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O apedrejamento do presidente da República e de sua 
comitiva, em frente ao Paço Imperial, na Praça? 15, 

concentrou sobre si a atenção alarmada e perplexa de todo o 
país. Os manifestantes chegaram a cercar o ôimibus presidencial 
e, diante da inexplicável paralisia da segurança, conseguiram 
aproximar-se perigosamente dele. Houve, portanto, além;"das 
pedras arremessadas a pouca distância, ruptura do mínimo 
espaço de isolamento dentro do qual deveria estar abrigado o 
presidente Sarney. Esse fato gravíssimo permitiu, segundo' a 
versão oficial, que um insensato — ou era üm provocado?? — 
perfurasse a martelete o vidro dá janela onde se achava o mais 
alto magistrado da República, deixando-o totalmente a desco
berto. -' ' 

Após o incidente, que introduziu na cena política brasileira 
um dado novo e perturbador, surgiram os indefectíveis argu
mentos oficiais — e policiais — destinados a manipula-lo.' 
Falou-se xopiosamente em atentado, subversão e 'guerrilha 
urbana. É claro que não se fez nenhuma menção; ao desespero 
das grandes massas, submetidas a um faquirismo crônico., apto 
— por definição — a transformar-se em cólera desatada. .0 
Governo, diante do descontentamento popular, que atinge 

• níveis incontroláveis, é incapaz de adotar uma atitude minima
mente objetiva — e realista., Para interpretá-lo^ iseáta-se 'de* 
qualquer responsabilidade e, ao mesmo tempo — vide Romeu 
fuma e Paulo Brossard —, desencava do baú'de velhafias 
ideológicas os chavões com que a direita busca sempre, conspur
cando a verdade, safar-se'— e locupletar-se. 

Proclamar o atentado, a subversão e a guerrilha urbana, 
com finalidade de incriminar o brizolismo ou a-esquerda, é abrir 
mão de qualquer compromisso com a inteligência ou o bom 
senso. Às forças populares, das quais o sr. Leonel Brizola é um 
dos líderes, interessa o avanço — não o retrocesso — da 
democracia. Nessa medida, é perfeitamente absurdo o intento 
de atribuir aos brizoíistas ou à CUT a responsabilidade pela 
agressão lapidar ao presidente da República. O episódio deu 
chance ao Governo de desenterrar a Lei de Segurança Nacional, 
causando arrepio até no dr. Ulysses.Guimarães. Serviu,-portan
to, à direita, civil e militar, permitindo-lhe o uso do seu mais 
execrável instrumento repressivo. A manter-se a tese cfo atenta
do ou da subversão, há que procurar os responsáveis naà áreas 
às quais;está afeta a segurança do presidente da República. O 
colapso, nesse sentido, chegou às raias do escândalo, Não 
esqueçamos, a título de lembrete, que a falta de po&iamento 
tez parte relevante do ato terrorista do Riocentr.oj cuja explosão 
denunciou seus autores. 

Mas, voltemos à guerrilha urbana, para usarmos a tax-iono-
mia política do senhor ministro da Justiça. No dia l°.de julho 
passado, o juiz Ivaldo Corrêa de Souza, num gesto de alienação 
capaz de. ombrear-se com a melhor cegueira governamental, -
concedeu liminar autorizando o aumento das passagens de 
ônibus em 50 por cento. A turva e torva insensatez dessa 
medida salta aos olhos de qualquer beócio, a não ..ser. que, 
dentro da linha do pensamento brossáfdiano, passemos a 
suspeitar que o juiz seja um guerrilheiro urbano, disfarçado — e 
togado. 

A reação popular, como havia sido previsto, não faltou — 
nem tardou. Afinal das contas, o transporte, pára as camadas 
trabalhadoras, consome fatia conspícua de seu;,salário. Em 
pleno período de congelamento, proclamado'pelo Governo, o 
aumento foi a gota-d'água que destapouo caldeirão da cólera 
popular. O centro da cidade transformou-se numa praça de 
guerra. Foram depredados e incendiados perto' dê duzentos 
ônibus. A Polícia Militar,'jgpesar da copiosa utilização de 
truculência — e violência 4 - , só conseguiu o ' * " 

fl situação depois de sete horas de lutas, correrias e choradeira^ 

A propósito — ou a partir — do episódio, vale lembrar 
recente entrevista à imprensa dada pêlo presidente João Batista 
Figueiredo, analisando o momento brasileiro. Com surpreen.-^ 
dente lucidez, o. ilustre cavalariano, depois de afastar qualquer 
possibilidade de golpe militar, aponta como perigo .máximo na** 
atual conjuntura a possibilidade de, uma sublevação espontânea., 
e caótica das"snas«as, çm virtude-cios insuportáveis sofrimento^ 
que lhes têm sido infligidos. Se dez por cento do mono descer 
para as ruas —.garante o general Figueiredo — não há forçâ  
policial Ou militar, montada ou motorizada, que de t conta da* 

é correta — e realista —,não apenas em' 
termos de uma'estratégia de confronto, mas como painel 
metafórico da crise brasileira, a partir dos gravíssimos" conflitos;* 
sociais que a conflagram. O presidente Figueiredo aliviado dal 
miopia pjanalíina que, a seu tempo, o afetou^eonjeguê 
enxergar, sem esforço, què a iricoformidade das mas/sas .̂cgpaz,; 
de exprimir-ise de "forma dramática, não se deve tíèiií ài 

. sübvef são: do PDT, do PT e da CUT, nem à guerrilha üHfeftà da 
dupla Xurna-Brossard. Ela é sintoma iniludível de ümaífalêrjcia, 
do Governo, radicalmente incapaz, por sua corrupção.e inépciai* 
de atenuara fome do povo e dê executar, com um mínimo de? 
dignidade è de legitimidade,'a tarefa histórica que lhe^compète^ 
partejar a-transição democrática.. ;v.,. '.".sr:• ' 

. . Um. grande, jornal da direita conservadora, ao comentar a-
depredação popular aos ônibus, atribuiu-lhe • o caráter de^ 
segundo atentado ao presidente Sarney. Em verdade, não" 
houve nem primeiro, nem segundo atentado. O que não quer 
dizer que as pedras, atiradas contra os ônibus, não tenham tido 
outro endereço — e outro alvo. Os carros de transporte coletivo 
funcionaram, no caso, corno bodes expiatórios. É curioso, nesse 
sentido, um comentário atribuído ao presidente da República, 
segundo o qual o povo não era contra ele, mas contra os ônibus. 
Engana-se o primeiro magistrado do.país: as pedras nãtj yísaranv 
aos ônibus,, pelos quais o povo não tem, primarjarrierite, 
nenhuma ojériza. Elas quiseram exprimir um repúdio, çontua-^ 
dente — e abragênte — ao Governo, por sua absolutáMêapaci-* 
dade de, corresponder aos mmirríos anseios coletivos.^ €•);; •"" J^ 

O presidente da República é figura emblemática? rfO;maiF 
alto grau. Ele simboliza o funcionamento da vida soqíaCe Õ' 
respeito que o cerca representa as compatibilidades complêxíssirts 
mas desse funcionamento; TOdô país é um vasto organismo^ 
.crivado,.,de. •contradições, de embates e.-de dissensõs;"cuja^ 
articulação minimamente èficáz. compete aos governos^Quande^ 
isto ocorre, ò dirigente máximo dá comunidade nacional éi, 
cercado dê consideração' e reverência, apesar dps "êónflifosj 
sociais e políticos que possam dilacerá-la. ,; •«•':•>>>- : 

Se acontece o contrário,, isio„e\ se. a conjuntura social e 
política chega a úm prolongado e grave impasse, a'figura-do1» 
presidente da'República-passa a ser avaliada por esseâhgulcy» 
Não se trata de ódjo pessoal, ou ik aversão específica por quem -
quer que seja. Trata-se do probiema da eficácia simbólica, dhu 

qual a figura presidencial' é fortemente imantada, seja n&» 
sentido positivo, seja na direção negativa. 

A transição democrática entre nós, ainda não se deu festa é. 
a-questão .crucial do presente momento político. Os •militares',*' 
ao vetarem à campanha das diretas*'excluíram o povo da,cena' 
política e, com isto, transformaram-a transição numa longa e~ 
agoniada impostura-. Continuamos, apesar do travestismò da,, 
Nova República, sob tutela, militar. O presidente Sarney,-"por 
tradição, temperamento ou seja lá. o que for, tem-se prestado â" 
esse papel. O Governo atual é um anacronismo histórico', 
removido pela força da democracia. 
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isso — e por isso —, o povo a t ^ a primeira ped 
diretas-iá. ^ ra e 


