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“a vida da gente é mistério
a estrada do tempo é segredo
o sonho perdido é espelho
o alento de tudo é canção
o fio do enredo é mentira
a história do mundo é brinquedo
o verso do samba é conselho
e tudo o que eu disse é ilusão.” 

Paulo César Pinheiro, 
na voz de Paulinho da Viola
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Para Stela que, por inúmeras vezes, pediu-me 
para contar esta estória, e, para filhos e netos, reais e
 simbólicos, no intuito de lhes dar a conhecer melhor 

a vida de quem os antecedeu.
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PREfácio

Este não é um livro de história. Nem de memórias, como 
poderia parecer. É um trabalho de “memória”, como o expli-
cita de chofre a autora. O reencontrar de fatias de história, 
depositadas nas camadas profundas de uma existência singular 
que passou e continua presente no ser que ela fez nascer. 

Sob que forma e em que medida humana repercutiu, na 
feitura de uma personalidade, um Brasil inquieto e ideologica-
mente transtornado, mas silenciado pela ditadura; uma clan-
destinidade à sombra da violência; um exílio; depois um retor-
no e uma reinserção num país que custa a se definir e ainda se 
pergunta quem ele é. 

Não reconstituição histórica: testemunho. E, antes de 
tudo, dirigido, no tempo do depois, a quem acabou deixando-
-o jorrar de si.

Quem fala em memória penetra em campo de ambivalên-
cia: ao mesmo tempo “objeto de angústia” e patrimônio a ser 
explorado, como instrumento de fuga e de reaproximação do 
que se é, de distanciamento e reencontro. E, assim, a ambiva-
lência poderá marcar em riqueza a generalidade do clima que 
o leitor vai encontrar.

Ambivalências tópicas e limitadas, como aquelas em tor-
no dos personagens da infância ou aquelas que, mais tarde, 
fizeram conviver, em qualquer mudança geográfica no estran-
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geiro, a constante perspectiva do retorno e a realidade do ter 
que “ficar lá”. Também dimensões mais fundas, que perpassam 
o conjunto da reflexão. Por exemplo, as presenças, insistentes 
e paradoxalmente acopladas, de ternura e generosidade com 
lucidez crítica. Para a família (a que a fez, inscrita ao mesmo 
tempo nas linhagens de um Brasil profundo e nas novas cama-
das paulistas da imigração, e a que ela fez – e também por ela 
se fez); para os companheiros de uma adolescência de sonhos, 
de audácia e de eventual ilusão romântica; para o companheiro 
escolhido, com quem o longo e intenso diálogo um dia emude-
ceu; para os amigos, cujo encontro e familiaridade, às vezes pro-
fundamente íntimos, vieram a ritmar o decorrer de sua vida; 
para o grande mundo, que ela conheceu e que não só percorreu 
como assimilou e também quis servir: de Santo André e São 
Paulo à “Solitude” no Paraná, ao Chile, à França, às Áfricas de 
São Tomé e de Angola, a Portugal e a Belo Horizonte, enfim.

Ambivalência, também, mais em termos de projeto, entre 
a tarefa transformadora do engajamento ideológico-político, 
mesclada com afeto, utopia e cultura, e o gerenciamento tecni-
camente competente da vida social. Sobretudo quando da vol-
ta a um Brasil mudado, de atores políticos fiéis aos ideais pelos 
quais sofreram, mas, também eles, transformados pelo contato 
com um real encontrado nos caminhos do exílio: deformações 
da antiga utopia ou descoberta de outras realizações. 

Ambivalência, enfim, entre o constante e progressivo en-
contro e reencontro consigo mesma; ao mesmo tempo um reas-
sumir de dimensões antigas que tinham sido afrouxadas, trans-
formadas ou deformadas ao sabor dos “áleas” da história; e a 
criação, por outros percursos históricos, de novas formas para 
essas dimensões. Rupturas e recuperações, não alternadas, mas 
concomitantes, até mesmo na chegada final à Estação Liberdade.

No fundo, é esse o assunto do livro: a formação – emer-
gências e afirmações sucessivas de uma identidade, pelo diálo-
go existencial, cada vez mais assumido, entre o determinado e 
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mutável quadro histórico e as potencialidades de uma persona-
lidade. Tudo isso sendo que, no caso, o quadro histórico foi, 
desde seu início, de extrema riqueza – um país clamando por 
mudança, uma juventude ávida por tomar as rédeas dessa trans-
formação, um confronto de ideologias, chegando ao exercício 
da violência – e que essa personalidade, cortada num estofo, foi 
capaz de responder, com cada vez mais realismo e profundi-
dade, às sucessivas e mutáveis situações. Arredia, mas também 
chegada; angustiada, mas decidida; sempre disponível aos acon-
tecimentos, mas tenaz na sua orientação; à procura da lucidez e 
da fidelidade até o fim. Assim, desenhando-se por inteiro, etapa 
após etapa, a Lucia que hoje conhecem os seus amigos.

Pode-se chegar, às vezes, nesse seu posicionamento frente 
ao Brasil, a formulações com que outros, a partir da mesma 
funda “paixão por esta terra machucada”, poderão não concor-
dar. Um livro propositivo, mas que também abre um diálogo.

Como ainda oferece ao leitor outros apelos, são frequen-
tes, nesta narrativa, ritmada em boa parte pelo baixo contínuo 
dos aforismos da sabedoria popular, da literatura e da música 
popular brasileira, as passagens de lembranças, muitas vezes, 
emocionantes e que obrigam a autora a um esforço de supe-
ração, seja para fugir da fuga – pois está aqui presente a dor 
de toda uma época –, seja para comunicar ao leitor a graça 
de uma presença. Afinal, são também numerosas as figuras 
fascinantes ou enternecedoras que cruzaram esses caminhos e 
as emoções gratificantes que a autora encontrou em descobrir, 
em conhecer, em frequentar países, lugares e gente.

Que o caminho para a Estação Liberdade seja para o lei-
tor, como parece ter sido para a autora, e mesmo se não ne-
cessariamente em termos idênticos, o caminho para a Estação, 
dinamicamente transitória, da Paz. 

PIERRE SANCHIS
Professor emérito da UFMG




