
Márcia, presente! Hoje e sempre!

Falar de Márcia Barbosa Mansor D’Aléssio, a partir do meu lugar, é falar da historiadora e da educadora, para
quem o desenvolvimento e o sucesso de seus alunos e alunas, nas palavras dela, “compensam anos e anos de
minha dedicação à profissão de pesquisadora e professora”.

Ela  certamente  estaria  hoje  repleta  de  felicidade  e  orgulho pela  conquista  de  Geise  Targa  de  Souza,  sua
orientanda e minha querida colega, que ontem ganhou a edição 2020 do prêmio da Sociedade Brasileira de
Teoria e História da Historiografia de melhor dissertação na categoria “Teoria da História”. Provavelmente,
diria que o mérito é todo de Geise, mas ambos sabemos que esta é uma conquista dela também.

Márcia teve passagem marcante na formação e na vida de muitas gerações. As marcas mais recentes podem ser
vistas nos belos fragmentos que alguns de seus alunos e alunas da Unifesp publicaram em sua homenagem em
agosto, mas que o tempo exíguo da presente ocasião não me permite citar.

Minha convivência com Márcia,  nossa relação educadora-educando, os oito  anos consecutivos de convívio
próximo,  da iniciação científica  ao mestrado,  me permitem,  porém, falar  não apenas  da  historiadora e  da
educadora fascinante, mas acima de tudo de uma pessoa extraordinária.

Suas “inquietações em torno do conhecimento histórico”, como diz o título de sua tese de livre-docência, são,
na verdade, a manifestação intelectual de uma permanente inquietação diante da realidade, diante de um mundo
brutalmente desigual e marcado pela exploração e opressão de uns sobre outros. Não por acaso, de modo muito
espontâneo,  nossas  reuniões  de orientação eram sempre divididas  em dois momentos:  depois  de tratarmos
devidamente do trabalho acadêmico, discutíamos a conjuntura política do país, a situação do PT e da esquerda,
os caminhos, desafios e perspectivas de luta, resistência e transformação.

Márcia foi e segue sendo uma fonte de inspiração para incontáveis pessoas que com ela conviveram pessoal ou
profissionalmente;  uma  mulher  extraordinária  por  sua  sensibilidade,  solidariedade  e  generosidade;  sua
inteligência e humildade; sua força, ternura e firmeza. O legado que deixou, seu pensamento, sua ação e seu
exemplo,  serão duradouros no tempo e amplos no espaço porque,  por onde passou, conquistou corações e
mentes dispostos a levar adiante seus ensinamentos.  A paixão com a qual viveu e exerceu suas atividades
continua a pulsar dentro de cada um de nós. Por isso, mesmo de luto, podemos dizer inequivocamente: Márcia
vive!

Como disse Celeste, sua irmã: “Ela vivia por seus alunos. Ela viverá para sempre nos nossos corações”.

Márcia, presente! Hoje e sempre!
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