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O papel das 0/y> 

Forças Armadas 
Não me parecem corretas as discussões que 

têm surgido ultimamente sobre o papel das 
Forças Armadas na Nova República e que será 
inserido no próximo texto constitucional, visto 
confundir-se o género com a espécie. 

Como instituições permanentes, destinam-
se a defender o país, a garantir os poderes 
constitucionais, a lei e a ordem. 

Em contraposição a esse principio, tra-
cejam-se planos para arredá-lo da próxima 
Constituição, sob o pálio de que deverá ser ex
purgada a missão dos militares no que pertine 
à politica de segurança nacional, erradicando, 
desse modo, das Forças Armadas e respon
sabilidade de manter a ordem interna. 

Não é de hoje que entre os objetivos teó
ricos dos Estados democráticos se busca in
serir a supressão dos exércitos permanentes, 
porque — segundo os adeptos dessa ideia — 
onerosi&s aos países. 

De dois ângulos se há de encarar a missão 
das Forças Armadas. 

Em primeiro lugar, não se deve misturar a 
integridade dessas Forças, como instituições, 
com aqueles que, transitoriamente, as coman
dam. 

Trata-se, como é evidente, de uma inter
pretação distorcida da realidade, pois que o 
papel dessas instituições ao longo de nossa 
história tem demonstrado a indispensabilidade 
de sua atuação. 

Em segundo lugar, e aqui me dirijo aos in
telectuais orgânicos, o militarismo brasileiro 
implantado a partir de 64 trouxe uma he
gemonia das Forças sem, contudo, promover 
uma militarização em .grande escala. 

Is to, ao contrário do que ocorre nos países 
comunistas, onde o extenso controle da vida 
social pelos militares conduz à preponderância 
do setor, desde o topo da hierarquia gover
namental às classes do proletariado. 

Certo é que muitos confundem a tarefa das 
Forças Armadas com os desatinos cometidos 
por alguns chefes que, seduzidos pelo clima de 
favorecimento da época, arredaram da sua ver
dadeira missão. 

Embora o estabelecimento de uma paz 
duradoura entre os povos se constitua, ainda, 
numa utopia, e mesmo que haja os que 
acreditam na sua consecução, as Forças Ar
madas são essenciais à execução de uma po
lítica de segurança nacional, paralelamente ao 
seu trabalho de defesa externa. 

Alongar-se-ia indefinidamente a lista dos 
bons serviços prestados à Nação pelo Exérci
to, pela Aeronáutica e pela Marinha, e no mais 
o que se pode convir é que há uma interpre
tação equivocada do que está sendo desenvol
vido por nossas organizações militares; mas o 
conceito que delas se infere não c corresponde à 
realidade. 

Ademais, se nos fundarmos nos corolários 
já expressos nas Cartas políticas anteriores, 
novamente se evidencia a necessidade de 
serem ratificados na próxima Constituinte, 
mantendo-se, por conseguinte, os mesmos ar
tigos Ínsitos na que se acha em vigor. 


