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O comandante da transição 
Hoje, o presidente Sarney 

recebe uma homenagem no 
Clube do Exército. Estarão 
presentes todos os coman
dantes das três Armas. O 
orador será o ministro do 
Exército. Nada mais normal 
que numa democracia o Chefe 
de Estado seja homenageado 
por seus servidores. No Brasil, 
entretanto, isto é importante. 
Houve períodos em que a 
hierarquia do Estado era posta 
em questão. Felizmente esta 
época é passada. 

Já se sabe que o orador, 
que falará em nome de seus 
companheiros, o general 
Leônidas Pires Gonçalves, 
reafirmará a fidelidade das 
tropas ao projeto de demo
cratização do País e enfatizará 
a função do Presidente, de 
comandante supremo das For
ças Armadas. 

O evento, que poderia ser 
considerado como corriqueiro, 
é de importância fundamental 
no momento político do 
Brasil. Seria um jogo de si
mulação esconder a realidade 
política e institucional do 
País. Vivemos, durante vinte 
anos, um regime autoritário 
que era conduzido, em suas 
linhas gerais, pelo Alto Co
mando das Forças Armadas. 
Estamos vivendo um processo 
de transição consentido e 
desejado por todos. Seria in
genuidade se pretender que 
vivemos a democracia plena e 
que já passamos a viver um 
período de domínio exclusivo 
da lei. 

Nossa organização jurídica 
ainda é bem a que dominou no 
período autoritário. O consenso 
é que tem permitido que nossa 
vida política apresente todas 
as características de uma plena 
democracia. Basta que se veja 
o comportamento concreto das 
forças sociais e das autori
dades, e que se compare estes 
comportamentos com os que 
prescrevem as leis, para se 
verificar que vivemos um 

período excepcional de nossa 
vida política. 

Greves que seriam neces
sariamente reprimidas, segun
do a legislação em vigor, têm 
levado a entendimentos que a 
própria autoridade do Estado 
participa. São muitos os 
domínios em que isto ocorre. 
O que dá legitimidade ao Es
tado, numa situação de tran
sição, è a força que ele re
presenta. Quando a transição 
é para a democracia, esta força 
é o consenso da sociedade. 

A grande obra de Tancredo 
Neves foi a obtenção deste 
consenso, que incluiu as For
ças Armadas. Só no momento 
em que tivermos uma nova Lei 
Magna, é que passaremos a 
viver em democracia plena. 

Nestas condições, a po
sição das Forças Armadas é 
fundamental e o pronuncia
mento do ministro do Exército 
é importante. As Forças Ar
madas se encontram no 
projeto democratizante do 
presidente Sarney e se iden
tificam claramente como suas 
comandadas. Das não ques
tionam nem sua autoridade, 
nem a linha política que se
guem. È a aceitação da pri
mazia do comando civil, na 
condução do processo de 
transição democrática. 

Este fato vem mostrar aos 
pescadores de águas turvas 
que se enganam, ao pensar 
que o regime é frágil e suscep
tível de ver sua rota desviada 
por pressões descabidas. O 
Presidente tem consigo, não 
só a solidariedade de seus 
concidadãos, como também 
das instituições mais re
presentativas do Estado. 

Enfrentando as dificul
dades de uma situação de 
crise grave, que herdou do 
passado, o presidente Sarney 
sabe muito bem que encontra 
sua autoridade respeitada por 
todos e seus esforços respal
dados pelas instituições. 


