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Numa das tardes de domingo reservada à visita ao pai, sentei-me 
na sala habitada quase sempre por uma luz pálida e mortiça. 
Tomávamos o habitual café enquanto ele comentava o misterioso 
caso de Maria. Tão sozinha que lhe deram o apelido "Maria 
Sozinha". Na medida em que ele falava, o meu pensamento flanava 
nas palavras de Terêncio (Dramaturgo da Antiguidade): "nada do 
que é humano me é estranho". O fato é que toda realidade humana, 
por mais estranha que pareça, é feita por nós numa complexa teia 
de relações chamada história. Na abertura estreita da janela da 
sala da casa de meu pai, um fiapo de luz iluminava seu rosto 
enquanto recontava a história da Maria Sozinha.  
O semblante estampado pelo cansaço da lida e o olhar descaído e 
distante se juntavam à narrativa das experiências no campo até 
chegar às lembranças de Maria, uma conhecida distante, sem 
vínculo com ele. Após 30 anos de seu desaparecimento, não houve 
nenhuma resposta ao fato ocorrido com a conhecida "Maria 
Sozinha", mulher trabalhadora, camponesa, natural de 
Mossâmedes-GO. Ela subiu à Serra Dourada (Goiás) com a irmã 
para colher pequi. No dia em que desapareceu, carregava consigo 
um bornal, dentro dele uma marmita com o almoço do dia.  
Aquele deveria ser um dia de diversão. Um dia feliz com a irmã, de 
causos e sorrisos. Colher pequi no campo é uma atividade 
prazerosa na região, quase um esporte. Um evento.  
Quem poderia imaginar o que aconteceria horas depois?  
Ainda hoje se perguntam: o que aconteceu com Maria Sozinha? 
Surgem diversas indagações, mas nenhuma resposta concreta. 
Onde anda Maria Sozinha? Onde...???  
Num curto espaço de tempo, enquanto a irmã de costas colhia 
pequi caído no chão, Maria desapareceu. A irmã voltou-se, mas 
encontrou somente o saco de pequi intacto no chão.  
Não havia sequer vestígios de seu corpo, nem mesmo o chinelo 
gasto pelo uso e pelo tempo, nem uma peça de roupa, nem o cheiro 
conhecido provocado pela convivência amorosa. Nada. 
Na boca pequena desenvolviam-se mirabolantes comentários sobre 
o sumiço de Maria Sozinha. Alguns diziam que ela foi abduzida por 
extraterrestre; outros diziam que ela era uma figura sobrenatural 
e que foi visitar o céu com retorno marcado para 100 anos a seguir; 
houve quem dissesse que no encalço de Cora Coralina fugiu com 
um sedutor, quem sabe um garimpeiro; ou transformada em uma 
santa padroeira da Serra Dourada, santa da pedra ou do pequi, 
logo apareceria em milagres, luzes e sinais. Há suposições de que 
adormeceu em uma caverna desconhecida ou caiu em uma fresta e 
foi soterrada pela enxurrada e resíduos do solo. Na noite do sumiço 
de Maria Sozinha choveu muito. Quem sabe ela se transmutou em 
chuva - indagaram!  Disseram também que foi morar numa aldeia 
indígena, ou que foi devorada por uma onça feroz.  
Houve ainda quem dissesse que caiu no Cafundó, pequena 
barragem que abastece de água o município. 

 

Maria Sozinha onde você está? – replicava com dor a irmã. 
Naquele momento Maria Sozinha parecia não estar mais 
sozinha, todos procuravam por ela. A sua ausência corporal 
gerou uma presença coletiva na comunidade, uma presença de 
imagens mirabolantes. A irmã desesperada gritava seu nome, 
curiosos se aproximavam perplexos. Grupos de pessoas, tanto da 
cidade de Mossâmedes-GO quanto da cidade de Goiás-GO, se 
comoveram, se mobilizaram e se uniram à sua procura.  
Os funcionários municipais, corpo de bombeiros, policiais 
militares e garimpeiros saíram em missão de encontrá-la.  
A busca da mulher misteriosamente desaparecida há vários dias 
por toda a Serra Dourada, sem obter sucesso, foi o enredo 
dramático daquele povo e daquele lugar.  
Mulher simples, experiente, privada de luxo e de vaidade era 
conhecida por todo o município. Andava a pé pela cidade, na 
maioria das vezes sozinha conversando consigo mesma; 
cumprimentava a todos com um sorriso humilde; era mãe e avó. 
Criou o neto como se fosse um filho. Maria Sozinha deixou 
saudade, fez sua história. Ficou a lamentável interrogação e o 
signo literário em forma de causo.              ..................... 
Esse fato me leva a refletir sobre a quantidade de casos de 
desaparecimento que acontecem por ano no Brasil e no mundo. 
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 
2021, divulgado no mês de julho, o número de pessoas 
desaparecidas no Brasil no ano passado foi de 62.587.  
Segundo o Jornal da USP (2021), cerca de 63.000 pessoas 
desapareceram no último ano no Brasil. “O desaparecimento de 
pessoas é um problema coletivo, gera ambiguidade e desgasta a 
saúde física e mental de familiares que buscam entes 
desaparecidos.” O número é extremamente preocupante.  
Há de se considerar os transtornos gerados pelo 
desaparecimento de uma pessoa, o sofrimento dos familiares com 
esta dolorosa condição, além de demandar necessidades 
específicas durante o processo de busca pelo ente desaparecido, 
como ilustrado nos relatos das mães da ONG Mães da Sé (veja). 
Durante o regime da Ditadura Militar Brasileira (entre 1964 e 
1985) houve um crítico nível de desaparecimento político e de 
mortes. A Ditadura deixou, segundo dados dos relatórios da 
Comissão Nacional da Verdade-CNV (veja), em torno de 434 
mortos e desaparecidos; torturava presos políticos com choques 
e pau-de-arara; censurou a arte e a imprensa.  
Para o regime militar, desaparecer com as pessoas era um rito 
macabro com duplo objetivo: gerar o extermínio da pessoa e 
adoecer psicologicamente os parentes.   
Os desaparecimentos de militantes, camponeses, mulheres, 
artistas e trabalhadores, durante o período da Ditadura Militar 
Brasileira e o sumiço de Maria Sozinha na Serra Dourada - 
conforme sublinhou Terêncio -, sendo humano, não é tão 
estranho. Contudo, nos deixam perplexos.  
A perplexidade é necessária como alimento da indignação. 

■ ■ ■ 
 

Referência 
Jornal da USP. Cerca de 63 mil pessoas desapareceram no último 
ano no Brasil. Como reagem as famílias? 05/08/2021. 
https://jornal.usp.br/atualidades/cerca-de-63-mil-pessoas-desapareceram-
no-ultimo-ano-no-brasil-como-reagem-as-familias/ 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum 
Intersindical. A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões, na 

perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 

 

http://www.maesdase.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mortos_e_desaparecidos_pol%C3%ADticos_na_ditadura_militar_brasileira
https://jornal.usp.br/atualidades/cerca-de-63-mil-pessoas-desapareceram-no-ultimo-ano-no-brasil-como-reagem-as-familias/
https://jornal.usp.br/atualidades/cerca-de-63-mil-pessoas-desapareceram-no-ultimo-ano-no-brasil-como-reagem-as-familias/

