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ocandidato Cardoso
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FernandoH~ Antes do prognós
lico, eu gostaria de fazer um pouco de
história. Eu, quando entrei nisso (vocês
sabem tão bem quanlo eu), foi aquela
parada da convenção. Como é que al
guém que só tinha um contato superfi
cial com a máquina partidária podia en
frentar uma convenção'! Eu tinha liga
ções antigas com O Ulysses Guimarães,
tinha ajudado o Quércia na progmma
ção da campanha em 74 - aquela coisa
de dizer certas coisas, sugerir coisas pam
ele dizer e tal, mas COI11 a estrutura do
partido tinha pouco contato. Na con
vençào, eu não tinha faJado com ne
nhum diretório do MDB no interior, á
exceção de Bauru. Em Bauru, eu tinha
feito uma conferência. E ganhei o dire
tório. Quer dizer, o pessoaJ estava muito
favorüvel. O próprio Ulysses estava
muito interessado numa candidatura al
ternativa. ão par..l passar a perna no
Montoro. Ele nunca teve esse tipo de
interesse. O que ele tinha em um inte
resse genuíno de fazer com que hou
vesse mais vida dentro do partido, e em
setores que estavam fora do partido.
Havia o interesse do Quércia em não fe
char as portas do partido pelas razões
dele. Bem. Na convenção eu tive 300
volos, o Montoro teve 700. Esses 300
votos, de onde vieram? Fomm votos de
deputados que apoiavam a candidatura,
e que têm força dentro do partido. Não

Fernando Henrique,
o sociólogo,
fala de suas
aventuras no
trivial político

Ele diz que _sua
campanha nao é

rotineira. Está
abrindo esp.aço

e emitmdo
sinais renovadores

comitê em São Paulo e segui para
Guarulhos. Dei entrevista à imprensa,
depois visilei o Sindicato dos Meta
lúrgicos de Guarulhos, acompanhado
pelo deputado Brandão, que é o de
pUlado federal da região, e dois candi
datos locais. Do sindicato fomos até a
prefeitura. O prefeito é do MDB.
Não estava. Visitamos a prefeitura, fa
iamos com todos os chefes de seção e
lal. Fotografias com lodo mundo.
Saí dali e fui para o depósito da pre
feitura. Fazemos um pequeno comício
para os operários. Umas 150 pessoas.
Dislribuição de material. Fala um de
putado. Fala O outro. Termina isso e
eu venho para São Paulo. Tinha oulro
compromisso aqui.' À noite, voltei a
Guarulhos. Fiz uma conferência para
a liderança local na Câmara. É isso.

ISfOÉ. Com esse contato intimo rom os

eleitores, qual éo teu~p:r:o:g:IlO:'S:Ii:à:)?~G:or:l1:o~e~'_------------------que estão ar roisas~

18TOÉ. Como é a l'ida de um inte/ec
tua/ candidato a senador?
Fernando Henrique. Vocês querem um
exemplo? Eu fui anteontem para San
los. Em Cubatão. havia um grupo de
amigos me esperando, na Câmara de
Vereadores. Fizemos uma visita rá
pida. E aí. junto com o presidente do
diretório. juntamos o pessoal. Con
versa e tal. Aí. saímos de lá e fomos
para a Vila Parisi. Aí também fomos
recebidos por amigos. Juntamos gen
te. Foi um pequeno comício. Saí dali
e visitamos mais três vilas desse tipo.
Dali fomos para Santos, num clube
onde havia vários deputados. candi
datos a deputado. umas cem pessoas,
as lideranças locais etc... Fiz uma
exposição. A situação brasileira e tal,
O que fazer, o que não fazer, o que di
zer. Aí, eu faço uma apresentação.
Termina isso ai e vem o debate. Ge
ralmente é a hora que O pessoal fica
mais entusiasmado. Aliás o debate
termina sempre no momento em que
o pessoal está mais entusiasmado. Aí,
saí disso, vamos para um restaurante
jantar com as lideranças locais. Isso já
pela meia·noite. Conversas longas.
Ai, você sai lá pela uma ou duas da
manhã. Fui dormir. Levantei às 5 ho
ras, peguei um carro e fui para a esta
ção pegar o trem. O "pirulitão",
como eles chamam, o trem que leva
os operários da Cosipa. Ai, estava o
pessoal do sindicato esperando. En
tramos no trem. Fomos falando com
os operários, apresentados pelo líder
sindical. A receptividade tem sido
fantástica. Então fica muito mais fácil,
mais aberto do que se você for falar
para estudantes. O pessoal pega a
propaganda, pega o folheto, lê, dobra
e guarda no bolso. Ninguém joga fora.
A não ser que façam depois. Mas o
respeito é muito grande. Conversa
mos seriamente. Quando chegamos,
na saída do trem, abraços, o presi
dente do sindicato conhece alguns
operários, muitos, naturalmente, jun
tam os grupinhos, ele vai falando, o
candidato ao Senado e tal. Depois se
guimos para São Paulo. Passei pelo

Fernando Henrique Cardoso adotou a
politica e seus ritos. Assinou ficha /lO

MDB e está em mmpallha para o Se
nado em São Paulo. Aqui ele conta a
sua experiência como militante:
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são muitos que têm força. Mas um fe
nômeno que eu notei desde Bauru é
que os quadros jovens tinham tendência
para aderir. Um terço desses 300 votos é
de gente que leu um livro meu, que viu
uma declamção e que achou que valia a
pena apoiar. Mas eu não linha nenhum
compromisso no partido. Isso de um
lado é bom, mas de outro é muito ruim.
Eu estava paimndo. Tinha que atenizar.
Não se pode fazer política voando. Mi
nha atenizagem foi feita em etapas. Pri
meiro, tinha que me empenhar para ver
se conseguia apoio da liderança sindical.
Afinal, não se pode fazer nenhuma mo
dificação nesse país, ou renovar alguma
coisa, sem estar entrosado com o que há
de expressivo no momento, uma coisa
que polarize. Foi o Lula que começou a
mexer a coisa. Ele mandou um recado
para mim dizendo que gostaria que eu
fosse ao sindicato. Eu fui, e ele disse que
estava disposto a apoiar a mjnha candi
datura, uma candidatura que não tivesse
ligação com o passado, com o regime,
que na sua essência não tivesse ligação
com a máquina do MOB. Mas não foi
só o I.ula. No movimento sindical, há
muitos Lulas por aí que as pessoas não
conhecem. Eu fui pulando de sindicato
em sindicato. Santo André, Osasco, pe
tróleo de Campinas, petróleo de Cuba
tão. Fomos tendo conversas, e isso re
sultou no apoio de toda essa gente, ter
dos esses sindicatos mais combativos de
São Paulo. Nós finnamos uma carta
base de reivindicações, feita em comum
com o pessoal e com o meu suplente, o
dr. Mauricio Soares de Almeida, advo
gado do sindicato de São Bernardo e
Santo André. Havia também a Igreja.
Não se pode discutir com eles em ter
mos eleitorais, ou partidários, mas todo
mundo sabe que dom Paulo mesmo deu
uma declaração, no jornal, da campa
nha, que é suficientemente clara para
que exista um clima muito favorável.
Outro setor é a Universidade. Em São
Paulo, são quase 600 mil universitários,
e esse setor, por enquanto, tende a votar
em mim. Se fosse um grupo homogê
neo, seria o maior partido de São Paulo,
longe. Mas você transfonnar uma ten
dência em votar numa disposição de
tmbalhar não é fácil. Não é fácil você
transfonnar, também, apoio social em
voto. Então, se na primeira fase eu me
dediquei basicamente à conquista de
apoios, na seguinte me dediquei à con
quista do MOB, que é o canal político,
o suporte eleitoral. Então, agora nós es
tamos transfonnando apoio social em
voto. Estamos tmbalhando com os dire
tórios mais combativos do MOB, esta
mos instalando comitês em toda parte,
comitês modestos, ê verdade, uma sali-

~ nha e pronto.

~ ISfOÉ. E a Lei Fa/ciío'
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Fernando Henrique. O problema da Lei
Falcão é que ela é conservadora. Ela
não é arenista nem emedebista. Mas ela
tende a manter quem esteja em cima,
seja Arena, seja MOB. Mas o que eu
acho importante é que, três meses atrás,
se você fIZesse uma sondagem a meu
respeito, eu não existia. A candidatura
não existia. Hoje, não se pode dizer a
mesma coisa. Hoje, você existe, tem re
lacionamentos, o pessoal procura você,
tem o diretório que você pode traba
lhar, tem o deputado e tal. Assim, res
pondendo àquela pergunta sobre o
prognóstico, eu acho que há espaço
para uma progmmação política e pam
uma campanha do tipo não-rotineiro. E
esse espaço é crescente. Minha função
então é ampliar esse espaço, porque isso
é que pode, no futuro, consolidar qual
quer coisa. Essa qualquer coisa vai de
pender muito da votação obtida.
Quanto maior a votação, mais peso
você vai ter no posicionamento político
daqui de São Paulo, uma política aliás
que parece estar sem lidera.nça. Vocês
vêem, nós estamos em campanha para
o Senado, mas só eu faço campanha.
Porque o Montoro joga com a inércia,

o que querem
os eleitores?

überdade. salário
e principalmente

autonomia

com o capital acumulado antes, e o
Lembo arranha a campanha, mas não
entra nela.

ISfOÉ. Diga wna coisa: o que essa gente
lt? em lVCé. além. naturalmente, da possibi
lidade de wna renovação?
Fernando Henrique, Eu acho que eles
vêem algo na direção do socialismo. Ou
melhor: algo em direção de uma socie
dade mais justa, porque, se você for es
premer essa tendência socialista, você
não consegue identificar a coisa, não
consegue especificar. Mas uma socie
dade mais justa, mais igualitária, isso é
fácil de você perceber que é uma aspira
ção das pessoas. Eu acho que aqui em
São Paulo, hoje, você tem três gmndes
demandas: liberdade, salário e autono
mia. Tudo está gimndo em tomo disso,
de liberdade, salário e autonomia. A
questão do salário não é nova. Todo
mundo sempre quis mais. Liberdade
também é uma demanda antiga. O que
eu acho interessante é a demanda de
autonomia. O pessoal, hoje, quer real
mente se organizar para lutar pelos seus
próprios ideais. Eles não querem que
você chegue lá e fonnule um gmnde

ideal para eles. Não creio que eles espe
rem de mim a fonnulação de uma dou
trina ou de um ideal que galvaniza. Não
é isso.

ISTOÉ, Quer dizer que pregar vaga
mente democracia não basta?
Fernando Henrique, É pouco. Muito
pouco. Basicamente, o que querem
os trabalhadores é salário e autono
mia para reivindicar. Liberdade para
eles é isso: autonomia para reivindi
car. Ainda na questão da autonomia,
você vai encontrar neste Estado um
movimento negro importante, impor
tante simbolicamente, como repre
sentativo de uma tendência. Eu co
nheço pouco o movimento, mas sei
que há cinco ou seis candidatos ne
gros no MOB, alguns se manifes
tando como negros. Então, você veri
fica que essa busca da autonomia
passa por uma coisa que é a busca da
identidade. Quando o Lula disse que
não queria saber de estudante, nem
de padre, nem de intelectual, muita
gente reagiu negativamente. Eu, não.
Porque eu acho que isso é uma ma
neira de formular um processo de
auto-identificação. O Lula estava di
zendo: "Eu sou trabalhador". O estu
dante diz a mesma coisa: "Eu quero a
UNE, a UEE, eu não quero ser mani
pulado". Os negros estão dizendo a
mesma coisa. As mulheres também.
Isso tudo caracteriza um momento de
busca de identidade. E está ligado à au
tonomia. Agora o passo seguinte - e aí
é que entm a função do político - é jun
tar essas várias buscas de identidade e
encaminhar num certo processo.

ISfOÉ. E como é que se consegue isso.
roncretamente?
Fernando Henrique. Eu acho que nÓS va
mos ter que quebrar o regime. Mudar o
regime. fiara isso, porém, nós devíamos
- e eu sou favorável à tese do Héüo 1a
guaribe a esse respeito - ter um periodo
de experimentação social, experimenta
ção coletiva da liberdade. Você não
pode, por exemplo, definir já se serão
três, quatro ou cinco partidos. Você tem
que ter esse periodo de experimentação
social para poder justamente acertar a
diversidade. Quer dizer: agom nós esta
mos na fase de reconhecimento da di
versidade. Cada grupo está se reconhe
cendo. Ninguém sabe qual vai ser o
passo seguinte. Eu acho que o passo se
guinte deveria ser o da liberdade para
você experimentar, para testar e ver o
que é que une as coisas. Pam isso, você
precisa ser radicalmente democrático.
Eu acho que é isso que eu emito como
sinal, mesmo independentemente das
minhas palavras, do conteúdo delas. Mi
nha atitude é mdicalmente democrática,
e por mdicalmente democrática se dirá
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autonomia para reivindicar melhores
condições de vida, indo até mexer nas
estruturas.

ISfOt. Você"" algum paralelo enJre esse
momento de reivindia:u autonomia com
outros momentos na história poll'tim re
cenle?
Fernando H..n,.e. ão. Não me lem
bro de coisa semelhante. Em 45, 46,
todo mundo reivindicava liberdade só.
Estávamos muito amarrados. muito
atrelados. Ninguém reivindicou nada no
sentido da autonomia propriamente
dita. Acho que isso é novo. Agora eu
sinto isso em São Paulo. ão sei se
posso generalizar para o Brasil. Em São
Paulo, uma nova sociedade industriaJ
em tennos de Brasil, há no entanto uma
homogeneidade muito grande nessa de
manda por autonomia. Não há dife
rença entre interior e capital.

ISTOt. E não há distinção entre cla"es
sociais?
Fernando Henrique. No caso do pe
queno bancário, da professora, não
há distinção. O que um líder sindical
fala, a grosso modo, é a mesma coisa
que fala um líder da classe média. Ele
representa um anseio semelhante. E
eles perguntam ao candidato basica
mente as mesmas coisas.

ISTOt. Por falar em pergulI/as. por
que apoiar o general Euler?
Fernando Henrique. Engraçado. Vocés
estão fazendo uma das perguntas que
eles mais fazem; além daquelas sobre
democracia, salário etc., eles pergun
tam muito a respeito da eleição presi
dencial. Quando o auditório está can
sado, e é de nível mais popular, eu
faço uma analogia simples. Digo que
no Brasil o mal não é o militar, e sim
o militarismo. Essa é que é a enfermi
dade. Então, O que você faz quando
tem determinadas doenças? Você re
colhe um vírus, isola esse vírus, faz
uma vacina e usa a vacina para aca
bar com a doença. O general Euler
pertence aos militares. É um vírus.
Mas é um vírus desativado. Como é
que ele foi desativado? Ele entrou no
M DB, assinou ficha, se submeteu aos
ritos da política, passou a ter um com
promisso público com eleições dire
tas, Constituinte, propôS" encurtar o
seu próprio mandato, propôs um ca
minho, uma transição. não está que
rendo fazer demagogia. Ele deu um
passo na direção de alguma coisa. En
tão, ele serve como uma espécie de
vacina contra o militarismo. O pessoal
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ri dessa minha resposta. Goslam dela.

ISTOt. E quando você tem que respon
der "por que Euler?" para um audi/ório
de mais nÚ'eI?
Fernando Henrique. Num oulro nível,
eu digo a mesma coisa de outra ma
neira. Eu digo que nós estamos numa

o general Euler
li um virus

desativado que
serve como vacina

contra o militarismo

fase de transição do que se sabe para
O que não se sabe. De um regime mili
tar para um regime que não se sabe
como vai ser. Num momento de tran
sição desse tipo, o que acontece? Pri
meiro, essa transiçào tem suas causas
sociais, e elas se expressam em vários
níveis. As classes dirigentes se desen
tendem, as pressões da classe média
aumentam, começa a existir também
a pressão dos trabalhadores. E acon
teceu isso. Quando o general Geisel
começou a cortar projetos e a assumir
que a situação era ruim, que havia a
dívida externa, innação etc., desagra
dou certos selores empresariais fones.
Começaram a criticá-lo, passaram a
criticar a estatizaçào e se desentende
ram. Depois veio o momento da
classe média. Agora são os trabalha-

dores. Então. nesse momento, tudo é
Ouido. No momento em que tudo é
nuido e surge uma proposta - que
vem. é verdade. das classes dirigentes,
mais ainda, que vem do setor militar,
mas se esta proposta abre uma con
juntura que permite acelerar o passo
das transformações, se esta proposta
obriga o setor oficial que está no po
der a fazer mais e mais concessões, e
isso está acontecendo -, então você
tem que agarrar essa proposta.

ISTOt. Mas que garantia vod tem de
que não serão cerlos selOres mili/ares
mais radicais. que IOmbém apóiam o ge
/Ieral Euler conlra a candidOlura Figuei
redo. que ficarão com a par/e do leão
caso ele rença?
Fernando Henrique. ós não estamos
desesperados atrás de garantias. Você
se joga numa solução e tenta construí
la. Agora, a decisão, a solução, não
vai depender dos grupos de militares
eventualmente radicais que apóiam o
general Euler. Ela vai depender do
que os grupos realmente democráti
cos possam oferecer. Eu lembro sem
pre o caso do general Spínola, em
Portugal, que escreveu um livrinho e
deu uma chance de mudar o regime.
Ou o caso do Suárez, na Espanha, que
era falangista. Então, objetivamente,
eu creio que possa haver mudanças.
Se o general Euler ganhar no Colégio
Eleitoral. o problema do M DB e das
forças não-alinhadas com o MDB,
mas democráticas, será o de construir
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um sistema de contrapeso fone que
impeça uma mudança do rumo inicial
ditada ou por uma conjuntura desfa
vorável ou por pressões de outros gru
pos que também apóiam a candida
tura. Mais ainda. Eu, pessoalmente.
acredito que as pessoas também mu
dam. Quer dizer, eu sou um homem
de boa fé e otimista. E nos poucos
contatos que tive com o general Euler
eu tive a sensação de que ele é, no
plano político, absolutamente sincero.
Você faz uma pergunta e ele dá a res
posta. Faz assim: lac ... tac ... lac ...
sem muitos floreios. Eu acredito no
que ele está dizendo.

ISfOt. Considerando que a candida
tura Eu/er, sejor vitoriosa. representará
uma espécie de golpe branco. você não
l'ê o risco de que os militares - indepen
dente do tom moderado da campanha
Euler - se sintam tentados a dar um
golpe prel'enti\'o contra esse possiwd
golpe branco'
Fernando Henrique. Eu acho que esse
risco existe, embora pareça ser cada
vez mais difícil uma operação desse
tipo. Pelo seguinte: um golpe preven
tivo só terá sentido se o Euler estiver a
pique de ganhar. Ora, se o Euler esti
ver a pique de ganhar, isso significa
que houve uma alteração fundamen
tai na colocação militar. Se o Euler
estiver a pique de ganhar, é porque o
quadro mudou completamente. e aí,
então, já não seria possível um golpe
preventivo. Mesmo que o general Eu
ler não chegue lá, você tem que admi
tir que um golpe ficou sendo uma hi
pótese improvável. Hoje, até o gene
ral Figueiredo, que, se for presidente,
será presidente por indicação do ge
neral Geisel, dentro da estratégia ilu
minista do presidente da República,
até o Figueiredo será obrigado a ne
gociar, a agir politicamente. Quer di
zer, nós já estamos vivendo um sis
tema de negociação política, e isso
tem uma dinâmica incrível, mesmo
porque eu não vejo neste momento
uma força capaz de se contrapor a
essa dinâmica. Eu acho que essa dinâ
mica está instalada. Então, O governo
Figueiredo vai ser um governo difícil
- se ele for governo mesmo - por
causa do temperamento dele, por
causa das bases políticas dele, que são
frágeis, pois a Arena está afundando,
por várias razões, enfim.

ISfOt. E a afirmação de que a candi
datura Figueiredo está aí para redemo
cratizar? Você mesmo diz que e/e terá
que negociar . ..

ISTO~ 13,\)9/1978

Fernando Henrique. Vamos admitir
que, na sua origem, o governo Geisel
tivesse tido um projeto de distensão
real. Eu, aliás, escrevi um artigo antes
da posse do Geisel - eu estava no
Chile e tinha de escrever sobre o Bra
sil - onde eu dizia que, finalmente,
com o general Geisel nós podíamo>
ter certos desafogos, mas que restava
saber se ele conseguiria fazer aqui o
que De Gaulle fez na França: colocar
a OAS no seu devido lugar, restabele
cendo a democracia. Pois bem, ele
agiu como o imperador, partindo da
idéia de uma democracia que existe
na concepção dele e que não res
ponde ás necessidades da sociedade.
E, o que é pior: na hora em que o im
perador decidiu sagrar seu sucessor,
aquele que iria. ainda dentro da estra
tégia iluminista, realizar o sonho do
imperador, ele sagrou mal. E ficou
patente que o projeto dele não dá
para democratizar. Essa é a questão.
Partindo daí, não dá para democrati
zar. Nós continuamos com a quadra
tura do círculo. Tentou o máximo por
esse caminho. Não dá, porque dá
nisso, na escolha militar, num sistema

A esbatégia
iluminista de Geisel

falhou. Na hora
de segrar o sucessor,

sagrou 81T8do

de negociação política que é esse que
está aí e que obrigou o governo a en
golir o Paulo Maluf, por exemplo. Já
a candidatura Euler é uma tentativa
de organizar um sistema de negocia
ção viável, de organizar o debate, or
ganizar as opções e tal. A candidatura
está criando um canal institucional
para a negOCiação.

Junto Com
Euler e 01Jl
emect. TOs

MDS ebl"stas: o
tJ desunido

não ~
democrático

mas tJ mágic';

ISfOt. Mas você não acha que para o
MDB é um risco essa candidatura? Se o
general Euler for derrotado no Colégio
Eleitoral. não vai a/etor o partido em
nmrembro?
Fernando Henrique. Depende de
como o Euler faça a sua campanha.
Depende do sentido que dê à sua pre
gação. Eu acho que a mistura Euler
Brossard ajudou. Brossard dá um sen
tido liberal à coisa. Euler dá conteúdo
de transformação econômica e social..

ISfOt. Então a candidatura Euler ins
ta/ou o processo de experimentação polí
tica? Ou ainda estamos naJase, que você
mencionou, de experimentação social?
Fernando Henrique. Não. Ainda não
estamos na experimentação política,
pois estamos ainda dentro daquele sis
tema de negociação a que eu me re
feri e que deu no que deu, no Paulo
Maluf, por exemph>. É o sistema do
"pacote de abril". A negociação polí
tica está sendo feita pelas portas do
fundo, com essas coisas biônicas que
você tem que engolir. Disso o Figuei
redo não escapa mais. Isso vai gerar, a
meu ver, uma espécie de descrédito
cada vez maior do sistema oficial.

15TOt. E o M DH, "ão \'Oi de roldão
nesse descrédito?
Fernando Henrique. Seria mentira di
zer que o M DB é um partido demo
crático, porque ele não nasceu demo
crático, internamente ele não é demo
crático, nem poderia ser, dentro da
realidade atual. Mas a sigla M DB,
nesse anos todos, se transformou
numa sigla mágica. Agora, tirando
esse aspecto mágico. o M DB não tem
unidade. Assim, vai ser difícil manter
esse panido. Ainda assim, mesmo
com esses defeitos, o MDB conseguiu
ter ligações populares, ou alguns eme
debistas conseguiram esse tipo de li
gações. E muitos emedebistas estão
procurando dar um conteúdo ao par
tido. Eu estou entre eles.




