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MARIA DA CONCEIÇÃO : OITENTA ANOS !

Não fui aluno regular dos cursos dela, mas discípulo de suas idéias e de seus ideais. Fui aluno de sua
vibração, de seu afeto, de seu encantamento, de sua inteligência fulgurante. Fui aluno do seu ser. A memória
se esvai e eu não me lembro mais de quem disse essa verdade que guardei: “O professor, mais do que o que
sabe, ensina o que é”
Maria da Conceição, mais que seus conhecimentos, da ciência e da história econômica, mais que sua
lógica matemática, mais que sua filosofia humanística, ensinou o que ela é: a integridade moral, a dignidade
humana, o sentimento de justiça e de solidariedade, a força dos afetos, a grandeza da alma.
Aprendi bastante disso tudo com ela. Aprendi por captação de uma convivência extensa: conheci-a
jovem, no BNDE, a figura bonita falando alto e gesticulando, uma encarnação do expressionismo,
convencendo pela razão e pela emoção. Desde então, convivi com ela, nem sempre de muito perto,
ultimamente até de longe, mas sempre mantendo a ligação que as almas irmãs sabem manter. Admirei-a;
amei-a; fui e sou seu amigo incondicional.
Sou político e como tal fui desenvolvendo a flexibilidade dos saberes transacionais. Conceição nunca
precisou dessa flexibilidade e seu caráter fez dela uma pessoa muito assertiva. Mas em certo momento quis
exercer uma atividade política, deixando falar sua consciência de cidadã. Procurou-me para saber melhor dos
partidos. Eu era então senador do PDT; poderia ter sugerido o PSB, meu partido de coração; mas disse-lhe
que, se estivesse naquele dia ingressando na política, pediria filiação no PT, que era evidentemente a força
nova no quadro partidário brasileiro, força de esquerda e promissora, com práticas democráticas internas. Ela
filiou-se ao PT, candidatou-se e se elegeu deputada federal, exerceu o mandato de forma brilhante no
reconhecimento de todos. Mas verificou que não era a sua vocação, e voltou ao magistério, para ser e ensinar
o que ela é.
Portugal levou muitos tesouros do Brasil. Mas também legou alguns bem importantes; Maria da
Conceição é o que eu mais conheço. Quem dera fosse eu poeta : ela merece um belo poema na comemoração
dos seus oitenta anos. Um poema épico e lírico na expressão dos seus versos. Como ela é: Épica e Lírica.
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