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O mal da posteridade, dizia velho político mineiro, é 
que ela custa a chegar. Outro mineiro, Carlos Drum-
mond de Andrade, declarou-se dela indiferente. Para 
Drummond, um dos poucos de sua geração a conhecer 
a glória em vida, as decisões do futuro são tomadas pelo 
capricho das circunstâncias. Valia-se de um exemplo, o 
de Humberto de Campos, que fora o mais festejado dos 
escritores de seu tempo e que, dez anos depois dé morto, 
tornara-se um desconhecido. Hoje Humberto só é lido 
como autor psicografado por Chico Xavier, em edições 
sucessivas de relatos do além, sob o pseudônimo de Ir
mão X. 

Tancredo Neves, com ironia e ceticismo, costumava 
classificar os cemitérios brasileiros como os melhores do 
mundo. "Aqui, quando se morre, morre-se mesmo." 
Com certo exagero completava a idéia, afirmando que 
poucas saudades sobrevivem à missa de sétimo dia. 

Em política, a posteridade costuma chegar mais ce
do. Muitas vezes, deixa de ser póstera, para visitar a 
contemporaneidade. É como se o homem público, ainda 
em vida, pudesse ver, no espelho, a efígie das moedas e 
medalhas que o lembrarão, e ler o epitáfio na pedra 
branca do próprio túmulo. 

Juscelino viveu essa gratificante posteridade ao seu 
governo. Ao decretar-lhe o ostracismo, os militares lhe 
confirmaram a grandeza. Naqueles anos duros, nem 
sempre eram ruidosas as manifestações de apreço que 
recebia. Às vezes era apenas o sorriso discreto de al
guém no saguão do aeroporto, ou o acenar de quem, do 
passeio, o visse passar de automóvel. Em Belo Horizon
te, certa vez, engraxate de seus dez anos quis limpar-lhe 
os sapatos, e ante afetuosa recusa, disse, com candura, 
que o presidente não precisava pagar. "Eu queria tanto 
engraxar os sapatos do senhor..." 

Juscelino estendeu-lhe a mão, para agradecer o ges
to, e o garoto pediu um momento. Queria lavar as suas 
próprias mãos, antes de apertar a do presidente. Não 
queria sujá-la das manchas de seu trabalho. O grande 
estadista, enquanto a criança corria à procura de água,, 
comentou com dois amigos ao lado que gestos como os 
daquele menino compensavam-no de tudo: da cassação 
de seus direitos políticos, da ignomínia dos interrogató
rios a que fora submetido, da abjeção dos que, rastejan
tes diante da nova ordem, esgueiravam-se, agachando 
os olhos, para não fitá-lo. 

O sr. José Sarney não teve, no governo, o mesmo 
êxito que assistiu ao presidente Kubitschek. As circuns
tâncias da transição o colocaram ria inesperada esquina 
da fatalidade. Suas idéias e os seus compromissos o ha
viam localizado entre os que fizeram o Movimento de 
1964 e que a ele foram fiéis até o beco sem saída dos 
últimos meses do governo militar. Naquela hora preva
leceu, sobre correntes até então antagônicas, a Lei da 
Necessidade. A Nação queria o rompimento da cadeia 
de autoritarismo, exigia a ordem constitucional, recla
mava o Poder Civil. Poucos meses antes que se adensas
sem as articulações em torno de Tancredo, Sarney era 
ainda homem do sistema. Como tal coube-lhe a infeliz 
tarefa de apartear o senador mineiro, no momento em 
que este se despedia, em discurso memorável, da Câma
ra Alta, a fim de disputar e vencer as eleições para o 
governo de seu Estado. 

Pouco depois o senador maranhense passou a ser 
um dos mais ativos negociadores do pacto entre os mo-
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derados do PDS e do PMDB, para formar a massa cen
tral de votos no Colégio Eleitoral em 15 de janeiro. Nin 
guém podia esperar, e muito menos ele mesmo, cuja 
presença na chapa fora a solução de compromisso pos
sível, que os fatos já espreitassem, nos esguios corredo 
res das horas seguintes. 

Ao assumir a Presidência naquela manhã de há cin
co anos, a esperança ainda militava por Tancredo. A 
Nação imaginava que tudo não seria mais do que um 
susto. O grande mineiro, que vivera os mais graves 
transes políticos de seu tempo, só passaria alguns dias 
no hospital, e retornaria logo, para assumir a responsa 
bilidade do destino nacional, era o que se esperava. As 
horas, os dias, as semanas foram, pouco a pouco, es 
friando os nervos e a alma da gente que o aguardava 
Depois, veio o anúncio que todos não queriam ouvir. 
Em nenhum outro tempo de nossa história houve, como 
naqueles momentos, tantas lágrimas, tanto sofrimento 
Tancredo era, para todos, o pai, o irmão e o amigo, que 
tendo habitado a solidão de tantas pessoas, deixava-as 
outra vez em seu abandono. 

Na chefia do Estado, o sr. José Sarney não quis, ou 
não pôde, fazer o governo que Tancredo pretendia. Os 
desajustes políticos, a falta de entendimento partidário, 
a urgência das reformas institucionais contribuíram pa
ra que o presidente reduzisse o seu círculo, convocando 
amigos e correligionários que não eram dos mais apai 
xonados adeptos da mudança reclamada. 

Mas, se o governo do sr. José Sarney ficou a meio 
caminho do "Compromisso Democrático", não há dú
vida de que o seu saldo histórico foi positivo. Cou
be-lhe, em ato de coragem, retirar da clandestinidade 
todos os grupos de esquerda, exorcizando os velhos 
fantasmas de 1935. Ao receber, no Planalto, os parla
mentares comunistas e com eles posar para foto que 
ficou histórica, Sarney mostrava como são irracionais 
os preconceitos ideológicos. 

Em todos os momentos perigosos, nos quais a velha 
Direita tentou interromper o processo, Sarney agiu com 
astuciosa serenidade. Tendo vivido horas de imensa po 
pularidade, afrontou, contendo a amargura, as mani
festações de protesto e as vaias, talvez com aquela cons 
tatação de que essas vicissitudes são inseparáveis da 
carreira política. Elas se deveram, mais do que tudo, ao 
desastre econômico, cujas causas são remotas e comuns 
a todo o Continente. 

Sendo homem ainda moço, Sarney pode aguardar, 
com paciência, o juízo de seus contemporâneos. É difí
cil, até mesmo, pela conjunção das circunstâncias, que 
venha.a receber, um dia, as mesmas homenagens que 
recebeu Juscelino. Mas não há a menor dúvida de que 
será lembrado como um homem sem rancores que cum 
priu, com dificuldades e enormes sacrifícios pessoais, os 
seus deveres maiores, os de garantir a transição demo
crática, manter as instituições e entregar o Estado a seu 
sucessor. Pela primeira vez tivemos, em nossa história 
republicana, uma sucessão presidencial sem a constran
gedora visita de políticos aos quartéis, fosse para asse
gurá-la, fosse para tumultuá-la. 

Só isso basta para que Sarney veja, com tranqüili
dade, a sua futura efígie no reflexo do espelho. 
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