Viva a história
Alexandre Santos

Texto lido em sessão do Núcleo de Sociologia
da UBE, em 18 de fevereiro de 2011, na Casa
Rosada da Rua Santana, sede da UBE, na Rua
de Santana, 202, em Casa Forte, a guisa de
boas vindas a grupo de ex-presos políticos dos
anos de chumbo da recente história do Brasil.

Hoje, dando um largo passo no desejo de oferecer mais uma contribuição dos
escritores pernambucanos ao resgate e preservação da história nacional, a UBE recebe um
grupo especial de brasileiros – um grupo formado por compatriotas que, em quadra negra da
vida recente do País, se empenhou em fazer valer a liberdade e a justiça segundo princípios
que se contrapunham ao status quo e, por isso, precisaram provar firmeza e coragem ao
custo da segurança pessoal, familiar e social.
Estamos

alegres

e

orgulhos,

pois,

neste

momento,

somos

protagonistas

e

testemunhas de um momento ímpar da dinâmica da UBE, que, ao lado de programas que
visam o desenvolvimento da cultura literária, dá um mergulho na história do País para
buscar luz sobre fatos econômicos e sociais de relevância, inclusive daqueles que, sufocados
pela força dos vencedores e medo das verdades, ainda, permanecem fora dos livros.
Com jornadas como esta, que marcam a fogo a sua própria história, a UBE incorpora
a memória daqueles que viveram grandes momentos da vida do País, assumindo parte da
responsabilidade de preservá-la e transmiti-la à sociedade, especialmente, às futuras
gerações.
Registrando felicitações a coordenadora Rosa Bezerra, pela feliz iniciativa, ofereço a
todos as boas-vindas da UBE, proclamando a esperança de que, um dia, o relato da história
deixe de ser um instrumento de dominação a serviço de velhos esquemas de poder de
natureza egoísta e concentradora, [a esperança de] que, um dia, a justiça seja justa, [a
esperança de] que as boas causas sempre vençam e, sobretudo, [a esperança de] que os
heróis do povo jamais sejam esquecidos.

(*) Alexandre Santos é presidente da União Brasileira de Escritores (UBE-PE)

