 

armados. 
- Aí polícia disse que eu estava envolvida nisso. 
- La Roque me pergunta se eu estava envolvida. 
- Aí eu provei que não.
Disse: 
- Não, porque eu estava na Europa. 
Ele perguntou: 
- Pode provar isso? 
Respondi:
- Posso. 
- Então, ele me orientou e disse pelo telefone, me 

leva tal hora o teu passaporte, provando que tu estavas na 
Europa. 

- Aí eu fui lá ao encontro dele, entregrar o passaporte 
e tal. Ele pegou o passaporte, olhou… e tal, depois me faz um 
pedido de cunho pessoal. 
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Ele me pediu o seguinte:
- Maria, eu vou precisar do seu voto para Lia Varela. 
Eu respirei fundo e disse: 
- Lamentavelmente eu não vou votar em Lia Varela, 

meu candidato é Ricardo Bogea, nós vamos votar nele. 
Aí ele disse: 
- O voto é vinculado, então você não vai votar em 

mim? 
Disse: 
- Lamentavelmente eu não vou votar no senhor, por-

que eu não voto na Arena. 
- Eu não voto no partido do golpe e eu lamento mui-

to isso, porque eu gosto muito do senhor. 
- O senhor é um homem sério e bom. 
- Ele ficou branco, branco, me estendeu a mão, mos-

trando que eu devia ir me embora.
- Eu senti as pernas bambas, eu me senti infeliz, não 

pelo que eu tinha dito, mas porque eu senti que ele tinha 
ficado magoado. 

- Ele estava contando que eu fosse votar pra ele, por 
gratidão e eu não voto nem por amor, nem por amizade, 
nem por gratidão. 

- Sou uma mulher política e tenho princípios, meu 
problema são os princípios. 

- Os princípios são quem norteiam minha vida. 
- Mas, eu fui infeliz pra rua, fui pra casa, cheguei em 

casa e telefonei para William Moreira Lima: 
- William, aconteceu isso, isso, isso. 
William berra do outro lado: 
- Você é idiota, como é que você vai dizer isso pro 

homem, esse homem não vai nos defender. 
Eu disse: 
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- Então ele deixa de ser La Rocque. Ele vai defender, 
porque Sarney precisa dele, ele foi contratado por Sarney, 
viu?

- Mas eu estava infeliz. 
- Mira perguntou: 
- Quem é a mulher dele? 
Aí ele disse: 
- Que era essa louca, não sei o que... 
A Mira veio e me disse: 
- Eu vou agora dar minha solidariedade ao La Rocque. 
Eu disse: 
- Você pode fazer isso, eu até acho bom que você 

faça isso, porque eu acho que ele deve ser eleito, mas não 
com o meu voto, não com nosso voto. 

- Bem, aí eu fiquei infeliz porque eu não gosto de ma-
goar as pessoas e ele me parecia um homem tão bom, tão 
simples, aquilo me doeu. 

- Dias depois eu encontro, na rua, Maria de Lourdes 
Lauande que era minha amiga. 

Ela me diz: 
- Eu ouvi um comentário sobre você que eu gostei, 

porque eu sou sua amiga. 
Eu disse: 
- O que foi? De quem foi? 
Ela respondeu:
- Foi La Rocque. 
Aí eu respirei e perguntei: 
- Poxa vida! O que La Rocque teria dito? 
Ai ela revelou:
- La Rocque disse que você é a pessoa mais autêntica 

que ele conhece.
- Aí eu abracei Maria de Lourdes Lauande, e rodei 

com ela assim (faz gestos), feliz da vida.
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Eu então revelei:
- Estou feliz da vida porque eu estava infeliz pensan-

do que ele estava com raiva de mim. E ele fez a defesa co-
meçando com a minha pessoa, dizendo que era Maria José 
Aragão e outros. Ele fez a defesa, eu fiquei sabendo. Quem 
me contou isso foi José Chagas.

 - Ele contou esse fato dizendo que a defesa dependia 
só dele, ele era o advogado nosso. Eu tive essa posição, fui 
elogiada pela minha seriedade, pela maneira como sou, tal, 
tal, tal... 

- Isso foi uma das coisas muito interessantes que eu 
fiquei sabendo. Daí pra diante eu fiquei amiga dele, grande 
amiga, cada vez que ele vinha aqui, ele ia visitar o túmulo de 
sua mãe, eu levava flores pra ele. 

- As flores era pra ele levar pra sua mãe, quase to-
das as vezes que ele ia visitar o túmulo dela. Eu queria mui-
to bem a ele. Era um homem excepcional, era um homem 
bom, eu o classificava como um homem bom. 

- O que mais que tu queres mais Euclides?
EUCLIDES: Bom, passou a primeira prisão e na segun-

da, quando La Rocque te defendeu, tu foste solta?
MARIA ARAGÃO: É, outra vez o processo foi 

arquivado.
EUCLIDES: Na segunda vez?
MARIA ARAGÃO: Também. Só fui a julgamento uma 

vez.
EUCLIDES: Qual foi a vez?
MARIA ARAGÃO: Essa última que o La Rocque 

defendeu.
EUCLIDES: Novembro, dezembro de 64, é isso?
MARIA ARAGÃO: Não foi em 64, já era 65.
EUCLIDES: Já era 65?
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MARIA ARAGÃO: Era, porque em 64, dezembro de 64 
eu estava presa, foi aquela do Natal de 64, eu estava presa, 
agora o julgamento foi no ano seguinte.

EUCLIDES: Em que mês?
MARIA ARAGÃO: Não sei mais, engraçado, porque eu 

não guardo essas coisas.
EUCLIDES: Depois dessa absolvição o que é que você 

fez?
MARIA ARAGÃO: Eu vivi, eu continuei trabalhando.
EUCLIDES: Nada relevante aconteceu na tua vida? 

Não foste mais perseguida? Sebastião… Sebastião ficou no 
Rio? Simone fez o quê? O que fez a Sônia?

MARIA ARAGÃO: Bem, Sônia tinha terminado, a 
gente foi pedir pra quem meu Deus? Pra não sei quem, um 
trabalho pra ela e, ela, foi nomeada pra Prefeitura. Simone 
ia fazer vestibular, estava se preparando para o vestibular; 
Sebastião estava estudando também, fez o ginásio e ia fazer 
vestibular. Eu continuava na minha, trabalhando politica-
mente, aí já foi um trabalho mais clandestino, não tive nada. 
O que teve de especial aí?

EUCLIDES: Em 68, nada?
MARIA ARAGÃO: Comigo nada, só fui presa nova-

mente em 73.
EUCLIDES: Não fazia nenhum trabalho, nada 

relevante?
MARIA ARAGÃO: Não. Eu fazia trabalho político clan-

destino, era clandestino mesmo, reunião, finanças, tudo era 
clandestino.

EUCLIDES: E em 73, o que aconteceu?
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ACONSELHANDO OS FILHOS

MARIA ARAGÃO: Bem, 73, eu sei. Em dezembro de 
70 (me lembrei de coisas importantes) em dezembro de 70, 
Sarney já havia deixado o governo. Ele foi eleito governador 
e, eu, não votei nele, votei no Renato Archer, mas o Sarney 
foi eleito, tatatá, tatatá... Ele deu emprego pra todo aquele 
pessoal que esteve preso comigo, mas não dava pra mim. E 
Roberto Macieira, depois te falo, Roberto Macieira, pois ele 
se casou com Simone. Outra hora falo...

EUCLIDES: Quando?
MARIA ARAGÃO: Às vésperas do...(pensa); acho 

que...(pensa); faz quantos anos meu Deus do céu?
EUCLIDES: Em 70 já? Ou foi no início do Governo de 

Sarney?
MARIA ARAGÃO: Que ela se casou?
EUCLIDES: Sim.
MARIA ARAGÃO: Acho que foi no início do governo, 

Eu tenho a fotografia dele aí governador, não sei a data.
EUCLIDES: Foi na década de 60 ou não foi?
MARIA ARAGÃO: 64, 65, foi, foi na década de 60. 

Pois bem, então, sobre o que que eu falava?
EUCLIDES: Tentavas te lembrar de algo importante...
MARIA ARAGÃO: Ah! Roberto…(pensa). Simone ia 

fazer vestibular, ela queria fazer Medicina, tatatá, tatatá, 
tatatá... e estava estudando. Ela é inteligente, estava estu-
dando, aí começou a namorar Roberto Macieira. 

- Então Roberto Macieira foi falar comigo…, um dia, 
no mês de dezembro (ela ia fazer exame Vestibular em 
nove de janeiro). Acho que pelo Natal talvez, eles dois fo-
ram falar comigo… Ela me chama de Dedê, porque Sônia 
desde quando aprendeu a falar também me chamava de 
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Dedê e os amigos deles também me chamavam Vó Dedê. 
Me chamavam Dedê, Dedê. 

O Roberto chegou e disse: 
- Dedê eu não quero que Simone faça vestibular. 

Primeiro ele não queria que ela trabalhasse, porque tinha 
muito ciúme dela. 

Eu disse: 
- Ela vai trabalhar. Mas, ainda não chegou o 

problema. 
Bem, então disse: 
- Por que ela não vai fazer vestibular? 
Roberto responde:
- Porque nós vamos casar.
Eu olhei pra ele e ela disse: 
- Não é nada do que tu estás pensando. 
Me contive e respirei:
- Aí eu senti um nó na garganta. 
- Eu queria que ela estudasse, não era fundamental 

pra mim que ela fosse casar, eu não sabia qual seria, ou 
como seria a vida dela só como mulher casada, tive medo 
que ela se tornasse dona de casa, só dona de casa. 

Aí eu só disse isto: 
- Quando tu eras criança, eu sabia o que te convi-

nha, hoje não. Tu és quem sabes o que te convém, queres 
te casar, então casa; Não queres trabalhar, então não vais 
trabalhar; queres te preparar para o casamento, então te 
prepara, só. 

- Então eles se casaram e depois ela voltou a traba-
lhar, meteu o peito, tinha vivido comigo tantos anos, era im-
possível deixar de trabalhar, não podia ficar sem fazer nada, 
não tinha mesmo, não tinha condições. 

 - Então Simone se casou.
 - Depois de um ano, se casou Sônia.
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- Sebastião se casou bestamente, porque se casou 
clandestino.

- Não sei por que Sebastião se casou? Ele ficou na 
minha casa e a mulher na casa dos pais dela, até que resol-
veram dizer que estavam casados, aí ele foi morar na casa 
dos pais dela.

- Os casamentos de Simone e de Sônia foram casa-
mentos festivos e tal, ambas casaram na igreja. 

- O quê que eu ia dizer? 
- Queriam casar na Igreja, ambas casaram na Igreja. 

Elas não eram materialistas, porque eu disse o seguinte: 
- Eu nunca arrastei ninguém pra meus pontos de 

vista. 
- Eu vivi e minha vida era limpa, era transparente, 

meus filhos e meus amigos sabiam como era, quem quises-
se me seguir, me seguia, porque acho que a pior violência 
pra mim é a violência sobre a consciência das pessoas, ja-
mais pedi a um amigo meu que entrasse pro Partido, jamais 
forcei a um cliente meu a votar em A, B ou C ou entrar pro 
Partido.

EUCLIDES: Lindo o que tu falaste sobre a violência 
das consciências. Parabéns, isso é que é lição pra toda vida.

MARIA ARAGÃO: Sim, então era isso, nós falávamos 
que a pior violência era a violência sobre a consciência, que 
eu preparei as minhas filhas pra casar na Igreja, como elas 
queriam, como seus verdadeiros familiares queriam que se 
casassem. 

- Como eu casei, no cartório, isso seria muito ruim 
para elas, possivelmente, porque suas amigas casavam de 
véu e grinalda, bonitinhas, com festas, com terço… e eu não 
tinha o direito de destruir esses valores que elas aprende-
ram ao longo de suas vidas.
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- E agora pra onde é que tu queres que eu passe 
Euclides?

EUCLIDES: Pro lado da consciência.
MARIA ARAGÃO: Eu disse não influí na consciência 

delas, porque me observavam. Quer seguir meu caminho, 
segue; não quer, não segue. 

Por quê, repito: 
- A pior violência que eu acho é sobre a consciência 

das pessoas. 
- O que é mais tu queres que eu fale?
EUCLIDES: Você estava falando de Simone Macieira. 

Eu acho que tinha algo importante, um conflito não foi?
MARIA ARAGÃO: Não, não falei conflitos, falei que 

eu fiquei triste, porque ela não foi fazer Medicina. Disse que 
quando ela era criança eu sabia o que lhe convinha, mas 
que agora se o que convinha era casar, ela ia casar, só isso, 
mas que ela ia trabalhar. Fiz com que ela trabalhasse, con-
segui trabalho para ela, ela foi trabalhar para que tivesse o 
gosto, tivesse aquilo que felizmente aconteceu, o amor ao 
trabalho, a sensação de independência que eu queria que 
ela tivesse, como queria que todos os meus filhos tivessem, 
a sensação de vida independente de que podem viver, por-
que eu sempre achei que uma mulher não pode viver sem 
independência econômica.

- A coisa mais importante para uma mulher não é 
o marido, não que eu seja contra o marido, eu acho o ho-
mem uma coisa deliciosa, acho que é uma beleza, acho que 
o amor e que a vida a dois é uma maravilha. Quando entre 
eles existe amor, não há coisa mais linda. Mas, acho tam-
bém que o homem não seja fundamental para a mulher. 

- Para a mulher o homem não é fundamental. 
- O fundamental é a própria mulher, é a vida dela, eu 

senti isso e dei prova de que eu pensava assim, e hoje você 
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vê que no meu consultório, às vezes, se torna um consultó-
rio sentimental.

- As mulheres chegam, as jovens, sobretudo jovens, 
e, às vezes, mulheres adultas, uma já mesmo velhas, elas 
chegam aqui menos por doenças físicas do que por doenças 
psíquicas… Elas vem por uma dor moral que está atingindo o 
seu corpo. Então elas se abrem… falam… dizem o que estão 
sentindo e ouvem o que eu digo. Algumas usam uns brincos 
compridos e bonitões, então, quando menos se espera, che-
ga uma paciente chorando, se desesperando, porque per-
deu o namorado ou o marido… 

Aí eu digo o seguinte: 
- Tira  esse brinco ou pulseira, tira do teu braço.
- E ela tirava.
Aí eu dizia assim: 
- Vem cá, me diz uma coisa, de quem era esse braço? 
Ela respondia:
- É meu, o braço é meu. 
Eu voltava a perguntar. 
- Vem cá, me diz uma coisa, ...e o braço deixou de ser 

teu? 
Ela respondia:
- Não. 
Eu observava pra ela:
- Pois assim é tua vida, acho que deve ser isso, o im-

portante não era teu marido ou teu namorado, o importan-
te és tu. 

- Tu é que és importante, se tu perderes esse brinco, 
tu podes botar outro, tu podes comprar outro?

Ela respondia: 
- Posso. 
Eu perguntava:
- Tu não botas outro?
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Ela voltava a responder: 
- Posso. 
Eu perguntava novamente:
- Tu deixas de ter orelha por isso?
Ela respondia: 
- Não. 
Eu dizia:
- Isso aí continua sendo orelha ou braço?
Ela respondia: 
- Continua. 
E eu reafirmava com convicção:
- Portanto, o importante não é o homem, o impor-

tante és tu.
- É preciso que as mulheres se convençam de que o 

homem não pode ser o objetivo de sua vida, o marido não 
pode ser o objetivo de uma vida. 

- O objetivo de uma vida é o ideal que ela possa ter, 
é o seu estudo e a sua fidelidade, a sua felicidade e ela mes-
ma, eu penso assim.

 Então eu procurei educar a minha gente assim, mos-
trando que deviam ser independentes por elas próprias, pra 
se valorizarem, sobretudo as mulheres deviam se valorizar, 
acreditar nelas mesmas. 

- Ôpa! Meu Deus do céu, que horror! (Reclama por 
causa da iluminação forte do equipamento de gravação). 

- O que você quer agora? 
- Pois bem, e assim as minhas filhas têm amor ao tra-

balho, gostam de trabalhar, trabalham, são independentes, 
são economicamente independentes e isso eu tenho certe-
za de que aprenderam comigo.

- Quando eu os criei, eu fui muito rigorosa, muito. E 
acho que herdei isso da minha mãe, não é? 

Maria relembra o provérbio que sua mãe sempre lhe 
dizia:
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“Lenha verde mal acende, 
quem muito dorme, 
pouco aprende...” 

- Deve ter sido da minha mãe. Botar para estudar, ir 
pro colégio de manhã, estudar de tarde, estudar de noite, 
estudar, estudar… ver se sabe, ver se não sabe, porque mi-
nha mãe agia assim: 

- A gente lia, tarará, taratá, tarará (só de noite).
 E dizia assim: 
- Eu já sei! Então vem dizer! Ela não sabia ler, mas ela 

estava escutando, ela fazia aquela renda de bilros.
 Aí ela dizia: 
- Não, não foi isso, leia de novo, porque não foi isso 

que estava aí, não é isso que tinha no livro; aí lia de novo e, 
se discordância, se não era isso, tinhamos que repetir até 
aprender.

Minha mãe repetia sempre:
- Vai estudar! Viu? 
- Então eu também era rigorosa assim com elas, 

quando tinham notas baixas no colégio, não iam pra cine-
ma, não tinham direito ao cinema, e um dia, há um ano, a 
bem pouco tempo, eu estava ouvindo uma música na tele-
visão, a música Lili. 

Aí eu perguntei pra Sônia: 
- Sônia tu te lembras dessa música? 
- Ela disse: 
- Não. 
Eu repliquei:
- Sônia tu hoje vês, tu vistes o filme Lili. Lili é uma 

boneca (fala cantando).
Maria recordava uma passagem que aconteceu num 

dos castigos que aplicou a Sônia…
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Segundo o depoimento de Maria: 
- Sônia ficou com voz de choro. 
Ela disse: 
- Eu estava de castigo há três meses (risos...)
Maria repreende Sonia:
- E agora tu vais chorar por isso? (risos...)
- Sônia esclarece que estava de castigo há três me-

ses, que há três meses ela não estava estudando, ela estava 
tirando notas baixas e ficava de castigo, passou três meses 
sem ir ao cinema.

Maria reafirma:
- Então eu tinha essa preocupação, eu lhes dizia uma 

coisa que talvez não dissesse hoje. 
Mas dizia assim: 
- Eu não vou precisar de vocês, não é porque eu não 

estou querendo que vocês estudem para servirem de mule-
ta na minha velhice, não é isso não. 

- Eu não vou precisar de vocês, vou querer que vocês 
sejam donos das vidas de vocês, que vocês sejam autossufi-
cientes, que vocês não precisem de ninguém para viver.

- E isso que eu quero que vocês sejam. 
Vou repetir: 
- Quero que vocês sejam donos da vida de vocês, 

como eu sou dona da minha. 
- Eu acho que eles aprenderam isso, talvez fosse um 

pouco dura, mas acho que serviu muito para eles, pra mi-
nhas filhas e para meu filho.

Que mais?
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PRISÃO NOS ANOS 70 E NOMEAÇÃO PÚBLICA

EUCLIDES: Sua prisão de 73.
MARIA ARAGÃO: Vou falar. Esse período de 73 foi um 

período muito rico. Em setembro, eu ia contando e cortei, 
não repare, porque eu sou muito bagunceira mesmo, só se 
eu tiver com um roteiro pra falar (relembra um aconteci-
mento)… 

- E a propósito do roteiro, só pra quebrar um pou-
co, eu fui fazer uma conferência para mulheres na Biblio-
teca e eu fiz. Eu improviso muito e as vez me atrapalho. Eu 
acho isso feio… eu acho feio coisas  que as vezes eu faço, eu 
pego informações daqui pra acolá... às vezes eu emendo, eu 
adianto, eu volto, eu acho isso muito feio, por isso eu fiz o 
roteiro e botei na bolsa, que era uma bagunça… 

- Minha bolsa é a maior bagunça da terra, tem mil 
coisas. Você se horroriza de olhar minha bolsa… 

- Uma vez eu fui e queria falar numa conferência, e, o 
microfone estava ligado! Eu não estava sabendo disso,  nem 
ligando se o microfone estava ou não estava ligado…

 - Aí, eu procurava o meu roteiro que tinha feito pre-
viamente, como não achava, eu sai com essa: 

- Poxa44, eu não acho a porra do roteiro. 
- E aí todo mundo me olhou.
Então decidi pra mim mesma: 
- Mas, eu vou falar mesmo assim.
- Falei sem roteiro, comecei a falar do meu modo ba-

gunçado…

44. A palavra “poxa”, no português falado no Brasil, é sinônima da pa-
lavra “porra”, sendo, portanto, uma forma popular de pronunciar essa 
palavra, que para os eruditos trata-se de um palavrão.
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- Na verdade essa história não era importante, quis 
reforçar esse meu jeito bagunçado, pois eu me lembrei da 
história da “porra do roteiro”, viu? 

- Todo mundo se escandalizou quando pronunciei a 
frase “eu não acho a porra do roteiro”. 

- Bem, mas não era isso que eu queria contar. 
- Em 70, em dezembro, em 69 ou 70 (confusa) o 

Sarney se desincompatibilizou, deixou o governo para se 
candidatar ao cargo de senador, e assumiu o cargo de go-
vernador, o  meu queridíssimo amigo e colega, colega da 
juventude, colega do tempo em que ele também tinha feito 
curso normal lá em Cururupu e tal... como eu não podia fa-
zer vestibular, ele também queria fazer Medicina, então nós 
estudávamos juntos, éramos muito amigos nesse período, 
o Antonio Jorge Dino45 que foi seu vice. o Dino foi vice de 
Sarney, então alguns amigos, alguns colegas como... (relem-
brando): 

- Serrão.
EUCLIDES: Raimundo Matos Serrão?
MARIA ARAGÃO: Raimundo Matos Serrão, que era 

muito meu amigo, também era amigo de Dino. 
Pensativa…:
- Como é o nome do outro? 
- Meu amigão, meu Deus! Devo muito a ele… aquele 

médico que mora na Praça da Alegria, tem um filho forma-

45. A história do câncer no Maranhão se confunde com a trajetória de 
vida do médico Antonio Jorge Dino, que presidiu a Liga de Combate ao 
Câncer, que mais de uma década depois, originou a Fundação Antonio 
Jorge Dino. Nascido em Cururupu em 1913 e formado em medicina no 
Rio de Janeiro, em 1940, durante toda a sua vida dedicou-se a ajudar os 
mais necessitados, fazendo da medicina um sacerdócio. Ficou conheci-
do no Maranhão por operar todos os pacientes que internados há anos, 
com técnicas novas e ainda desconhecidas no estado, em sua época. 
Disponível em http://fajd.org.br/imoab/quem-somos/antonio-jorge-di-
no.aspx - Acesso em 13.5.2015.
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do, Hamilton! É Hamilton. também chega e foram os dois 
falar com o vice-governandor, o  Dino. 

Eles disseram assim: 
- Dino, vamos conseguir algo pra Maria. 
- Eles tinham preocupação sobre o que eu ia fazer da 

vida na velhice porque eu não tinha emprego, eu vivia de 
clínica particular, tal como agora.

EUCLIDES: Mas também eles não deram emprego?
MARIA ARAGÃO: Não. 
Eles falaram pra Roberto: 
- Maria é dose para elefante. 
- Que eu era dose para elefante. Ele não me deu em-

prego fixo. Bem, eu trabalhava por serviços prestados em 
postos médicos. Não tinha vínculo empregatício. 

- Trabalhei no João Paulo tal, tal, tal e tal. 
- Trabalhei no posto do Anil. 
Em dezembro de 70, sim, esses meus colegas diziam 

isso: 
- Dino, tu vais sair do governo e deixar Maria desem-

pregada? 
E o Dino disse essa palavra, que ele sempre me con-

tou: 
- Eu vou comprar essa briga, preparem tudo, que eu 

nomeio a Maria. 
- Aí eles arranjaram os documentos e tal, até que eu 

fui nomeada. 
E quando chegou o Natal em dezembro, o Hamilton 

e o Serrão foram a minha casa.
Eles disseram: 
- Viemos trazer teu presente, tu estás nomeada. 
Surpresa eu disse:
- Então eu fui nomeada por Dino! Por Antônio Jorge 

Dino.  
Em dezembro de 70, comecei a trabalhar, continuei 

minha vida.
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EUCLIDES: Trabalhar aonde?
MARIA ARAGÃO: Num posto médico, posto médico 

do Anil.
EUCLIDES: Nomeada pelo Dino?
MARIA ARAGÃO: Nomeada pelo Dino, em dezembro 

de 70, eu fui nomeada pelo Dino.
EUCLIDES: Fostes trabalhar no posto médico no-

meada pelo Dino?

No Centro de Saúde do Anil.
Maria foi nomeada para o seu primeiro emprego público no Maranhão aos 60 anos, em dezembro de 1970, por iniciativa do amigo e então 

governador Antônio Dino, passando a clinicar nos postos de saúde dos bairros do João Paulo e do Anil, além de realizar campanhas e 
palestras de cunho preventivo.
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MARIA ARAGÃO: Nomeada pelo Dino para trabalhar, 
então, fui pro posto médico do Anil. Mas aí o Cafeteira espa-
lhou pela cidade toda... Se ele não tivesse caído nos braços 
de Sarney, eu era capaz até de votar nele, juro! Pelo Cafe-
teira que conheci, quando ele foi prefeito aqui nesta cidade, 
se ele tivesse se mantido aquele Cafeteira, eu votaria nele, 
hoje. 

- Mas hoje ele é um bagulho, está nos braços de Sar-
ney, portanto, se Cafeteira está nos braços de Sarney, não 
havia por que eu voltar nele, bem, então o Cafeteira...

EUCLIDES: Espalhou...
MARIA ARAGÃO: Espalhou em toda cidade postos 

médicos. Não eram postos, ele chamava pronto socorro. 
Eram minis pronto socorro, onde havia transporte e se fazia 
pequenas cirurgias, pequenos tratamentos usados no bair-
ro. E quando era alguma coisa séria, se trazia pro Pronto 
Socorro grande, ainda não se chamava Socorrão. 

- Ele fez um posto, um Pronto Socorro no Anil. Ali, 
aonde é o Centro de Saúde do Anil, ainda hoje o posto do 
Anil. Aí ele escreveu “brutão”, na placa de identificação: “Ca-
feteira prometeu e cumpriu”, grandão, e, em baixo, Pronto 
Socorro do Anil.

- Bem, aí quando ele saiu da Prefeitura, quando Ca-
feteira saiu, quem ficou no lugar dele foi Haroldo Tavares.  

- O Secretário de Saúde da Prefeitura e o Prefeito Ha-
roldo Tavares fizeram um acordo com o Estado pra trabalha-
rem juntos, portanto, fizeram um convênio Estado e Muni-
cípio e toda a saúde ficaria assim né, Estado e Município, os 
dois trabalhando juntos.

 - Lá pro posto foram médicos do Estado, médicos 
do Município… tinha médicos do Estado, Assistente Social, 
Enfermeira… era tanta gente. 
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- Aí me chama o médico Josélio Carvalho Branco, que 
era o Secretário de Saúde, não sabia por quê ele tinha me 
chamado? 

Porra... ele me disse: 
- Maria, eu mandei te chamar pra te dizer que eu 

quero que tu fiques, que tu tomes conta desse Posto. 
- Ele mandou apagar a expressão “Cafeteira Prome-

teu e Cumpriu” e botou Centro de Saúde do Anil. 
Ele disse:
- Quero que tu dirigisses o Centro de Saúde.
- Eu tenho um amigo que dizia que eu gostava de es-

candalizar e isso se comentava na cidade. 
- Eu acho que eu não gosto de escandalizar. 
- Eu não gosto é que as pessoas se enganem comigo 

(que as pessoas, como agora, que estão me elogiando tanto, 
não leve em conta que eu não sou), pois nem sempre eu sou 
flor que se cheire. 

Então eu disse assim para o Secretário de Saúde: 
- Olhe, primeiro eu não sei se vou aceitar, eu quero 

um tempo, 24 horas ou mais pra eu te dar uma resposta. 
- Eu vou ver o que é este posto, esse Centro de Saúde. 
- Eu vou ver as condições que eu tenho de trabalhar, 

porque até agora eu só fui dirigente de Partido Comunista; 
eu nunca dirigi mais nada. 

Ele riu e disse: 
- Me dê a resposta quando quiser.
- Aí eu fui lá no Centro de Saúde, era a maior bagunça 

desse mundo. 
- Creio que eram cinco dentistas para uma cadeira. 
- Só tinha uma cadeira de dentista e cinco dentistas, 

então era uma bagunça, não era? 
- E tinha um bando de gente. 
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Aí eu reuni o pessoal e disse: 
- Olha, eu estou convidada para ser Diretora desse 

Centro de Saúde. Eu só vou aceitar depois que conversar 
com vocês e dizer o que eu penso. 

- Eu tinha andado a casa toda. 
- Aqui está escrito Centro de Saúde, mas isso aqui 

não é um Centro de Saúde. Isso aqui é um aglomerado de 
médicos, de dentistas, de assistentes sociais, de tudo, fazen-
do eu não sei o quê?

Eu reafirmei pra eles: 
- Desculpem-me, eu não sei fazendo o quê? 
Até então não se tinha quem dirigisse esse bando de 

gente. 
- É, eles não tinham quem dirigisse aquele bando de 

gente. 
Pensei comigo, vendo aquela situação: 
- Pois bem, é isso que eu quero, primeiro, vamos mu-

dar isso?
Pensei determinada: 
- Vamos fazer um Centro de Saúde de verdade.
Aí, eu andei com eles pela casa e fui determinando: 
- Olha, bem aqui se faz laboratório, onde era a co-

zinha (um pouco confusa). Isso aqui é um espaço enorme, 
não é um Pronto Socorro efetivo, nós não precisamos de 
um Pronto Socorro que funcione,  por isso, vamos fazer dis-
so aqui o laboratório para fazer exames de sangue, urina e 
fezes.

- Assim fui determinando o que a gente faz daquele 
lado, o que se faz do outro lado etc., Agora essa sala aqui, 
nós vamos fazer imunização, vamos preparar moças para sa-
berem vacinar, vamos botar gente pra estudar lá no Centro 
de Saúde Central. Lá tem uma pessoa que é capaz de en-
sinar e fazer isso, aqui nós precisamos fazer Medicina pre-
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ventiva, aqui vai ser o Centro de Puericultura46. Eu sei que o 
Estado está dando leite, tem muito leite o Estado, então nós 
vamos fazer o seguinte... 

- Acabou? (A pergunta  “acabou?” se referia à fita de 
vídeo. Como eu olhei para a referida fita que estava dentro 
da camera de vídeo, Maria achou que a mesma havia aca-
bado).

EUCLIDES: Não. Não acabou Maria.
MARIA ARAGÃO: Vamos fazer aqui um Centro de 

Puericultura, vamos pegar as médicas que querem. Eu esta-
va com médicos, todo mundo, algumas médicas eu não sei 
se vão querer trabalhar nisso. Assim, vamos fazer disso aqui 
realmente um Centro de Saúde. Vamos cuidar de todos os 
detalhes, vamos planejar todos os dias da semana, vamos 
planejar os horários de trabalho de cada médico… nós va-
mos estudar isso… vamos ser retirados dez a quinze minutos 
para uma palestra com o povo… 

Maria se pergunta:
- Palestra sobre o que? 
Ela mesma responde:
- Sobre coisas que nós vamos estudar, sobre vacina, 

sobre alimentação, sobre desidratação, sobre diversos te-
mas de interesse da população, sobre todas as coisas mais 
importantes que interessam e a população precisa saber.

46. Puericultura (do latim puer, pueris, criança) é a ciência médica que se 
dedica ao estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimen-
to, mais especificamente com o acompanhamento do desenvolvimento 
infantil. É tradicionalmente uma subespecialidade da pediatria, mas, 
se considerada lato senso, envolve também ações pré-natais e mesmo 
pré-concepcionais dedicadas à prevenção de enfermidades e anormali-
dades que se desenvolvem no feto e afetam a vida do futuro recém-nas-
cido. A puericultura, como subespecialidade da pediatria, preocupa-se 
com o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento da 
criança. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Puericultura - Aces-
so em 13.5.2015.
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Então, eu disse: 
- Cada dia nós falaremos sobre outros assuntos, cada 

um de nós fala um dia.
Eu perguntei, a todos os presentes:
- concordam? 
- Percebi que eles ficaram com vontade de trabalhar, 

todo mundo gostou.
Eu falei pra eles:
- Aqui, os nossos dentistas vão escolher seus horá-

rios, cada um trabalha o tempo que quiser, trabalhar a hora 
que quiser trabalhar. 

- Qual é teu horário? 
- De manhã de 7 às 9 horas, tá e o teu horário e assim 

vamos adotar essa prática. 
- Então nós vamos fazer isso, então eu vou dar a res-

posta, topam?
Eles responderam: 
- Topamos. 
Reafirmei:
- Vou trabalhar com vocês. 
Mas disse logo: 
- Olhem, eu sou exigente. 
La estavam serventes, enfermeiros, médicos, todo 

mundo. 
- Eu sou exigente, muito exigente, em primeiro lugar 

comigo mesmo, a maior exigência que eu tenho é comigo, 
eu exijo de mim seriedade, eu exijo de mim pontualidade, 
eu exijo de mim trabalho, foi um esforço muito grande pra 
eu ser médica. Eu quero, queria ser médica, eu sou médica. 

E agora eu acho o seguinte: 
- Quando algum médico precisar faltar, pode faltar, 

mas avise, por favor, pra eu saber o que eu vou fazer com os 
pacientes.
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- Médicos, dentistas, quem quiser faltar, me diz, avi-
sa, e então a gente sabe o que vai fazer com os doentes. 

- Vamos trabalhar com seriedade.
 Eu quero também o seguinte: 
- A saúde do homem depende da saúde do lugar 

onde ele vive, um homem que vive num lugar insalubre não 
pode ter saúde. 

Voltei a perguntar:
- Aí eu posso dar a resposta? 
Eles responderam:
- Pode. 
Eu disse decidida:
- Eu quero dar resposta aqui com vocês. 
- Vou chamá-los aqui para dar a resposta na frente 

de vocês. 
- Aí marquei, toquei o telefone para o Secretário de 

Saúde do Município e não sei por que ele veio com o Prefei-
to Haroldo Tavares.

- Então, expus com entusiasmo todos os meus pla-
nos, dei por escrito o que eu pretendia fazer, tal como nós 
íamos fazer. É isso, e minha equipe, aliás, nossa equipe pois 
minha equipe vai de mim ao servente. Esta é a nossa equi-
pe, de mim ao servente e minha equipe está disposta a fazer 
isso e é preciso fazer modificação na casa. 

O Josélio grita logo: 
- Não temos dinheiro pra isso!
Eu disse, sem perder tempo:
- Arranja. Se não tem dinheiro vai-se buscar onde ti-

ver, se tu queres, tu vais conseguir. Olha, eu me envergonho 
de vir trabalhar num lugar que tem uma placa de identifica-
ção dizendo que aqui é um Centro de Saúde, mas na verda-
de isso aqui é uma bagunça. Aqui, apesar de ter o nome de 
Centro de Saúde, não é Centro de Saúde. 
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- Haroldo Tavares estava escrevendo e prestando 
atenção, eu o admirei por isso. 

Aí mostrei que tinha que fazer: 
- Se tem que derrubar! Derruba. 
- Se tem  que refazer! Faz ou refaz.
- Bem, quando eu terminei, depois que o Josélio se 

calou, dizendo que não tinha dinheiro. 
Eu tinha dito:
- Vai arrumar o dinheiro, arranja no Ministério de 

Saúde, arranja onde tu quiseres, até no exterior tu conse-
gues, mas tu não vai conseguir, se não fizeres nada. 

- Aí o Haroldo Tavares acabou, tocou fogo dizendo o 
seguinte: 

- Eu me responsabilizo por essa, pela casa, pelas mo-
dificações que você quer na casa. Pra você fazer isso, esse 
projeto é muito bom, eu estou (troca palavra, relembra) em-
polgado – a palavra dele. 

- Eu estou empolgado com seu projeto, e vou come-
çar, quando você quer que eu comece Maria? 

Eu digo: 
- Agora. 
Ele disse:
- Agora não pode ser Maria Aragão, agora é de tarde, 

agora não dá. Amanhã pode ser? 
Respondi:
- Eu começo amanhã.
 - No dia seguinte ele começou, preparou e eu come-

cei a trabalhar no Anil, apaixonadamente, apaixonadamen-
te, como tudo que eu faço na vida, então eu fui por bairro, 
era bem perto o bairro... (esquece o nome do bairro que 
queria dizer) Pão de Açúcar, eu fui... Tinha também outro 
bairro perto, tinha... Como é o nome?

EUCLIDES: Cruzeiro do Anil?
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MARIA ARAGÃO: Não, antes, antes.
EUCLIDES: Outeiro da Cruz?
MARIA ARAGÃO: Han! Bem, vamos deixar.
EUCLIDES: Outeiro da Cruz?
MARIA ARAGÃO: Não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá.
EUCLIDES: Outeiro da Cruz, Tirirical?
MARIA ARAGÃO: Não, para aí, onde tem hoje o Cen-

tro de Saúde grandão.
EUCLIDES: Cohab?
MARIA ARAGÃO: Não, tem um posto de saúde aqui 

perto, onde é que foi o Bumba-boi?
EUCLIDES: Vila Palmeira?
MARIA ARAGÃO: Vila Palmeira! Eu pedi às médicas 

que vissem a Vila Palmeira, que vissem quais eram os bair-
ros e quais eram as incidências de doenças. Os piores eram 
a Vila Palmeira e o Pão de Açúcar. Eu fui à Vila Palmeira, mas 
lá era um saco de gatos.

 Era uma briga doida, eu disse: 
- Se eu me meter aqui e eu não vou ter condições de 

trabalhar, vou ter que tomar partido e não dá.
Pensei comigo: 
- Então eu vou pro Pão de Açúcar. 
- Cheguei naquele bairro, movimentei aquele Pão de 

Açúcar, fui no Clube de Mães, fui na União de Moradores, 
eu remexi aquilo, e comecei a educação sanitária, comecei 
a fazer palestras. 

- A população vinha e a juventude se mobilizou.
Eles perguntavam:
- Como é que a gente pode fazer? 
Eu respondia:
- Pode ajudar. 
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- Aí eles começaram a fazer teatro, eles faziam tea-
tro, e começaram a pegar o tema de saúde, foi interessante, 
me disse isso o Nonato Pudim47.

- Tu sabes notícias dele, do Nonato Pudim, que fim 
ele levou? Nunca mais eu o vi. Ele desapareceu. O Nonato 
Pudim me contou uma vez, falo sobre isso depois... Então os 
jovens começaram a trabalhar com a gente, era vacina, eles 
ajeitaram os textos e pegaram o megafone e rodavam pelo 
bairro, dizendo o que era vacina ou o que era necessário e 
por que as pessoas deviam se vacinar. 

Era vacina num bairro, numa rua, na associação de 
moradores, se fazia assim: 

- A população pegava as crianças por idade, as mães, 
faziam fila, a gente chegava lá e selecionava pela idade, pela 
idade e aplicava a vacina de acordo com idades e tudo. En-
fim, foi um trabalho com a população, trabalho com a comu-
nidade, lá no Pão de Açúcar.

Bem, e os jovens faziam isso: 
- Davam as vacinas gerais quando havia aquelas cam-

panhas, a gente via as ruas movimentadas. Olha, em tal rua 
não estão vindo as crianças todas, eu mandava que eles se 
tocassem pra lá. 

- Aí os jovens iam pra lá, chamar de casa em casa, 
para trazer as crianças. 

- Eu trabalhei com a comunidade, aí chegou num 
ponto em que eu senti…

 - Bem, tem uma coisa interessante (ela interrompe 
– pausa). 

47. Raimundo Nonato Pudim era um poeta popular e militante político 
de origem humilde, muito atuante na área do bairro do Anil. Ele fazia 
muitas poesias no gênero cordel, denunciando as condições de vida de 
seu bairro, de sua cidade e do Estado. Um dia ele sumiu e nunca mais foi 
visto ou se teve notícias dele.
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… Eu tive medo, porque era uma efervescência tão 
grande o Centro de Saúde do Anil, no bairro do Pão de Açú-
car, que quando era domingo, dia de palestras, eu que ia 
falar lá, aquele pessoal todo ia pra lá me ouvir, aí eu tive 
medo. 

Pensei o seguinte:
- Sabe o que vai acontecer? 
- Esses filhos da puta vão me prender, dizendo que 

eu estou fazendo subversão, vão me prender.
Então, eu envolvi uma série de médicos, em vez de 

eu ficar fazendo palestras todo domingo, peguei o programa 
e disse: 

- Josélio Carvalho Branco, aqui tem pra você ir falar 
num desses dias, domingo, qual é a sua palestra? 

- O que você quer? 
- Eu quero isso aqui, eu quero falar sobre esquistos-

somose. 
Fui onde Getúlio: 
- Getúlio tem isso aqui, qual tema que você quer 

falar? 
- Eu vou falar sobre não sei o que. 
O Secretário de Saúde do Município estava com a 

mão baixa. 
- Secretário de Saúde do Município o que você quer? 
- Quero falar sobre desidratação. 
- Fui buscar o Bosco, esse Bosco que é Deputado ago-

ra, não é? 
- Ele falou sobre tuberculose infantil, enfim eu come-

cei enrolar o pessoal.
Disse: 
- Eu quero ver eles prenderem todo mundo, pois não 

sou eu sozinha que estou falando, agora é a nata, é a nata 
dos médicos, né? 
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Pensei comigo mesma:
- Agora eu quero ver.
- Bem, mas não adiantou nada disso. Mais tarde eu 

voltaria a ser presa.
- Mas, houve uma coisa interessante naquela região 

do Anil, eu saturei a população com a ideia de que a polui-
ção da água e também era daqueles poços do Pão de Açúcar. 

- O Pão de Açucar era num altinho, não é? Lá tinha 
ruas no alto e ruas na parte baixa e os poços feitos aqui em 
baixo, eram prejudicados pela poluição que vinha do alto, 
pois não tinha fossa e eles não tinham filtro, já imaginou 
como não era a poluição? 

- Bem, eu saturei essa ideia e eles foram à CAEMA e o 
diretor da CAEMA se chamava Giordano Mochel. 

- Considerando a reivindicação dos moradores de pe-
dir água encanada, Giordano disse a eles o seguinte: 

- Eu posso fazer o seguinte, garanto os canos, uma 
pessoa pra orientar a colocação lá, mas não tenho equipe 
pra fazer o trabalho.

Ele perguntou:
 Vocês vão cavar? 
Os moradores responderam:
- Vamos. 
- Então a população inteirinha veio pra rua cavar, pra 

botar os canos pra ter água encanada, isso foi muito bonito.
- Bem, aí chegou o dia 10 de fevereiro, fevereiro de 

73, era meu aniversário, eu não sei por que, porra, mas mar-
caram esse dia para a posse de uma nova diretoria. 

- Aí a essa altura eu estava preocupada porque eles 
estavam acreditando muito em mim, eu expliquei a eles que 
o importante eram eles, eles é que tinham força, eu sozinha 
não era nada. 



Euclides Moreira Neto

237

- Bem, expliquei que era um catalizador, um cataliza-
dor é isso, é um agente, uma coisa que facilita uma opera-
ção, entrou ali, mas não é ele que faz, são os elementos que 
vão fazer, eu fui um catalizador aqui pra vocês. 

- Então, era dia do meu aniversário, me convidaram 
para ir pra posse da nova diretoria. 

- Você acha que ia deixar de ir na posse da diretoria? 
Eu pedi o seguinte: 
- Se vocês fizerem na hora...
EUCLIDES: A nova diretoria de que?
MARIA ARAGÃO: Do Centro de... Como era o nome 

da entidade?
EUCLIDES: Centro de Saúde?
MARIA ARAGÃO: Não, não, não, não, era União dos 

Moradores, eles tinham construído a sede, estavam com 
muitos sócios, viu? Bem, então era a nova diretoria da União 
dos Moradores, e eles queriam que eu fosse. 

Eu disse: 
- Eu vou, mas vocês vão fazer o troço na hora, porque 

eu tenho outras responsabilidades, eu ia ver minhas visitas.
- Aí quando eu cheguei lá, toda a decoração era “Sal-

ve a Dra. Maria Aragão pelo aniversário, feliz aniversário”. 
Eu não gosto, realmente eu não gosto muito de ser papari-
cada, sinceramente eu não gosto. 

- Bem, por isso eu não estou gostando muito dessa 
porra. 

- Bem, aí, vamos era um discurso, era Maria Aragão, 
era Dra. Aragão, papapá, papapá, papapá... 

- Aí eu interrompi e disse: 
- Já lhes disse que o importante são vocês, vocês fi-

zeram tudo isso, vocês tiveram a água, vocês unidos, juntos, 
vocês fizeram tudo isso, vocês continuarão fazendo, vocês 
fizeram com que toda população se vacinasse, obrigada 
pela gentileza.
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- Me deram presentes, eu ainda tenho aí, vou te 
mostrar, era qualquer coisa com dedicatória no mármore, 
num pedacinho de mármore. Então, eu queria era a posse 
da diretoria, foi por isso que eu vim aqui, aí eles começaram 
a fazer a posse tatatá, discurso e tal, aí eu fiquei emocionada 
por que eu já não estava indo lá todos os dias, porque eles 
estavam podendo andar com os pés deles, e eu gosto de tra-
balhar assim. Eu organizei até determinado ponto, em que 
a pessoa começa a andar com seus pés e eles já podiam se 
mexer sozinhos. 

- Então, eu queria sair, eu já tinha ido pra outro bair-
ro, estava indo para a comunidade de Santa Bárbara. Eu fui 
com a ajuda grande do Dr. Nina.

- Dr. Nina foi uma pessoa excelente, eu gosto muito, 
vou contar um detalhe do Nina. Bem então, eles tinham o 
seguinte programa, eu meti um dedo nisso, não teve a me-
nor, menor, menor participação. Você vai fazer isso! Era o 
ano da posse da União dos Moradores do Anil, da campa-
nha dos filtros, da fossa sanitária e filtros. Lá já estava com 
água encanada, agora eram fossas e filtros, quer dizer eles 
tinham se conscientizado de que era preciso fazer um sane-
amento básico e de que isso era o mínimo que eles podiam 
fazer, aí eu me passei para Santa Bárbara...

EUCLIDES: Sim, mas como é que concluiu a posse da 
União dos Moradores?

MARIA ARAGÃO: Foi bonita, foi um ato solene da 
posse e tal.

EUCLIDES: Mas seu aniversário não era no dia 11?
MARIA ARAGÃO: Não, meu aniversário é no dia 10.
EUCLIDES: Foi no mesmo dia?
MARIA ARAGÃO: No mesmo dia, eles marcaram pro-

positalmente a posse, mas para me homenagear do que 
para outra coisa. Por isso que eles fizeram no dia do meu 
aniversário.  Mas também eu fui pra Santa Bárbara. 
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- Como foi que eu fui? 
- Eu estava indo para Santa Bárbara, então eu ia tra-

balhar lá. Ele tinha transporte, eu ia pra lá trabalhar com Dr. 
Nina.

EUCLIDES: Tu não eras mais diretora do Centro de 
Saúde?

MARIA ARAGÃO: Era, continuava sendo diretora do 
Centro de Saúde do Anil. Bem, mas o Nina... tinha me pas-
sado pra lá, então, eu ia ficar nos dois, dando assistência no 
Anil, mas começando o trabalho em Sa nta Bárbara. 

-Bem, mas aí foram dizer ao Nina… 
- Acho e creio que foi o Prefeito, o Prefeito Haroldo 

Tavares, pois acredito que ele ficou com medo do movimen-
to, do trabalhão que a gente tava fazendo. 

- Aí foram dizer ao Nina… 
- Essa história eu sei por que é o Nina que conta, con-

tou pras alunas dele. Ele trabalha com residentes no hospi-
tal e contou pra elas e foi por elas que eu soube.

Então eles disseram pro Nina o seguinte: 
- …Você pára com esse trabalho que está fazendo, 

pois você vai se complicar. A Maria Aragão é excelente, mas 
é uma comunista, já começam a falar e você vai se sentir 
mal. 

Eu disse:
- Pára com isso! 
- Aí Dr. Nina foi pra lá ser Secretário de Saúde do Mu-

nicípio.
 Aí ele disse: 
- Ô Maria, agente vai parar com o serviço, com esse 

trabalho, porque pode ter aí um problema político, já estão 
falando por tua causa, porque tu és comunista. 

Aí eu explodi com ele: 
- Vamos acabar com esse trabalho? Acabar? Você é 

um Secretário cagão! 
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- Ele me conta isso. Eu lá me lembro, eu estava com 
raiva, sei lá o que eu tinha. Só sei que eu disse:

- Você é um Secretário cagão, está errado, pois nesse 
trabalho que nós estamos fazendo eu falei em comunismo 
algum dia? 

- Eu chamei alguém pra ser comunista? 
- Foi isso que eu fiz?
E continuei a bradar: 
- Foi isso que eu fiz no Pão de Açúcar? 
- É isso que eu estou fazendo em Santa Bárbara? 
- Aí ele não parou e hoje ele conta esta história que 

eu chamei ele de Secretário cagão. 
- Eu lá me lembro se eu tinha dito isso. 
- Eu sei por que ele contou para os alunos dele. 
Contou que eu tinha dito isso: 
- Você é um secretário cagão. 
- Bem, isso foi no dia 10 de fevereiro, foi a posse da 

Diretoria da União dos Amigos dos Moradores. Quando foi 
no mês de maio, acho que no dia 16 ou 17, de manhã eu 
ia cedo para o Anil, aprendi com a minha mãe, a história 
da lenha verde, tudo pra ela era cedo, pra mim também é 
cedo, eu ia cedo para o trabalho, cedo 7h30min eu estava 
entrando no trabalho, e olhava quem não estava, quem fal-
tou, quem não faltou, serviço por serviço eu ia ver.

- Um dia uma servente convidou a outra para ir tra-
balhar lá no nosso grupo, lá é muito bom tá, tá, tá, ta, ta, tá… 
eu já sei que aquela doutora é carne de cabeça e quando ela 
chega lá, é passando a mão nas coisas pra ver se está cheio 
de poeira. Viu?  Então ela disse que eu era carne de cabeça, 
não queria trabalhar lá no meu Centro.
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CONVITE DA PF OU PRISÃO AO AMANHECER

 

- Bem, mas aí, no dia 17, foi dia 17, eu ia cedo pro tra-
balho, estava pronta pra ir pro trabalho, eram seis horas da 
manhã, eu estava fazendo café pra tomar e sair, já vestida, 
pronta pra sair, quando batem na porta, eu vou ver, era um 
grupo da Polícia Federal e tinha um militar. 

- O que há? 
Eles disseram: 
- Está aqui uma ordem de busca e apreensão e a se-

nhora está convidada a prestar declaração lá na Polícia Fe-
deral. Tem uma pessoa que chegou e está lá para ouvir a 
senhora. 

Eu disse:
- Eu vou pro trabalho, vou chegar atrasada. 
Eles afirmaram:

Maria viveu no andar superior no sobrado de dois andares.
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- Não, senhora, nós mandaremos a senhora pro tra-
balho depois.

- Bem, aí entraram na minha casa, pegaram livros, 
pegaram revistas, tinha uma mala em cima do sofá aonde 
tinha lembranças de coisas que eu tinha trazido da União 
Soviética. Lembranças, música... levaram essas coisas. 

- Bem, aí eu fui pra Polícia e disse que eu ia voltar 
(relembrando). 

- Tenho uma raiva de mim, hoje, quando eu me lem-
bro disso. 

(Indignada, relembra a fala do policial):
- A senhora vai pro trabalho, só vai prestar declara-

ção e vai embora, vai pro seu trabalho. 
- Bem, chego na Polícia Militar ou Polícia Federal, 1 

hora, 2 horas, 3 horas, afinal o trabalho? 
Disseram:
- A senhora espera um pouquinho.
- Às 11 horas da manhã, já sabia que estava presa. 
- Ainda não estava com raiva, porque ainda não esta-

va convencida que estava presa. 
Às 11 horas vieram me dizer assim: 
- A pessoa não conseguiu chegar aqui, mas ela está 

em Teresina, nós vamos lhe levar pra lá, pra Teresina pra 
senhora prestar declarações.

Eu disse: 
- Eu vou em casa, me leva em casa, eu não deixei 

dinheiro para as crianças comerem, não deixei nada, não te-
nho roupa. 

Disseram:
- Mas a senhora volta hoje ainda
Então, pensei e me perguntei:
- Ora, se eu saio 11 horas para Teresina, e vou, como 

é que vou voltar hoje? 
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Bem, aí disseram:
- Pode levá-la. 
Aí eu fui em casa: 
- Que raiva, pensava que eu ia voltar no dia seguinte. 

Peguei a escova, sabonete, duas peças de roupas íntima, dei-
xei dinheiro para a empregada (interrompe para perguntar 
se a janela tava fechada) pois, bem, aí vou, eles me levaram 
para Teresina. 

Quando chego em Teresina, disseram o seguinte: 
- Olha, a pessoa não chegou, foi para Fortaleza. 
- Aí me levaram pra Fortaleza, mas, aqui se sabia que 

eu tinha ido pra Teresina, pois eu tinha dito lá em casa, eu 
devo voltar amanhã.

- Bem, aí, vou pra Teresina. Quando eu chego em Te-
resina, não era em Teresina, me trataram muito bem, me de-
ram almoço no caminho, foram gentilíssimos comigo, agora 
quando chego em Teresina não era Teresina, era Fortaleza.

- Quando eu chego em Fortaleza (interrompe para re-
ceber flores de um amigo)… eu fiquei incomunicável, num 
lugar horroroso, era uma sala dividida assim por um tabique, 
não vamos chamar tabique, como é que a gente chama? 

- Uma divisão, bem, eu fiquei lá, numa cama suja, 
estava incomunicável, na frente era o negócio de tóxicos e 
chegava gente a noite inteira. Era um inferno, não se podia 
dormir.

- Dias depois chega um sujeito, diz que eu vou sair e 
me passa uma venda. 

- Que diabo é isso? 
E vai me empurrando, aí eu reagi: 
- Não me empurre, porque me empurrar? 
Aí me botaram num carro e disseram: 
- Deita no banco! 
- Eu tinha que ficar deitada no banco pra não apa-

recer, naturalmente uma pessoa vendada, rodou, mexeu, 
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andou, muito tempo, aí me deixou num local que não sei o 
que era, tenho a impressão de que era perto do mar porque 
ouvia o ruído das ondas, outros companheiros que estive-
ram presos diziam que não, que era a polícia. No carro do 
Departamento lá da Polícia ou do quartel, troço militar. Bem 
eu fiquei ali.

- No outro dia, ou nesse dia, começou o interrogató-
rio. Esse interrogatório foi muito duro, foi muito duro, ven-
dada, vendada, queria saber quem era daqui, quem era co-
munista, não sei, eu sei que lá tem oposicionista, comunista 
eu não sei, sabe. 

Aí começou um disse me disse entre nós que durou 
um tempão:

- Não sei. 
-Sabe. 
- Não sei.
-Sabe.
Choque elétrico. 
- Não sei, acabou a história, eu não dei um nome se-

quer. 
Aí eu perguntava como aquilo ia acabar.
EUCLIDES: Te deram choque elétrico?
MARIA ARAGÃO: Deram choque elétrico, deram. En-

tão, tinha uma pergunta, pergunta sobre os políticos, não te-
nho obrigação com eles, não sei nada da vida deles. 

- Tinha havido uma reunião de comunistas lá em For-
taleza, eu estava em Fortaleza, mesmo presa, mas estava, 
não é? 

- Teve essa reunião de comunistas em Fortaleza; essa 
reunião de que eles falavam, diziam o seguinte... (interrom-
pe para despedida de um amigo)... eles diziam que eu tinha 
estado na reunião. 

- Não estive. 
- Esteve. 
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- Não estive. 
Aí disseram assim... (Eu já estava cansada daquilo): 
- Esteve? 
- Não estive! 
- Esteve? 
- Não, não estive! 
- Esteve?
Pensei (vou já dizer que eu estive, pra acabar com 

essa porra):
- Está bem, eu estive na reunião. 
- Quantas pessoas tinham? 
- Hora! Uma reunião tão importante que eles estavam 

a mais de uma hora me sacaneando pra eu dizer se eu tinha 
estado e quem estava lá, só podia ser uma reunião muito 
grande não era? (eu disse assim...) 

- Quantas pessoas tinham lá? 
Aí eu disse: 
- 50.
Aí ele me deu um choque tão violento e um tapa, um 

choque e um tapa: 
- Quer debochar? 
Ele repetiu:
- Quer debochar da gente? 
Depois disse:
- Só tinha 11 pessoas lá (risos...). 
Aí eu disse: 
- Poxa, sabia! Por que estava me sacaneando? 
- Bem, mas eu caí do choque, mas eu ainda estava 

consciente. 
Aí uma pessoa disse: 
- Cuidado, esse nome é quente. 
- Aí me arrastaram, eu não tinha pernas foi um cho-

que violento, me arrastaram. Foram me arrastando até me 
botarem num canto, eu fiquei encostada assim, num canto 
(faz gestos).
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PRESSÃO ARTERIAL NAS ALTURAS

Aí veio o cara: 
- Ôpa, perdi, né?
EUCLIDES: (Ironizando a fala do cara): Não, vai lá, tá 

tudo bem.
MARIA ARAGÃO: Veio um cara. O choque foi violen-

to. Me levaram arrastando até um canto assim, fiquei sen-
tada, depois veio uma pessoa que me tocou e eu dei aquele 
espanto assim (faz gestos), e disse: 

- Não, eu vim medir sua pressão, vim tirar sua 
pressão. 

Eu disse: 
- Você é médico? 
Ele disse: 
- Não.
Pensei comigo mesma: 
- Mas eu tinha certeza que era, né? 
- Devia ser. 
Aí eu disse: 
- Tira essa venda dos meus olhos, deixa eu olhar, 

deixa eu olhar minha pressão. 
Ele disse: 
- Eu não tenho...
EUCLIDES: Não tenho o que? Autorização?
MARIA ARAGÃO: Sim, ele me afirmou que não tinha 

autorização… 
- “Eu não tenho autorização pra lhe tirar a venda”.
Ele explicou: 
- “Eu só tenho autorização para tirar sua pressão”
Percebi que eles ficaram preocupados né, eu cai! 
Ele repetiu:
- “Só tenho autorização para tirar a sua pressão”.
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Perguntei: 
- Você é médico?
Ele responde: 
- Não
Disse:
- Tá bem. 
Aí ele disse: 
- Mas eu não vou lhe enganar. 
Eu disse: 
- Mas eu queria ver! 
O enfermeiro repetiu:
- Mas eu não vou lhe enganar, eu vou lhe dizer qual 

é, o que for eu lhe digo, tá bem? 
Ele mediu, eu estava com 23 por 12.
EUCLIDES: Alta né?
MARIA ARAGÃO: Muito alta. 
Ele disse: 
- Está muito alta, está 23 por 12. 
- Aí eu fiquei apavorada, pois estava muito alta. Bem, 

não me torturaram mais, nem me perguntaram mais nada. 
Então eu fiquei de noite, fiquei lá naquele local, eu tinha a 
impressão de que eu ouvia o ruído do mar, ruídos de onda. 
Não sei aonde foi que estive, sinceramente, outros compa-
nheiros me disseram que eu estava num dos quartéis do 
Exército, mas eu não sei onde estava, porque eu tinha im-
pressão que eu estava ouvindo ruídos do mar. 

- Então de noite me levaram de novo lá para a polícia 
militar, lá para a polícia federal, eu pedi pro chefe que tinha 
lá: 

- Mande-me comprar um remédio. 
Ele disse:
- Escreva o nome do remédio. 
- Eu escrevi o nome do remédio que era pra mim, 

assinei, dei o dinheiro. 
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- Ele mandou comprar o remédio. 
- Não, eu não tinha dinheiro. 
Eu disse o seguinte: 
- Eu preciso desse remédio, eu posso morrer aqui se 

não me derem esse remédio. 
Ele disse: 
- Eu mando comprar. 
- Aí pegou a receita e mandou comprar o remédio, 

eu comecei a tomar o remédio pra baixar a minha pressão. 
- Quando chegou, eles decretaram prisão preventiva, 

me consideraram muito importante, né? Decretaram prisão 
preventiva, aí dois dias depois me tiraram de lá e me man-
daram para uma prisão, eu não sei dizer o nome do lugar, 
mas sei onde era que estava, era um sanatório, um sanató-
rio judicial, para onde vão os tuberculosos.

- Parece que eles botam todos os presos políticos ali, 
né?  Sanatório judicial, era um departamento do sanatório, 
um pavilhão do sanatório, e tinha uma porta de ferro sepa-
rando as alas que davam entrada pro sanatório.

CULTIVANDO RELACIONAMENTOS NO CÁRCERE

- Lá eu encontrei uma presa política, Rosa Fonseca, 
que estava já há algum tempo. Bem, tinha também uma 
porção de presas comuns. Nós, as presas políticas, ficáva-
mos em celas isoladas e as presas comuns podiam ir para as 
áreas comuns. 

- Bem, eu fiquei lá e fiquei horrorizada. 
- Quando cheguei, encontro a presa política, a Rosa, 

era uma jovem muito inteligente, era universitária e já esta-
va presa lá há algum tempo.

- Então ela me contou como era a situação.
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Ela disse:
- Aqui a comida é muito ruim, é carne, carne, carne, 

carne... 
Eu disse: 
- Onde é que botam carne? 
- Expliquei meu ponto de vista.
- Eu não vi geladeira, não vi nada não, onde se guar-

da essa carne? 
Ela responde: 
- A carne vai aí pro sanatório, sanatório de 

tuberculosos.
Eu fiquei pensativa comigo mesma:
- Vai para o sanatório e como a geladeira do sanató-

rio é muito ocupada, eles botam a nossa carne, a carne da 
gente, na geladeira do laboratório.

- Aí eu quase caio para trás e quem te disse que eu 
podia comer? 

- Não podia comer, porque na hora que se botava co-
mida na mesa me lembrava do catarro, me lembrava das 
fezes, me lembrava de tudo. 

- Me lembrava especialmente do Bacilo de Koch48, do 

48. A tuberculose - chamada antigamente de “peste cinzenta”, e conhe-
cida também em português como tísica pulmonar ou “doença do peito” 
- é uma das doenças infecciosas documentadas desde mais longa data e 
que continua a afligir a Humanidade nos dias atuais. É causada pelo My-
cobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de koch. 
Estima-se que a bactéria causadora tenha evoluído há 50.000 anos, a 
partir de outras bactérias do gênero Mycobacterium. A tuberculose é 
considerada uma doença socialmente determinada, pois sua ocorrência 
está diretamente associada à forma como se organizam os processos de 
produção e de reprodução social, assim como à implementação de po-
líticas de controle da doença. Os processos de produção e reprodução 
estão diretamente relacionados ao modo de viver e o trabalho do indi-
víduo. A tuberculose pulmonar é a forma mais frequente e generalizada 
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bacilo da tuberculose e, eu não conseguia comer. 
- Eu não comia, tomava café de manhã, com pão, to-

mava café duas horas da tarde e acabou-se a comida (Faze-
mos um intervalo. Após algum tempo retomamos o depoi-
mento…).

- Bem, eu não conseguia comer, porque quando bo-
tava a carne na boca, eu me dizia: 

- A carne foi fervida, o calor mata tudo o quanto ti-
ver, mas não mata a sujeira (eu dizendo para mim mesma) 
e não conseguia comer, mastigava, mastigava, mastigava, e 
não conseguia engolir, não podia. Bem, então só melhorou a 
minha situação quando Roberto Macieira, que é meu genro, 
que é o marido de Simone, soube da minha real situação e 
foi a Brasília (tosse…). Lá, Roberto conseguiu fazer alguma 
coisa, porque até então ninguém sabia onde eu estava. 

Na época, o Sarney era Senador e através dele, Ro-
berto conseguiu que ele fosse na Polícia Federal e disseram 
a ele que eu estava em Fortaleza. 

- Então, ele, o Roberto, meu genro, foi à Fortaleza, 
deixou dinheiro, contratou um advogado, deixou dinheiro 
com o advogado… 

- Ele também foi a “Cruzeiro do Sul49”, comprou pas-

da doença. Porém, o bacilo da tuberculose pode afetar também outras 
áreas do nosso organismo, como, por exemplo, laringe, os ossos e as ar-
ticulações, a pele (lúpus vulgar), os glânglios linfáticos (escrófulo), os in-
testinos, os rins e o sistema nervoso. Disponível em http://pt.wikipedia.
org/wiki/Tuberculose - Acesso em 9.5.2015

49. Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul era a segunda companhia aérea mais 
antiga do Brasil, traçando suas origens até 1927, quando foi fundada 
como Syndicato Condor , uma subsidiária da Deutsche Luft Hansa . Syn-
dicato Condor retido direitos e interesses de um ex-empresa de comér-
cio alemão, Condor Syndikat , que operava anteriormente serviços de 
passageiros e de correio no Brasil.Foi rebatizado Cruzeiro do Sul em 
1943. Em 1975, a Varig , uma companhia aérea brasileira que dividiu ori-
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sagem para que eu voltasse na hora em que eu saísse da 
prisão. Ele acreditava que eu voltasse logo e não pôde falar 
comigo.

- De qualquer maneira o advogado me levou o di-
nheiro e eu passei a comprar frutas, queijos e outras coisas, 
enfim, eu passei a comer. 

- Neste período, uma mulher, que desenvolvia tra-
balhos filantrópicos, chamada... (tenta lembrar o nome)… 
parece que era Lourdes o nome dela. 

- Lourde, era uma mulher da sociedade, cunhada do 
César Carls, que era governador do Estado, tinha um traba-
lho de assistência, foi a essa prisão. 

- Ela ia às prisões e foi lá onde nós estávamos (gesti-
cula para alguém que está a sua frente)… ela foi lá na prisão 
e, logicamente, nos procurou, a mim e a Rosa, porque éra-
mos duas pessoas com quem ela podia conversar.

- Então nós colocamos pra essa senhora o problema 
da prisão: 

- Não havia trabalho, não havia nada e ficava aquela 
mulherada toda lá brigando, brigando, e surgiram, logica-
mente, casos de lesbianismo lá entre elas e as mulheres bri-
gavam com ciúme uma da outra, era uma coisa muito séria. 

- Então eu conversei com a moça, com a cunhada do 
César Carls, dizendo o seguinte: 

- Duas coisas são importantes aqui, uma é uma gela-
deira, outra é que você consiga algum trabalho para essas 
moças fazerem porque, se elas se ocuparem com alguma 
coisa, elas deixam de brigar e é melhor mesmo pra cabeça 
delas.

gens muito semelhantes, adquiriu suas ações de controle. Em 1993, foi 
finalmente incorporada pela Varig. Disponível em http://en.wikipedia.
org/wiki/Servicos_Aereos_Cruzeiro_do_Sul – Acesso em 9.5.2015.
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Ela disse: 
- Bem, abriu um pacote, mandou buscar no carro um 

pacote e disse: 
- Olha eu vou para uma maternidade, onde eu faço o 

seguinte, eu pago Cr$ 1,00 (um cruzeiro50) por cada camisi-
nha de recém-nascido que as mulheres fazem pros próprios 
filhos delas e pra outras maternidades. Essas camisinhas es-
tão cortadas, estão aqui, as rendas, tudo, é só pegar a renda 
e costurar. 

Eu disse: 
- Eu quero. 
- Na hora do almoço consultamos a outras presas e a 

resposta foi quase unanime: 
- Eu quero isso. Então foi deixada uma cota de cami-

sinha de bebê para cada uma das presas. Ela pagava um cru-
zeiro por cada camisa, pra presa que fosse fazer. Na manhã 
seguinte, quando as freiras (as irmãs) e as presas estavam 
apanhando sol, nós fomos lá e mostramos as coisas, disse-
mos o que elas iam ganhar, era pouco, mas era interessante. 
Bem, todas quiseram, nós ensinamos a costurar, a pregar 
renda, bonitinha com ponto paris, aí então, melhorou muito 
a situação, pois elas se entretinham, não tinham necessida-
de de brigar, foi muito bom, muito interessante.

- Agora, outra coisa da prisão, é que a administra-
dora, que tinha sido freira (eu não sei mais o nome dela) 
era uma pessoa intransigente, insuportável. Uma vez a Rosa 
adoeceu, tinha febre muito alta, tinha médico lá no sana-
tório e foi vê-la, passou remédio e ela tinha de tomar uma 
medicação com horário certo. Bem, eram duas celas e nós 
fizemos o seguinte em vez de ficarem duas celas separadas 

50. Nessa época (década de 1970 do século passado) a moeda corrente 
brasileira era o Cruzeiro.
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nós fizemos dormitório numa cela e na outra cela nós fi-
zemos sala de estar, nós tínhamos música, tínhamos livros 
para estudar, então ficaram duas celas e nós recebíamos as 
visitas que ela tinha, pois era ela quem recebia visitas. 

- Eu não recebia visitas, não.
- Lá só era para estudos e para ouvir músicas, era 

uma sala de estar. Houve um período, que ela estava com 
muita febre e com gripe, eu não queria pegar a gripe, pois 
ela estava tossindo muito e eu estava na outra sala lendo... 

De repente eu lembrei que era a hora dela tomar o 
remédio, eu fui lá e disse: 

- Eu vou te dar o remédio.
Ela me diz:
- Já passou a hora do remédio e quem tem de dar o 

remédio era a enfermeira, segundo orientação da adminis-
tradora do sanatório.

- Essa enfermeira, essa pessoa não ficava conosco, 
ficava lá com a administradora. 

- Portanto, era a administradora quem mandava na 
enfermeira, e a enfermeira era quem dava a medicação.

Então disse: 
- Não tomou o remédio por quê?
Rosa responde: 
- Porque não consigo me levantar e a enfermeira veio 

dizer que eu tinha de ir lá na administração para tomar o 
remédio.

Bem, eu fiquei muito braba:
- Aí eu fui lá brigar.
(Maria fala pra mim, afirmando e perguntando ao 

mesmo tempo):
- Bem, tu já sabes que eu brigo, não é?
 - Eu fui lá brigar com ela, com a administradora, disse 

que ela não tinha sentimento de humanidade, que a moça 
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estava com febre muito alta, não podia se levantar e ela não 
deu o remédio na hora certa. 

Eu disse categoricamente:
- Então a senhora é uma má administradora. 
- Fiz uma confusão, ela mandou dar o remédio… O 

rémedio foi dado lá, onde Rosa estava deitada e tal. 
- Dias depois eu fui chamada, pois fizeram uma reu-

nião, uns três dias depois, pois a administradora foi fazer 
queixa de mim.

- Sim, havia uma imundície muito grande lá na casa, 
havia resto de comida, faziam comida em excesso e o resto 
era jogado do lado de fora. Então essa prática trazia uma ra-
taria louca para a área das celas e aconteceu um fato horrí-
vel. Uma certa noite a gente acordou com uma gritaria louca 
no aposento das presas comuns e a gente ficou gritando, sa-
cudindo a grade porque lá dormiam as guardas de plantão.  

- Parece que duas guardas dormiam lá, então a gente 
ficou gritando pelas guardas, para virem ver o que estava 
havendo… a gente pensava até que era fogo, aí elas vieram 
e foram ver o que era.

Era o seguinte: 
- Uma presa pega a carne e leva pro alojamento e lá, 

pega a carne e bota debaixo do travesseiro, naturalmente 
enrolada num papel debaixo do travesseiro e isso chamou 
a atenção de ratos. E o rato subiu (risos...) na cama dela e 
aí ela viu e começou a gritar e todas as outras começaram a 
gritar, aí elas foram lá ver o que era, tatatá, tatatá... 

- Então eu conversei sobre isso, eu... fui lá visitar um 
dos coronéis. Havia dois Coronéis, um era o Presidente, o 
outro era o Diretor da Penitenciária, diretor de lá onde nós 
estávamos e o outro era diretor do serviço penitenciário. 
Um era mais do que o outro e eles tinham rivalidade en-
tre si. Então, eu pedi a um deles, ao que era mais acessível 
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que arranjasse um tonel, uma lata para botar o lixo, algo pra 
botar o lixo, e pedi a geladeira, para a moça, a cunhada do 
César Carls e ela havia dito que tinha geladeira. 

- Vou mandar a geladeira 
(Nós dissemos para ele, pro Coronel). 
Ele disse: 
- Não precisa. Eu vou mandar a geladeira. 
- Quer dizer, ele tinha geladeira e nos mandou uma 

geladeira. Então, a mulher fez queixa de mim, que eu estava 
intervindo na administração, por isso houve uma reunião, 
uma noite, foram os dois Coronéis, com os soldados, e eu 
fui chamada. Eu pensava até que era pra me soltarem, mas 
não era.

Maria num presídio de mulheres em Fortaleza-CE, em agosto de 1973, após ter passado por torturas e humilhações.
Em 17/05/73, ela foi presa pela Polícia Federal e levada para Fortaleza, retornando a São Luís em 23 de agosto. Foi julgada e condenada em 
1976, cumprindo o restante da pena de uma ano e um mês de reclusão. Libertada sob condicional, recebeu mais 11 meses de prisão pelo 

STM, sendo recolhida ao quartel da Polícia Militar e depois transferida para a Penitenciária de Pedrinhas.
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QUEBRANDO BARREIRAS NO CÁRCERE 

Aí, o Coronel falou:
- Bem, nós chamamos a senhora aqui porque sou-

bemos que a senhora está intervindo na administração da 
penitenciária e a senhora é uma detenta. 

Ele continuou a falar: 
- Nós temos com a senhora a mesma consideração 

que nós temos com um detento, remédios e as vantagens 
que ele pode ter. O que a senhora tem, ele tem o mesmo 
direito, exatamente como a senhora tem… Se a senhora tem 
direito de  receber remédio, nós lhe damos a medicação que 
o médico passa, fazemos isso especialmente para a senhora, 
mas nós só fazemos isso pelo seu bom comportamento. 

Aí eu me irritei e disse: 
- Administração? 
- Qual é a administração que eu intervenho?
Continuei a falar: 
- Se aqui não tem administração Coronel fulano de 

tal (parece que era “Fortaleza” o nome do Coronel)…
- Eu pedi que trouxesse aqui uma vasilha para lixo, e 

não veio vasilha nenhuma…
- Como o senhor viu, o lixo aqui é jogado lá, no chão. 
- Só depois é que o senhor mandou trazer a lata pra 

botar o lixo, portanto essa lata era o depósito de lixo, pra 
botar lixo…

- Por que só depois de tanta reclamação é que essa 
providência foi tomada?

Então continuei explicando: 
- Pedi a lata pra botar lixo porque os ratos estavam 

invadindo as celas e houve um escândalo uma noite, a gen-
te quase morreu do coração, pois um rato tinha subido na 
cama de uma detenta. Esse foi o primeiro fato.
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Aí eu perguntei: 
- Isso é administração? 
Perguntei de novo e fui logo respondendo: 
- Havia administração aqui? 
- Não, aqui não havia administração… aqui não havia 

geladeira pra guardar nossa comida, por isso eu pedi uma 
geladeira para dona Lourdes. 

- Só depois é que o senhor disse que tinha geladeira 
e nos mandou uma… segundo fato. 

Continuei a falar:
- Terceiro fato, Rosa Fonseca estava passando mal, 

estava com febre de 40°, e tinha remédio pra tomar, exi-
giram que ela se levantasse e fosse tomar o remédio lá na 
enfermaria, exigiram que ela se levantasse e fosse tomar a 
medicação lá com a enfermeira e ela não tomou o remédio, 
pois ela perdeu a hora do remédio porque não podia se 
levantar… fui lá e discuti, com a pessoa que se diz adminis-
tradora, pra tomar uma providência.

EUCLIDES: Eh, tú fostes falar com a chamada admi-
nistradora?

MARIA ARAGÃO: Henhein…
EUCLIDES: Com a chamada administradora.
MARIA ARAGÃO: Exatamente, fui falar com a cha-

mada administradora e discuti. 
- Eu não sei discutir de maneira decente quando se 

trata de uma injustiça. Só depois é que ela mandou dar o 
remédio.

Voltei a perguntar:
- Onde é que eu estou intervindo? 
Reafirmei meu ponto de vista:
- Nessa administração? 
- Diga se é administração e quanto ao remédio que 

eu recebo, eu queria lhes dizer que eu não estou receben-
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do esse remédio como um favor, pois nos impostos que 
nós pagamos, existe também uma verba penitenciária para 
isso, para manutenção da penitenciária. 

Repeti:
- Os impostos que pagamos são também para a saú-

de e a vida dos detentos, por isso nossos impostos também 
tem uma parte para isso, portanto me desculpem, mas eu 
não estou aceitando como favor, nem como uma concessão 
especial.

Antes eu disse assim: 
- Eu não sei por que este bando de soldados aqui, 

eu não vou dizer mais nenhuma palavra se não saírem os 
soldados. 

Os soldados saíram e ele disse: 
- É, ela tem razão mesmo; 
Disse um deles, o mais razoável: 
- Esperem lá fora meninos, esperem lá fora. 
E assim eu passei sete meses lá, no fim de sete me-

ses, eu saí. Os dois Coronéis foram lá, foram me dizer que 
tinha sido revogada a prisão preventiva e eu saí nessa mes-
ma noite, saí e fui para a “Cruzeiro do Sul”, onde eu sabia 
que tinha uma passagem e vim embora, vim pra cá, pra São 
Luís, voltei para São Luís, e aqui passei um bom tempo sem 
julgamento. 

Como uma tortura, de tantos em tantos meses, 
diziam que eu ia ser julgada, depois diziam que eu ia ser 
transferida, eu fui transferida, eu fui julgada, 73, uns dois 
anos depois, portanto, eu tinha ficado em liberdade todo 
esse tempo de espera pelo julgamento.
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EXPERIÊNCIA NO HOSPITAL DO CÂNCER

Bem, quando eu voltei da prisão, em 73, eu fui me 
apresentar na Secretaria de Saúde. O Secretário de Saúde 
ainda era Josélio Carvalho Branco, creio que foi muito bom 
Secretário.

Ele, o Josélio Carvalho Branco, me disse o seguinte: 
- Não sei o que vou fazer contigo, porque está haven-

do pressão e eu não tenho condições de te mandar nova-
mente para o Centro de Saúde do Anil. 

Eu disse o seguinte: 
- Me mande até para o inferno, eu vou, só não quero 

que me dê trabalho burocrático, porque se meu trabalho 
for burocrático, eu peço demissão, porque não aceito, eu 
não sei, não tenho espírito pra ficar sentada numa carteira 
trabalhando.

Bem, aí ele se lembrou do Hospital de Câncer. Havia 
um prédio feito no Governo do Newton Bello, onde ele bo-

Hospital Aldenora Bello, onde foi trabalhar quando saiu da sua última prisão, permanecendo ali durante dez anos, 
período em que realizou uma intensa campanha contra o câncer em mulheres.
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tou o nome da sua mulher, Hospital Aldenora Bello, mas até 
então o prédio estava fechado,  sem uso efetivo. Só depois 
é que foi destinado ao tratamento do câncer, portanto, ali 
seria o hospital do câncer. 

- Eu nunca tinha trabalhado com essa área. 
Em Abril, o Dino esta lá no comando do governo do 

Estado, fez força e reabriu o hospital do cancer. O hospital 
estava começando suas atividades efetivamente, estava no 
começo, não tinha nenhum movimento, parece que tinha 
só um médico.

Aí ele disse: 
- Olha, tem o Hospital de Câncer, você vai ficar es-

condidinha lá, ele está começando, não tem movimento e 
telefonou pro Dino, Antônio Jorge Dino, que tinha sido meu 
colega e que era Vice Governador, depois foi ser Governa-
dor… Nessa época o diretor do Hospital era… (tenta lembrar 
o nome). 

EUCLIDES: Qual o nome do Diretor?
MARIA ARAGÃO: Diretor... não me lembro agora. Sei 

que ele disse que ficava feliz de trabalhar comigo, sempre 
tinha tido vontade de trabalhar comigo e tal. 

Então eu fui pro Hospital do Câncer, cheguei e expli-
quei ao Dino: 

- Dino, eu não sei nada sobre o câncer. 
Ele disse: 
- Também nós não sabemos, eu nunca peguei um 

Colposcópio51.

51. Um colposcópio realiza exame importantíssimo, que vai permitir 
um exame mais detalhado do colo do útero, pois sua imagem aumenta 
em várias vezes, o que nos revela o colo do útero mais detalhado. A 
colposcópia vem complementar um programa de rastreamento de pre-
venção de câncer do colo do útero, ele juntamente com o papanicolau 
proprociona melhores resultados mediante cada técnica. Pode ser feito 
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Eu disse:
- Eu não sei trabalhar com colposcópio. 
Ele disse: 
- Isso tu vais aprender, vais aprender aos poucos, tem 

uma médica que sabe isso, tu vais ver, tu vais aprender com 
ela. 

- Aí eu comecei a ver com a médica e com uma es-
tudante, uma acadêmica que fazia o 6º ano, que era uma 
excelente pessoa, que hoje é, ainda, minha amiga, Luciane 
Brito.

- Ela era acadêmica e era com ela que eu sentava, ela 
sabia trabalhar com o colposcópio, então eu sentava com 
ela, via e identificava as doenças com ela.

Eu sempre perguntava: 
- O que é isso? 
- O que é aquilo? 
- Peguei livros, comecei a estudar. 
Um dia o Dino veio me dizer assim: 
- Maria, eu estou meio preocupado, estou me sentin-

do mal, porque eu lhe botei pra trabalhar, pra aprender com 
a Luciane que é uma acadêmica. 

Eu disse assim: 
- Se ela fosse uma criança de cinco anos e soubesse 

alguma coisa que eu não sei, eu ia aprender com ela, não 
estou me sentindo mal, não é humilhação pra mim, absolu-
tamente eu não sei, ela sabe, acabou-se.

ambulatorialmente, o que é importânte na idêntificação de lesões sus-
peitas, avaliando a localização, carater e extensão da mesma. Além disso 
permite realizar biopsia dirigida. A colposcópia permite ainda um acom-
panhamento preciso, depois de um tratamento de lesões displásicas ou 
neoplásicas. Portanto essa técnica essêncial tanto para prática oncoló-
gica em geral como para ginecologia. Disponivel em http://iespesenfb.
blogspot.pt/2010/11/importancia-do-video-colposcopio.html - Acesso 
em 9.5.2015.
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- Aí eu resolvi aprender melhor, comecei a estudar 
e fui para o Rio, fiz um estágio no Rio, como é o nome do 
homem? (tenta lembrar) Bem, com um dos papas da col-
poscopia, bem, já te disse que sou ruim de nome. 

- Eu fiquei boa no manuseio do colposcópio, aprendi 
de verdade, e eu me disse assim: 

- É mentira, é falso aquele provérbio popular que diz 
que papagaio velho não aprende a falar, eu aprendi rápido, 
comecei a trabalhar apaixonadamente no Hospital do Cân-
cer, fiquei na parte de prevenção ao Câncer, porque me dói 
muito ver chegarem lá mulheres com câncer, avançado. 

Eu continuei com minha convicção:
- A maior parte das vezes e, sabendo que câncer do 

colo uterino é evitável, basta que se faça a prevenção, ou 
seja, que uma mulher seja examinada periodicamente, que 
sejam feitos os exames especiais. Com a coposcopia e a ci-
tologia se faz todo esse trabalho, a menor alteração se pode 
ver, e no início pode ser tratado.

- O câncer pode ser tratado, mas o trabalho mesmo 
é evitar que cheguem ao ponto de câncer, tratar as inflama-
ções, educar e dar indicações sérias pra mulher, para a vida 
sexual da mulher, para a vida dela, tudo isso, então comecei 
a trabalhar apaixonadamente na prevenção ao câncer, apai-
xonadamente, trabalhava de 7h30min da manhã às 3h da 
tarde, me parece isso, hoje, um pouco de exagero, eu saí de 
lá, há uns 4 ou 5 anos. 

- Eu pensava que eram uns 2 ou 3 anos, mas um co-
lega me disse que já faz mais tempo que a gente saiu de lá. 
Nós trabalhávamos dessa maneira. 

- Por que eu trabalhava tanto assim? 
- Porque era grande o número de mulheres que vi-

nham do interior me procurar, se consultar comigo. Era mui-
to grande a quantidade de mulheres que me procuravam. A 
aldeia é pequena e os caboclos todos se conhecem, a fama 
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dos caboclos bravos ou não, corre, então eu tinha a fama 
de tratar com atenção, com interesse e as mulheres vinham 
aos grupos do interior, de tudo quanto era interior.

Eu dizia o seguinte: 
- Não devolvam as pacientes, não mandem embora, 

eu vou vê-las porque em geral todos os o médicos estavam 
sem vez. 

Eu ficava porque eu sabia do seguinte: 
- Vinha uma mulher, quando vinham pra cá, vinham 

com muita dificuldade, quebravam coco babaçu, arranja-
vam uma outra coisa, vendiam uma farinhazinha ou um ar-
roz e vinham com o dinheiro contado pra voltar, como dei-
xar voltar? Se elas iam embora sem atendimento, elas não 
voltavam mais, iam se acabar por lá, então eu atendia das 
7h30min da manhã às 3h da tarde. 

- Havia aqui um médico, um médico japonês, pato-
logista, chamado Idec, era muito meu amigo. Sujeito bom, 
sério inclusive me chamava mamãe, ele se encontra hoje 
na África, em Moçambique, trabalhando lá, pago pela OMS 
– Organização Mundial de Saúde e recebe seu salário em 
dólar, lá em Moçambique.

- Então nós, eu, ele e outro grupo, nós fizemos uma 
equipe para fazer prevenção ao câncer no interior. Isso mes-
mo, fomos fazer prevenção ao câncer no interior e acaba-
ram-se os nossos fins de semana. Nós íamos, o Hospital nos 
dava todo o material, dava todo material necessário para o 
trabalho e nós íamos para o interior.

 - Primeiro havia o entendimento com o prefeito do 
município que iria ser visitado, não íamos para ganhar di-
nheiro, íamos para fazer prevenção ao câncer, então nós 
queríamos do Prefeito que nos desse o transporte e nos 
hospedasse. 
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- Quase sempre chegávamos sexta à noite, passá-
vamos sábado e domingo e voltávamos domingo à noite, 
segunda-feira estávamos no trabalho.

- Foi um trabalho interessantíssimo que eu tinha mui-
ta vontade de voltar a fazer, às vezes me criticavam porque o 
prefeito fulano de tal é do Governo, não sei o que. 

Eu disse: 
- Não, eu não vou tratar do Prefeito. Eu vou tratar é 

dos doentes, não me importa. 
- Eu quero saber é que ele nos dá passagem, ele nos 

dá hospedagem, nos dá onde trabalhar. Não quero saber o 
que é que ele é, de onde ele é. 

- E assim fizemos esse trabalho durante muito tem-
po, durante alguns anos nós fizemos prevenção ao câncer 
no interior, era uma correria, colhiamos o material, o hos-
pital nos emprestava o microscópio, os membros da equipe 
fazia os exames, tinha  patologista,  citologista e médicos, 
uns colhiam material e outros iam examinar os pacientes, 
identificavam muitos casos de câncer e a gente colhia o ma-
terial, trazia pro hospital.

- Eles pediam que a prefeitura pagasse lá, ao hospi-
tal, o material de fazer este trabalho. 

- Às vezes eles não pagavam e, de qualquer maneira, 
eles faziam o exame que era necessário. 

- Assim eu passei muitos anos, dez anos, dez anos 
de muita angústia, por ver o número, porque coisa que não 
existe, eu discutia com o Dino o seguinte: 

- Dino, vamos fazer um trabalho de educação, pelo 
rádio, pela televisão, explicando que o câncer de colo é evi-
tável e que a mulher deve fazer os exames tatatá, tatatá, 
tatatá... 

E o Dino dizia: 
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- Maria, nós não temos estrutura para isso.
Então eu sabia que nós tínhamos poucos médicos, 

um, dois, creio que éramos três médicos, inicialmente. 
- E nós não temos estrutura para isso. 
- O que adianta encher isso aqui, não temos condi-

ções de atender? 
- Então nós fizemos esse trabalho de educação, de-

pois chegaram alguns médicos, 13, 13 ou 16 médicos ma-
ranhenses que tinham terminado o curso aqui e tinham ido 
para o Hospital do Câncer. 

- Aí melhorou a situação da equipe de profissionais 
do Hospital do Cancer… 

- Então, aumentou mais ainda o número de pessoas 
que iam trabalhar contra o câncer. 

- Pronto, eu não quero mais falar sobre o Hospital do 
Câncer e acabou.

JULGAMENTO E CONDENAÇÃO EM FORTALEZA

EUCLIDES: Bom, você foi para o Hospital do Câncer 
enquanto estava em liberdade condicional, dois anos depois 
voltou a ser julgada na Justiça, em 1975? 

- O que aconteceu no julgamento? 
- Onde é que foi o julgamento? 
- Conte aí esta história.
MARIA ARAGÃO: Eu fui condenada, o julgamento foi 

em Fortaleza.
EUCLIDES: O julgamento definitivo?
MARIA ARAGÃO: Foi em Fortaleza, o julgamento. 
- E eu fui condenada a um ano… 
- Eu estava lendo isso ontem, essa condenação… 
- Fui condenada a um ano e dois meses, ou seja, to-

talizando catorzes meses, portanto o dobro do que eu já 
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havia cumprido… Desse um ano e dois meses, eu já tinha 
cumprido sete meses. Portanto, eu tinha de cumprir mais 
sete meses, pois eu já tinha cumprido sete meses, assim eu 
voltei pra prisão...

EUCLIDES: Qual a tua acusação?
MARIA ARAGÃO: Eu era comunista e estava traba-

lhando em desacordo com a Lei de Segurança Nacional, na 
organização do Partido Comunista. Estava trabalhando no 
Partido Comunista, pela vida do Partido Comunista, blá, blá, 
blá, blá e como eu era representante da “Voz Operária”. Jor-
nal “Voz Operária”, eu vendia a “Voz Operária”, logicamente 
eu fui enquadrada nisso. 

- Houve uma campanha contra a “Voz Operária” e 
estouraram nosso aparelho de trabalho da “Voz Operária”, 
invadiram a oficina, e como eu era representante da “Voz 
Operária”, eu também fui presa, só isso, não tinha outra 
acusação. 

- Sim, qual era a pergunta, Euclides?
EUCLIDES: Não, era isso, mas qual foi a penalidade?
MARIA ARAGÃO: Aí eu voltei a ser presa… a acusação 

era essa. Eu passei 14 meses presa, dos quais cumpri 7 me-
ses presa na Polícia Militar.

EUCLIDES: Aqui em São Luís ou lá em Fortaleza?
MARIA ARAGÃO: Aqui em São Luís. O meu advogado 

conseguiu que eu ficasse presa aqui, cumprisse a pena aqui. 
Foi melhor pra mim, melhor do que em Fortaleza, onde não 
tinha família, onde eu não tinha nada, não é? 

- Bem, essa minha prisão foi muito ruim pro Doutor 
Antônio Dino... Era muito meu amigo e reconhecia o traba-
lho que eu fazia, o trabalho apaixonado que eu fazia, então 
quando chegaram, eu fui presa lá dentro do Hospital Alde-
nora Bello, fui presa no Hospital.

EUCLIDES: Hospital do Câncer?
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MARIA ARAGÃO: Hospital do Câncer. 
Aí o Dino disse: 
- Eu vou levá-la, é pra levar? 
- Eu vou levá-la.
Os policiais disseram:
- Não, ela tem de ir conosco. 
E aí ele disse: 
- Eu vou dar uma declaração em seu favor, esperem 

que eu vou escrever. 
- Dino escreveu uma declaração atestando que eu e 

meu trabalho eram necessários às atividades ali desenvolvi-
das, ao bom trabalho do câncer, ressaltando minha dedica-
ção, minha eficiência… 

- Ele solicitava também que eu ficasse trabalhando, 
ou que eu fosse dar serviço no Hospital do Câncer. Ele solici-
tou, que mesmo na condição de presa, eu fosse dar serviço 
no Hospital do Câncer.

- O Dr. Antônio Dino, Diretor do Hospital, deu aquela 
declaração, entretanto ele não conseguiu que eu saísse para 
trabalhar e depois voltasse para a prisão… 

Agora aconteceu o seguinte: 
- Ele ficou muito magoado, muito chocado, porque 

eu tinha uma dedicação especial ao trabalho, com a minha 
prisão ouve uma lacuna aberta no hospital (interrompe para 
perguntar o que estava acontecendo).

EUCLIDES: O Dr. Antonio Jorge Dino ficou muito ma-
goado, chocado com sua prisão...

MARIA ARAGÃO: É verdade e morreu oito dias de-
pois dessa ocorrência. Não morreu pela minha prisão, mor-
reu porque ele já tinha tido muitos enfartes, muitos... e ele 
não tinha o cuidado que devia ter com a saúde dele. 

- Ele fazia coisas absurdas, trabalhava demais e uma 
vez eu discuti com ele, você devia se poupar um pouco… 
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mas, ele me disse uma coisa, que eu sentia e que eu sei que 
sou desse jeito… 

Ele disse: 
- Tu queres que eu me sente, que eu deite numa 

cama e espere a morte? 
Respondi:
- Não, não quero isso, quero apenas que você traba-

lhe menos. 
- Ele era extraordinário, era um dos meus melhores 

amigos e eu lamentei muito a morte dele. Eu estava presa, 
me doeu desesperadamente a morte dele.  

- Me permitiram que eu fosse vê-lo, mas não permi-
tiram que eu fosse ao enterro. Então, os soldados me acom-
panharam até o lugar onde estava o velório e me deram um 
tempo para passar lá, uma hora,  depois eu retornei, voltei 
pra prisão.

EUCLIDES: Ele era socialista?
MARIA ARAGÃO: Não, não era socialista. 
- Era um homem bom, sério, muito bom, muito 

sério, mas não era socialista, de maneira nenhuma ele era 
socialista. 

- Que mais que tu queres?

CUMPRINDO PENALIDADE EM SÃO LUÍS

EUCLIDES: Como é que foi a tua prisão aqui em São 
Luís?

MARIA ARAGÃO: Eu já contei, eu já contei aquela pri-
são de São Luís, contei que...

EUCLIDES: 7 meses em São Luís...
MARIA ARAGÃO: Ah! Como é que eu passei? 
- Na verdade eu fui para uma cela que era uma sala 

de trabalho e desocuparam para eu ficar, e disseram que 
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era prisão especial, mas nessa prisão especial tinha apenas 
uma cama. 

- Bem, meus amigos e filhos me levaram meu televi-
sor, pois eu ia passar sete meses, eu me preparei para pas-
sar os sete meses, levaram televisor, levaram livros, discos, 
tudo que eu gostava. 

- O tratamento foi relativamente bom, os soldados, 
os oficiais me tratavam com muita deferência. Apenas uma 
pessoa, o comandante, nunca me disse bom dia. Um dia, eu 
estava na grade olhando-o, encostada na grade, ele passava, 
me olhava e virava a cara, ele se chamava Nélio Reis, esse 
era o Comandante da Polícia Militar.

- Fora isso, fui bem tratada lá, muito bem tratada, o 
subcomandante, deixe eu falar nesse filho da puta (diz essa 
expressão com a voz baixa), o subcomandante era o Riod, 
o Coronel Riod, ele me mandava nos fins de semana, um 
lanche, queijo, leite em pó, manteiga, bolachas, mas eu não 
o conhecia. 

O soldado vinha e dizia: 
- Aqui, o subcomandante mandou pra senhora.
Eu respondia: 
- Diga que muito obrigado (mas eu não o conhecia).
- Um dia, eu fui chegando numa grade e tinha um 

homem em pé, encostado nela. 
Eu disse: 
- Boa tarde! Ou bom dia! Não sei. Cumprimentei-o. 
Aí ele perguntou: 
- A senhora me conhece? 
Eu disse: 
- Não. 
Aí eu saí com as minhas, pois eu sou uma mulher 

educada e disse bom dia, ou boa tarde. 
Eu disse a ele:
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- Cumprimentei-o porque o senhor estava aí perto, 
olhei sua cara e cumprimentei. 

Ele disse: 
- Eu sou o Coronel Riod. 
- Aí eu agradeci muito ter mandado o lanche e man-

timentos. 
- Aí ele ficou meu amigo, passou inclusive a me visitar 

e a discutir os problemas e tal, enfim, ele ficou meu amigo.
- Me lembro que ele tinha uma plantação de caju, ele 

me disse que, quando eu saísse, ia me levar no sítio dele, pra 
ver a plantação de caju e ficamos realmente muito amigos. 

- Bem, aí, quando faltavam 52 dias pra eu sair, eu fi-
cava contando os dias, houve o Natal. E nesse Natal, mais 
uma vez, eu tive uma prova da solidariedade que o povo 
tem comigo, eu tive visitas, visitas, visitas... varias visitas.

- Eram visitas de manhã, visitas de tarde e presentes. 
- Minha cama ficou cheia de presentes. 
- Três dias depois do Natal, não... em janeiro já, no 

dia 3 ou 4 de janeiro, chega um Coronel, Coronel Chulipa 
(Maria me pede com voz baixa: - Tira esse nome). 

Um Coronel e diz o seguinte, assim com um papel na 
mão: 

- A senhora foi transferida para Pedrinhas.
Eu tinha tanta coisa na cela, então, eu disse:
-  Mas agora que faltam 52 dias pra eu sair? 
Ele disse: 
- É, mas o Coronel, o Comandante, lhe transferiu. 
Eu disse: 
- Bem, me levem para telefonar pra minha filha, pra 

avisar meus filhos e pra avisar meu advogado, em Fortaleza, 
pra eles saberem onde eu estou. 

- Eu lhe disse que a senhora vai pra Pedrinhas. 
- O senhor disse, mas eu preciso avisar meu advogado. 
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Ele disse: 
- Eu não tenho ordem de lhe deixar telefonar. 
Eu disse com a voz mansa: 
- Então o senhor vai pedir a ordem pro comandante? 
E argumento: 
- O senhor está vendo esse bando de coisas que te-

nho aqui? Tenho que telefonar para minha filha, para ela vir 
buscar essas coisas, a metade, eu não quero levar isso tudo 
pra Pedrinhas, que é mais difícil.

- Então ele foi falar com o Comandante e o Coman-
dante disse o seguinte: 

- Diga a ela que eu não vou ficar com coisa nenhuma 
dela, que ela vá pra Pedrinhas, que eu mando levar todas as 
coisas dela pra lá. 

Aí o Coronel chegou com a ordem e disse: 
- A senhora vai, o camburão está aí, a senhora vai pra 

Pedrinhas e depois ele manda tudo. 
- Bem, aí eu fiquei braba, não é? 
- Fiquei uma mulher braba. 
Eu disse o seguinte: 
- Coronel (confusa), eu não vou sair daqui sem telefo-

nar pra meus filhos, só saio daqui se telefonar. Os senhores 
fazendo essa violência, me arrastando, eu reagirei com toda 
força que eu tiver. 

E fique sabendo dessa: 
- Eu não vou sair daqui, sem telefonar pra minha 

filha.
Aí ele volta pra dizer e o Coronel, o Comandante 

disse: 
- Agarre-a, meta-a no camburão e leve-a pra 

Pedrinhas. 
E o Coronel disse: 
- Eu Comandante? 
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- Vá lá ver a fúria daquela mulher. 
- Aí entraram dois soldados correndo pra me dizer. 
- A coisa que soldado mais gosta é de alguém reagir 

aos seus superiores, porque eles podem reagir solidaria-
mente. 

- Então, se alguém reage, se alguém diz um desaforo, 
se alguém toma uma reação, eles adoram. 

Então chegou um soldado correndo, eram dois solda-
dos e disseram: 

- Tá quebrando um pau desgraçado lá em cima por 
sua causa. 

Eu perguntei: 
- O que há? 
- Aí eles me contaram essa história. 
Foi bom que o Comandante disse assim: 
- Vai lá ver a fúria daquela mulher. 
Eu disse pros soldados: 
- Vão embora daqui antes que eles encontrem vocês 

aqui.
Aí eu fiquei lá, esperando o resultado da briga. 
Aí que alguém vem falar comigo e quem entra é o 

Riod, tranquilo. 
- Como é que a senhora está? 
Eu disse: 
- Estou bem. 
Ele pergunta: 
- O que é que há? 
Respondi: 
- Nada. 
Depois desabafei: 
- Vou ser transferida para Pedrinhas e estou espe-

rando telefonar, eu tenho direito de telefonar para minha 
família. 
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- Eu quero que meu advogado saiba o que está acon-
tecendo comigo, faltam só 52 dias pra eu sair. 

Aí o Riod disse o seguinte: 
- Por que você é assim? 
- Por que você não leva as coisas com brandura, você 

sempre reage mal. 
Aí perguntei:
- Qual era a brandura que eu ia ter? 
Voltei a perguntar:
- Você queria que eu fosse mansa? 
Então, ele pergunta:
- Como? 
Eu respondo:
- A violência vinha da parte de lá e não da minha parte. 
E reafirmo:
- Eu só queria um direito meu, eu só brigo pelos meus 

direitos, eu tenho direito ou não tenho direito de telefonar? 
Eu mesma respondi:
- Tenho, então vambora telefonar. 
- Aí ele foi, telefonou pra Simone. 
- Simone reuniu os outros meninos e telefonou pro 

meu advogado. Eu dei o telefone do meu advogado em For-
taleza. Em 15 minutos ela estava lá com transporte pra levar 
minhas coisas, pra levar tudo. 

Então o Coronel disse, o Riod disse: 
- É, a senhora não vai no camburão, eu vou lhe levar 

em meu carro particular.
- Achei bom, tanto faz, eu ir no camburão, como no 

carro particular, era a mesma coisa. Eu estava sendo presa, 
mas era mais cômodo ir no carro particular. Ele era um bom 
papo. 

- Aí, eu fui pra Pedrinhas. 
- Em Pedrinhas, ele me recomendou, pois eram dois 

diretores, era o Zé Carlos e o menino Dualibe, Jorge Duailibe. 
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O Zé Carlos não sei de que (referindo-se ao sobrenome). O 
Jorge é filho de um colega meu, Alfredo Duailibe e o outro eu 
não conhecia. 

Disseram: 
- Não, nós a conhecemos e nós vamos, logicamente, 

tratá-la bem, não precisava recomendar.
- Aí, eu fiquei em Pedrinhas. 
- Passei esses todos, aqueles dias, em Pedrinhas. 
- Quando veio o alvará de soltura, o advogado veio de 

Fortaleza e eu fui pra casa. 
- Aí, aconteceu uma coisa interessante na minha famí-

lia, a Sônia, é muito medrosa e estava grávida daquele meni-
no mais velho, ela estava no mês de ter filho. 

Antes deu sair, ela ia lá pra prisão chorar: 
- Como é que eu vou ter filho sozinha e tu estás aqui? 
- Então, ela se danava a chorar, chorava, chorava… 
Aí eu dizia: 
- Quem vai parir não sou eu, és tu, portanto tu vais pra 

lá e ter o filho direitinho e não vais ter nada demais… vai dar 
tudo certo.

RECONSTRUINDO A VIDA COM NOVOS DESAFIOS

- Quando eu saí, no dia que eu tive liberdade, em mar-
ço, a criança de Sônia já estava sofrendo, ela já estava com 
dor, estava perdendo mecônio52 e ela chorando, dizendo que 
não sabia como ia ter filho. 

- Aí eu cheguei meio dia em casa. 

52. O mecônio é uma substância escura, de tom esverdeado, viscosa. 
Sua eliminação é creditada ao estímulo provocado pela ingestão do co-
lostro, em razão do seu elevado índice de colesterol, ao qual se atribui 
propriedades laxantes. Constitui-se nas primeiras fezes eliminadas por 
um mamífero recém-nascido. Disponível em https://pt.wikipedia.org/
wiki/mecônio - Acesso em 16/09/2015
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- Às duas horas da tarde, ela tava sendo operada. Ela 
fez Cesária, no Hospital Português com a doutora Maria do 
Carmo. 

- Eu fui com ela.
- Então, a brabeza surgiu, pois Sônia não se deixava 

examinar. Sônia estava inquieta e se levantava... 
E a moça dizia: 
- Ela tá perdendo tempo. 
E a moça repetia: 
- Ela tá perdendo tempo, ela tá perdendo tempo, 

esta criança está sofrendo. 
Aí eu berrei assim, em cima dela: 
- Baixa esse rabo e se deixe examinar (risos...). 
- Só assim, ela se aquietou, se abaixou, deixou-se 

examinar e foi operada. 
- Dentro de alguns minutos estava sendo operada e 

tudo ocorreu normal. 
Isso aí não vai ao caso, é só pra mostrar a minha bra-

beza, viu? Isso aí é besteira. 
Euclides, não sei mais o que é que tu queres.
EUCLIDES: Bom, quando tu saíste da prisão teve 

festa? 
MARIA ARAGÃO: Não, não teve festa, apenas eu re-

comecei minha vida. 
- Todo mundo soube que eu tinha sido solta e meu 

consultório passou a si encher de novo e eu passei a tra-
balhar. 

- Voltei pro Hospital Aldenora Bello, com a mesma 
paixão, mas aí já era outro Diretor, não era mais o Dr. Antô-
nio Dino. Ele tinha morrido… 

- De qualquer maneira eu voltei e continuei o meu 
trabalho e trabalhei até alguns anos atrás, não sei se 3 ou 4 
anos, mais ou menos, eu não sei exatamente a época, para 
datas e nomes eu sou nula. 
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E aí, que queres mais?
EUCLIDES: E depois disso você continuou só nesse 

ritmo, não teve mais nenhum trabalho relevante, não teve 
mais nenhuma outra prisão?

MARIA ARAGÃO: Poxa vida, tá doido pra me ver pre-
sa, menino?!

- Bem, espera lá, deixa eu saber qual foi o ano (pen-
sa), espera lá. Nesse mesmo ano, isso foi 77, eu saí em mar-
ço, quando chegou dezembro, eu recebo um telefonema de 
uma advogada da Polícia Federal, Doutora Celsa (ela tem 
bom relacionamento, ela se relaciona bem, é uma pessoa 
educada, boa), me dizendo o seguinte: 

- Olhe, eu estou lhe telefonando para lhe dar uma 
notícia má, uma notícia ruim pra senhora. 

Diz ela pra mim:
- O Ministério Público recorreu da sua sentença e a 

senhora foi condenada a mais dez meses de prisão.
- Eu quase caio pra trás, dez meses, somado ao tem-

po já cumprido dava isso cerca de dois anos. 
Eu disse: 
- Verdade? 
- Isso aconteceu numa sexta-feira. 
Ela disse: 
- Olhe vamos fazer o seguinte, eu não vou lhe buscar 

hoje, vou lhe buscar segunda-feira. 
Eu pedi: 
- Olha eu tenho uma porção de coisa pra fazer. Já é 

uma sexta-feira à tarde, eu não posso resolver mais nada e 
eu queria que me permitisse isso. Eu não vou fugir, vocês já 
sabem que eu não vou fugir, se você quiser botar guarda na 
porta, você bota, mas eu vou segunda-feira. 

Ela disse: 
- Eu vou lhe buscar só segunda-feira, porque também 

tenho uma série de coisas pra resolver. 
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- Ela concordou.
- Mas aí teve um fato interessante (eu estava lendo 

isso ontem porque eu tenho um livro cheio de coisas da 
prisão):

- Tinha uma paciente, velha amiga do tempo em que 
eu era normalista, ela era também mais adiantada do que 
eu, mas éramos contemporâneas e ela tinha acabado de se 
consultar comigo.

Ela me telefona e me perguntou o seguinte: 
- Eu posso voltar? 
… e repetiu a pergunta:
- Eu posso voltar amanhã? 
Respondi: 
- Não. 
Ela insistiu:
- Eu preciso retornar aí, porque eu tenho que lhe 

mostrar uns exames que fiz. Quando eu volto pra lhe levar 
os exames? 

Então eu digo: 
- Minha filha, eu estou acabando de ser presa, eu vou 

ser presa agora. 
- Então ela desatou um choro incontrolável, num 

choro desesperado. 
Aí eu digo a ela: 
- Bom, porra, sou eu que vai ser presa e você quem 

está chorando, é você quem está se desesperando… Calma.
Aí eu disse: 
- Não, você pode levar até na prisão, eu vejo lá seus 

exames lá, tatatá, tatatá...
- Isso aí também não vem ao caso, mas vê como são 

as pessoas, uma pessoa está sendo presa, está aguentando 
firme, a outra que sabe que a outra está sendo presa e cer-
tamente porque os exames não podiam ser visto no consul-
tório, desaba num choro. 
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- E assim foi minha  história como prisioneira, assim 
foi parte das histórias das prisões que tive, tá?. 

- Na prisão eu passei todos esses meses.
EUCLIDES: Mais dez meses?
MARIA ARAGÃO: Mais dez meses presa, fui solta dois 

meses antes de terminar o prazo, porque tinha, como é que 
se diz…?

- Liberdade condicional, né? 
- Fui solta uns dois meses antes do tempo integral...
EUCLIDES: Segunda vez aqui em São Luís, tu foste 

presa aqui em Pedrinhas também?
MARIA ARAGÃO: Fui pra Pedrinhas, ela mandou que 

eu escolhesse. 
Disse: 
- Olha o Exército não lhe quer, você pode ir para a 

Polícia Militar. 

RETORNANDO AO CÁRCERE EM PEDRINHAS

Eu disse: 
- Eu prefiro ir pra Pedrinhas53, pode acertar Pedri-

nhas, porque a prisão em Pedrinhas era melhor pra mim. 
Em Pedrinhas eu tinha liberdade de andar. Lá na Polícia Mili-
tar eu não apanhava sol, não tinha condição de apanhar sol 
lá, porque pela manhã, o tempo todo. o pátio estava ocu-

53. O Complexo Penitenciário de Pedrinhas, originalmente Penitenciá-
ria de Pedrinhas, é um conjunto de Unidades Prisionais, situada no 14 
km da BR-135, Bairro Pedrinhas, na Cidade de São Luís, Maranhão, que 
integram o Presídio feminino, Centro de Custódia de Presos de Justi-
ça de Pedrinhas (CCPJ), Casa de Detenção (Cadet), Presídio São Luís I 
e II, Centro de Triagem, o Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas 
(CDP). Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_Peniten-
ciario_de_Pedrinhas– Acesso em 17.5.2015
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pado com soldados fazendo exercício. Eu não apanhava sol, 
não saía da cela, só pra ir ao banheiro, porque a cela onde 
eu estava na Polícia Militar, não tinha instalação sanitária, 
era uma sala de trabalho que eles utilizaram para ser cela e 
não tinha instalação sanitária.

- Para eu ir ao banheiro, o soldado ia comigo com a 
metralhadora e eu tinha de subir uma escada. Não, pra to-
mar banho de sol, mas é que tinha de subir uma escada até 
chegar no sanitário. E pra tomar banho normal, também eu 
tinha de subir as escadas, pois o banho era lá em cima. 

- Bem, em Pedrinhas eu tinha liberdade de andar 
pelo pátio, de passear, viu, apanhava sol, muito sol de ma-
nhã, passeava e também eu trabalhava, eles me permitiam 
trabalhar, os detentos que me procuravam eu examinava, 
inclusive as famílias deles.  

- Em Pedrinhas, nesse período, defronte da peniten-
ciária, tinha um monte de casebres de famílias dos detentos 
que iam passar muitos anos, então eles traziam as famílias e 
as mulheres pariam todo ano, tinha tanta criança lá, muita, 
muita, muita criança.

- Eu tratava de toda essa gente, era uma situação me-
lhor, e ainda tinha uma coisa, eu aprendi lá uma vez, quanto 
é difícil julgar. Eram homens que tinham cometidos crimes 
bárbaros e o relacionamento deles comigo era um relacio-
namento humano, manso, às vezes, até carinhoso. 

- Um detento, um dia me levou uma manga bonita. 
Ele trabalhava nas pedreiras, porque alguns trabalhavam 
catando pedras, tiravam pedras pra vender. Esses tinham 
algum dinheiro, ganhavam algum dinheiro. Pois bem, então 
ele me levou uma manga e disse: 

- Olha, essa manga eu deixei lá no pé até ficar boa. 
Eu olhava todo dia e dizia pra ninguém mexer na manga, até 
que ela ficou amarela pra eu lhe trazer.

- Aquilo pra mim foi emocionante. 
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- Ele era um homem que tinha cometido um crime 
bárbaro. Em Pedrinhas tinha pessoas assim, humanas, man-
sas. Normalmente a gente não sabe. Por exemplo, esse ho-
mem, que me deu a manga, matou a mulher, abriu a barriga 
dela, abriu, cortou, fez cesárea na mulher, cortou o útero da 
mulher onde estava a criança, uma coisa bárbara. 

Então pergunto e respondo:
- Por que ele fez isso? 
- Quem armou o braço dele? 
- Foi essa sociedade machista, capitalista, porque ele 

tinha viajado e disseram que a mulher tinha namorado uma 
outra pessoa, um homem, um outro homem, então a mu-
lher ficou grávida e ele cismou que o filho não era dele.

- Podia ter sido verdade, podia não ser, mas a verda-
de é que era considerado corno. Pessoas passavam por ele, 
ou riam ou jogavam piada dizendo: 

- Corno convencido! Corno! Corno! Corno! 
- Ele se viu tão desesperado com essa sociedade hi-

pócrita, pois foi a sociedade que armou o braço dele e o 
levou a cometer aquele crime. Quer dizer, sempre é preciso 
que se analise, e isso já compete aos juristas, mas não eu, 
pois eu não sou jurista. 

Fiquei pensando assim: 
- Não é fácil julgar. 
E a música diz: 
- Atire a primeira pedra aquele que não pecou por 

amor. 
- Ele, naquele caso, tinha pecado por amor ao nome 

dele que era manchado pela sociedade, não pela mulher.
- O fato da mulher ter namorado, tivesse tido rela-

ção, era irrelevante, pois ele também fazia isso, isso aí não 
manchava, isso aí não o sujava. Quem o sujava era a socie-
dade que o fazia se sentir ridículo.

- Assim eu passei todos os meses lá na Penitenciária. 
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Aconteceu um fato interessante: 
- Um dia, chegou o Natal e como era o nome desse 

arcebispo54 que morreu? Monsenhor de que? (tenta lem-
brar o nome do arcebispo).

Continua: 
- Pois bem, então houve uma festa no Natal e, não 

me convidaram pra festa. Também não estava sofrendo por 
isso, houve uma missa de manhã.

EUCLIDES: Rezada por esse arcebispo?
MARIA ARAGÃO: Foi.
EUCLIDES: Esse não foi o que fundou a Universidade, 

é isso?
MARIA ARAGÃO: Não. Aquele é Dom Delgado, foi 

agora menino, aquele que morreu agora, recentemente, ti-
nha uma história pra contar dele. Pronto, acabou-se, deixa, 
não… (tenta lembrar algo)… Se eu esqueci é porque não era 
importante (risos). Tá bom, não é importante, eu me lem-
bro depois, é um branco apenas. Bem, aí houve a missa de 
manhã e houve batizado, um menino filho de um detento, 
menino de dez anos. Eu lá, fiz amizade com a criançada, eu 
adoro criança, eu já te disse isso muitas vezes e pedi para eu 
ser madrinha dele, eu disse: 

- Vou ser tua madrinha. 
- Mas quando ele disse ao arcebispo que eu que era 

a madrinha dele, ele disse: 
- Ela não pode ser madrinha. 
E o garoto disse: 
- Então eu não me batizo (e não se batizou). 
Ele disse:

54. Maria tenta lembrar  do nome do Arcebispo Dom João José da Mota 
e Albuquerque, que comandou o arcebispado de São Luís no período de 
1964 a 1984.
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- Arranje outra madrinha, outra. 
O garoto disse: 
- Não, eu não quero, eu não vou me batizar, ele não 

se batizou. 
- Bem, mas eu estava passeando à noite, à tardezi-

nha, à tarde, não era noite não, era tarde e à tarde ia ter um 
lanche, era uma festa né, estavam lá todas as autoridades, 
estava lá o Secretário de Justiça, que era o Saboia, pai do 
Haroldo Saboia.

EUCLIDES: Então era Pedro Saboia?
MARIA ARAGÃO: Não, não é Pedro não.
EUCLIDES: Não?
MARIA ARAGÃO: Não é Pedro. Era José Pires Saboia,  

o Dr. Saboia que é pai do Haroldo Saboia era o Secretário. 
Estavam várias autoridades civis e militares, aí então, um 
homem, um detento foi correndo me chamar, eu estou pas-
sando no pátio, andando, já estava longe. 

Aí ele foi e disse: 
- Estão lhe chamando lá, pra senhora ir lá.
Perguntei: 
- Que é? 
O detento responde:
- É que a gente tá fazendo um lanche, tem uma festa 

lá. Eu sabia da festa, mas não tinham me convidado. Aí eu 
fui, entrei, me sentei, tinha aquelas mesas longas de refei-
ção deles e cada um tinha um bolo, tinha um refrigerante. 

Aí eu disse: 
- Arreda que eu vou sentar aí entre vocês, mas aí gri-

taram, o diretor lá da mesa, tinha uma mesa com as auto-
ridades. 

Disse: 
- Dra. Maria Aragão venha pra cá...
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Perguntei:
- Para aí? 
Ele disse:
- Pra cá. 
- Aí eu me levantei e fui andando e os detentos se 

levantaram e bateram palmas, bateram palmas pra mim. 
Calorosas palmas! 

- Acho que se eles soubessem disso, não tinham me 
chamado, né? 

- Aí eu fui e me sentei no meio deles. Um detento 
que tinha um crime horroroso, que matou uma filha de 14 
anos, porque estava com uma paixão pela filha de 14 anos 
e a menina não quis ter relação sexual com ele, ele matou 
a menina a facadas. Bateu fotos e me deu com uma dedica-
tória linda, eu tenho, devo ter essa foto por aí, vou te mos-
trar, eu no meio de todas as autoridades para assistir a festa 
deles. 

- Fala que tu queres ainda?
EUCLIDES: Sim, o que é que ele queria te chamando 

para a mesa?
MARIA ARAGÃO: Eu não sei por que me chamaram 

pra ir pra mesa, porque eles iam falar, eles iam distribuir 
prêmios, inclusive os atores queriam que eu distribuísse 
também prêmios com eles.

Depois eles me pediram: 
- Entrega pra esse, entrega pra aquele...
EUCLIDES: Você era a única mulher presa na época?
MARIA ARAGÃO: A única mulher presa na época. 
- Lá não tinha local pra prisão de mulheres. 
- Tinha essa cela onde eu estava, era a sala da assis-

tente social, que foi não sei pra onde e eu fiquei na sala dela. 
- Pois bem, foi lá que foi adaptada a minha cela. Era 

um lugar especial, porque era ao lado da sala do Diretor, 
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do Gabinete do Diretor, onde tinha uma geladeira, onde eu 
podia entrar, botar coisas pra gelar e tudo. 

- Que mais Euclides? 
- Bem, quando eu terminei, saí e recomecei a vida, a 

vida profissional e também a vida política.
EUCLIDES: Você saiu dois meses antes dos dez me-

ses, foi isso?
MARIA ARAGÃO: Foi.
EUCLIDES: Por quê?
MARIA ARAGÃO: Por que é de Lei, não é? É a Lei.
EUCLIDES: Te deram um grupo?
MARIA ARAGÃO: Não, depois de ter cumprido uma 

parte da pena, você pode cumprir o resto em liberdade, 
chama-se liberdade condicional.

EUCLIDES: Então só pra recapitular. Tu foste presa em 
73, passaste sete meses presa em Fortaleza.

MARIA ARAGÃO: Fui presa São Luís do Maranhão e 
levada pra Fortaleza, no Ceará.

EUCLIDES: Depois voltou a ser presa em 75...
MARIA ARAGÃO: Não, não foi em 75. Não, não foi 75, 

eu passei uns 2 ou 3 anos pra ser julgada.
EUCLIDES: Então foi em 76?
MARIA ARAGÃO: Foi, deve ter sido 76 (confusa)
EUCLIDES: Aí tu foste e cumpriste mais sete meses.
MARIA ARAGÃO: Foi.
EUCLIDES: Aí tu ficaste quanto tempo em liberdade, 

pra voltar a ser presa? Pra cumprir mais 10 meses?
MARIA ARAGÃO: Aí, eu só passei sete meses.
EUCLIDES: No mesmo ano?
MARIA ARAGÃO: No mesmo ano eu voltei a ser pre-

sa, olha, qual foi o ano das eleições, quando Haroldo Saboia 
foi eleito pela primeira vez?
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EUCLIDES: 76.
MARIA ARAGÃO: Então foi nesse ano que eu saí, foi 

76?
EUCLIDES: Foi.
MARIA ARAGÃO: Foi nesse ano que eu saí que co-

nheci o Haroldo. Um grupo veio me trazer Haroldo, veio me 
apresentar Haroldo, eu trabalhei na campanha dele, não 
podia aparecer, estava ali acuada e recuada, porque estava 
cumprindo pena, viu? 

- Eu ainda estava cumprindo pena, não podia 
trabalhar.

EUCLIDES: Ele foi eleito Deputado Federal?
MARIA ARAGÃO: Foi não, foi pra Estadual.
EUCLIDES: Ele concorreu com o Mochel, não é isso?
MARIA ARAGÃO: Não.
EUCLIDES: Mochel era o candidato a Deputado Fe-

deral ou era aquele que morreu recentemente?
MARIA ARAGÃO: Esse não concorreu.
EUCLIDES: Concorreu.
MARIA ARAGÃO: Nessa primeira eleição não, quem 

concorreu com ele... (tenta se lembrar)
EUCLIDES: Foi o Mochel quem concorreu a Deputa-

do Federal, e o Haroldo Saboia a Deputado Estadual.
MARIA ARAGÃO: Mas o Mochel não se elegeu De-

putado Federal.
EUCLIDES: Sim. Não se elegeu.
MARIA ARAGÃO: A história do Haroldo foi a se-

guinte: 
- Ele foi eleito, houve uma frente, vários companhei-

ros e vários jovens trabalharam para a eleição dele… 
- Foi muito bonita a campanha da eleição de 

Haroldo… 
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- Ele era um candidato desconhecido, fez só curso 
secundário aqui. 

- Foi fazer curso superior fora. 
- Depois em 70, quando apertou, ele tinha posições 

boas de esquerda, quando complicou a situação, então o 
pai dele mandou ele pra França, onde ele fez especialidade. 

- Estudou lá em Sorbonne55, na França. 
- Depois voltou, ilustre e desconhecido, mas a 

linguagem oposicionista usada por ele e pelo grupo dele, 
naquela época, foi quem o elegeu, ele teve uma bruta de 
uma votação. 

- Tá bom Euclides, vamos acabar... Já contei muita 
coisa.

55. Universidade Paris-Sorbonne, é uma universidade pública de pes-
quisa em Paris, França. Foi criada em 1970, após a divisão da Unuversi-
dade de Paris, na sequência da revolução cultural do francês em maio 
de 1968. A Universidade de Paris (francês: L’Université de Paris), muitas 
vezes conhecida como a Sorbonne ou la Sorbonne, foi destacado como 
uma das primeiras universidades a ser estabelecidos na Europa. Foi 
fundada em meados do século 12 em Paris, França. Reconheceu oficial-
mente entre 1160 e 1250. Após a Revolução Francesa, as suas atividades 
foram suspensas a partir de 1793 a 1896. Com o crescimento do ensino 
superior nos anos do pós-guerra na França, em 1970 a universidade foi 
dividida em treze instituições autónomas. A universidade é muitas ve-
zes referida a Sorbonne após a instituição colegiada (Collège de Sorbon-
ne) fundada por volta de 1257 por Robert de Sorbon, mas era sempre 
maior do que a Sorbonne. Das treze universidades sucessoras atuais, 
quatro dispõe de instalações no histórico edifício Sorbonne, e três deles 
incluem “Sorbonne” em seus nomes. As universidades de Paris são inde-
pendentes uma das outras. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/
University_of_Paris - Acesso em 9.5.2015.
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MARIA E EU 
(Depoimento pessoal)

Ainda está na minha mente a imagem daquela mu-
lher pequenina, petulante, arrogante e vibrante, de voz 
pausada, que soletrava todas as sílabas ao pronunciar as 
palavras, dando ênfase aos erres, que vibravam no final ou 
no meio delas. Lembro, como se fosse agora, Maria pro-
nunciando a palavra “porra”, e na sua dicção, o erre parecia 
multiplicar-se várias vezes, reverberava várias vezes, como 
se escrevêssemos assim: “PORRRRRRA”. Dessa forma, essa 
palavra, pronunciada com essa ênfase tornou-se uma espé-
cie de jargão ou vício linguístico na maneira de se comunicar 
de Maria Aragão.

Também está na minha memória a forma carinhosa 
e educada com que ela tratava os indivíduos, sem nunca 
menosprezá-los ou querer ser superior – isso nunca ocor-
ria com as relações interpessoais. Maria era uma doçura de 
pessoa que não poupava adjetivações nas conversas inter-
pessoais. Vejo-a pronunciar a expressão “Meu bem” para 
perguntar, pedir e se despedir. Quando menciono a forma 
carinhosa, quero reiterar no significado mais denotativo 
dessa expressão que, Maria, era sobretudo gentil, doce, hu-
mana e sensível, estando longe, portanto, de ser uma mu-
lher mal educada, rude e grosseira com os seus semelhan-
tes. Ela era símbolo de ternura na maior parte de sua vida.

Conheci também Maria zangada, “morta” de raiva. 
Ela virava fera e não poupava palavras para guardar desgos-
tos e decepções. Botava tudo pra fora, alterando o tom de 
voz e maldizendo-se da falta de sorte, mas, logo em segui-
da, refazia-se e achava um meio de substituir o fato que a 
decepcionara. Ela não se deixava abater por muito tempo, 
sempre tinha algo novo, algum compromisso a cumprir e 
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isso a mantinha em permanente atividade e pronta para en-
frentar uma nova batalha ou desafio que as vicissitudes da 
vida lhe apresentavam.

Estranhamente Maria era uma mulher solitária, vivia 
só, sempre dizia que jamais seria “atrapalho” para seus pa-
rentes. Considerava-se autossuficiente, no mais puro senti-
do denotativo da palavra. Sua vida doméstica era conduzida 
da forma mais discreta possível, sem esbanjamentos, nem 
demonstração de qualquer espécie de conforto desneces-
sário. Pelo contrário, levava uma vida na mais humilde pro-
vidência. Durante o dia, ela contava com a ajuda de uma 
empregada – quando eu a conheci, essa empregada era Ne-
ves, uma senhora negra, já idosa, uns sessenta anos, que 
tinha uma grande admiração por Maria, e dela tratava com 
carinho especial, infelizmente Neves morreu subitamente 
na sua casa, no bairro do Sacavém, sem que tivesse pelo 
menos obtido socorro. Foi o coração que matou Neves, mais 
ou menos um ano antes da morte de Maria.

Quando conheci Maria Aragão, ela já vivia numa 
casa, meia morada, na Rua de Santana, onde passou grande 
parte de sua vida. Depois, mudou-se para uma casa na Rua 
do Pespontão, depois morou no Lira e finalmente na Rua 
Paulo Frontin, 83, no bairro do Monte Castelo. Em todas as 
casas, Maria reservava um espaço para seu consultório e 
outro para guardar sua biblioteca, constituída de livros de 
medicina, cultura geral e temas políticos. Havia uma espécie 
de bagunça organizada no modo de ser de Maria, pois sabia 
de tudo o que estava guardado na sua casa, incluindo as 
preciosidades pessoais que só ela sabia, enfim ela construiu 
nos locais onde viveu um porto seguro, conteúdo do qual 
somente ela detinha total conhecimento.

Às vezes, ela se perguntava por que não tinha uma 
casa e era obrigada a viver de aluguel – maldizia-se, é ver-
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dade, mas nem sonhava em recorrer aos seus três filhos de 
criação (Sônia, Simone e Sebastião). Pagava suas contas com 
o que ganhava, fruto do seu trabalho, principalmente do 
atendimento no seu consultório particular, para o qual re-
servava o horário vespertino, cobrando preços muito abaixo 
dos praticados no mercado da cidade de São Luís, por isso 
mesmo podemos dizer que eram cobrados preços simbó-
licos à sua clientela de pessoas quase sempre humildes e 
desprovidas de bens materiais, pois era uma aliada dos mais 
humildes e necessitados.

A clientela de Maria, como não poderia deixar de ser, 
era constituída de pessoas simples, muita das vezes essas 
pessoas sequer tinham o dinheiro de voltar pra casa, e Ma-
ria, além de dispensar a taxa simbólica da consulta, ainda 
lhes dava dinheiro para o retorno. Testemunhei várias ve-
zes ela fazer isso. Era comum as pessoas não estarem nem 
alimentadas e ela pedia a empregada para fazer alguma 
coisa de comer para dar a essas pessoas necessitadas. Não 
se tratava de espírito cristão, mas de uma atitude humani-
tária que ela fazia despojada de qualquer interesse, princi-
palmente do de tirar proveito desses cidadãos comuns, que 
para os mais formais, poderiam ser considerados “miserá-
veis”, guardadas as devidas proporções conceituais.

Quando testemunhava essa atitude de Maria, tinha 
inveja dela, pois embora compreendesse toda a grandeza 
de seu gesto, não sei se eu seria capaz de ser como ela. 
Também nessas horas constatava como a sociedade é injus-
ta com pessoas assim, pois o poder quase sempre está em 
mãos de pessoas interesseiras e gananciosas, no entanto, 
a pessoas como Maria Aragão, o poder sempre dá as cos-
tas. Pensava eu – como seria muito mais fácil para Maria se 
tivesse o poder nas mãos e pudesse multiplicar suas atitu-
des, sem sacrificar-se. Porém, isso nunca acontecia. A velha 
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amiga era quase sempre procurada para ser sugada e usada 
politicamente (naturalmente que há as exceções).

Maria não sabia conviver com a monotonia, ficar em 
casa sem fazer nada era um castigo odiendo, creio que, por 
isso mesmo, estava envolvida com várias atividades polí-
ticas, profissionais e sociais. Nos últimos anos, havia sido 
eleita tesoureira da CUT – Central Única dos Trabalhado-
res, cargo que lhe deu grandes responsabilidades e Maria 
as assumia como se fossem vitais para a manutenção de 
sua vida ou compromisso similar aos mais prioritários que 
normalmente assumia, por isso tinham que ser honrados, 
fazendo inclusive sacrifícios pessoais para poder cumprir 
suas tarefas.

Lembro-me de vários convites a mim formulados 
para que produzisse shows artísticos com o objetivo de an-
gariar recursos financeiros para pagar contas da CUT (tele-
fone, luz, água, aluguel de casa, entre outros), até que resol-
vemos trazer o cantor Taiguara a São Luís, acompanhado de 
uma banda de cinco pessoas, estando músicos e produtor 
do referido artista, para a realização de uma única sessão de 
show nos galpões do Espaço Cultural56, em junho de 1989, 
se não me engano. Taigura, na época, era um cantor que 
tinha uma significativa popularidade junto ao público inte-
lectual considerado de esquerda, por sua militância política 
junto a esse segmento, principalmente na região sudeste do 

56. O “Espaço Cultural” em São Luís foi como ficaram conhecidas as an-
tigas instalações das oficinas de manutenção de trens da antiga Rede 
Ferroviária Federal, localizadas ao lado da praça Gonçalves Dias e de 
uma grande área que servia para realizar as manobras dos trens que por 
ali tansitavam. Este espaço de manobras, mais tarde foi adaptado para 
ser uma praça, a partir de projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, 
tendo essa praça sido denominada de Maria Aragão, transformando-se 
num espaço referencial para o movimento político e cultural da capital 
maranhense.
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país e também por sua participação em festivais de canção 
popular brasileira promovidos pelos canais de televisão da-
quela época.

O show de Taiguara foi uma produção difícil, pois os 
encargos eram muito altos. As passagens eram no trecho 
Rio/São Luís/Rio, o som tinha que ser profissional, havia des-
pesas de hospedagem e alimentação da equipe, transporte 
para deslocamento interno em São Luís, etc. Os responsá-
veis pela administração do Espaço Cultural cobravam uma 
taxa obrigatória para o uso do local, que terminou sendo 
dispensada, havíamos também conseguido horário nas TVs 
Mirante e Difusora, o que facilitou muito a divulgação do 
show. Cuidei de toda a produção e quando era necessário 
combinava com Maria para fazermos algumas visitas juntos.

O carisma de Maria Aragão era tão grande que foi re-
lativamente fácil cumprir as etapas de organização do show. 
Até para o equipamento de som contratado (Bacanga Sono-
rização) conseguimos um bom desconto. As passagens fo-
ram conseguidas com Álvaro Lins Cavalcante, residente em 
Brasília, que doou quatro delas, cabendo à Prefeitura de São 
Luís outras duas, além de pagar a hospedagem do elenco. O 
show de Taiguara foi um desastre de público, somente umas 
150 pessoas pagaram ingressos e os recursos arrecadados 
não davam para cobrir nem um terço das despesas, e tudo 
acabou com algumas atitudes óbvias: Taiguara dispensou o 
cachê acertado, a Bacanga Sonorização também dispensou 
a cobrança de aluguel do som e assim saímos vivos, mas 
com uma grande lição – tivemos muito trabalho para ne-
nhum retorno prático à meta perseguida, além disso não 
éramos profissionais na atividade de produzir espetáculos 
artísticos oriundos de outros estados.
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Não entendi, também, porque uma promoção de 
uma pessoa como Maria Aragão, que era venerada como 
exemplo de luta e garra por todos os segmentos sociais con-
siderados engajados com a causa política, não contou com 
o apoio do público, nem desses segmentos, já que foi muito 
pouco o retorno. Houve uma exaustiva promoção a nível de 
divulgação na cidade, tivemos inclusive o cuidado de não in-
cluir na divulgação os reais objetivos da vinda de Taiguara a 
São Luís – conseguir recursos para a CUT, a fim de não afas-
tar aqueles segmentos mais à direita. A divulgação feita foi 
orientada no sentido de “conseguir recursos para as obras 
de Maria” e a cidade sabia que ela tinha várias frentes de 
trabalho.

Foi difícil superar a porrada do fracasso do show de 
Taiguara, afinal ele também não era nenhum desconhecido 
na cidade e há mais de dez anos não vinha à capital mara-
nhense. Foi com este show que constatei, também, outra 
grande verdade a propósito da relação de Maria com a ci-
dade de São Luís – Maria tinha muitos admiradores, mas 
poucos amigos. Ela era uma mulher quase solitária nas suas 
ações coletivas, até a CUT não lhe deu o apoio esperado, 
apresentando na hora do show várias desculpas por não ter 
vendido os ingressos entregues aos dirigentes daquela en-
tidade. Lembro-me que somente a Dra. Ironildes Vanderlei 
deu à Maria o apoio solicitado naquele momento. Ironildes 
e o jornalista Antônio Francisco, este último Assessor da 
Prefeitura de São Luís, foram dois grandes amigos de Maria 
nos últimos anos de sua vida.

Antes do show de Taiguara, convivi com Maria o de-
safio levado por mim à Sociedade Recreativa Favela do Sam-
ba para desenvolver o enredo do desfile carnavalesco “O so-
nho de Maria”, na temporada de carnaval do ano de 1989, 
baseado na sua vida e luta. Foi outra grande prova de como 
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produzir e fazer as coisas em São Luís era uma tarefa muito 
difícil. Sem contar com as benesses do poder, tudo se torna 
difícil. A Favela vinha de uma decadência muito grande e o 
enredo baseado na vida de Maria foi um desafio à parte, 
que provocou muitos debates favoráveis e contrários, mas 
no fim tudo deu certo.

O enredo baseado na vida de Maria foi um grande 
teste para eu ter certeza de que admiração não é a mesma 
coisa que amizade. Confesso que, particularmente, espera-
va da cidade e dos “amigos” de Maria uma atitude mais aco-
lhedora, ou mais comprometida com a produção do projeto 
carnavalesco, fazendo com que vestissem a camisa dessa 
jornada por mim proposta [...].

Lembro-me de que até os seus netos (na época mi-
litantes políticos no movimento estudantil da Universidade 
Federal do Maranhão) desfilaram na Turma do Quinto e não 
desfilaram na Favela, que estava homenageando sua avó. 
Sei que esse fato é coisa de família, que deve ser abafado 
na gaveta mais funda, porém, reservo-me o direito de ser 
verdadeiro comigo mesmo e com os leitores que se interes-
sarem por este relato, afinal, sei que atitudes como essa não 
são gratuitas. Nada é por acaso. Ignorar este fato é ignorar a 
verdadeira história de Maria.

Ao sugerir o enredo baseado na vida de Maria, tinha 
duas vertentes em mente: ou dá tudo certo e obteremos 
ajuda dos seus admiradores da direita e da esquerda, ou 
dá tudo errado, e vamos ter que fazer das tripas o coração. 
Mais uma vez constatei que os amigos de Maria são poucos 
e os admiradores são muitos e era incrível como a grande 
maioria sempre tinha uma desculpa na ponta da língua para 
ajudar ou não. Era incrível como as pessoas encontravam as 
mais banais desculpas para não se engajarem ao processo, 
deixando somente a marca do que se chama de solidário 
(isso nós sabíamos, não botava a Escola na rua).



Maria por Maria

294

Nessa ocasião, lembro-me ainda com profunda cla-
reza, Ironildes Vanderlei foi uma das poucas pessoas que se 
entregou de corpo e alma ao processo, na mobilização dos 
admiradores de Maria. O restante ficou por conta dos que 
fazem a Favela do Samba. Nessa outra esfera, foi de extrema 
importância a ação da diretoria daquela agremiação carna-
valesca, que não mediu esforços para viabilizar o projeto de 
desfile da Favela do Samba.

O desfile da Favela do Samba foi empolgante, supe-
rando nossas expectativas e por apenas um ponto não fo-
mos campeã. Obtivemos nota 10 em quase todos os itens, 
apenas no item Comissão de Frente tivemos nota 9 e perde-
mos o carnaval. Na verdade, a inexperiência de nossa parte, 
de Gênio Araújo e dos que estavam à frente da Favela do 
Samba, é que foi culpada de termos perdido ponto no item 
Comissão de Frente, pois havíamos delegado este item ao 
bailarino Gil Sodré que, a título de colaboração, iria organi-
zar a Comissão de Frente, todavia a coisa não foi levada a 
sério como deveria e na hora da Escola entrar na avenida a 
Comissão estava incompleta. Quase fico doido.

Por pouco não enlouqueci. Mas, como um bólido, 
tive uma ideia repentina de ir nas alas verificar a que estava 
mais bem acabada e a ala que se sobressaia era exatamente 
a de minha mãe – D. Jesus. Vi que todas as fantasias esta-
vam rigorosamente iguais, então passei a olhar os pés dos 
componentes da ala, fui selecionando dez pessoas e pedi 
que colaborassem conosco diante do problema que enfren-
távamos. Eles entenderam e foram defender o item, não fa-
zendo feio, ficou muito bom, apesar da improvisação. Pena 
que a artista plástica e professora  Rosilan Garrido tenha ti-
rado um ponto no julgamento que fez ao item Comissão de 
Frente, mas entendemos a posição dela.

Na fase de alucinação desesperada de organizar a 
Comissão de Frente, lembro-me ainda de um “Porra”, gros-
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seiro e incabido, que mandei a Ironildes que, também pre-
ocupada com a ausência da Comissão de Frente, procurava-
-me para resolver o problema. Lembro-me também de que 
colocar Maria no carro em que ela iria desfilar foi um sacrifí-
cio para ela, pois seu joelho direito estava afetado com uma 
queda e ela não tinha mais a mobilidade de outrora.

Fui eu quem a pegou e colocou em cima do carro, 
cuja base era relativamente baixa. Maria vinha num carro 
que lembrava uma margarida, na cor vermelha com deta-
lhes prata e vários símbolos comunistas (foice e martelo) 
compondo a flor. Ela vinha sentada num banquinho, no cen-
tro da flor. A passagem dela na avenida (passarela do sam-
ba) foi contagiante e monumental, com a plateia aplaudindo 
calorosamente e ela agradecendo e gesticulando a mão em 
sinal de respeito ao apoio que estava recebendo, em uma 
atitude de reverência ao clamor do povo.

Durante desfile da Escola Favela do Samba, que a homenageou com o enredo “A Peleja contra os Dragões da 
Maldade – O Sonho de Maria”, em 1989.
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O samba que puxou o desfile da Favela na avenida 
era de autoria de José Henrique Pinheiro (Escrete) e José 
Raimundo Gonçalves e foi escolhido em concurso que reu-
niu vários sambas concorrentes, inclusive um de minha 
autoria. É bom mencionar que, dentre as letras que foram 
feitas para o concurso, a que mais impressionou Maria foi a 
do samba feito por Gênio Araújo, no qual, infelizmente, não 
foi colocado melodia, pois Gênio o apresentou já na fase de 
concurso e sem melodia. Praticamente toda a ala de com-
positores da Favela estava concorrendo e os sambistas não 
quiseram colocar melodia no samba de Gênio, pois o vence-
dor é que iria para a avenida.

No dia da divulgação do resultado oficial do carnaval 
de 1989 pela Prefeitura de São Luís, o povo do Sacavém fi-
cou triste, porque não ganhamos. Mas Maria foi à sede da 
Favela do Samba e falou a todos com otimismo, dizendo que 
a vida é uma batalha constante, e nela ganhamos umas lutas 
e perdemos outras. Ela fez de tudo para levantar o astral 
dos favelenses, dando lição de vida. Particularmente, fiquei 
satisfeito com o resultado. A Favela vinha de um período 
ruim na sua história e com Maria conseguiu ser vice-cam-
peã, o que até certo ponto era também uma grande vitória. 
Eu queria que a Favela do Samba ganhasse, principalmente 
pelo sentido ou significado da nossa homenagem à luta e 
à vida de Maria, que seria um reconhecimento  fenomenal 
para a nossa lutadora. Infelizmente não deu. Infelizmente o 
sonho da vitória para o povo do Sacavém havia sido adiado 
mais uma vez. A vida continuava e fomos à luta.

Depois de alguns meses, transcorrido o carnaval, 
Maria ganhou uma foto do seu desfile na Favela do Samba. 
Foi Álvaro Lins Cavalcante que lhe deu de presente como 
recordação do desfile. No dia em que vi a referida foto, in-
daguei a ela sobre a origem da mesma, ela me explicou que 
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havia sido uma pessoa ligada ao Presidente Collor, mas que 
era uma pessoa que ela respeitava e gostava muito como 
admirador, por isso não poderia recusar o gesto generoso 
dele em lhe presentear com aquela foto. Nessas horas, ela 
sempre se perguntava: Por que será que as pessoas gostam 
de mim? Não tenho dúvida de que esse tipo de atitude era 
movido pela sua forte personalidade que conquistou a todos 
nós e pela sua grande humildade, sem contar com o caráter 
social de sua eterna luta em favor dos menos favorecidos.

No ano seguinte ao desfile da Favela do Samba, Ma-
ria não passou o carnaval em São Luís. Ela havia machuca-
do um dos joelhos e precisava submeter-se a uma operação 
no Hospital Sarah Kubistchek, em Brasília. A operação era 
delicada, pelo adiantado de sua idade, mas era necessária. 
Ela me explicou que iria se submeter a essa operação para 
poder continuar ativa, na luta, sem depender de terceiros, 
caso contrário preferia morrer. Para exemplificar a gravida-
de do ato cirúrgico, ela me disse que iria se operar com um 
cardiologista do seu lado, pois havia riscos. Enfim, Maria se 
operou e voltou a São Luís, sã e salva.

Recuperada da operação no joelho, Maria não pára, 
é cada vez mais atuante, se integrando a várias lutas de tra-
balhadores e ao seu compromisso com a Central Única dos 
Trabalhadores. Ela sempre dizia: sou “cutista” e não “putis-
ta”. No final do ano de 1989, ela se entregou de corpo e 
alma à campanha presidencial, votando no primeiro turno 
para Brizola e no segundo em Lula. Ela ficou tão gratifica-
da com a postura de Lula e Brizola naquela campanha que, 
em março de 1990, ingressa no PDT, coincidentemente eu 
também ingresso, no mesmo dia, no Partido Democrático 
Trabalhista. Foi um dia memorável pois, além de Maria, in-
gressaram no PDT o Deputado Haroldo Saboia e vários cor-
religionários dele.
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O entusiasmo político também é momentâneo, pois 
Maria, verificando os acordos Brizolistas com o governo 
Collor, para viabilizar obras no Rio de Janeiro, logo se de-
cepciona, evitando, inclusive, falar no seu ingresso no PDT. 
Lembro-me da campanha para Governador, Senador e De-
putados Federais e Estaduais de 1990. Maria mais uma vez 
escolheu uma chapa de esquerda, envolvendo integrantes 
do PDT e PT, além da candidata a governadora Conceição 
Andrade, que era do PSB. Naquelas eleições foi também 
candidata a sua filha de criação, a Vereadora Simone Ma-
cieira, que concorreu ao cargo  de Deputada Estadual pelo 
Partido Comunista Brasileiro (PCB) [...]. Em 1990, Maria, 
além de Conceição Andrade para governadora, votou em 
Haroldo Saboia (Deputado Federal) e no camponês Luís Vila 
Nova (Deputado Estadual).

Foi uma grande alegria para Maria Aragão o resulta-
do das eleições de 1990. A alegria de Maria foi justificada 
sobretudo pela eleição de seus candidatos para os cargos 
de Deputado Estadual e Federal, principalmente porque o 
líder sindical e camponês Luís Vila Nova conseguiu se eleger. 
Para Deputado Federal havia sido eleito seu amigo Haroldo 
Sabóia. Por outro lado, na então União Soviética, ela via a 
estrutura daquela nação começar a desmoronar, com revo-
luções populares e a ação diplomática do estadista Mikhail 
Gorbatchov tentando administrar a crise. Maria entendia 
o porquê da revolta do povo soviético e dizia que a demo-
cracia não admite opressão. Para ela “os líderes soviéticos 
ignoraram as aspirações populares, suas reivindicações e 
necessidades básicas”, por isso as dificuldades daquele mo-
mento histórico.

Maria entra no ano de 1991, com muita garra e von-
tade de continuar lutando. Ela sequer sonha que morreria 
sete meses depois. Mais uma vez o número sete mantém 
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sua superstição, não que ela tenha morrido no dia 7 de ju-
lho, ou que julho seja o mês sete. - não foi. Mas, por que o 
sete entrou em vigor? Tavez, seja porque ela tenha “pintado 
o sete” enquanto vivia e estava atuante na sua eterna luta 
por dias melhores e por um mundo mais justo, dando-nos 
exemplos de obstinação e garra, sem ter medo de enfrentar 
as diversas lutas que abraçou enquanto estava atuante.

Mas nem tudo Maria conseguiu realizar em vida e 
talvez o que ela mais tenha sentido foi o fato de não ter co-
nhecido Cuba. Ela nos contava que uma vez chegou a ir até 
o México para, a partir de lá, visitar a ilha de Fidel Castro, 
mas na última hora não deu certo e ela doou todo o dinhei-
ro que tinha naquele país para os sandinistas da Nicarágua, 
que haviam tomado o governo. Ela ainda acreditava que um 
dia conheceria Cuba, infelizmente não deu.

Lembro-me de que Maria guardava consigo uma foto 
de Luís Carlos Prestes com Fidel Castro, como se fosse uma 
preciosidade. Aliás, Prestes era o seu maior exemplo de ho-
mem íntegro e que fez com que ela mudasse sua vida. Ma-
ria ainda presenciou o dia da morte de Luís Carlos Prestes. 
Ela estava em São Luís, mas, logo que soube do falecimento 
do “Cavaleiro da Esperança”, voou para o Rio de Janeiro e 
foi dar o seu último adeus a Prestes. Maria sentiu muito a 
morte do seu velho companheiro, mas retornou a São Luís, 
já refeita.

Em 1991, eu, mais uma vez, me integro à Favela do 
Samba para viabilizar o carnaval daquela escola, cujo tema 
era “Baile dos Exilados” – uma crítica à corrupção do car-
naval maranhense. Como não poderia deixar de ser, Maria, 
já recuperada da operação, estava conosco na Favela, e no 
samba enredo daquela organização carnavalesca havia uma 
estrofe que fazia alusão a ela, assim: 
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“Maria, Maria, na tua voz, a voz do povo vai cantar, 
ninguém conseguiria a liberdade no exílio acorrentar”.

Maria desfilou mais uma vez na Favela, num carro 
alegórico que eu idealizei – era um portal com um trono no 
centro, onde ela desfilou sentada e com o entusiasmo de 
sempre. Mais uma vez neste ano tínhamos tudo para ga-
nhar o carnaval, mas ficamos somente com o segundo lugar, 
e depois entendi que éramos mesmo muito pretenciosos, 
pois como era que queríamos ganhar o carnaval chamando 
todo mundo de trapaceiros e corruptos? Afinal, estávamos 
em São Luís do Maranhão que, além de ainda provinciana é, 
na minha opinião, o paraíso do carreirismo, feito à base da 
troca de elogios e promoções mútuas.

Em maio de 1991, organizei a última manifestação 
pública para homenagear Maria Aragão. Foi o Show ”Ma-
ria, Maria... a luta continua viva”. Realizou-se no dia 7 de 
maio (olha o sete novamente aparecendo), no Teatro Praia 
Grande, às 21 horas, com as participações dos intérpretes 
maranhenses Gabriel Melônio, Rosa Reis, Roberto Brandão, 
Inácio Pinheiro e outros artistas amigos de Maria, que o fi-
zeram de maneira voluntária e sem a cobrança de cachês 
artísticos, pois os mesmos sabiam da destinação da renda 
– as obras sociais de Maria.

Ela mais uma vez havia me pedido que organizasse 
um show para angariar fundos, a fim de pagar dívidas da 
CUT. Como já tínhamos a experiência fracassada do show 
de Taiguara, resolvemos solicitar a colaboração desses artis-
tas para aquele show beneficente. O convite feito a Gabriel, 
Rosa, Inácio e Roberto foi prontamente aceito e ainda tive-
mos protestos de outros amigos seus por não lhes termos 
chamado, por isso mesmo, antes de realizarmos a primei-
ra versão do show “Maria, Maria... a luta continua viva”, já 
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havíamos decidido que faríamos outros shows com aqueles 
artístas que não participaram do primeiro, com a mesma fi-
nalidade.

Pois bem, o show do dia 7 de maio foi um sucesso. 
O Teatro Praia Grande superlotou e o espetáculo foi magní-
fico, tendo durado aproximadamente duas horas, que fica-
ram registradas em nossa mente como um raro momento 
no meio artístico local. Antes do espetáculo terminar, ela 
pediu o microfone e falou à plateia se apresentando humil-
demente, como se fosse uma desconhecida e explicando a 
finalidade daquele show musical, e aproveitou para agra-
decer a mim e aos seus “monstros sagrados” (que eram os 
artistas participantes do show), dizendo que:

- “Sou uma jovem mulher de 81 anos de idade, que 
adora a vida. Eu amo a vida”.

Naquela ocasião, lembrou mais uma vez que era 
“Cutista”, “Prestista” e eterna lutadora pelo “Socialismo”. 
Maria foi exaustivamente aplaudida. Gratificada, ainda teve 
tempo de organizar uma saborosa feijoada em sua casa, 
uma semana depois, para o elenco do show. Foi no sábado 
seguinte e todos estavam felizes. Durante a feijoada, eu e 
ela havíamos acertado para o mês de junho a realização de 
mais dois espetáculos, um com os corais da Universidade 
Federal do Maranhão e São João; e outro com os cantores 
e compositores José Henrique Pinheiro (Escrete), Tadeu de 
Obatalá, Luís Carlos Guerreiro e o Bloco Afro Abibimã.

Na semana seguinte, Maria viajou para São Paulo e 
Brasília, onde adoeceria gravemente. Eu fiquei em São Luís 
cuidando da produção dos dois espetáculos. Cuidei de tudo, 
inclusive da chamada promocional dos referidos shows para 
veicular nos canais de televisão. No final de maio, se não me 
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engano, chegou a notícia de que Maria estava hospitalizada. 
Ela havia se sentido mal, no apartamento do Deputado Fe-
deral Haroldo Saboia, à noite, e foi levada às pressas para o 
Hospital de Base de Brasília, onde foi socorrida.

As notícias chegadas a São Luís eram contraditórias 
e desanimadoras. Mas, o show tinha uma finalidade espe-
cífica que envolvia a organização da sociedade civil e a clas-
se trabalhadora – fazia parte de um processo que ia além 
de apenas homenageá-la – por isso, em conjunto com seus 
amigos mais próximos (na minha concepção testemunhal), 
como Ironildes Vanderlei, Antonio Francisco e o pessoal da 
CUT, resolvemos manter a programação previamente pla-
nejada e tentar conseguir recursos para aquela central de 
trabalhadores.

Nos dois espetáculos seguintes, tomei o cuidado 
para, antes de iniciar cada sessão, inserir alguns fragmen-
tos de depoimentos de Maria, nos quais ela falava de sua 
vida (eram parte dos fragmentos da entrevista que ela havia 
me concedido para fundamentar a pesquisa do enredo da 
Favela do Samba). Com Maria ausente, esses dois espetácu-
los não tiveram a mesma participação de público registrada 
no show realizado no mês de abril, mas o público que com-
pareceu foi regular e muito caloroso. Após a inserção dos 
fragmentos com os depoimentos de Maria, o espetáculo 
começava comigo, declamando um poema. No espetáculo 
com a participação dos corais UFMA e São João, declamei a 
poesia “Alumilhação”, do poeta Paulo Roberto Melo Souza; 
e no show com Escrete, Tadeu, Luís Carlos Guerreiro e o Blo-
co Abibimã, declamei o poema “Homem Comum”, do poeta 
Ferreira Gullar.

Sobre os dois poemas declamados nesses shows mu-
sicais, destaco os seguintes trechos:
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“O sonho atropela a terra,
deflora o espaço
como tentáculo profundo,
o sonho salga os olhos do mundo”,
(fragmentos do poema “Alumilhação”).

Sou um homem comum
de carne e de memória
de osso e esquecimento.
Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião
e a vida sopra dentro de mim
pânica
feito a chama de um maçarico
e pode subitamente cessar.
(…)
Sou um homem comum
brasileiro, maior, casado, reservista,
e não vejo na vida, amigo,
nenhum sentido, senão
lutarmos juntos por um mundo melhor.
Poeta fui de rápido destino.
Mas a poesia é rara e não comove
nem move o pau-de-arara.
Quero, por isso, falar com você,
de homem para homem,
apoiar-me em você
oferecer-lhe o meu braço
que o tempo é pouco
e o latifúndio está aí, matando.
(…)
Homem comum, igual
a você,
cruzo a Avenida sob a pressão do impe-
rialismo.
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A sombra do latifúndio
mancha a paisagem,
turva as águas do mar
e a infância nos volta
à boca, amarga,
suja de lama e de fome.
Mas somos muitos milhões de homens
comuns
e podemos formar uma muralha
com nossos corpos de sonho e margaridas
(fragmentos do poema “Homem comum”).

Confesso que não fiquei preocupado com o que pen-
saram alguns segmentos da intelectualidade e esquerda 
maranhense sobre estes dois espetáculos realizados com a 
ausência de Maria, todavia fizemos o que o bom senso havia 
nos sugerido – realizá-los. A bilheteria de ambas as sessões 
foi relativamente fraca e quem se encarregou de prestrar 
contas dos ingressos vendidos com a direção do teatro foi 
o pessoal da CUT, afinal a renda dos espetáculos era para 
aquela entidade classista.

No dia em que Maria viajou para São Paulo, eu ainda 
consegui falar com ela, por telefone. Na ocasião, a questio-
nei se realizávamos mesmo os espetáculos e se ela chegaria 
a tempo. A resposta dela foi positiva e nunca desanimadora, 
por isso a nossa obstinação em realizar os dois shows mu-
sicais, no Teatro Praia Grande, nos dias 11 e 12 de junho 
de 1991. Nos dois dias de shows, chegavam as primeiras 
notícias animadoras oriundas de Brasília, informando que 
ela havia aberto os olhos e já respondia perguntas com o 
abrir e fechar de olhos – ficamos felizes (eu e todos os seus 
amigos). Passados alguns dias, Maria é trazida para São Luís 
pela filha Simone Macieira (...).
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Na capital maranhense, Maria foi hospitalizada na 
Santa Casa de Misericórdia – Eu sempre evitei ir visitá-la, 
pois não queria vê-la vencida numa cama por motivos de 
doença. Todavia, num dia de julho (não sei exatamente a 
data), entre os dias 15 e 20 daquele mês, fui finalmente visi-
tá-la. Naquela ocasião, cheguei dois minutos atrasados – ela 
havia acabado de dar entrada na UTI da Santa Casa de Mise-
ricórdia. No seu apartamento, havia um pessoal que nunca 
tinha visto antes. Chegando lá, os cumprimentei e pergun-
tei sobre Maria, quando recebi as informações de sua ida 
para a UTI. Antes de sair, escrevi num livro de visitas uma 
mensagem de otimismo e esperança, desejando sua franca 
recuperação – infelizmente isso não aconteceu.

No dia 23 de julho Maria Aragão morre, no início da 
tarde. Eu fui saber por volta das 7 horas da noite (olha o sete 
novamente aí). Eu havia chegado em casa do serviço, liguei 
a televisão no canal 4 e, para meu susto, ouço a notícia da 
morte de Maria. A locutora estava iniciando a informação 
de sua morte  - fiquei pasmo, não queria acreditar no que 
acabara de ouvir, mas logo retornei a realidade, me conven-
ci, e, mesmo inconformado, avaliei que Maria estava sofren-
do demais e sua morte foi um descanso para ela. 

Rapidamente tomei um banho e fui para a Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, local onde se rea-
lizava o velório. Havia silêncio, perplexidade, e um clima de 
despedida coletiva pairada no ambiente de forma impres-
sionante, pois alí estavam cidadãos órfãos de um símbolo 
de luta construído ao longo de toda uma vida marcada por 
momentos singulares e únicos. Ali estava o corpo de uma 
mulher que se doou a uma causa dedicada aos mais necessi-
tados e desamparados, que não se preocupou em construir 
bens materiais para seu deleite pessoal, mas sim, solidificar 
ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, sem opres-
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sores e oprimidos. Chegando lá fui ver o corpo da minha 
amiga, parei por uns instantes frente ao caixão e tive a sen-
sação de que ela não havia morrido, pelo menos para mim, 
pois sua luta e seus ideais, eu os vias incorporados nas deze-
nas de pessoas que ali estavam, solidários e comovidos pelo 
ocorrido. Tive a sensação de que Maria vivia em cada um de 
nós, apesar da orfandade que estavam a viver…

Eu ainda fui incumbido de ligar um vídeo cassete e 
colocar as fitas VHS do seu depoimento, a mim concedi-
do, para fundamentar a pesquisa do enredo da Favela do 
Samba. Essas fitas ficaram rodando durante a noite toda. 
Ao amanhancer começaram a chegar mais e mais pessoas 
simpatizantes e amigas de Maria, vindas de toda parte da 
cidade. Às oito horas da manhã, o corpo de Maria foi leva-
do do primeiro andar para ser colocado num caminhão do 
Corpo de Bombeiros. Durante o velório na Assembleia Le-
gislativa Maranhense, não houve missa de corpo presente, 
nem discussos de natureza política, inclusive durante aquela 
cerimônia de transferência do corpo para o carro do Corpo 
de Bombeiros. 

Alguns carros de som também chegaram e também 
se posicionaram no cortejo que deveria sair em seguida, 
inclusive carros de sindicatos e entidades classistas. Com o 
corpo de Maria colocado no carro do Corpo de Bombeiros, 
várias entidades organizaram faixas, bandeiras e coroas de 
flores nos espaços disponíveis no carro dos bombeiros. En-
tre as bandeiras, lembro-me de que havia a do Brasil, do 
Maranhão, da Favela do Samba, do PDT (Partido Democrá-
tico Trabalhista), PCB (Partido Comunista Brasileiro), CUT 
(Central Única dos Trabalhadores), entre outras.
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Em um dos carros de som, os intérpretes Inácio Pi-
nheiro, Roberto Brandão, Cláudio Pinheiro e outros pediram 
o microfone e cantaram à capela a música “Oração Latina”, 
de César Texeira. Nesse momento, não aguentei e chorei, 
pois a melodia daquela música é clamor à luta e um lamento 
ao sofrimento de milhares de pessoas que buscam dias me-
lhores. Enfim, a luta de Maria veio a mim, à minha memória, 
como um filme que se passa em “flashbacks”57. A imagem 
de Maria veio a mim, vibrando, cantando aquela música, 
pois todos sabiam que ela gostava muito e venerava como 
um hino de luta. Foi o único momento em que não pude 
segurar as lágrimas e as emoções em mim contidas. 

57. Flashbacks referem-se a recapitulação, que conveniou-se como um 
intervalo de cena em histórias de ficção no cinema e na televisão, que 
leva a narrativa de volta no tempo a partir do ponto atual na história. 

O enterro de Maria.
Maria José Aragão faleceu em 23 de julho de 1991. Uma multidão acompanhou o seu enterro da porta da  Assembleia Legislativa ao Cemi-
tério do Gavião. Durante o trajeto, artistas maranhenses cantaram as músicas que mais emocionaram em vida aquela revolucionária negra, 

pobre e nordestina, ali cercada de flores amarelas.
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Pelo simbolismo e pelo significado da música “Ora-
ção Latina”, de César Texeira, transcrevo abaixo a letra da 
referida música, pois também a considero uma verdadeira 
declaração de amor a essa militante política e humanitária, 
que foi Maria Aragão:

La la la la laiá la la la la laiá la
Esta nova oração,
É uma canção de vida
Pelo sangue da ferida no chão.
Que não cicatrizará
Nem tampouco deixará de abrir
A rosa em nosso coração...

E diga sim...
A quem nos quer abraçar,
Mas se for pra enganar
Diga não...

Com as bandeiras na rua
Ninguém pode nos calar.
Com as bandeiras na rua
Ninguém pode nos calar.

E quem nos ajudará
A não ser a própria gente
Pois hoje não se consente esperar.
Somente a rosa e o punhal.
Somente o punhal e a rosa
Poderão fazer a luz do sol brilhar.

E diga sim...
A quem nos quer acolher,
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Mas se for pra nos prender
Diga não...
Ninguém vai ser torturado
Com vontade de lutar.
Ninguém vai ser torturado
Com vontade de lutar.
La la la la laiá la la la la laiá la
La la la la laiá la la la la laiá la
E diga sim...
A quem nos quer acolher...
Mas se for pra nos prender...
Diga não...

Enfim, o cortejo com o corpo de Maria sai, em carro 
aberto do Corpo de Bombeiros, da frente da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, na rua do Egito, na contra 
mão, no sentido da praça João Lisboa e rua Grande, acom-
panhado por uma multidão atrás. Na rua Grande, na altura 
da rua do Norte, o carro dobra à direita e segue até a rua 
das Cajazeiras, dobrando à esquerda na frente do Socorrão 
e, logo em seguida, entrando à direita para acessar a rua 
do Passeio, rumo ao Cemitério do Gavião, onde eu já esta-
va à espera do cortejo, na Praça da Saudade. Durante todo 
o cortejo fúnebre, vários artístas utilizaram o microfone 
para cantar, declamar, dar testemunhos e fazer sua última 
saudação à memória de Maria Aragão, lembrando, natu-
ralmente, sua história de vida e sua eterna luta por dias 
melhores.

Acompanhei Maria até seu túmulo, fiquei até o fi-
nal da cerimônia de enterro, e saí solitário, solidário e so-
lícito com seus ideais. Acampanhei Maria, naquele dia 24 
de julho, até seu túmulo – sua última morada, porque, até 
hoje (primeiro de maio de 1992) e nos dias que se segui-
rão, vou conduzir minha vida e minhas ações inspiradas nos 
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seus ensinamentos, que para mim valeram muito, foram os 
alicerces que sempre procurei para melhorar minha vida e 
fundamentar meus relacionamentos com os que pensam 
como nós.

A dignidade exemplificada por aquela mulher foi 
algo que testemunhei na minha vida de maneira plena e 
pulsante como aprendizagem para toda vida, por isso ja-
mais a esquecerei. Tive Maria como pessoa da minha famí-
lia, embora não houvesse nenhum laço de parentesco en-
tre nós. Talvez seja por isso que se tornaram fortes os laços 
de amizade que nos uniram. Sei também que seus ideais 
socialistas muito contribuíram para que tivéssemos uma 
identidade sólida e verdadeira.

São Luís, 1 de maio de 1992. (Texto revisado, corri-
gido e ampliado, pelo autor, para a nova ortografia portu-
guesa, em 21 de agosto de 2015). 

Maria Aragão ao chegar nas comemorações dos seus 78 anos,  no Clube Sírio Libanês
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POSFÁCIO

EXERCITANDO A MEMÓRIA DE INVESTIGADOR
Euclides Moreira Neto

Há pessoas que entram por 
acaso em nossas vidas...

Mas não é por acaso que elas 
têm o privilégio de permanecer.

  (William Shakespeare)

A série de entrevistas que fiz com a médica Maria 
José Camargo Aragão, no ano de 1988, para subsidiar a 
realização do enredo e roteiro de desfile carnavalesco “O 
sonho de Maria”, desenvolvido pela Sociedade Recreativa 
Favela do Samba58, ficou guardada por mais de 20 anos não 
por acaso – confesso. Foi um temor de minha parte, pois já 
tive que responder processo judicial por ter emitido opinião 
sobre a difícil tarefa de produzir aquele desfile e parte da 
relação familiar de Maria com aquela entidade carnavales-
ca, no qual eu propusera o tema, que talvez tenha sido mal 
entendida por mim e pelos que se acharam ofendidos e pre-
judicados em sua imagem.

Como o objeto deste texto não é o incidente judicial 
ocorrido nos anos de 1990 do século passado, e sim a me-

58.  A Sociedade Recreativa Favela do Samba é uma escola de samba da 
cidade de São Luís-Maranhão, localizada no bairro do Sacavém, região 
de grande concentração de negros. Em 1988 aquela agremiação tinha 
apenas um título de campeã, conquistado em 1976. O enredo inspirado 
em Maria Aragão deu à escola o segundo lugar no ano de 1999, o que 
foi considerado uma vitória, pois aquela agremiação carnavalesca vinha 
de um período de decadência.
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mória de Maria, devo inicialmente esclarecer que, pessoal-
mente, não tenho nada contra ninguém, nem sou de guar-
dar rancor, por isso, no momento presente, em que estou 
afastado do movimento cultural de minha cidade e das obri-
gações profissionais junto a Universidade Federal do Mara-
nhão, onde sou professor mestre do curso de Comunicação 
Social, para cursar doutoramento no Programa de Estudos 
Culturais na Universidade de Aveiro, Portugal, resolvi tirar 
do fundo da gaveta este material com o único objetivo de 
tornar público esse depoimento que considero revelador, 
histórico e de grande valor para aqueles que tem interesses 
históricos sobre nossa cidade e sobre a personagem que foi 
Maria José  Camargo Aragão.

Para que isso acontecesse, tive também de fazer um 
exercício muito grande de resgatar a própria memória da 
minha relação com Maria e com a cidade em que vivi, con-
siderando que tive que restaurar passagens e fragmentos e 
instantes de lembrança para reacender aqueles momentos 
que para mim foram enriquecedores e reveladores, embora 
confesse que, àquela época, talvez não entendesse o verda-
deiro significado do que eu estava fazendo. Sempre fui mui-
to focado naquilo que me propusesse executar, por isso con-
fesso que, nesse ponto, até me achava parecido com Maria.

Outro ponto que gostaria de revelar no início deste 
texto é que, apesar de Maria Aragão ter-se tornado um mito 
no meio sócio cultural e político de São Luís e do Maranhão 
como sendo uma mulher guerreira, áspera, que não se dei-
xava dobrar nunca, percebi, e vivenciei, que ela era, sobre-
tudo, uma mulher doce, uma mulher terna e gentil com to-
dos aqueles que lhes procuravam – Maria sempre tinha uma 
palavra de esperança, de alegria e vida para aqueles que a 
buscavam com alguma angústia ou solicitavam conselhos.

Portanto, o mito da mulher inabalável, que não tinha 
sensibilidade com a dor dos outros, pode ser jogado de lado 
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com certeza. Esse mito não comporta em Maria, não que 
ela fosse pura poesia, não, Maria sabia ser dura quando era 
preciso, mas, sobretudo, ela era uma mulher doce, humana 
e sensível, por isso sua eterna luta por um mundo iguali-
tário, sem privilégios, sem opressores e oprimidos. Maria, 
parafraseando Ernesto Che Guevara59, era pura gentileza e 
doçura, pois “Hay que endurcerce, pero sin perder la ternura 
jamás”.

Essa Maria gentil, humana, doce é algo que a mili-
tância de esquerda quase sempre esquece, preferindo se 
referir a ela como um pessoa de decisões fortes, firmes, ina-
balável, como uma pessoa áspera. Isso se tornou um mito 
no meio cultural ludovicense, mas quem a conheceu sabe 
que o outro lado da moeda é verdadeiro, pois:

A crescente chamada de atenção para o papel do su-
jeito na perceção do real levou, por um lado, a que se pas-
sasse a entender a história como uma construção de mo-
delos explicativos, nos quais o historiador tem necessaria-
mente um papel ativo e, por outro, a considerar a memória 

59. Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como “Che” Guevara 
(Rosário, 14 de junho de 1928 — La Higuera, 9 de outubro de 1967), 
foi um guerrilheiro, político, jornalista, escritor e médico argentino-
cubano. Guevara foi um dos ideólogos e comandantes que lideraram 
a Revolução Cubana (1953-1959) que levou a um novo regime políti-
co em Cuba. Ele participou desde então, até 1965, da reorganização 
do Estado cubano, desempenhando vários altos cargos da sua admi-
nistração e de seu governo, principalmente na área econômica, como 
presidente do Banco Nacional e como Ministro da Indústria, e também 
na área diplomática, encarregado de várias missões internacionais. 
Convencido da necessidade de estender a luta armada revolucionária a 
todo o Terceiro Mundo, Che Guevara impulsionou a instalação de gru-
pos guerrilheiros em vários países da América Latina. Entre 1965 e 1967, 
lutou no Congo e na Bolívia, onde foi capturado e assassinado de manei-
ra clandestina e sumária pelo exército boliviano, em colaboração com 
a CIA, em 9 de outubro de 1967. Disponível em http://pt.wikipedia.org/
wiki/Che_Guevara - Acesso em 2.06.2015.
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não como um mero repositório de experiências, mas como 
constante recriação de significados a partir daquilo que se 
viveu no passado e daquilo que desse passado interessa ao 
presente. (Cruzeiro, 2009, p. 115).

Essa visão da investigadora da Universidade de Coim-
bra, Portugal, Maria Manuel Cruzeiro nos possibilita enten-
der que são os fatos que fundamentam a história oral trans-
mitida a mim por Maria Aragão, considerando principal-
mente que essa narrativa é uma conquista da legitimidade 
epistemológica da História Oral que está associada a uma 
concepção de história baseada no fato e, de um modo geral, 
à crise do modelo clássico de ciência e das noções inerentes 
de objetividade, neutralidade, evidência e distanciamento.  

Como mito, Maria está nas nossas memórias seja 
como pessoa humana e sensível; Maria está também na 
memória de uma cidade que se fez singular; e que lhe ho-
menageou dando o seu nome ao melhor espaço para reali-
zar grandes concentrações populares que ocorrem em São 
Luís, assim como as manifestações culturais, sociais e po-
líticas do seu estado: a praça Maria Aragão. Espaço que já 
se tornou tradicional no meio de sua gente e de seu povo, 
por isso o seu nome, não é mais invisível ao grande público. 
Percebo claramente que Maria Aragão já extrapola a visibi-
lidade, portanto há muito ela deixou de ser invisível para os 
menos avisados.

A praça Maria Aragão é o principal espaço visível para 
todos os maranhenses, pois ela tornou-se ícone de uma ge-
ração e sua ação não está ao alcance só dos que testemu-
nharam sua ação ou foram copartícipes de sua luta. Hoje, 
Maria já é simbologia de todo um povo e de toda cidade, 
ela tornou-se uma pessoa mais do que visível, tornou-se 
símbolo e tradição, por isso merece ser melhor estudada, 
investigada, compreendida e respeitada.
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Nesta perspetiva de tradição, quero dizer que consi-
dero Maria, herança da cidade e do estado, construída ao 
longo do tempo, por isso nosso conceito sobre tradição pas-
sa pelo crivo da temporalidade, assim, confesso que nesta 
reflexão pessoal estava expresso o meu receio de perda com 
o universo simbólico que envolvia sua luta política e cultu-
ral na memória coletiva do povo da região. Portanto, tive 
ligeiramente a perceção de que a tradição – aqui remetida 
para o passado e para a verdade – gerou em mim posições 
aparentemente antagônicas e contraditórias.

Percebemos que tanto um quanto o outro repre-
sentam mundos, modos de vida mostrados em qualquer 
período da história, de acordos com as ideologias, estética, 
valores, modos de racionalizar, legitimar e dar sentido às 
experiências e aos discursos, integrando os acontecimen-
tos num todo coerente. Por isso observamos que ao re-
ferir-se ao passado e à verdade, é tão importante quanto 
analisar a tradição e a modernidade, que são termos que 
coabitam dialeticamente, em qualquer fenômeno sociopo-
lítico e cultural.

Segundo Lyotard60 (citado por Bhabha, 1998, p. 93), 
“tradição é aquilo que diz respeito ao tempo, não ao conte-
údo” e esta ligação a um tempo cronológico da militância 
e atuação profissional de Maria Aragão que ela contempla 
é também o ato de recordar, memorizar e esquecer. O que 
não é esquecido decorre da ação do controle dos conteú-
dos, de forma que uns se convertem em memória e outros 
não. Assim ela faz sua pré-seleção memorial e nos revela o 
que quer que tomemos conhecimento – esse é um exercício 
constante no depoimento da protagonista.

60. Filósofo francês atuante no século XX, Jean-François Lyotard foi nota-
damente importante pela sua análise da pós-modernidade e seu impacto 
sobre a humanidade.
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A memória tem um papel fundamental nesse pro-
cesso, pois é ela que permite a transmissão e a difusão 
dos conhecimentos, assim como, o correlacionamento dos 
acontecimentos possibilitando a perceção de um todo lógi-
co (universo simbólico). A memória é que nos permite voltar 
no tempo em busca de acontecimentos importantes. Como 
sustenta Walter Benjamim “[...] a reminiscência funda a ca-
deia da tradição, que transmite os acontecimentos de gera-
ção em geração” (Benjamin, 1986, p. 211) e assim, continu-
amos, a preservar a memória de Maria.

Nesse contexto, defendemos o conceito de que a tra-
dição funciona como uma fonte de memórias, um arquivo 
mítico e de referências sociopolíticas, em que cada um se 
reconhece como parte desse universo simbólico incrustado 
na comunidade, onde podemos revisitar nosso mundo car-
regado de significado e lembranças de um personagem que 
marcou muito sua geração, sua época e nas suas práticas 
laborativas sempre voltadas para o bem comum. Por isso 
compartilho com o conceito de que a ação desenvolvida por 
Maria Aragão está indissociavelmente ligada ao contexto 
histórico e social vivenciado pela população maranhense no 
período em que ela esteve entre nós.

Diante disso, esta minha análise encontra elementos 
de afirmação para confirmar tal assertiva, uma vez que con-
cebo essa elaboração como algo pautado no sensível, o que 
não deixa de se fazer presente no estudo da memória. O 
fato de conceber a memória como algo caracterizado pela 
sensibilidade, serviu-me de substrato para perceber que 
essa elaboração transformou a ação militante de Maria Ara-
gão, como também está atravessada pela sensibilidade. 

E nessa condição de começar a perceber a ação po-
lítica de Maria Aragão como elemento de dizibilidade61 de 

61. Dizibilidade é uma palavra derivada de dizível. Dizível: adj. Que se 
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uma determinada sociedade é que este trabalho tem como 
substrato a relação entre História e Memória, uma vez que 
a feitura do mesmo é de um comunicador ou contador de 
história, pois é assim que me sinto ao abrir o baú deste pas-
sado não tão longínquo, mas que me tornou testemunha 
de um momento singular de nossa terra, em que, inspirado 
no conceito de Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2007), 
pude “violar a memória” dessa mulher única, pois assim 
pude compreender alguns simbolismos e significados de 
ação entre nós estabelecidos, assim como pude compreen-
der que:

[...] é por intermédio dos padrões culturais, amontoados 
ordenados de símbolos significativos, que o homem en-
contra sentido nos acontecimentos através dos quais ele 
vive. O estudo da cultura, a totalidade acumulada de tais 
padrões, é, portanto, o estudo da maquinaria que os indi-
víduos ou grupos de indivíduos empregam para orientar a 
si mesmo em um mundo que de outra forma seria obscu-
ro [...] (Geertz, 1989, p. 228)

Dessa maneira, não basta o comunicador ou o conta-
dor de histórias saber operar metodologicamente para me-
lhor compreender seu objeto de estudo, e sim ser capaz de 
substituir uma “complexidade menos inteligível para outra 
mais inteligível” pois: 

[...] o mundo cotidiano no qual se movem os membros 
de qualquer comunidade, seu campo de ação social consi-
derado garantido, é habitado não por homens quaisquer, 
sem rosto, sem qualidades, mas por homens personaliza-

consegue dizer; que precisa ou pode ser dito. Que pode ser expresso 
através das palavras. s.m. Aquilo que precisa ou pode ser dito: nem tudo 
está no âmbito do dizível. Disponível em http://www.dicio.com.br/dizi-
bilidade - Acesso em 2.06.2015.
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dos e adequadamente rotulados. Os sistemas de símbolos 
que definem essas classes não são dados pela natureza 
das coisas – eles são construídos historicamente, manti-
dos socialmente e aplicados individualmente [...] (Geertz, 
1989, p. 45)

Dessa forma, ao resgatar o depoimento de Maria Ara-
gão me fundamentei num instrumento de recolha real, que 
construí em conjunto com ela, a partir do seu depoimento 
fornecido em várias sessões e que ficou guardado por mais 
de duas décadas em fita de vídeo VHS, como o testemunho 
pessoal e tecnológico daquele momento singular, pois pou-
cos tiveram essa oportunidade que me foi proporcionada. 

Independente desse fato verdadeiro que testemu-
nhei e construí em 1988, quando colhia os depoimentos de 
Maria, as outras fontes que os investigadores poderão ter 
são os depoimentos daqueles que conviveram com Maria, 
documentos pessoais e institucionais dos lugares onde ela 
esteve, inclusive nas prisões e por meio dos jornais da épo-
ca que são fontes que podem ser encontradas nos próprios 
jornais que ainda estão em funcionamento ou nas biblio-
tecas especializadas em preservar a memória. No elenco 
dessas fontes, vale lembrar o Memorial Maria Aragão, man-
tido pela Prefeitura de São Luís e pela ONG Instituto Maria 
Aragão (IMA), localizado no prédio central da praça Maria 
Aragão, no centro de São Luís.

Por isso, como contador de histórias, levando em 
consideração minha visão de testemunha daquele momento 
e do mundo cotidiano, tenho, ainda, a preocupação, como 
comunicador, de perceber que muitas vezes a imprensa ela-
bora um discurso de acordo com os seus interesses. Desse 
modo, concordo que devemos ficar atentos aos pormenores 
e às entrelinhas enunciadas pelos veículos de comunicação, 
considerando que a imprensa,



Euclides Moreira Neto

319

[...] como uma agente da história e captar o movimento 
vivo das ideias e personagens que circulam em suas pági-
nas. A categoria abstrata imprensa, se desmistifica quan-
do se faz emergir a figura de seus produtores como sujei-
tos dotados de consciência determinada na prática social 
[...] (Capelato, 1920 a 1945, v. 12, n 23/24, p. 55-75)

Temos consciência de que ao trabalhar com fontes 
hemerográficas e das mídias é preciso perceber que estas 
fontes são de meios de comunicação importante para o in-
vestigador, mas que é preciso que o mesmo reconheça que, 
muitas vezes, o discurso jornalístico está carregado de inte-
resses ideológicos, considerando principalmente que a im-
prensa do Maranhão não está blindada a essa regra, pois 
é comum perceber que a imprensa ludovicense tem fortes 
vínculos corporativos como grupos econômicos e políticos. 
Cabe a esse comunicador, contador de história, historiador 
ou investigador ter a sensibilidade para perceber o real sig-
nificado dos enunciados em análise. 

A história oral presencial/testemunhal se faz presen-
te nesta obra. Quando há ausência desse caráter presencial/
testemunhal, o depoimento oral é fundamental também 
para a compreensão de fenômenos sociopolíticos e cultu-
rais pois, segundo Meihy (2007), “ela é vital também para 
produzir outras versões promovidas à luz de documentos 
cartoriais consagrados e oficiais”. Para muitos historiado-
res, quando recorremos à história oral, estamos recorrendo 
também ao passado, portanto a história oral é a presença 
do passado.

Assim quando indagamos Maria Aragão sobre acon-
tecimentos e fatos que foram objetos da sua história de 
vida, estávamos tentando compreender os conflitos e as 
contradições que estavam por trás de suas lembranças, por 
isso ela recorreu diversas vezes à sua memória, que nem 
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sempre lhe respondia com a clareza que ela gostaria de afir-
mar, por isso esse depoimento testemunhal de Maria é uma 
história oral, que se tornou um meio de busca e esclareci-
mentos conflituantes, polêmicos e cheios de contradições, 
mas sobretudo verdadeiro.

Como memória e história, nesse caso, podem ser 
consideradas passado, compartilho com o pensamento de 
que: 

[...] a questão ritual das diferenças entre história e me-
mória parece agora um tanto ultrapassada. Primeiro por-
que é hoje pacífico (ou assim esperamos) que opor de um 
lado a reconstrução historiográfica do passado, com seus 
métodos, sua distância, sua pretensa cientificidade, e de 
outro as reconstruções múltiplas feitas pelos indivíduos 
ou grupos fazem tão pouco sentido quanto opor o mito 
à realidade. A tarefa do historiador é pois dupla. Por um 
lado, e essa é uma exigência fundamental, cumpre-lhes 
satisfazer a necessidade de estabelecer ou restabelecer 
verdades históricas, com base em fontes de informações 
tão diversas quanto possível, a fim de descrever um fato 
ou uma estrutura perene de uma prática social, de um 
partido, de uma nação, ou mesmo, hoje em dia, de uma 
entidade continental [...] (Amado, Moraes, 2006, p. 24)

A partir do esclarecido, a tarefa do investigador, as-
sim como do historiador, é de tornar inteligíveis as histórias 
e as memórias daqueles que viveram, nesse caso, aqueles 
que viveram naquele período e dele foram partícipes. Cor-
roboro com a ideia de que nada é mais importante do que o 
ato de contar histórias da vida, pois delas sairão as grandes 
lições para se enfrentar a própria vida. O conto, a narrativa 
e a representação do passado só podem ser feitos a partir 
do lembrar, ato mnemônico62 que pode ser elaborado den-

62. Mnemônico - adj. Que se refere à memória; mnemônico. Que está em 
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tro da possibilidade do sensível. Assim, o visto, o sensível e 
apreciado são condições indispensáveis para a prospecção 
da memória. 

A condição do lembrar é assunto corrente dentro das 
ciências humanas, o que vem suscitando nos estudos cultu-
rais uma série de debates sobre os espaços de memória, o 
lugar de memória, memória coletiva, individual, memória 
ressentida e até mesmo contra memória. Creio que o passo 
mais importante nessa prática de colher o depoimento por 
meio de uma gravação, foi o ato de deixar a depoente falar 
livremente sua história, apesar de eventualmente ela es-
quecer nomes e datas. Poderíamos saber que nos esquece-
mos de algo se esse algo está esquecido? Será que podemos 
reconhecer o que se coloca fora da experiência sensível? 

Memória e sensibilidade são condições inseparáveis 
do viver. Não conseguimos estabelecer uma noção de me-
mória fora do sensível, fora do mundo exterior. A sensibili-
dade do homem e os reflexos desta no mundo terreno são 
condições essenciais para não nos tornarmos vítimas de 
uma amnésia coletiva, uma vez que nos tempos da condição 
pós-moderna, o passado parece esgotar-se no seu próprio 
passar. Percebemos que tudo é efêmero, por isso mesmo 
tudo está destinado ao esquecimento, mesmo que esque-
çamos que estamos esquecendo. 

concordância ou de acordo com os princípios da mnemônica: trabalho mne-
mônico. Que pode ser utilizado para aumentar ou ampliar a memória; que 
facilita a memorização; diz-se dos mecanismos utilizados para desenvolver 
a memória (exercícios). Fácil de ser memorizado: sequência mnemônica.  
(Etm. do grego: mnemonikós). Disponível em http://www.dicio.com.br/
mnemonico - Acesso em 2.06.2015.
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A arrogância do tempo presente encontra na memó-
ria uma reação contra o fugaz, contra o tornar-se nada, pois, 
se tudo passa permanentemente, tornamo-nos um nada. É 
indelével a lição de que nada fica e nada somos. A memória 
seria, dessa maneira, o resguardo de um tempo que vive 
em constante transformação, diluindo-se e evaporando-se, 
como se fosse possível reação contra a perda irreversível da 
nossa identidade. Assim, o ato de lembrar e a sedução das 
lembranças tornam-se a resistência ao expurgo da nossa vi-
vência que é constantemente jogada fora no esquecimento. 

Diante desta conjuntura, a memória tornou-se uma 
arma eficaz na luta contra a imposição do imediatismo, con-
tra o vazio temporal imposto pelo apagamento do vivido, é 
a forma eficaz de manter vivas as lembranças, acendendo as 
luzes do passado, mesmo que este acender seja feito com 
um mero ato de apertar um botão no presente. Assim, as 
lembranças em relação à luta e aos projetos políticos e pro-
fissionais de Maria Aragão não podem ser trocadas como 
trocamos de roupa ou suporte tecnológico neste mundo 
pós moderno, e logo descartadas – se isso acontecer, o lei-
tor ou militante político entrará em outro grupo, podendo 
estar aí o grupo do esquecimento. 

As lembranças devem ser evocação de vida, ou mes-
mo convocação da vida, pois o ato de contar é experimentar 
lembranças e celebrar, até mesmo na dor, nas adversidades, 
nos momentos tensos, tudo, enfim tudo aquilo que foi lem-
brado. Comemorem-se, portanto, as lembranças do conví-
vio do passado enquanto se reflete o momento do presente 
– que um dia também será a lembrança do passado, mesmo 
que sejam relatadas em forma de fragmentos.

Só para ilustrar essas assertivas, transcrevemos esse 
fragmento do depoimento de Maria Aragão: 
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Meu pai se chamava Emílio Aragão, era um homem 
simpático, era um homem bem-humorado e um homem 
que era de raça negra. Ele era filho de uma negra africana, 
vinda de um lugar da África chamado Cabinda. Ela veio pra 
cá escrava e o meu avô se enamorou dela, libertou-a e teve 
com ela vários filhos, dos quais um era o meu pai. Portanto, 
meu pai era da raça negra, mas era mestiço, tinha o cabelo 
bonito, viu? E a minha mãe era descendente de índio e de 
português, não, não, de espanhol, meu bisavô era espanhol 
da família Camargo, vindo da Espanha. (Aragão, entrevista 
a Euclides Moreira Neto, junho de 1988 – gravado em VHS)

Na narrativa de Maria Aragão, feita de maneira ex-
tremamente sensível e confidencial, ela revela que seu pai 
era negro, simpático e bem-humorado, vindo de Cabinda 
(território de Angola, na África), além de revelar outros da-
dos muito pessoais, o que nos dá uma noção do grau de 
sinceridade e legitimidade da sua fala. Ela, preocupada se 
entendemos tudo que revelou, ainda pergunta com a pro-
núncia da palavra “Viu?”, ao final de uma de suas falas. Foi 
um exercício de violação de sua memória, mas gratificante 
para a depoente ao revelar sua intimidade familiar. Da mes-
ma forma, ela age ao longo de todo o seu depoimento.

Esse ato de pensar legitima o nosso existir. O ato de 
lembrar é uma das maneiras de sermos: lembramos e logo 
existimos, sentimos o palpável. Por isso que, mesmo sendo 
o retorno dentro de uma conceção nietzschiana, o pior dos 
fardos a ser carregado, o homem pode ser feliz sem a lem-
brança. A lembrança é condição inefável do existir, pode ser 
um produto da elaboração da tristeza, mas, assim como a 
vida pode ser impossível sem o esquecimento, o é também 
sem o ato de lembrar. Mesmo que esse ato de lembrar pos-
sa ser comparado à dor daquele que vela um corpo que não 
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mais existe; o que não pode ser compartilhado pelo olhar de 
Ricoeur (2007), uma vez que, para este, não há outro acesso 
melhor ao passado do que através da memória. 

Concebo que a criação dos lugares de memórias é 
elaborada a partir do momento em que as lembranças co-
letivas já não são partilhadas, quando os rituais sociais e os 
ritmos foram violados. Ressalta-se que, conforme somos 
manipuladores de memória, “sejam escritas ou orais, as me-
mórias individuais ou coletivas têm-se transformado numa 
das fontes cada vez de maior importância para o trabalho 
de gestação da História”. Cruzeiros (2009, p. 120) afirma que 
“a memória oral, porque pessoal e direta, tem o inegável 
fascínio de ser mais próxima e mais viva, se comparada com 
qualquer das outras modalidades da memória”.

Diante de tudo isso, possuo, assim, a operacionaliza-
ção da memória do passado, cuja falha pode ser o esqueci-
mento de dados, o substrato utilizado para a feitura deste 
trabalho. Como a memória é um ser múltiplo, corroboro 
essa assertiva quando se leva em consideração os diferentes 
níveis que compõem a “memória individual”. Desse modo, 
o maior problema para minha pesquisa foi levar em consi-
deração a empiria da memória involuntária. Em outras pala-
vras, a princípio tive a preocupação de tentar diagnosticar a 
ação da memória involuntária, pois o processo de ativação 
da memória involuntária é dado no campo da sensibilidade. 
E, sabendo que esses signos sensíveis ultrapassam os limi-
tes da temporalidade, saliento as ideias de que “a memória 
involuntária, que chamaremos de reminiscência, é um ní-
vel em que a ‘memória individual’ é violentada por choques 
provenientes de signos sensíveis”.

Baseado nestes fatos mencionados anteriormente é 
que concordo com Paul Ricoeur quando afirma que “o his-
toriador não é o que faz falar os homens, mas o que os dei-
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xa falar”, portanto, foi violando a memória de Maria, sem 
agressividade, sem tortura ou imposições, na cidade de São 
Luís, que busquei compreender e dar vozes às suas práticas. 
A materialização das lembranças dessa militante política é 
efetivada no seu depoimento carregado de significados e re-
presentações, que são símbolos de sua vida e de sua eterna 
luta pelo socialismo.

Esse simbolismo é visto por Hannah Arendt, como di-
ferenciações entre os fatos e a realidade, porque “a realida-
de é diferente da totalidade dos factos e dos acontecimen-
tos e é mais do que esta, que, de qualquer modo não pode 
ser determinada. Aquele que diz o que é, conta sempre uma 
história e nessa história os factos particulares perdem a sua 
contingência e adquirem um significado humanamente 
compreensível” (Arendt,1995, p. 58).

A materialização da memória de Maria Aragão é efe-
tivada a partir do seu depoimento gravado em fita de ví-
deo VHS e depois transcrito para o papel, pelo qual pude 
proporcionar esta obra inspirada na sua trajetória de vida – 
desta forma esse investigador, como comunicador, fez uma 
prática de reinventar o passado que se distingue das demais 
ciências por ser uma arte da dizibilidade ao fato histórico, 
seja por meio de documento ou depoimento oral gravado.

Materializando esse saber, o investigador opera com 
uma dizibilidade poética, por isso esse texto será marcado 
por uma série de elaborações pessoais de minha parte, que 
se apoiaram em passagens fragmentadas também do pas-
sado por meio de sua memória, que foi violada por uma 
lembrança que só lhe deu satisfação em ser personagem-
-testemunha do ocorrido como elemento de suporte desse 
fato ocorrido.

Tenho consciência de que este texto, não é uma obra 
poética, mas é o testemunho vivo da memória de uma ci-
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dadã maranhense, que é exemplo para todos, em especial 
para aqueles que não a conheceram como eu tive oportu-
nidade de conhecê-la, dessa forma gratificado por ter sido 
escolhido para dar esse testemunho. Sendo assim, sei que 
estou a contar uma história verídica, especialmente porque 
a arte de contar histórias talvez seja uma das mais difíceis 
de ser exercitada.

Só para finalizar essa etapa, lembro-me dos ensina-
mento de Luís Beltrão (1976), na sua obra Jornalismo Inter-
pretativo, que afirmava que cabe ao jornalismo informar 
e interpretar os fatos, mesmo que esses fatos já tenham 
ocorrido em épocas passadas, por isso cabe ao comunica-
dor reinterpretar os acontecimentos com uma linguagem 
do presente para que aqueles que estão vivendo esse mo-
mento presente, levando-os a compreender o verdadeiro 
significado desses fatos, com uma análise em profundidade, 
incluindo seus antecedentes, a projeção de futuro, prognós-
tico, íntegra da informação e análise.

Dito isso, quero corroborar que a afirmativa de Cer-
teau (2002) de “ao fabricarmos uma narrativa histórica me-
diamos elementos tão distintos como um lugar temporal, 
espacial, social, cultural, institucional: uma disciplina feita 
de regras, conceitos, métodos e uma escritura, feita de es-
tilos, gêneros, tropos e convenções”, por isso a história da 
vida de Maria José Aragão não envelhece nunca, pois a sua 
luta tem o desejo de se viver melhor, onde todos possam 
lutar por uma sociedade igualitária. É um desejo perma-
nente daqueles que vislumbram viver em um mundo mais 
humano.
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DE KHALIL MOHANA A MARIA ARAGÃO*

Nos primeiros meses da “gloriosa” muita gente foi 
presa. Uns por corrupção. A maioria, porém, apenas porque 
pensava diferente do novo ideário ou simplesmente porque 
era tida ou simplesmente apontada como “subversiva” ou 
“comunista” por qualquer um dos golpistas ou seus aliados.

Os grandes corruptos ficaram de fora. Muitos se in-
tegraram ao movimento e se profissionalizaram nessa arte 
que os fez sobreviver no poder bastante tempo... basta ler o 
noticiário político.

Naquela época eu era estudante do Colégio Marista, 
onde Khalil Mohana era professor.

Despertava-me o interesse o jornalismo e cedo me 
envolvi no meio, quer atravessando madrugadas nas ofici-
nas do Jornal Pequeno, fazendo revisões e acompanhando 
de perto a composição e a impressão das páginas, quer par-
ticipando das impagáveis reuniões promovidas no Jornal do 
Maranhão, nas manhãs de sábado, quando se tinha a opor-
tunidade de ouvir debates proveitosos sobre os mais diver-
sos temas, graças à presença de jornalistas e intelectuais 
amigos do Prof. Nascimento, então Diretor daquele jornal, 
do qual mais tarde vim a ser o Secretário, mais ou menos à 
época em que, por indicação do Pe. João Mohana, amigo e 
conselheiro das horas mais difíceis da minha vida, fui Asses-
sor de Imprensa da Arquidiocese de São Luís.

No Marista Khalil era um professor muito querido e 
tinha, involuntariamente, grande influência nas eleições do 
Grêmio Cultural Coelho Neto, do corpo discente do colégio.

Tentei disputar essa eleição e não hesitei em fazer 
até um artigo que foi publicado pelo Jornal Pequeno e no 
qual combati aquela influência de Khalil.

Perdi a eleição, mas nunca Khalil mostrou qualquer 
ressentimento pelo artigo. Muito ao contrário. Foi um dos 
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professores que intercederam junto ao Diretor do Colégio 
para que este não levasse adiante sua decisão de me expul-
sar “por ter levado questões internas para fora dos muros 
da Escola”, conforme havia anunciado publicamente na ses-
são de posse da Diretoria do Grêmio.

Meu interesse pelo jornalismo me levou a continuar 
escrevendo no Jornal Pequeno, em textos de fazer tremer 
qualquer gramático, tantas as incorreções, certamente bem 
mais numerosas do que as que cometo atualmente.

Escrevia o que pensava. E pensava muito mal sobre o 
que estava acontecendo.

Então fui chamado ao SNI. Foi um convite macio, gra-
ças a um amigo que se comprometeu com o responsável 
pelo órgão a me apresentar, sem necessidade daquelas vi-
sitas que comumente eram feitas nas caladas da noite para 
arrancar da cama pessoas, muitas delas para nunca mais 
voltar.

Ali fui recebido com cordialidade e informado de 
que o Serviço vinha acompanhado minhas atividades 
“subversivas”.

Na verdade, qualquer pessoa que, pensando diferen-
te dos “revolucionários”, ousasse dizer isso ou, o que era 
pior, publicasse,  era um subversivo,  um comunista.

Se falasse de Marx, ainda que nem tivesse sequer 
chegado perto de qualquer escrito daquele filósofo, aí a coi-
sa era pior. A mesma coisa acontecia se a referência era a 
Lênin, Stálin e seus respectivos “ismos”.

Certo é que eu estava ali porque era “subversivo” ou 
“comunista”.

Subversivo, vá lá, porque todo aquele que pretende 
mudanças é um subversivo. Mas para a “gloriosa” “subversi-
vo” tinha um conceito próprio.

Ser chamado de “comunista” era um elogio que me 
comovia, mas que não podia aceitar até por respeito àque-
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les que o eram de fato e que, por isso, sofriam as mais cruéis 
perseguições.

Não era comunista, nem socialista, nem capitalista, 
nem qualquer outro “ista”. Era apenas um jovem revoltado, 
cujas ideias poderiam até ser as mesmas do comunismo. 
Mas se por isso eu fui ou sou comunista, Cristo também foi. 
E muitos, que, aliás, declaram aos quatros cantos que não o 
são. Ademais, o pensamento dos indivíduos, suas ideias não 
são propriedade de nenhuma ideologia.

Pois bem, lá no SNI meu interrogador queria saber 
quem mandava eu escrever os meus artigos... E perguntou 
insistentemente, sugerindo até a resposta: Khalil Mohana 
era meu ventríloquo!

Neguei. Não era. Era. Não era. Não era. Era. Não era.
A revolta que me suscitou a minha impotência diante 

daquela violência me pôs lágrimas nos olhos. Foi a primeira 
e única vez que tive a sensação de experimentar o ódio.

Nunca esqueci esse dia, para poder avaliar o quanto 
sofreram aqueles que tiveram pior sorte. E comecei a pen-
sar muito pior daquele governo que, não raro, como naque-
le caso, se utilizava da ingenuidade de alguns para tentar dar 
credibilidade ao movimento que acabou por se transformar 
num dos períodos mais negros da história da corrupção e da 
violência no Brasil.

Hoje reconheço que Khalil foi meu mentor. Alimen-
tou-me a inquietação e, com sua didática empolgante, le-
vou-me aos livros de História, de Literatura, de Filosofia, de 
Economia, de Política. E sou muito grato por isso.

Fui subversivo – e espero que ainda o seja – por lutar 
por mudanças positivas. E Kalil o foi muito mais, pois, no 
seu mister de professor, nunca se limitou a contar história, 
fazer registro de datas, de nomes e de lugares. Provocou a 
interpretação, a crítica e a pesquisa, ensinou-nos a ouvir, ler 
e pensar criticamente.
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Fui comunista tanto quanto Kalil, por sua conduta, 
era apontado como “comunista”, ou seja, estava entre aque-
les que eram perseguidos como os grandes culpados pela 
desgraça nacional.

Que bela desculpa para enganar um povo pobre, sem 
instrução e maciçamente católico!

Resolvi saber o que era o comunismo. Li, conversei 
com alguns comunistas e cresceu a admiração que já lhes 
tinha. Mas isso também não me fez comunista.

Continuei lendo até chegar ao socialismo democráti-
co de Giles Radice. Mas isso é outra história.

Depois de alguns anos fora do Maranhão, voltei, ini-
ciei minha vida na advocacia e resolvi interferir nos destinos 
do nosso órgão de classe, mergulhando na desorganização, 
na omissão e no mais completo alheamento da entidade às 
questões da classe e da sociedade.

Torci pela vitória de José Carlos Sousa e Silva e vi a 
Ordem começar vida nova, apesar das circunstâncias terem–
lhe dificultado uma atuação eficiente.

No pleito seguinte, concorri junto com o Prof. Doro-
teu Ribeiro, de quem vim a ser Secretário, cargo que me per-
mitiu tomar algumas iniciativas, entre elas um Curso sobre 
os Direitos da Mulher, para o qual convidei Maria Aragão.

Admirava-a pela sua fibra, pela sua coragem, pela sua 
determinação e, acima de tudo, pela sua coerência e lucidez.

Começamos uma convivência mais amiúde que me 
permitiu, então, ver a infinitude das qualidades pessoais de 
Maria Aragão, aquela “comunista cruel” que fazia tremer os 
beatos e cujo nome era pronunciado em sussurros cautelo-
sos, com olhares furtivos aos arredores.

Assim, foi minha primeira convidada para o lança-
mento da Chapa “Viviane Pereira”, com a qual concorremos 
à sucessão do Prof. Doroteu Ribeiro na OAB-MA, Atendeu ao 
convite e muito me envaideci com sua presença.
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Desde o início de meu primeiro mandado, em 1985, 
desenvolvemos um trabalho conjunto que me permitiu 
aprender mais com Maria Aragão do que havia aprendido 
com qualquer outra pessoa.

Durante esse convívio enriquecedor, nunca vi Maria 
Aragão sequer convidar alguém para ser comunista ou inte-
grar seu Partido. Sempre a ouvi dizer com firmeza que era 
comunista.

Uma de suas grandes lições foi a de, apesar de co-
munista, saber respeitar aqueles que não eram comunistas, 
mas que, pertencentes a qualquer outra agremiação política 
ou religiosa, preocupavam-se honesta e coerentemente com 
os problemas do povo brasileiro ou de qualquer lugar. E não 
hesitava em sentar na mesma mesa para com eles dialogar, 
desde que estivesse a lhes unir a busca de solução dos graves 
problemas sociais, políticos e econômicos que nos afligiam.

Mas, para mim, a mais bela de suas lições e da qual 
mais me valho é o seu espírito de luta, sua incansável capa-
cidade de não desistir.

Muitas vezes, diante da impunidade, da violência de-
senfreada, do abuso do poder e de tanta sordidez que se vê 
no dia-a-dia, sou tentado a desistir. Até na vida profissional, 
quantas vezes tenho pensado em desistir diante das maze-
las que a vida forense nos apresenta. Aí me vem a lição de 
Maria Aragão, do alto de seus 78 anos (à época deste texto), 
perseguida, torturada, sem jamais recuar, fazendo de cada 
dificuldade um estímulo cada vez maior.

Assim tenho feito. Transformo todas as manobras e 
arbitrariedades que enfrento em estímulos eficazes, graças a 
Maria Aragão, a quem muito devem várias gerações do Ma-
ranhão.

Assim o farei. É o mínimo que devo ao exemplo dessa 
mulher ao mesmo tempo simples e inexpugnável na firmeza 
e coerência de suas ideias.
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Dela se dizia que era mais homem do que muito 
homem.

Não é verdade. Foi só mulher. Mas mais mulher do 
que muito homem é homem.

Se tivesse que voltar hoje ao SNI para dizer se era ou 
não comunista talvez dissesse que sim, tentado pela honra 
de ser como Maria. 

Carlos Nina - Advogado, Jornalista e Ex-presidente da 
OAB-MA.

* Artigo escrito e publicado quando Maria Aragão era 
viva e tinha 78 anos. O texto originalmente publicado sofreu 
correções sem alterar as afirmações ou seu contexto. 

Inauguração da primeira sede da OAB-MA, em dezembro de 1985, na Rua do Alecrim. Maria Aragão, ao centro, entre o 
anfitrião, Carlos Nina, Presidente da OAB-MA, e o Padre João de Fátima. Ainda na foto, dentre outros, Hermann Baeta, 
presidente da OAB Nacional, advogados José Maria Alves da Silva, Frederico de Almeida Rocha, Desembargador José 

Antônio Almeida Silva, Márcio Tomaz Bastos, vice-presidente da OAB Nacional.
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Maria aos 22 anos, em São Luís - julho de 1932.
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Encontro da turma de Medicina no Rio de Janeiro, com a presença dos maranhenses Antônio Dino (à esquerda) e 
Carneiro Belfort (à direita).
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Durante cerimônia de fundação da Associação Brasileira de Mulheres Médicas-Secção do Maranhão, da qual foi a 
primeira presidente - 27 de novembro de 1987.

Ao lado de William Moreira Lima e do escritor cearense Jocelyn Brasil, velhos companheiros comunistas.
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Recebendo a Medalha Manoel Bequimão das mãos do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Ivar 
Saldanha, em 21 de junho de 1990. 

Diretoria do Instituto IMA com o arquiteto Oscar Niemayer.
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Fundação do Instituto Maria Aragão, na OAB, em 9 de fevereiro de 2001. Da esquerda para a direita: João Otávio, 
Luciane Brito, Lúcia Nascimento, Sylvia Parga, Haroldo Sabóia, Ironildes Vanderlei, Josefa Batista Lopes, Célia Pires e 

Cesar Teixeira, membros da diretoria.

Inauguração da sede provisória do Instituto Maria Aragão, na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Maranhão, em 19 
de outubro de 2001. Da esquerda para a direita: Neiva Moreira, Ironildes Vanderlei, Sebastião Rodrigues (filho adotivo 

de Maria) e William Moreira Lima.
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Neste local, hoje Cine Roxy, foi instalado o Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro.

A partir de 1983, Maria passa a integrar a direção da CUT-MA, exercendo o cargo de Tesoureira, para o qual seria 
reeleita pouco antes de morrer, em 1991.
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Apresentação artística nas comemorações dos 78 anos de Maria Aragão, no Clube Sírio Libanês.
 

Com amigos latino-americanos durante visita a uma mina de carvão na Ucrânia, em 1962.
Em 1961, Maria viajou para a União Soviética, onde ficou um ano e três meses participando de cursos de formação política, tendo naquele 

período visitado outros países do Leste europeu, como Polônia, Ucrânia e Letônia, os dois últimos então sob o domínio da Rússia.
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Gregório Bezerra, membro do PCB que nos versos de Ferreira Gullar era um homem “feito de ferro e de flor”. Esteve 
em São Luís durante as eleições de 1982.

Gregório passou 20 anos de sua vida preso. Em abril de 1964, militares o arrastaram pelas ruas de Recife, acorrentado. Era um dos presos 
políticos trocados pelo embaixador dos EUA Charles Elbrick, em 1969. Faleceu em São Paulo aos 83 anos, em 21 de outubro de 1983. 

No seu enterro, em Recife, Maria foi escolhida para fazer o discurso de despedida.






