João Goulart: desenterrando os mortos para servir ao baixo proselitismo dos muito vivos

Por Por Reinaldo Azevedo

Leitores cobram que eu escreva sobre a exumação dos restos mortais de João Goulart.
Escrevo, sim, embora, confesso, certas coisas me provoquem uma imensa preguiça — e
olhem que, como é sabido, esse não é um dos meus defeitos. Mas supero. Por vocês! É claro
que se está tentando exumar a história para tentar, mais uma vez, recontá-la aos olhos dos
vitoriosos e oportunistas de agora. Não é isso o que se pretende com a dita Comissão da
Verdade? Nesse caso, reparem: as chamadas vítimas da ditadura — as reais e as criadas por
mistificadores — já obtiveram (ou estão em vias de) a reparação. O estado já reconheceu as
suas "culpas". Notórios militantes de ideologias facinorosas posam por aí de heróis da
resistência — quando seu repúdio à democracia era evidente. Assassinos ganham pensão.
Não deixa de ser um desrespeito à memória das verdadeiras vítimas a vizinhança com
aproveitadores. Mas não entrarei nessas minudências agora. O fato é que as reparações estão
dadas. Mas isso não basta: é preciso inventar também uma narrativa oficial sobre aquele
passado; é preciso escrever uma história que consagre a luta do Bem (as esquerdas e seus
associados; o populismo doidivanas de Goulart é um "associado") contra o Mal.

E então se vai lá desenterrar os ossos do ex-presidente. Não há um só indício crível, uma só
nesga de evidência, um só elemento plausível — além do depoimento de uma figura
suspeitíssima — que sugiram que Jango possa ter sido envenenado. Aliás, se foi — e isso teria
se dado por intermédio da troca de remédios —, então se deve supor que alguém da sua
intimidade compactuou com a tramoia. Remédios são coisas mais ou menos íntimas, não?
Nota à margem: diga-se o mesmo, nesse particular, sobre Yasser Arafat. Se é verdade que foi
envenenado com plutônio, certamente foi com o concurso das forças de segurança da Fatah,
não é? Mas voltemos ao essencial.

Que risco real Goulart representava ao regime militar em 1976? Tinha planos de voltar para o
Brasil? Pretendia retomar a luta política? Ele, que não se mobilizou para sufocar um golpe
dado em câmera lenta — a fase aguda começou no dia 29 de março a só chegou ao ápice a 1º
de abril —, pretendia retomar a um Brasil absurdamente diferente daquele que abandonara 12
anos antes? Não custa lembrar: o sindicalismo do ABC, que já se adensava, indicava a
existência de outro país, com um operariado de classe média, formado de consumidores, que
aposentara suas apostas nos políticos de perfil populista, como Jango. Vejam os fiascos
acumulados por Leonel Brizola, seu cunhado, que encontrou em Luiz Inácio Lula da Silva, o
"sapo barbudo", o seu maior opositor. Quem pagou o pato da velharia ideológica do brizolismo,
coitado!, foi o Estado do Rio... O que estou dizendo é que era preciso ter um motivo para a
ditadura matar Jango. Qual é a hipótese?
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Imaginem se, em 1995, em vez de cuidar do Plano Real, FHC estivesse dedicado a exumar os
cadáveres do Estado Novo, que terminou em 1945. Sim, senhores! No ano que vem, o golpe
militar completa CINQUENTA ANOS. À diferença do getulismo — de que Goulart era
caudatário —, o regime militar não deixou herdeiros políticos; não se constituiu numa corrente
de pensamento; não tem presença ativa nos debates e embates ideológicos; não detém
lugares de poder. Nada! Se é que o atual PP pode ser considerado, por conta de umas duas
três figuras, o herdeiro político da Arena, cumpre lembrar que o partido é um caro aliado do
governo petista, com assento na Esplanada dos Ministérios. O czar da economia do regime
militar, Delfim Netto, é um dos principais conselheiros econômicos do lulo-petismo. O maior
herdeiro intelectual que os militares deixaram, no que concerne à concepção de economia e de
estado, é mesmo o... PT!

Ocorre que exumar os restos mortais de Goulart alimenta a fantasia da luta das "forças
populares" contra as "forças da reação", do "nós, os bons", contra "eles, os maus"; dos
supostos defensores dos interesses nacionais (hoje, como na ditadura, fartamente financiados
com dinheiro público) contra os vendilhões da pátria... Vale dizer: desenterram-se mortos,
embalados por teorias conspiratórias meio alucinadas, para, de fato, servir aos interesses dos
vivos — no caso, de vivaldinos.

Ademais, cumpre perguntar: o político João Goulart fazia mesmo o perfil do herói? O
presidente de 1964 se encaixava no figurino de um defensor da democracia? Era zeloso com
as instituições? Dosava, então, ousadia e prudência no melhor interesse da população? O líder
deposto em 1964 respeitava as instâncias representativas e o estado de direito? Ora, tenham
paciência, não é!? Ainda que não houvesse condições de se instaurar a tal República
Sindicalista que muitos temiam, o fato é que investiu, com energia e determinação, na
República Baguncista.

Afirmar que os militares deram um golpe para preservar a democracia é, obviamente, uma
tolice. Sustentar, no entanto, que Goulart fosse um democrata é tolice de igual tamanho. Em
1964, a democracia foi abandonada à própria sorte. Faltavam forças relevantes que a
defendessem.

O mais patético nessa conversa, caso nos fixemos na história das ideias, é que o petismo, que
está a sustentar essa patuscada toda, se constituiu na contramão de tudo aquilo que Jango
representava. Em algum momento da história, o PT representou um sinal de aggiornamento,
de modernização, quando se toma o varguismo como referência. O partido, também nesse
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particular, mudou. E, como não poderia deixar de ser, para pior.

O Brasil deveria estar pensando em 2064. Mas está ocupado em rever 1964. Na prática, um
século de atraso.
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