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memória

no tempo presente
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Neste artigo, o autor faz um

exercício de memória,

navegando pelos fatos mais

importantes que marcaram sua

vida nos últimos 40 anos.

Reaviva a memória individual e

coletiva para relembrar os tempos

de resistência e de construção da

arte de viver. �Uma memória não

para reviver o passado, mas para

fazer melhor

o hoje e o amanhã�,

como afirma em seu texto.
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Não estava ainda no Brasil no mo-

mento do golpe que inaugurava o regi-
me autoritário segundo alguns, a dita-

dura militar segundo outros. Cheguei
ao Brasil no final de 1965; fui preso

político submetido a um IPM de novem-
bro de 1968 a outubro de 1969; fui

duas vezes expulso do Brasil, em l968
e l97l, porque �o mal era ser estran-

geiro�. Foram 30 anos para conseguir
a nacionalidade brasileira.

Agora, em 2004, juntamente com
vários compatriotas, estamos promo-

vendo eventos que contam a história
destes últimos 40 anos. Impulsionados

pela força da memória, falamos em
público, com orgulho cívico, desses

tempos e lugares onde nos fizemos su-
jeitos e autores de nossa vida política

como cidadãos do mundo. A nós, bra-
sileiros, diziam que éramos para sem-

pre senhores do povo. Esse povo não
precisava falar. Era citado em discur-

so próprio de um regime apolítico, que
não precisava de povo. O Brasil, feito

refém, afirmavam esses usurpadores,
havia encontrado seu dono e seu rumo.

Ousavam dizer: �Ame-o ou deixe-o!�
Mas, este Brasil, nós não o deixamos

porque o amamos muito.
Como vivemos esses tempos?

Quem fomos nós nestas quatro déca-
das? Quem somos hoje? É o que rela-

tamos agora, em 2004.

O passado no presente: a
urgência da palavra

Não era preciso estar no Brasil em
31 de março de l964 para sentir o

peso da herança deixada nestes 40
anos. Nossa vida pessoal, familiar e

profissional ficou impregnada desse ato
de violência política que significou dor

e sofrimento para muitos e vitória para
outros. O sentimento de nação foi feri-

do a tal ponto que, passadas quatro dé-
cadas de silêncio, nunca vivenciamos

de maneira tão imperiosa o desejo pes-
soal e coletivo de memória e, ao mes-

mo tempo, a vontade de expressar
sonhos que se perpetuaram até hoje e

que queremos de novo tornar públicos.
Falamos hoje porque há pessoas que-

rendo ouvir.
A partir de março de 2004, torna-

mos públicos nossos sentimentos,
nossas palavras sobre o que fizemos

de nós nesses tempos em que a pá-
tria foi confiscada. E o fizemos por pai-

xão pela pátria.
Aqui, em Belo Horizonte, vivemos

intensamente, dia a dia, ano a ano,
estes 40 anos. Foi preciso fazer um

grande esforço e realizar um traba-
lho sobre nós mesmos para falar e

hoje relatar, com serenidade, as feri-
das passadas e presentes.

Reavivamos a memória individual e
coletiva a fim de que o peso do passa-

do não diminua a força de nossa voz,

para relembrar os tempos de resis-
tência e de construção da arte de vi-

ver. Uma memória não para reviver o
passado, mas para fazer melhor o

hoje e o amanhã.
O trabalho da memória: laborar,

elaborar
Trabalhar com a memória em to-

dos esses meses muito me emocionou
a ponto de sentir cansaço físico e men-

tal, foi como se as marcas inscritas
no meu corpo e no corpo de muitos

companheiros, de repente, quisessem
também se manifestar. É o sentido de

uma elaboração, de um labor... Cha-
maram-me também a atenção as de-

mandas e os apelos de muitos indiví-
duos e instituições para que eu partici-

passe desses eventos.
O que mudou nestes 40 anos? O

bom agora é ser um cidadão brasilei-
ro, um cidadão do mundo? Fui a luga-

res públicos que me acolheram com
respeito e amizade, à Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais,
às universidades federais de Belo Ho-

rizonte e Ouro Preto, a bairros de pe-
riferia, a associações de trabalhadores.

Por quê? Não é preciso dar uma res-
posta como justificativa. Trata-se de

uma experiência pessoal, espiritual...
Sei que me senti no meu lugar, aqui e

no mundo.
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Hoje tenho o privilégio de ter duas

pátrias: o país onde nasci, a França, e
o Brasil. Isso muito me afetou. E pre-

tendo agora esclarecer a questão.
Quando cheguei ao Brasil, já tinha uma

experiência de vida política que me le-
vava, como cidadão brasileiro naturali-

zado e vivendo em Belo Horizonte, a
revelar que na vida de um homem há

uma multiplicidade de experiências. Um
homem carrega consigo suas diversas

casas, seus sentimentos, sua história,
de forma pessoal e universal.

A dimensão pessoal e universal
da política

Muitas vezes me fizeram esta per-

gunta: �Mas por que ficar no Brasil?�
E sempre respondi: porque quero e

porque gosto. Então, a questão não é
ser melhor ou pior estar aqui ou lá, mas

estar bem consigo mesmo.
Nesses dias, recordei-me da experi-

ência política que vivi em 1939, na de-
claração da guerra entre Alemanha e

França. Estava com 8 anos, numa es-
cola da minha terra natal, quando os ale-

mães nos obrigaram a falar o bretão,
que era proibido na época pela Repúbli-

ca Francesa. Isso contribuiu para a lon-
ga trajetória que percorri até os dias de

hoje, tornando-me muito novo um adul-
to político. Foi uma experiência que ficou

inscrita na minha história pessoal.

Acredito que essa experiência polí-

tica, de tão pessoal, tornou-se univer-
sal porque está relacionada com o meu

lugar na cidade e no mundo, ou seja,
na polis. A política está nos fundamen-

tos da nossa humanidade, ela tem algo
de transcendental que nos leva a des-

cobri-la, na sua magnitude, como o
desejo de viver com outros. É esse o

�sentimento do mundo� , como disse
o poeta, que se faz também sentimen-

to do tempo, da duração e de todos os
instantes trágicos e cotidianos. Ensi-

na-nos a paciência e a tolerância. Daí,
podermos comunicar para quem nos

escuta, algo como um testemunho de
vida e uma promessa de felicidade.

A compreensão destes 40 anos não
foi inútil, mas, ao contrário, um tempo

de fazer história, uma lembrança e,
possivelmente, um recomeço. Segun-

do Hannah Arendt, trata-se de �reco-
meço com autoridade�, quer dizer,

como autor de sua palavra. Para ela,
�os homens, apesar de serem mortais,

não são feitos para morrer, mas para
recomeçar�.

Como participante do Ciclo de De-
bates �Resistir Sempre � 64 Nunca

Mais�, realizado em março deste ano,
na Assembléia Legislativa de Minas,

pude relembrar os feitos dos que sou-
beram resistir à crueldade dos deten-

tores do poder. De fato, quem quis

semear ódio e violência acabou agindo

de modo a demonstrar civilidade e ci-
dadania. Quem quis deserdar uma ge-

ração de um futuro reforçou a possibi-
l idade de outras gerações se

reinventarem e criarem outras formas
de fazer política.

A política: a experiência do
sofrimento e o poder da redenção

No momento do golpe, eu vivia na

França, sem saber o que se passava
no Brasil. Estava muito envolvido com

a minha pátria, em especial com os
traumas deixados pela guerra da Ar-

gélia, e lecionando Teologia Moral para
jovens franceses, soldados desmobi-

lizados, futuros sacerdotes, que volta-
vam derrotados, feridos no corpo e na

alma, carregando pesadelos de uma
história de batalhas sem sentido. A

França, o país dos direitos do homem,
acabava de se prostituir ao justificar a

tortura da �ação psicológica� em prol
da Civilização e em nome da Liberda-

de! Para quem quiser entender a tra-
gédia vivida por homens de boa vonta-

de, tenho o livro �Appelés en Algérie:
la parole confisquée�, narrado pelos

sobreviventes da guerra da Argélia.
Tenho também o testemunho de

Albert Camus, na sua obra-prima e
póstuma �O Primeiro Homem�, que

nos remete à nossa própria humani-

A política está nos fundamentos da nossa humanidade,

ela tem algo de transcendental

que nos leva a descobri-la, na sua magnitude,

como o desejo de viver com outros.
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dade. Não há diferença entre os ho-
mens. Viver é sempre perigoso, como

dizia o mineiro Guimarães Rosa.
Contudo, no princípio da década de

1960, em Lyon, onde vivia, estava apai-
xonado pela vida, muito feliz, aliviado,

depois de 30 anos de guerra. Nessa
época, acreditava na possibilidade de

humanização e em uma promessa de
redenção. Era possível viver enfim sem

os canhões e os generais... Dediquei-
me dia e noite à tarefa de ser homem,

irmão de todos os povos e mais
antimilitar do que nunca... Foram anos

de esperança, tempos do papa João
XXIII, da crença no �desenvolvimento

como novo nome da paz�, da busca da
autonomia pessoal e, ao mesmo tem-

po, do sonho fraterno e comunitário.
Segundo Jean Paul Sartre, �o impor-

tante não é o que fizeram de nós, mas
o que nós fazemos do que fizeram de

nós...�, o que compreendi melhor pela
força dos acontecimentos, quando vi-

via no Brasil.

O que fizemos do que quiseram
fazer de nós?

Estes 40 anos não são somente
um lado da história do País, a história

dos que se autodenominaram �salva-
dores da pátria�. São muito mais do

que isso, porque deles não se envergo-
nham os que souberam sobreviver,

abrindo espaço para uma pátria mais
justa, mais livre. São duas formas con-

traditórias de contar a história. Sou-
bemos escrever a nossa história, a

história dos brasileiros que participa-
ram de movimentos sociais autôno-

mos, culturais e artísticos, de partidos
políticos enraizados nos meios popula-

res, de eleições contestadoras, enfim,
de resistências que levaram à exaustão

o suposto poder dos ditadores. Conse-
guimos desmistificar o discurso dos

que acreditaram que a tortura poderia
ser � uma política de Estado�, que se-

ria preciso �matar alguns brasileiros�,
como afirmavam os que atribuíam a si

mesmos o direito de vida e de morte.

Não queremos contar, de maneira
mórbida, as atrocidades cometidas

pelas ditaduras impostas, as cruelda-
des políticas, físicas, simbólicas e psí-

quicas.
Em 2004, pretendemos contar a

nossa história não com relatórios
truculentos ou vingativos como fazi-

am os nossos acusadores. Queremos
narrar belas histórias para retratar

a nossa vivência passada no presen-
te, rompendo o silêncio que se torna

insustentável. Queremos mostrar o
bem realizado para reforçar a nossa

imagem.

Acervo do Jornal Estado de Minas
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Nosso direito de ser homens
políticos

Queremos falar daquele tempo para
encantar jovens, adultos e idosos, nos-

sos filhos e netos, gerações de todas
as idades, que lotaram as galerias da

Assembléia Legislativa de Minas, os
auditórios de nossas faculdades, pal-

cos de atos de resistência, as ruas e
praças não mais pisoteadas por cava-

los. Queremos relatar em público o que
aconteceu nos tempos sombrios dos

�porões das ditaduras�, porque é pre-

ciso falar também da violência que ten-

tou degradar homens e mulheres bra-

sileiros nos cárceres, exterminando

vidas e sonhos. Contar para encantar

pessoas fatos e feitos de gente de res-

peito, tempo de homens heróicos.

Queremos hoje falar porque o tem-

po de calar já passou. Podemos falar

porque pessoas podem ouvir. Sentimo-

nos responsáveis pelo destino de nos-

sa pátria e de nossa cidade. Durante

todo esse tempo, aprendemos a fazer

surgir da dor e da violência, a solida-

riedade; da truculência, novas crenças;

do esquecimento, gestos e palavras;

do nonsense, múltiplos sentidos. Inven-

tamos uma nova arte de viver...

Precisamos contar a história ver-

dadeira, uma outra história de brasi-

leiros feita e narrada em tom de epo-

péia, e não de derrota. Possivelmente

uma história esperada há muitos sé-

culos. Um discurso que vem de fora

porque é sobre e para os brasileiros.

Éramos acusados de trazer ideologias

alienígenas; éramos os apátridas, sem

pátria, sem Deus, sem amor; éramos

maus brasileiros, enquanto os �bons�,

os �puros�, salvavam a pátria; éramos

os desnaturados �comunistas�

comedores de crianças e os explora-
dores de mulheres. Éramos, mas não

somos mais.

Na contradição, a invenção de um
povo

Foi decretado em 13 de dezembro

de 1968 o Ato Institucional nº 5, que

tentou impugnar a Carta Magna pro-

clamada na Constituição do povo bra-

sileiro. O Brasil ficou atônito... e nós,

nas prisões, nos campos e nas ruas,

nos sentimos sem terra, sem palavras,

atópicos, afásicos. Para muitos brasi-

leiros, àquela noite sucederam muitas

vigílias com insônia, muitas alvoradas

sem calor, muitas tardes com melan-

colia. Houve um tempo antes e um

depois... Tinham terminado as brinca-

deiras com os generais-presidentes.

Não havia mais lugar para passeatas,

não se podia mais ouvir cantos de pro-

testo, não era mais permitido ter so-

nhos e imaginação poética. Alguns pre-

senciaram a conquista da Copa do

Mundo de 1970, perplexos diante da

vitória, que somente no alfabeto do ge-

neral incentivava �90 milhões de ho-

mens em ação�. Os usurpadores ti-

nham cometido um crime de lesa-pá-

tria: o pior crime político, que é o de

cindir uma nação. Tinham rasgado não

só a Constituição, mas também a alma

de um povo que acabava de viver uma

esperança de democracia, de justiça

social, de alegria de viver...

Um novo mundo surgiu: a palavra

política dos que querem uma nova arte
de viver juntos, que fazem da política

um ofício que produz uma boa �obra�,
uma obra permanente como uma obra-

de-arte, que criou uma cultura política
para todos.

A política pode ser a arte do
impossível: as vozes e ações dos
trabalhadores

Por ter estudado e ensinado a arte

da política, aprendi que o desejo do

homem é viver em sociedade, é que-

rer construir uma nação forte na virtú

e, ao mesmo tempo, ser humilde o su-

ficiente para estar atento aos impre-

vistos da �fortuna�, acreditando que as

contradições é que fazem a história

entre indivíduos e classes. Mas, se ain-

da não soubesse por profissão dessas

lições de política, viver em Belo Hori-
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zonte ou em qualquer outro lugar do

Brasil na década de 1970 tem de-

monstrado que o novo surge na cena

pública sem ser convidado para o ban-

quete dos poderosos.

Enquanto isso, a resistência

propositiva, a palavra nova e até mes-

mo a fertilidade da imaginação, inclu-

indo as novas formas de reivindicação

e as novas organizações, brotavam
em lugares que pareciam ser imunes

à ação política, nos bairros de perife-

ria, nas ditas minorias, na expressão

dos direitos dos diferentes, na imen-

sa massa dos operários de fábrica,
nos direitos urbanos, operários, se-

xuais, raciais. A repressão não podia
prender todos aqueles que propuse-

ram novas formas de assegurar o di-
reito de se expressar como cidadão

ou, simplesmente, de ser trabalhador.
Desses movimentos participaram, de

início, mulheres, mães, irmãs, espo-
sas e filhas dos que tinham sido bani-

dos ou obrigados ao exílio. Todos se
encontravam nas ruas e praças, que

voltaram a ser ocupadas por pessoas
e não por cavalos.

Para nós, foi um privilégio viver
aquele momento, que renovou a cren-

ça na força do desejo de liberdade e na
incomensurável capacidade de os ho-

mens comuns serem os verdadeiros
protagonistas da história. Nós, que

antes fomos condenados ao silêncio,

ou seja, que não queríamos falar para
aqueles que se faziam de surdos, não

nos sentimos vingados, mas, sim,
como alunos de um povo que podia se

expressar depois de um �silencia-
mento� secular.

A revolução produziu exatamente
o contrário do que se pretendia: o

povo queria e podia escrever sua pró-
pria história. E isso aconteceu talvez

pela primeira vez, de maneira muito
abrangente, apesar de as elites ten-

tarem e conseguirem amesquinhar
em parte a generosidade dos propó-

sitos da sociedade civil gestada nos
tempos da ditadura. Muitas vezes

tentou-se reconhecer parte das pos-
sibi l idades: a anist ia ampla e

irrestrita atingiu os dois lados, a aber-
tura foi lenta e gradual, as Diretas

se fizeram indiretas, a Constituição
de l988, proclamada como a �Cons-

tituição-Cidadã�, foi declarada ime-
diatamente pelo presidente da Repú-

blica como sendo impossível governar
o Brasil. Para respeitar os devidos

espaços e tradições, um represen-
tante das oligarquias foi preferido ou

imposto artificialmente em vez do
metalúrgico que queria e podia gover-

nar o Brasil.
Já se passavam 30 anos de histó-

ria de uma ou mais gerações de brasi-

leiros impedidos de usufruir do direito

de cidadania plena. Um colega de uni-
versidade não se conformava com o

sono interrompido e sempre me dizia:
�Você imagina o que hoje seríamos se

não fôssemos quebrados em l964.
Quanto tempo perdido! Quantas voca-

ções políticas abortadas!�
Isso é verdade. Mas não posso dei-

xar de reconhecer, de sentir o pra-
zer e a dor porque sofrer faz parte

da minha condição histórica, de po-
der proclamar em público que o que

fomos e f izemos é d igno e
instaurador de um novo tempo no

Brasil. E os tempos atuais demons-
tram que o Brasil faz escola não so-

mente para os brasileiros, mas tam-
bém inventa novos pactos entre na-

ções, revela que alimentar um povo
é mais civilizado do que fazer guer-

ras, que a ONU não existe apenas
para manter a fachada dos que se

atribuem os ganhos da paz depois de
terem promovido hecatombes.

Hoje e sempre, é preciso
recomeçar

Passaram-se 40 anos. Muito tem-

po para viver, aprender, amar, morrer.
Muitos souberam fazer isso com pai-

xão e bons argumentos, mas não pre-
cisaram falar porque as marcas esta-

vam no próprio corpo. Por isso é pre-
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ciso ouvir os nossos contadores de his-

tórias, principalmente os poetas, os
músicos, os que não pretendem escre-

ver a história definitiva, mas os que a
fazem todos os dias.

No entanto, não posso deixar de fa-
lar do agora, que me convoca para pres-

tar atenção ao que acontece. Segundo
Simone Weill, filósofa que se tornou ope-

rária de fábrica, o método para compre-
ender os fenômenos seria não tentar

interpretá-los, mas olhá-los até que jor-
re a luz... A condição é que a atenção

seja um olhar, e não uma possessão.
Naqueles dias em que evocamos

nosso passado, o que nos chama a
atenção é a possibilidade de não saber

resistir à crueldade do mundo. Segun-
do dados oficiais, foram mortos violen-

tamente no Brasil, em 20 anos (de
l980 a 2000), o equivalente à popula-

ção de Belo Horizonte, isto é, 2,4 mi-
lhões de pessoas. De acordo com es-

tudo elaborado por uma equipe de pes-
quisadores da Fiocruz, do Rio de Janei-

ro, há um consenso entre todos os au-

tores de que a população jovem do sexo
masculino residente em áreas perifé-

ricas das grandes cidades é a maior
vítima e também o maior grupo de

agressores diretos.
Estou de novo movido por dois sen-

timentos contraditórios: o medo e a
esperança. Sei que não posso culpar o

passado porque somos sempre os res-
ponsáveis pelo nosso presente. Repe-

timos o passado recente? Para a ques-
tão, não há resposta nem solução.

Mas, ao presenciar estratégias e prá-
ticas de combate ao crime, de defesa

social, de acabar com a violência, de
contabilizar a criminalidade, não con-

sigo deixar de pensar se estamos no
caminho certo. Aliás, nem é mesmo o

caminho certo. É esta mais uma per-
gunta que faço em alguns eventos:

�Aonde queremos ir? Mais armas,
mais vigilância, mais câmaras de vídeo

nas ruas da cidade? Afinal, que cidade
e que cidadania queremos?�

Hoje percebo que os direitos huma-

nos estão mais reconhecidos. Isso é uma
verdade e uma conquista histórica que

não podemos desprezar. Por que então
tantos sistemas de segurança, tanta vi-

gilância? Contra quem estamos nos de-
fendendo? Será que temos novamente

algum �inimigo interno�, o vizinho, o me-
nino de rua, o �diferente�? Será que que-

remos transformar nossa cidade num
imenso �Panopticon�, um olho supervisor

que nos persegue em qualquer lugar, em
qualquer momento?

Procuro entender. Deve haver uma
resposta para que um dia nossos filhos

não sejam levados a afirmar: �2004 �
Nunca Mais�. Por isso, preciso estar

atento e vigilante. Foi o que aprendi nos
anos que nos levaram a dizer: �64 � Nun-

ca Mais�. Se quisermos, teremos força
para que não seja nem um nem outro.

A esperança... É o que aprendemos
em 2004, no �Ano da Graça de 2004�,

como diriam os nossos antigos histo-
riadores e memorialistas.

Helena Leão


