
A prova de que a democracia está con
solidada no Brasil foi a tranqüilidade da 
reação das autoridades diante do verdadeiro 
atentado ao presidente da República. Os 
acontecimentos que cercaram a última 
viagem do presidente Sarney ao Rio, ul
trapassaram de muito tudo o que é permis-
sível numa democracia. Não se pode esperar 
viver num clima democrático permitindo que 
a mais alta autoridade do Estado seja des
respeitada e vítima da violência de manifes
tantes. 

A opinião pública, defensora das liber
dades, inclusive a de discordar do governo, 
ficou revoltada com o comportamento de 
manifestantes evidentemente mobilizados e 
majenados por provocadores que só podem 
pensar em sobreviver em águas turvas. A 
reação da imprensa e do mundo político foi 
praticamente unânime na condenação ao ato 
provocativo. 

Não resta dúvida que houve uma pre
paração da manifestação violenta. A presen
ça de faixas e fotos de líderes políticos 
evidencia uma organização que inexiste nas 
expressões espontâneas do povo. Pode-se 
registrar, até com certa estranheza, o fato de 
que os organizadores do vergonhoso es
petáculo não tenham nem mesmo tentado 
disfarçar a arruaça de manifestação espon
tânea. O objetivo parece ter sido claramente 
o de conturbar um clima político que se 
apresenta tranqüilo. A intencionalidade é 
evidente. 
„ No momento em que o Brasil marcha 

para adotar uma Constituição elaborada e 
votada por legítimos representantes de seu 
povo, não se justifica e nem se pode explicar 
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uma atitude tão irresponsável. Vivendo uma 
crise profunda, o país testemunhou uma 
tomada de posição responsável do presiden
te, que adotou um programa de rigor finan
ceiro e de austeridade administrativa. Desta 
política que visa superar a crise, pode-se dis
cordar. E um direito que a democracia con
fere a todos os cidadãos. Entretanto, nunca 
com a violência e muito menos desrespeitan
do a maior autoridade do país. 

A gravidade do atentado é patente até 
mesmo porque o presidente foi alvo de um 
instrumento cujo golpe pode ser mortal. A 
reação democrática só pode ser uma: a 
reafirmação dos princípios que regem o país 
e o desagravo unânime ao presidente. Outras 
democracias tiveram, e têm ainda, de en
frentar terroristas e só o fazem com a ma
nutenção dos princípios que são alvo dos ex
tremistas. Este é o caminho que segue o 
governo e a imensa maioria de nossas forças 
políticas. Isolar e condenar os autores do 
atentado é importante para a consolidação 
da democracia nascente entre nós. Só assim 
é que ficará claro que doravante o caminho 
para consolidar ou modificar uma política 
passa, necessariamente, por uma campanha 
democrática e pelo julgamento dos cidadãos 
nas urnas. As tentativas de intimidação, a 
violência provocada e planejada não darão 
frutos entre nós. 

A serenidade do presidente e de seus 
acompanhantes não pode senão ser lou
vada. Ela é própria daqueles que sabem 
defender uma causa justa. Enganam-se os 
que pensam que serenidade é fraqueza. A or
dem e o respeito têm de ser mantidos e as 
autoridades o farão. 


