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Um unicórnio no jardim do 
presidente e no Congresso 

A 

LUIZ CARLOS LISBOA 
Custa entender como não acon

teceu antes. A atividade dos grupos 
organizados de confronto, visando 
pressionar autoridades, poderes ea 
própria, Nação, conheceram condi
ções propícias ideais, entre nós, a 
paztir, de novembro último, mas a 
possibilidade de sua existência data 
pelo menos de 1979, quando o presi
dente Figueiredo foi vítima deles em 
Flõtdanópolís. Seu funcionamento é 
simples, e os resultados que sua 
ação colhem têm sido estimulantes 
err^^outras partes do mundo onde 
exhte um fio de democracia. Porque 
essa- arma só pode ser manipulada 
de fprma eficiente onde as autorida
des tenham algum respeito pela opi
nião pública e evitem uma repressão 
severa — como tem sido evitado na 
Cofíiia do Sul e no Chile. Nos regi
mes, realmente totalitários esse re
curso não chega a ser ensaiado, ra
zão pela qual nunca é esmagado pu
blicamente: nas sociedades fecha
das;, o unheiro é tratado com a am
putação do dedo. No Brasil da Nova 
Republica, digam o que disserem, há 
um cultivo da liberdade e dos direi
tos, humanos que pode ter surgido 
até jlo desejo de contrastar com o 
que havia antes, mas inegavelmente 
detém a repressão e respeita a con
testação. 

•'•£> cerco ao presidente áa Repú
blica na Academia Brasileira de Le
tras, no Rio, e o apedrejamento do 
ônibus em que viajava a comitiva 
presidencial não aconteceram es
pontaneamente como decorrência 
do.descontentamento popular com o 
Plaiio Cruzado ou com o fracasso 
associado ao governo Sarney. A vio
lência foi executada como estraté
gia de uma guerra, e seu drive é o 
mesmo que colocou nas galerias e 
corredores áo Congresso Nacional, 
em.Brasília, grupos preparados pa* 
ra cumprir missões e produzir efei
tos,políticos. Esse tipo de ação é co
nhecido no mundo inteiro, como são 
identificados em toda parte seus 
promotores radicais e populistas. O 
efeito desejado é óbvio: a vox populi 
é encenada, uma vez que ela por si 
não se manifesta, a não^ser quando 
consultada nas urnas. As vezes, as 
manifestações de rua'expressam de 
fato a vontade da maioria, mas é 
sempre difícil saber se um pequeno 
grupo ativista está falando grosso 
ou èe está representando o pensa
mento de muitos. Eleições livres na 
Coriíia do Sul e noÇfyile dariam 
unia resposta cabal a çsse tipo de 
dúv{da naqueles países, mas antes 
quê os votos fossem apurados seria 
impassível conhecer com segurança 
a Vontade daqueles povos. 

r'Ora, os radicais de iodo gênero 
sâ& identificados por sua repulsa 
natural a pleitos e votos. A situação 
perfeita para eles é aHaqueles regi
mes onde a vontade popular possa 
ser^aleoadQ, e nunca provada. No 
Brdsil dos nossos dias.Hemos um 
presidente da Rèpüblicò%que defen
de pára si próprio um handato de 
cinco anos, e um partido Majoritário 
que~<não tem opinião definida sobre 
esse* mandato. Nu manifestação or-
l @ | Í i S p É $ | f i Aeàdemla deLe-
írd^'ãWw'áwítmperialJ no Rio, em 
quê?o governo foi vaiado e apedreja
do^, nada de conclusivo resultou a 
respeito da popularidade ou áa im
popularidade do presidente Sarney. 
Apesar disso, a intenção dos organi
zadores do agit-prop radicai é dei
xar solidificada a idéia de que "o 

povo protesta nas ruas", ou "o povo 
mostra seu repúdio à camarilha" í 
etc, como é da linguagem das publi
cações clúbistas, micropartidârias e ' 
dos "tijolaços" de espaço comprado 
nos jornais. A propaganda primária .'•' 
que conhece como patrono o finado { 
dr. Goebbels tem lá seu pedaço de i 
razão quando acredita que uma \ 
idiotice repetida mil vezes ganha fo- ? 
ros de respeitabilidade. A violência \. 
dos grupos de confronto não vai fi
car por aí, porque precisa da repeti- ' 
ção para conseguir seu intento. As- . 
sim, outras vaias serão sibiladas no | 
rosto dos homens públicos deste ' 
país, e isso inclui presidente, constl- • 
tuintes, ministros de Estado, govêr- \ 
nadores e secretários, bem como \ 
simples porta-vozes. [ 

Os radicais gostam, em toda sua ', 
magnífica patologia, de intimidar •" 
os opositores e os ocupantes de ca-: 
deiras em que desejam sentar-se. < 
Mas não é para intimidar, apenas, k 
que eles fazem voz de multidão, ati- j 
ram pedras, "improvisam" cartazes L 
ou declamam em coros palavras de 
ordem. Sua finalidade é mostrar á '. 
opinião pública (que não liga muito j 
para sua opinião, mas que eles cor- ; 
tejam) que a massa está contra a '• 
autoridode — tática fundamental ? 
exatamente quando a massa não de- ,' 
fende essa posição. Uma prática re- • 
petiáa internacionalmente ensinou / 
a esses manipuladores da vontade" 
humana que "para onde a massa • 
pensa que os outros estão seguindo, l 
para lá ela certamente seguirá". So- [ 
bre o governo Sarney, tudo indica i' 
que a opinião pública sente irrita- ' 
ção com as suas indecisões, tédio; 
com a nua preocupação a respeito 
do mandato de cinco anos,- impa
ciência com a lentidão que lhe é pró- ' 
prià e ceticismo em face da alegada 
contenção de gastos do governo — 
mas a população intui claramente . 
que no momento não há outra opção 
melhor. Os candidatos a substituir 
Sarney na Presidência não entu- ' 
siasmam. ninguém. Cada cidadão, 
cada brasileiro parece sentir isso no ) 
fundo áa própria alma: no momento, i 
ruim com ele, pior sem ele, A longa ; 
fila de candidatos prováveis a presi-1 
dente é de desanimar o público elei- , 
tor — e em alguns casos é de apa- * 
vorar. 

Não adianta repetir ingenua
mente que estamos vendo chifre em 
cabeça de cavalo. O unicórnio á nos
sa frente é bem concreto, nos seus ; 
mínimos contornos. Ele é autor da
quilo que bondosamente alguns cha
maram em Brasília de "grupos de > 
pressão", a que seria possível cha-' 
mar educadamente de bandidos. As \ 
medidas, que o presidente Ulysses > 
Guimarães tomou na Assembléia < 
Constituinte, para evitar constran
gimentos dos senhores constituintes 
"abotoados" no Congresso por "elei
tores descontentes", de nada adian
tarão nos próximos meses* Os gru- \ 
pós organizados de confronto, moni-.} 
torados pelo radicalismo, farão seu : 
trabalho novamente, para tristeza *> 
do País. Quanto ao presidente Sar- -t 
ney, com o temperamento que Deus ' 
lhe dou é de prever que enfrentará i 
outras vezes a CUT e a "brizolân->-
ài<f % Êê #^0MMM^Wê&0m 
que tsliver. Tudo? o que se aeseja, j 
nessa história toda, é que um exces
so imprevisto não venha a entornar 
õ caído da democracia nacional, 
que mal começou a ser aquecido e 
ainda está longe de ser cozido, como 
é preciso que aconteça. 
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