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Introdução  

 O presente artigo foi escrito para o VII Seminário Nacional Gênero e Práticas 

Culturais feminismo Como Resistência (SNGPC) com parceria da Universidade 

Federal da Paraíba e a Universidade Estadual da Paraíba. 

 O objetivo deste trabalho é tornar público a vida e luta de meus pais e em 

especial minha mãe que aguentou duramente uma fase terrível da História do Brasil. 

 A relevância deste trabalho que abordo de forma documental e empírica, se faz 

necessário compartilhar nos dias atuais de proclamações de ódio e golpe na república 

brasileira. 

 Ainda criança aprendi como meus pais as artes plásticas para poder aguentar 

tempos tão difíceis e não passar fome, já que a ditadura perseguiu meus pais a tal ponto 

de lhes tirar o emprego. Meu pai se tornou preso político da ditadura, vítima daquele 

sistema perseguidor que tirou sua presença em nossa família. 

 Minha mãe, uma jovem sonhadora, militante que me proponho escrever nestas 

linhas sua memória.  

No decorrer de nossas existências, a vida nos oferece caminhos sofridos de 

conhecimentos e sabedorias e nisso vivenciamos com nossos laços universais ancestrais 

profundos que desconhecemos as razões e os porquês, assim vivi isso com meus pais. 

Hoje tenho a convicção que meu compromisso, disposição é levar essas histórias 

vividas, para que nunca se repitam. Muitas vezes nossos corpos sofrem sem sabermos, 
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pois pra além da ancestralidade, negamos e sofremos com isso, o pertencimento de duas 

árvores ancestrais que não podemos ser negadas e que habita em nós, sabendo que meu 

pai foi o último preso político da ditadura por ser um homem preto e vindo da 

Amazônia com seus traços de lá. 

Ninguém chega a parte alguma só[...] Nem mesmo os que chegam 

desacompanhados de sua família, de sua mulher, seus filhos, seus pais, 

de seus irmãos. Ninguém deixa seu mundo, adentrado por suas raízes, 

com o corpo vazio ou seco. Carregamos conosco a memória de muitos 

traumas, o corpo molhado da nossa história, de nossa cultura; a 

memória, às vezes difusa, [...]   (FREIRE, 2011, P. 45) 

 

 Com isso, o objetivo primeiro é inteirar através deste trabalho, as  memórias vividas de 

medo, perseguição e injustiças vividas na Ditadura Cível Militar. Que tenhamos coragem de 

mostrar o quanto naquele tempo foi opressor para nós brasileiros e brasileiras. 

 

Minha trajetória de vida (José Ernesto Rodrigues Sales) 

 Sou conhecido como Sal, que vem de Sales, de meu pai que foi o último preso 

político a ser solto pela anistia da ditadura militar de 64, discípulo de Mariguella, preso 

político e torturado na ditadura de 64, vive em mim, ele e ela, um que pegou em armas 

(...) por vidas, pela causa, eu pego em artes, em tintas, em natureza, por pessoas, por 

meu dom criador artístico que habita em mim, vindo de meu pai, o outro porque 

segurou tudo sozinha com quatro crianças.  

Amadurecer ainda criança, vendo e visitando meu pai preso. Passei por um 

batizado indígena pitaguary que vem da origem de minha companheira, assim fui 

chamado pelo cacique Kauã e Pajé Barbosa de Pena Azul, aquele que guarda a aldeia, 

um guerreiro.  

 Sendo assim ando também usando este nome, pelo envolvimento espiritual e 

amoroso as nossas heranças ancestrais. 
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Meu pai vindo do Amazonas, minha mãe de origem de Pedra Branca-Senador 

Pompeu, mulher feminista, de luta, eram funcionários públicos da saúde, ambos de 

esquerda e que vivem em mim, embora falecidos, aprendi com ele artes para encantar e 

esquecer o que minha família sofreu. As artes transformam e nos faz refletir, nos 

elevando ao empoderamento crítico ao sistema atual.  

Aprendi muito na vida com eles e que hoje resolvi escrever, contar, para as 

pessoas saberem de fato o mal que a ditadura nos faz. 

Minha relação de militância com ela (Maria Elenir), data da época da crisma, 

onde tinha 14 anos e aos 15 ingressei na JOC no RJ, na mesma época participei da 

oposição sindical metalúrgica. Isso aconteceu na década de 80, tempos que nasci, 

inspirados por meus pais e firme no meu sangue de guerreiro. 

Tinha como referência José Domingos Cardoso brasileiro de Joinvile SC que foi 

presidente internacional da JOC era casado com uma cearense Irony Bezerra Cardoso. 

Um episódio histórico que me traz grande relevância foi quando saímos eu e 

minha mãe a pé de mãos dadas do Catumbi para Candelária no comício histórico das 

diretas Já!  Antes participamos de várias reuniões dentro de uma igreja na praça XV eu 

e meus irmãos dormíamos nos bancos da igreja acho que ainda morávamos em São 

Cristóvão. 
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Ida para o RJ: lembro bem que ela foi transferida pelo trabalho para cidade de 

Campos Sales no CE nos distanciando das visitas ao meu pai que estava preso em 

Itaitinga no IPPS instituto Penal Paulo Sarasate, isso em 1974/75. 

Já em 1976 morávamos na cidade de Aratuba onde fomos acolhidos pelo padre. 

Zé Maria e padre Moacir fundadores de comunidades eclesiais de base. 

  Em seguida retornamos para capital fomos morar na cidade 2000 1977/78/ 79 e 

seguimos para O Rio de Janeiro em 80  

Passávamos muitas necessidades devido despesas com Morganna que é 

diabética desde 1 ano de idade e a insulina era muito cara. 

Seguir para o RJ era uma tentativa de sair da fome novos horizontes, mas ao 

chegar no RJ a situação piorou e decidimos retornar, compramos as passagens mas no 

dia da viagem o padre. Agostinho Pretto foi nos avisar que havia conseguido um 

trabalho para minha mãe na ACO ação católica Operária com secretaria executiva e 

para mim um trampo numa oficina mecânica de refrigeração no Meyer através do 

Ferreirinha, isso tudo foi nossa redenção. 

Trilhas de (Maria Elenir Rodrigues Sales) 

A militante feminista Nasceu em Senador Pompeu 24 Abril de 1938. Era filha 

de Arthur Rodrigues (Nome hoje de meu filho) e Maria Luiza Santos oriundos de Pedra 

Branca.  
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Arquivo da família Sales 

Participou do grupo católico filhas de Maria e ingressou na JOC juventude 

Operaria Cristã logo cedo, onde na mesma época conheceu José Sales de Oliveira e 

que encontraram bastante resistência familiar devido ela ser praticamente arrima de 

família pois tinha um bom emprego na extinta Panair do Brasil e meu pai não ter 

profissão definida, ser de Manaus e negro. 

 A primeira filha nasceu em 1966, se chama Morgana, nome de uma camponesa 

Russa, 1968. Já minha pessoa, ‘José Ernesto’, um nome de santo outro de 

revolucionário, 1969, Manoel Camilo homenageando o fundador da Asfarc na 

Colômbia, 1971 Carlos Marcos aportuguesado numa delegacia ao ser contestada pois o 

nome era Karl Marx. 

Desde sempre minha mãe ajudava na articulação do PT início dos anos 80. Essa 

era uma característica marcante dela, petista aguerrida e que sempre se movimentava 

levando a ródia de filhos para as reuniões. Todavia temia algum ato contra nossa 

integridade pois era fase de ditadura! 
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Ela fortalecia o movimento, uma pauta contra a carestia, era Nacional essa 

campanha. 

A arte estava para nós como suporte de sobrevivência ao mesmo tempo que 

vendíamos os produtos produzidos pelo meu pai quando estava preso, minha mãe e eu 

fazíamos pendentes de corda para colocar samambaias, vendíamos na feirinha da Praça 

Portugal e na beira mar também. A arte foi nosso sustento durante alguns anos da 

ditadura.  

Pegávamos rolos de cordas em consignação no antigo mercado central com um 

comerciante chamado Toninho. 

Fiávamos as cordas numa argola de ferro e seguíamos trançando vários pontos 

diferentes era muito pesado, manusear as cordas, o trabalho era árdua, mas sempre 

resistíamos.  

Com tudo isso, e mesmo com saúde frágil, minha mãe não tinha tempo ruim, 

sempre queria avançar levantar a cabeça, não entregar os pontos mesmo com saúde 

debilitada sempre. Pois tinha problemas cardíacos era hipertensa e diabética, veio a 

falecer no oitavo AVC na trajetória de vida. 

Minha mãe era forte, imbatível, de estatura baixa, mas guerreira uma grande 

companheira, valente na luta pelos direitos sociais, grande colaboradora na luta pela 

anistia geral e irrestrita. 

Feminista com o estereótipo peculiar, não era adepta de depilações nem nas 

axilas uma verdadeira riponga.  As vezes retirava os pelos do queixo, bigode e fazia 

sobrancelha, mas era uma feminista daquelas que deixava os pelos crescer. 

Teve uma época que minha mãe era presa domiciliar, nós no caso pois 

morávamos na travessa manacá numeral 60 ou 66 no bairro Colônia. 

E a polícia ficava 24h no pé do nosso portão. Éramos perseguidos e isso como 

criança me assustava! Memórias terríveis para uma criança. 

Importante dizer que para onde minha mãe ia, era seguida na tora, nossa família 

procurava manter distância para não se envolver. Eram tempos difíceis as coisas. 

Bastante! 
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Arquivo da família Sales 

 Meu pai saiu do presídio para casar no religioso com minha mãe, morávamos na 

cidade 2000 na época e foi um solicitação do arcebispo dom Aloísio e inclusive 

promessa dele fazer a cerimonia lá em casa 

Grande aparato policial, camburões helicóptero, etc. mas parecia filme, guardo 

essas amargas lembranças. 

Antes de seguirmos para o RJ minha mãe deixou eu e o Camilo aos cuidados da 

Gracinha na cidade de Palmácia, e seguiu com Morganna e Carlos Marcos. 

 

Sobre meu pai (José Sales de Oliveira) 

 Meu pai, militante, comunista nos ensinou muito, mesmo preso no quartel dos 

bombeiros, se comunicava comigo através de cartas. Infelizmente a ditadura lhe tirou a 

liberdade, mas jamais ele deixou se abater ou perder seu princípios de liberdade e 

igualdade. 

Já se via forte atuação política, intervenção política militante inclusive o 

conduzindo para os quadros da ALN aliança Libertadora Nacional de Carlos Marighela. 

Meu pai era conhecido como Marcos ou Santa Cruz, quero deixar um registro 

que ele na companhia da Jane Dantas, a loira do Maranguape, em estada na Paulicéia 

desvairada, ocorreu que pela passagem de festas de final de ano, eles sem absolutamente 
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nada para comer, foram banqueteados por um carroceiro, catador de reciclagem de 

forma humilde, mas que não permitiu que aquele casal ficassem sem nada no referido 

natal. 

Fiz esse registro para reinteirar que a luta sempre foi árdua nas nossas vidas, mas 

que o sistema não conseguiu nos persuadir da gana por justiça. 

Após ingressar na ACO, compôs o MOAC movimento obreiro Cristiano. 

Militou comigo na 6(seis) zona eleitoral do PT e era daquelas pessoas que saem 

para votar toda paramentada, minha companheira Eliene é muito adepta ao partido 

político me faz lembrar dela, além das duas ser do mesmo dia e mês. Acima de tudo um 

pai amoroso. A seguir palavra de dele para apreciar:  
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Considerações finais 

 O trabalho dialogou com os sentimentos vividos entre experiências, cartas, fotos 

e relatos e presenciados de uma criança e seus pais em tempos da ditadura.  Na Ditadura 

civil militar de 1964, que nos serviu como modelo do mal que um sistema opressor faz. 
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