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E
mprestar a voz àqueles que não a têm. Este era o mote de uma
época recentíssima em nossa história. Setores mais organizados
da sociedade e com maior força política - igrejas, partidos,
associações - falavam por aqueles grupos minoritários, não
numericamente, mas em poder ou possibilidade de organização,

que não encontravam modo de expressar seus projetos. Um marco
cronológico: o final dos anos 70 e a década de 80. Após a Constituição de
1988, essa situação foi modificada.

Aqueles grupos encontraram a própria voz e passaram, eles próprios, a se
exprimir. O que nem sempre encontravam era o lugar para fazê-lo, alijados
que estavam do espaço público, da representação política e dos meios de
comunicação. Um dos espaços que conquistaram foi, sem dúvida, o da
Assembléia de Minas. Os grupos que lutaram para manifestar-se na
Constituinte mineira deixaram seu lugar reservado no Parlamento. A história
da Assembléia nos anos 90 está marcada pelos avanços alcançados por
diversos segmentos organizados da sociedade mineira, que assinalaram sua
presença em fóruns técnicos, seminários e ciclos de debates.

No momento em que se registram os 500 anos da chegada dos portugueses
ao Brasil, ou do Descobrimento, ou de outro nome - nomes nunca são
produto da ingenuidade - com que se marque este episódio significativo da
história da América do Sul e da história da Europa, a Assembléia de Minas,
que aprendeu - na década que agora termina - a ouvir outras vozes, preferiu
a multiplicidade dos discursos à unicidade enganosa na qual se enredou,
em prejuízo e empobrecimento próprios, o discurso "oficial", que, restrito a
uma única visão, sufoca outras falas.

É dessa multiplicidade que tratou o Ciclo de Debates "Repensando o Brasil
500 anos depois", que esta edição da Revista do Legislativo reproduz. Ao
lado da expressão dos índios, das mulheres, dos negros, dos trabalhadores,
dos empresários, está a reflexão de historiadores, de economistas, de
cientistas políticos e dos portugueses.

A história do Brasil não foi feita apenas de cordialidade ou de enfrentamento,
de passividade ou de resistência. Ela é a soma de tudo aquilo que, na
expressão do cônsul de Portugal, tem como resultado, na história das nações,
grandezas e misérias. Entre as grandezas do Brasil está a sobrevivência à
miséria dos massacres de que negros e índios hoje dão testemunho.

A história não é feita apenas de palavras. Por isso, com exposições de artes
plásticas, música e teatro, a Assembléia de Minas procura tomar ainda mais
rico este momento de reflexão.
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