
A ninguem mais do que aos fil6sofos preocupa a
verdade. No entanto, a pergunta de Pilatos a Cristo, "quid est
veritas?", continua soando aos nossos ouvidos toda vez que nos
anunciam fatos. Seriam as palavras, de fato, a reconstitui~ao dos
fatos ou a versiio dos fatos, que pode ser verdadeira ou nao?
Sabemos muito bem quantos subjetivismos e quantas inverdades
nos chegam todos os dias aos ouvidos. A sabedoria do salmista
sobre 0 homem ainda nao foi superada, quando diz: "homo
mendax est" (SI 16,11). 0 otimismo filos6fico, necessario,
confia, no entanto, que 0 homem e capaz de orientar-se pelas
sendas da verdade, quando exercita 0 seu logos. Desta forma
confia, filos6fica e religiosamente, que "s6 a verdade nos
libertani". Por isto, quando os homens se envolvem em intrigas, e
sofrem de traumas pessoais ou hist6ricos, 0 imico caminho para a
saude espiritual e deter-se na verdade das causas dos traumas e
das intrigas. Sem 0 desvelar destas causas, analisando-as e
avaliando-as a luz da verdade, nao acontecera liberta~ao, nem
supJra~ao de conflitos, preconceitos, injusti~as, mentiras,
humilha~oes e opressoes. A aproxima~ao entre os seres humanos,
com a supera~ao de seus desentendimentos, s6 aconteceni na
medida em que se buscar "a verdade". E nesta busca 0 fi16sofo
deveria ser especialista. E assim que entendemos 0 sentido
primeiro da filosofia e do fil6sofo. Por isto, todo 0 esfor~o dos
homens na constitui~ao da "verdade" deve alegrar 0 fil6sofo e
provoca-lo para 0 engajamento. E ja temos motivos de
contentamento, pois nos ultimos anos muitos paises, dilacerados
por guerras, revolu~oes, tiranias e apartheids formaram suas
"comissoes da verdade". Em reconhecimento a estas "comissoes
da verdade", que procuram fortificar 0 entendimento entre os
homens e expressar a for~a do seu logos, este nosso editorial.



Revista Perspectiva Filosofica

De 1971-1996, ao rnenos vinte paises instituirarn
"Comissoes da Verdade" ou "Tribunais de Guerra". 0 Brasil
preferiu decretar urna anistia, tentando virar ~ pagina e fechar 0

livro da hist6ria de urn periodo de torturas. E verdade, todas as
"Cornissoes da Verdade" buscarn virar urna pagina, mas sem
fechar simplesmente urn livro de injusti<;as e mentiras.

Nelson Mandela, no primeiro dia da "Comissao da
Verdade" na Africa do SuI, afirmou que "para perdoar e para
esquecer e preciso saber 0 que de fato aconteceu". E a velha
verdade de que nao adianta varrer a sujeira para debaixo do
tapete. Trazer a tona questoes de verdade, justi<;a e reconcilia<;ao
nao pode restringir-se a debates academicos. Reprimir para 0

porao do subconsciente historico a crueldade e as injusti<;as nao
cura os traumas de periodos escabrosos da vida de um povo. A
psicamilise nos ensina que as causas dos traumas devem ser
trazidas ao consciente. Do contrario continuarao perturbando a
vida real. Isto vale tanto para 0 individuo como para a sociedade.
A reconcilia<;ao exige uma especie de histoterapia (uma terapia
historic a) para se conhecer e afastar os causadores das
desumanidades dos tempos de guerras e de tiranias. Somente
conhecendo estas situa<;oes traumaticas, dando nomes aos
responsaveis, e aplicando os remedios adequados, pode-se ter a
esperan<;a numa pacifica<;ao duradoura pelo perdao. E isto nao e
revanchismo, mas a verdade necessaria, a imica capaz de libertar.

A passagem de govemos totalitarios para a
democracia, da guerra para a paz" do apartheid para a igualdade,
da escravidao para a liberdade faz surgir, em qualquer povo,
dilemas praticos, morais e politicos. Tribunais .de guerra
condenam e apontam os responsaveis por crimes contra a
humanidade. Mas sera suficiente condenar uns poucos, quando
milhares se envolveram em horriveis abusos dos Direitos
Humanos? As "Comissoes da Verdade" tentam criar condi<;oes
para 0 perdao atraves da averigua<;ao, da anistia e da repara<;ao.
Em todo este trabalho coloca-se 0 problema da memoria dos

fatos, para que nao se reabram apenas, novamente, as feridas,
mas que isto contribua efetivamente para a reconcilia<;ao. 0 certo
e que sem justi<;a nao ha verdadeira reconcilia<;ao; para haver
perdao exige-se que, primeiramente, se conte a verdade. Muitos
acontecimentos humanos ainda remexem a consciencia dos
homens, porque nunca houve verdadeira reconcilia<;ao. Ainda 50
anos ap6s 0 processo de Nlirenberg criminosos de guerra
aparecem nos bancos dos reus. Mesmo assim muitos ainda andam
soltos. Uma anistia geral, urna reconcilia<;ao generica nao parece
suficiente. Pois, 0 que significaria uma repara<;ao puramente
generica para infuneras pessoas cujas vidas foram destruidas por
indescritiveis sofrimentos? Que dizer para a crian<;a que perdeu
sua sanidade, vendo explodir as cabe<;as de seus familiares? E 0

homem que teve seus ossos sistematicamente quebrados pelos
torturadores? E a mulher, cujo esposo e filho simplesmente
desapareceram?

Ao que parece, 0 melhor e "olhar a fera diretamente
nos olhos", confrontando-nos verdadeiramente com as trevas do
passado. Assim, talvez, se acenda uma luz, dando sinais de
verdade e justi<;a, para que nao se repitam mais as atrocidades do
passado. Ejustamente a verdade e a justi<;a que as "Comissoes da
Verdade" pretendem trazer ao nivel da consciencia nos paises
traumatizados por guerras, tiranias, racismos e regimes de
escravidao, mesmo que disfar<;ados.

Desmond Tutu, na Africa do SuI, e urn exemplo de
como se pode presidir urna "Comissao da Verdade" para que um
pais, dividido por decadas por um racismo cruel, se reconcilie.
Talvez algumas "Comissoes da Verdade" poderiam ser muito
uteis ao Brasil, a fim de gerar mais justi<;a e verdade em nossas
rela<;oes sociais. E nisto a Filosofia, certamente, teria muito a
contribuir.


