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a quarta-feira, dia 16 de maio, quando a presidente
Dilma Rousseff deu posse à Comissão da Verdade, no
Palácio do Planalto, o futuro do Brasil ficou mais leve. Isso
porque uma janela foi aberta para o passado. O problema
todo são as turbulências do presente - o problema está sempre no presente. Mas o futuro está mais leve, desde já, graças
à janela aberta para o passado.
Encarregada de investigar as violações contra os direitos humanos no Brasil entre 1946 e 1988, a Comissão tem
encomenda de resolver interrogações de chumbo, que nos
emperram até hoje. Onde estão os corpos dos desaparecidos?
Quem deu ordens para torturar? Quem
acobertou os torturadores?
Quanto ao presente... Será que as instituições nacionais têm, hoje, a maturidade
necessária para uma tarefa tão delicada e
tão dura? Eis o que preocupa. Alguns dos
nomeados de Dilma começaram a semana
falando com alguma pressa, mesmo antes
da posse. Ato reflexo, o tempo presente pesou. Logo na segunda-feira, dia 14, uma reportagem do jornal
Folha de S.Paulo informou que, na opinião de um dos integrantes, o advogado e ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, os
crimes praticados por militantes de esquerda também seriam
investigados. "Tudo isso vai ser analisado", disse ele. Em seguida, a advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha, ex-defensora de
presos políticos, outra nomeada, declarou que o foco são apenas
os crimes da ditadura. Imediatamente, o ex-ministro da Defesa
Nelson Jobim, que não integra a Comissão, julgou por bem
entrar em cena, afirmando a existência de um acordo político
pelo qual as ações da guerrilha deveriam, sim, ser apuradas. O
ex-ministro dos Direitos Humanos Paulo Vannucchi negou a
existência do acordo. "Reajo com indignação à declaração dele",
afirmou. No dia da posse, na quarta-feira, a própria Comissão
realizou um esforço, em parte bem-sucedido, para unificar o
discurso, mas algumas dúvidas persistem. Como ficaremos?
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receberam boa acolhida na sociedade. As manifestações de
apoio e esperança dominaram as reações na imprensa e nas
redes sociais, a despeito de pequenas restrições pontuais,
pouco representativas, aqui e ali. Sem nenhum exagero de
boa vontade, é possível dizer que a Comissão é merecedora
de confiança nacional. O desafio que a espera, no entanto, é
monstruoso - e o adjetivo também não é exagero. Para vencêlo, seus integrantes terão de renunciar, de início, à tentação
das precipitações declaratórias, algo que já ficou suficientemente demonstrado. Embora o prazo para que apresentem o
relatório final seja curto - dois anos -, terão de trabalhar com
calma. Antes, a necessidade de criar a Comissão da Verdade
era, com razão, uma urgência. Agora, a pressa é inimiga da
reparação. A serenidade lhe será boa conselheira.

Isso, é claro, dependerá dos sete integrantes da Comissão
da Verdade. Mas em que termos dependerá deles?
Turbulências à parte, os escolhidos de Dilma Rousseff

A serenidade há de vir da própria delegação que a Comissão recebeu. Ao lado da presidente Dilma Rousseff, que lhe
deu posse, lá estavam seus quatro antecessores vivos. A solenidade teve todo o
caráter de um ato de Estado, mais que
de governo. Os integrantes desse novo
organismo, portanto, n ã o estão subordinados à vontade de um governo. Eles
prestam contas à nação.
Neste início, talvez fosse mesmo inevitável, como já vimos, que seus integrantes
olhassem à esquerda e à direita, tentando divisar "os dois lados"
da mesma estrada. Depois, isso vai passar. Entre eles prosperará
o entendimento - cada vez mais aceito entre os estudiosos - de
que as violações dos direitos humanos são praticadas, quase
sempre, por estruturas estatais ou protoestatais contra pessoas
ou comunidades indefesas, frágeis, pequenas diante da força do
agressor. Para essa direção penderá o foco. A Comissão terá de
se colocar acima dos partidarismos do presente para conseguir
mirar o passado, movida apenas pela convicção que inspirou
seu próprio nascimento: a verdade reconcilia.
O Brasil será mais feliz e mais íntegro se souber ouvir as
vozes do passado. Em busca dessas vozes, a Comissão da
Verdade parte agora, avançando para a frente com os olhos
voltados para trás, mais ou menos como Paul Klee retratou
seu Angelus Novus, ou "anjo da história". Sua missão é histórica, em mais de um sentido: libertar-se do presente para
encontrar o passado - e, aí, prestar contas ao futuro.
Eugênio Bucci é jornalista e professor da ESPM e da ECA-USP
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